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YENĠ AZƏRBAYCAN PARTĠYASININ  

ON ĠLLĠYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ  

YUBĠLEY MƏRASĠMĠNDƏ NĠTQ 
 
Республика сарайы 
 
26 нойабр 2002-ъи ил 
 
Əziz dostlar! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Sizi, Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini parti-

yanın yaranmasının 10 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təb-
rik edirəm və doğma partiyamıza yeni-yeni uğurlar arzula-
yıram.  

Bu gün bu salondakı əhval-ruhiyyə, bu ruh yüksəkliyi məni 
çox həyəcanlandırır və məndə böyük hissiyyatlar doğurur. 

Burada oturub sizi dinləyərkən ötən on il istər-istəməz kino-
lent kimi göz önündən keçir. On il! Biz bu partiyanı yara-

danda onun gələcəyinə böyük inamla iĢə baĢlamıĢdıq. ġəxsən 
mən bilirdim ki, bu gələcək o qədər də Ģirin olmayacaq, 

hamar, asan olmayacaqdır. Amma indi on il keçəndən sonra 
o vaxt düĢündüklərimin hamısı təsdiq olunmaqla yanaĢı, eyni 

zamanda düĢünürəm – biz nə qədər qüdrətli insanlarıq ki, bu 
ağır, çətin yolu on ildə keçdik və bu gün güclü, yüksək 

intellektual səviyyəyə malik olan siyasi partiyamız vardır.  
Bizim partiyanın yaranma tarixi haqqında keçən görüĢ-

lərimizdə mən də öz fikirlərimi demiĢəm, o vaxtkı təĢəbbüs-
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karlar da öz fikirlərini deyiblər. Hər Ģey aydındır. Amma bu 
gün heç kəsə elə gəlməsin ki, hər Ģey aydın olduğu kimi, hər 

Ģey də çox asan idi. On il yaĢamıĢıq, hər birimiz yaĢımıza on il 
də artırmıĢıq. Gənclər daha da kamil yaĢa çatıblar. YaĢlılar bir 

az da yaĢlaĢıblar. Daha yaĢlılar qocalıblar. Bu, təbii prosesdir.  
On il bundan öncə biz partiyanı yaradanda məktəbə yenicə 

gedən uĢaqlar bu gün universitetlərdə dərs keçirlər, partiyada 
məsul iĢlər görürlər. On il nə azdır, nə də çoxdur. Az deyil 

ona görə ki, on il müddətində görülən iĢlər bəlkə də 20, 30, 40 
il müddətində görülən iĢlərə bərabərdir. Çox da deyil ona görə 
ki, nə olsun on ildir. On il bir Ģey deyil, gəldi, getdi. Hələ 

qarĢıda yeni bir on ilimiz var.  
Baxmayaraq ki, hər Ģey məlumdur, mən partiyanın yaran-

ması prosesini bir daha yada salmaq istəyirəm. Çünki bunsuz 
ola bilməz. O vaxt – Azərbaycanın ağır, çətin dövründə in-

sanlar doğrudan da bir nicat, ümid  yeri axtarırdılar. Çoxları 
bunu – mən orada yaĢadığıma görə – Naxçıvanda  gördülər. 

Gəldilər, getdilər, təkliflər etdilər. Ancaq 91-lərin məktubu 
birdən-birə yaranmadı. Ondan xeyli qabaq bir proses getdi. 

Sirus Təbrizli «Səs» qəzetində böyük məqalə ilə çıxıĢ etdi ki, 
Heydər Əliyevi biz özümüz gətirməliyik. Məqalə yayıldı, mən 

də oxudum. Mənim yanıma gəldilər ki, məqalədə hər Ģey 
yazılıbdır, indi partiyanın yaranmasına razılıq verin. Ancaq 

mən o vaxt razılıq vermədim. Sonra ikinci mərhələ oldu. 
Həmin təĢəbbüskarlar böyük bir qrup ziyalının imzası ilə 

yenə də «Səs» qəzetində Heydər Əliyevə müraciət dərc etdilər. 
Azərbaycanın 91 nəfər tanınmıĢ insanları o müraciətə imza 
atdılar.  

Mən sizdən gizlətmirəm. Dünən o məktubların hamısını 
oxumuĢam. Baxmayaraq ki, xatirimdədir. Ancaq on il bun-
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dan öncə olmuĢdu. Dünən həm Sirus Təbrizlinin birinci mə-

qaləsini, həm də müraciəti oxudum. Müraciətin altında imza-

ları olan insanların adlarını, familiyalarını bir daha oxudum. 
Sonra özümün cavab məktubumu oxudum. On ildən sonra 

bunları təhlil etməyə və düĢünməyə baĢladım.  
Bilirsiniz, bizim partiyanın əsası ona görə möhkəmdir, ona 

görə güclüdür ki, biz heç bir təsadüfi fikirlərlə yaĢamamıĢıq. 
Mənə göndərilən o müraciətdə də, bir tərəfdən, Azərbay-

candakı vəziyyətlə əlaqədar həyəcan təbili vurulurdu, ikinci 
tərəfdən, Azərbaycan haqqında qayğı, düĢüncələr, Azərbay-
canın gələcəyi haqqında narahatlıq və eyni zamanda, bu 

müraciətin həm siyasi, həm də məntiqi nöqteyi-nəzərdən la-
zımi səviyyədə əsaslandırılması vardı. Bəli, o sənədi bu gün də 

siyasi ekspertizaya vermək olar. Nəticə o olacaqdır ki, nə 
qədər ağıllı bir müraciət idi.  

Mən öz məktubum haqqında demək istəmirəm. Hər halda, 
yəqin ki, siz bu illərdə bir Ģeyi müĢahidə etmisiniz. Mən 

həmiĢə özümə qarĢı çox tələbkar insanam. Bəli, çox tələbkar 
insanam! Bəzən mən özüm-özümü daxilən tənqid edirəm və 

çox da ciddi tənqid edirəm. Əgər məndə həyatım boyu özümə 
qarĢı bu tələbkarlıq olmasaydı, siz qarĢınızda bugünkü 

Heydər Əliyevi görə bilməzdiniz.  
Ona görə də mən yazdığım, göndərdiyim cavabı həmin bu 

tələbkarlıq hissi ilə oxudum və düĢündüm ki, bəli, on il bun-
dan öncə də tamamilə doğru-düzgün fikirlər ifadə etmiĢəm və 

onlar indi artıq bu on il müddətində tamamilə öz təsdiqini 
tapıbdır.  

91-lər – onlar artıq dillərdə əzbər olublar. Mən 91-lərin ha-

mısına həmiĢə böyük hörmət və ehtiram bəsləmiĢəm. Bu gün 
də onların hamısına – dünyadan gedənlərə Allahdan rəhmət 
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diləyirəm, indi bizimlə bərabər olanlara səmimi-qəlbdən tə-

Ģəkkür edirəm. Ona görə yox ki, 91-lərin müraciəti – sizinlə 

açıq danıĢıram – mənim həyatımda böyük bir dönüĢ rolu oy-
nadı. Yox. Siz bilirsiniz ki, biz partiyanı yaradandan 7 ay 

sonra xalq, o cümlədən, o vaxt iqtidarda olanlar, artıq qaçıb 
dağılmaqda olan insanlar məni Azərbaycana dəvət etməyə 

məcbur oldular. Yəni 91-lərin müraciəti olsaydı da, olma-
saydı da, mən 1993-cü ildə Azərbaycana gələcəkdim.  

Ancaq o vaxt müraciətin altına imzasını qoyan insanların 
hər biri böyük cəsarət göstəribdir. Çünki o vaxtkı terrorist 
rejim və xüsusən, Heydər Əliyev ilə əlaqəsi olan adamların 

təqib edilməsi, bəzilərinin ədalətsiz olaraq cəzalandırılması, 
yaxud onlara qarĢı müxtəlif təxribat halları, əlbəttə, insanları 

qorxudurdu. Bəzən mənə deyirlər ki, sizinlə uzun müddət 
iĢləmiĢ bəzi insanlar siz 1987-ci ildə hakimiyyətdən gedəndən 

sonra lazımi ləyaqət göstərə bilmədilər. Bu doğrudur, həqi-
qətdir. Bəziləri ona görə ki, – sən demə, mən bilməmiĢəm – lə-

yaqətsiz imiĢlər. Amma bəziləri də, sadəcə, öz canından, ailə-
sindən, baĢqa səbəblərdən qorxublar. Bunların hamısını mən 

anlayıram və heç kəsi də günahlandırmıram. Ġndi burada çı-
xıĢ edən Elmar Qasımov çox düzgün ifadə etdi ki, o vaxtlar 

doğrudan da, mənim apardığım xəttə xəyanət oldu. Belədir.  
Ancaq eyni zamanda, mən bilirəm ki, insanların hamısı bir 

cür deyildir. Biri cəsarətlidir, nə olur-olsun, qabağa gedir. O 
biri isə fikirləĢir ki, bəlkə bir az özümü kənarda saxlayım. 

Müraciəti imzalayan 91-lər məlumdur. Ancaq bilirəm ki, o 
müraciəti oxuyub, bəyənib imzalamayanlar da var. Onların 
da bəziləri məlumdur. Ona görə müraciəti imzalayan 91 nəfər 

o vaxt böyük cəsarət göstəribляr. Təkcə mənə görə yox. Bəli, 
Azərbaycanın gələcəyinə görə böyük cəsarət göstəriblər, bö-
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yük qəhrəmanlıq göstəriblər. Ona görə də hesab edirəm ki, 
onlar daim təkcə mənim tərəfimdən yox, hamı tərəfindən 

hörmətlə qarĢılanmalıdırlar. Biz onları partiyamızın əsasını 
qoyan veteranlar kimi, öz sıralarımızda daim saxlayacağıq.  

Beləliklə, o dövrü bu gün burada yadıma salanda, dünən o 
sənədləri oxuyanda düĢündüm ki, həm bizim partiyanı ya-

ratmağa təĢəbbüs göstərənlərin, can atanların, həm də 1992-ci 
il noyabrın 21-də Naxçıvanda təsis konfransında iĢtirak 

edənlərin hamısı həqiqətən vətənpərvər olublar, uzaqgörən 
olublar. Azərbaycanın aqibəti haqqında düĢünüblər, millət, 
Vətən, xalq haqqında düĢünüblər. Ġndi biz xoĢbəxtik ki, on il 

bundan qabaq yaratdığımız kiçik bir partiya böyüyüb, Ģaxə-

lənib, bütün Azərbaycanı əhatə edib və sıralarında 280 min 

üzvü cəmləyibdir. Hələ nə qədər də tərəfdaĢları, pərəstiĢkar-
ları var. Beləliklə, on ildə bizim partiyamız, Yeni Azərbaycan 

Partiyası kiçik bir partiyadan, çətin Ģəraitdə doğulan bir 
partiyadan böyük siyasi partiyaya çevrilib və indi Azərbayca-

nın aparıcı siyasi qüvvəsidir.  
Biz partiyamızın adına artıq öyrəĢmiĢik. Bəzən düĢün-

mürük ki, partiyanın adı niyə Yeni Azərbaycan Partiyasıdır? 
Bu heç də təsadüfi deyildir. Çünki bilirsiniz ki, o vaxtlar 

müxtəlif partiyalar yaranırdı, bu, müəyyən qədər dəbə çevril-
miĢdi. Adında gərək mütləq ya «demokratik» sözü olaydı, ya 

«istiqlal» sözü olaydı, yaxud da bu cür baĢqa bir söz olaydı. 
Amma heç bilmirsən ki, partiya niyə bu adı daĢıyır. Partiya 

yarana bilər və ona abstrakt bir ad qoyarlar – bu baĢqadır. 
Partiyanın adı onun siyasi xəttini, siyasi prinsiplərini, siyasi 
strategiyasını, perspektivini əks etdirməli, buna münasib 

olmalıdır. Bax, buna görə də biz bu partiyanın adını Yeni 
Azərbaycan Partiyası qoyduq.  
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Yəni, yeni Azərbaycan qurulur, müstəqil Azərbaycan qu-
rulur. Yeni Azərbaycanda da Yeni Azərbaycan Partiyası ol-

malıdır. Ona görə bizim partiyamız baĢqa siyasi partiyalar-
dan – təbiidir, mən bizim partiyamızı onlarla müqayisə etmək 

istəmirəm, amma nə edək, belə partiyalar var, biz bunu inkar 
edə bilmərik – ona görə fərqlənir ki, partiyanın adı da onun 

məqsədlərinə və bugünkü günə uyğundur. Müstəqil Azərbay-
can yeni Azərbaycandır. Müstəqil Azərbaycanda yeni icti-

mai-siyasi quruluĢ yaranıbdır. Yeni iqtisadiyyat formaları 
yaranıb, demokratiya, siyasi plüralizm inkiĢaf edir. Belə bir 
yeni Azərbaycan keçmiĢdə yaĢadığımız, keçmiĢdə olan Azər-

baycandan fərqlidir. Ona görə partiyamızın adı da Yeni 
Azərbaycan Partiyasıdır. Məhz Yeni Azərbaycan Partiyası 

müstəqil Azərbaycanı müstəqillik yolunda inkiĢaf  etdirməyə 
qadir bir partiyadır.  

Partiyamız xüsusən son illərdə yaxĢı təĢkilatlandı, yaxĢı 
inkiĢaf etdi. Mən partiyanın I qurultayında gördüyümüz 

təĢkilati tədbirlərin özünü doğrultduğunu qeyd etmək istə-
yirəm. Xatirinizdədir, biz o vaxt, 1999-cu ildə partiyanın 

strukturunda dəyiĢiklik etdik və Ġcra Katibliyi yaratdıq. 
Daimi fəaliyyət göstərən, baĢqa heç bir dövlət iĢləri ilə məĢğul 

olmayan,  yalnız partiya iĢləri ilə məĢğul olan Ġcra Katibliyi, 
onun aparatını yaratdıq. Yerlərdə partiya təĢkilatlarını icra 

orqanlarından ayırdıq və sərbəst, müstəqil partiya təĢkilat-
larının yaranmasını təmin etdik. Bunlar hamısı partiyada 

yeni ab-hava yaratdı, partiyanın daha sürətlə təĢkilatlan-
masına gətirib çıxardı və  bugünkü səviyyəyə gəlib çatmasına 
xidmət etdi. Mən hesab edirəm ki, biz bunu bu gün xüsusi 

qeyd etməliyik.  
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Bizim partiyamızın qəzetləri də son illər yaxĢı fəaliyyət gös-
tərirlər. Məlumdur ki, hər bir siyasi partiyanın əsas fəaliyyəti 

ideoloji iĢ, təbliğat iĢi olmalıdır. Bir halda ki, Yeni Azər-
baycan Partiyası bu gün iqtidarda olan partiyadır, demək, 

partiyanın, iqtidarın fəaliyyətini təbliğ etmək və iqtidara 
qarĢı, partiyaya qarĢı olan antitəbliğatın qarĢısını almaq – 

bunlar hamısı bizim mətbuatın əsas vəzifələridir. Bu ideoloji 
iĢ partiyamızın əsas vəzifəsidir. Mən hesab edirəm, bizim 

qəzetlərin bu sahədəki xidmətini bu gün qeyd etmək lazımdır.  
«Səs» qəzeti artıq tarixə düĢmüĢ bir qəzetdir. «Səs» qəzeti 

mənim üçün çox əziz qəzetdir. 1990-cı ilin fevral ayında, 

Azərbaycanda kommunist hakimiyyəti dövründə mən Ali So-
vetdə çıxıĢ edəndən sonra mənim çıxıĢım – xatirinizdədir, o 

vaxt mənim çıxıĢımı hörmətdən salmağa çalıĢdılar, onu dərc 
etmək də istəmirdilər, amma mənə lazım idi ki, o, dərc 

olunsun –  «Səs» qəzetində dərc edildi. Mən Naxçıvanda iĢlə-

yərkən bizim bir neçə tədbirlərimiz barədə yazıları «Səs» qə-

zetində dərc edə bildik. Nəhayət, «Səs» qəzeti 91-lərin müra-
ciətini dərc edib, mənim cavabımı dərc edibdir. Ona görə 

«Səs» qəzeti bizim partiyanın tarixində ən mötəbər yer qazan-
mıĢ bir qəzetdir. Görürəm ki, son vaxtlar özünün xüsusiy-

yətini itirmədən modernləĢir, yaxĢılaĢır. Arzu edirəm ki, daha 
da modernləĢsin və yaxĢılaĢsın.  

«Ġki sahil» qəzeti də bizim çoxdankı qəzetlərimizdəndir. 
Yenə də o dövrdə, biz Naxçıvanda blokada Ģəraitində yaĢadı-

ğımız dövrdə bu qəzetin indiki redaktoru – «Səs» qəzetinin o 
vaxt da redaktoru Ağabəy Əsgərov idi – Vüqar Rəhimzadə 
tez-tez Naxçıvana gələrdi və hələ partiya yaranandan xeyli 

əvvəl Naxçıvanın iĢləri haqqında materialлarımızı dərc edərdi. 
Ġndi o bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının qəzetidir. Çox 
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inkiĢaf edib, böyüyüb, geniĢlənib və güman edirəm ki, bu 
yolla gedərsə, daha da güclü qəzet oлacaqdır.  

Mən «Yeni Azərbaycan» qəzetində yaranan böyük sıçra-
yıĢı qeyd etmək istəyirəm. Biz partiyanı yaradanda hesab 

edirdik ki, «Səs» qəzeti partiyanın qəzeti deyil, müstəqil qə-

zetdir. «Ġki sahil» qəzeti də müstəqil qəzetdir. Bizim partiyaya 

bir qəzet lazımdır. Dedilər adını da «Yeni Azərbaycan» qo-
yaq. Mən etiraz etmədim, yarandı. Amma bu gün hər Ģeyi 

düz demək lazımdır. O qəzet uzun müddət, bir çox illər uğur 
qazana bilmədi. Mən də çox təəssüf edirdim. Çünki çox hal-
larda mən də maraqlanırdım, kömək etmək istəyirdim. An-

caq qəzet uğur qazana bilmirdi.  Amma son illər qəzet bir-
dən-birə müsbət mənada çox dəyiĢilibdir.  

Düzdür, mən açıq danıĢmaq istəyirəm, qəzetlərin hamısını 
oxumaq imkanım yoxdur, amma qəzetlərə baxmaq imkanım 

var. Bəzən də təbiidir, hansısa məqalələr mənim diqqətimi 
cəlb edir və baxıram. Xüsusən bizim qəzetlərə baxıram. Hər 

səhər mən o qəzetləri vərəqləyirəm, baxıram. «Yeni Azərbay-
can» qəzetinin belə sürətlə, sıçrayıĢla inkiĢaf etməsi çox 

sevindirici haldır. Yəni qəzetin həm məzmunu, həm xarak-
teri, həm də onun dərc etdiyi müxtəlif materiallar – bunların 

hamısı birlikdə bu qəzeti yüksək səviyyəyə qaldırıbdır.  
Onun redaktoru da AlqıĢ Həsənoğludur. Gənc bir Ģəxsdir 

və çox məmnunam ki,  qəzet redaktorlarının hamısı gənclər-
dir və bizim mətbuatda belə yaxĢı fəaliyyət göstərirlər. Ancaq 

heç biriniz düĢünməyin ki, mən bu gün sizin haqqınızda xoĢ 
sözlər deyərkən, nöqsanlarınızı görmürəm, yaxud onları sizə 
bağıĢlayıram. Yox. Mən arzu edirəm ki, öz bildiyiniz nöq-

sanları özünüz aradan qaldırasınız. Əgər hansını görməsəniz, 
onda mənə müraciət edərsiniz, sizə deyərəm.  
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Bizim partiyanın fəaliyyəti bugünkü iqtidarın fəaliyйəti ilə 
qarıĢıqdır. Çünki yenə də deyirəm, biz iqtidarda olan bir 

partiyayıq. Bu partiya da iqtidara birdən-birə gəlmədi, qeyri-
adi bir tarix yaĢadıq. O ağır dövrdə əvvəlcə xalq – partiya da 

orada iĢtirak edirdi – Heydər Əliyevi Azərbaycanı bu vəziy-
yətdən xilas etmək üçün iqtidara dəvət etdi. Heydər Əliyev də 

bu missiyanı üzərinə götürməyə məcbur oldu. Böyük riskə 
gedərək öz həyatı, öz yaĢayıĢı, öz ailəsi üçün böyük riskə 

gedərək, bu missiyanı üzərinə götürməyə məcbur oldu. Bütün 
bu risklər var idi, ancaq mən çox xoĢbəxtəm ki, fəaliyyətim, 
apardığım iĢlər də məni bu risklərdən, bu xаtalardan xilas 

etdi və bu missiyanı layiqincə yerinə yetirə bildim.  
Ona görə də ilk illərdə – 1993-cü, 1994-cü illərdə, hətta 

1995-ci ilin əvvəlinə qədər də mən bu partiyanın iĢləri ilə çox 
məĢğul ola bilmirdim. Çünki istəyirdim ki, xalqın mənə 

göstərdiyi etimadı doğruldum. Yəni təkcə o mənada yox ki, 
doğruldum və xalqa deyim ki, mən etimadı doğrultdum. Yox, 

o mənada ki, mənim qarĢımda olan ali vəzifələri yerinə yetirə 
bilim və ona da nail oldum. Sonra isə partiyamız inkiĢaf et-

məyə baĢladı. Burada deyildiyi kimi, 1995-ci ildə parlament 
seçkilərində çoxluğu əldə edərək, qanunvericilik orqanında 

da – icra orqanında prezident eyni zamanda partiyanın sədri 
idi – partiyamız çoxluğu əldə etdi. Beləliklə, Yeni Azərbaycan 

Partiyası iqtidar partiyasına çevrildi.  
Siz bu gün burada həyəcanlı çıxıĢlarınızda mənim haqqım-

da çox xoĢ sözlər dediniz. Mən bunlara görə sizə təĢəkkür 
edirəm. Mən sizi anlayıram. Çünki siz on il mənimlə bərabər 
olan insanlarsınız. Bu on ildə bizim nə qədər ağır, nə qədər 

çətin yol keçməyimizi və xalqımızı bu günə gətirib çıxar-
mağımızı baĢqalarına nisbətən daha da yaxĢı görürsünüz. Siz 
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bu prosesin iĢtirakçısısınız, siz mənimlə bir yerdəsiniz. Ona 
görə mənim hər addımımı görürsünüz. Hər addımımı deyən-

də, bəlkə bir az düz olmaz, hər addımı görmək çətindir. Bu, 
məcazi mənada deyilən bir sözdür. Siz mənimlə bir yerdəsiniz, 

mənim yaxın silahdaĢlarımsınız. Siz indi hakimiyyət orqan-
larının çoxunda böyük-böyük vəzifələr daĢıyırsınız. Dediyim 

kimi, qanunvericilik orqanında əksəriyyəti təĢkil edirsiniz. 
Ona görə də Azərbaycanda gedən bu proseslərə, əldə olunan 

nailiyyətlərə  və böyük çətinliklərin öhdəsindən necə gələ bil-
məyimizə qəlbən sevinən insanlarsınız. Yenə də deyirəm, bu-
nun iĢtirakçılarыsınız. Ona görə də sizin hissiyyatlarınız səmi-

midir. Mən bunları anlayıram, qəbul edirəm və bunlara görə 
də sizin hamınıza təĢəkkür edirəm.  

Mən son görüĢlərimdə, nitqlərimdə Azərbaycanın əldə et-
diyi nailiyyətlər haqqında bir neçə dəfə demiĢəm. Əgər müxa-

lifət qüvvələri, müxalifətdə olan partiyalar, ayrı-ayrı Ģəxslər 
Azərbaycanın bugünkü gününə, iqtidarın gördüyü iĢlərə bu 

qədər qara yaxmasaydılar, bu qədər böhtanlar yağdırmasay-
dılar, bizim partiyanın üzvlərini, iqtidarı, o cümlədən prezi-

denti  bu qədər təhqir etməsəydilər, bəlkə də bunları deməyə 
o  qədər də ehtiyac yox idi. Amma bunları görəndə, təbiidir, 

burada düz dediniz, onların sosial dayağı yoxdur, azdır. Qə-

zetlərи də çox az oxucuları əhatə edir. Xalqın tam əksəriyyəti 

Azərbaycan iqtidarının gördüyü iĢləri, əldə etdiyi nəticələri və 
bugünkü səviyyəmizi yüksək qiymətləndirir və bizimlə bə-

rabərdir. Ancaq eyni zamanda, bu qədər ədalətsizlik, bu qə-

dər insafsızlıq təsəvvür etmək mümkün deyildir. Təbiidir, ağa 
qara demək çətin bir Ģey deyil, ancaq ağa qara deyən insan nə 

istəyir? Siz bunlara cavab verdiniz. Onların heç bir istəyi, heç 
bir arzusu heç vaxt yerinə yetməyəcəkdir. 
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Ötən on ildə biz gərgin iĢlə məĢğul olmuĢuq. Azərbaycanı 
böyük bəlalardan qurtarmıĢıq. Azərbaycanda güclü dövlət 

qurmuĢuq. Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirmiĢik. 
Azərbaycan xalqına bu gün rahat həyat Ģəraiti yaratmıĢıq, 

ictimai-siyasi sabitliйи təmin etmiĢik. Ġnsanlarımız tamamilə 
dəyiĢilibdir. Amma o adamlar, hansılar ki, on ildir eyni Ģeyi 

deyirlər, onlar nə ediblər, onların fəaliyyəti nədən ibarətdir? 
Yalan danıĢmaq, böhtan yağdırmaq, qəzetlərdə əsası olma-

yan müxtəlif Ģayiələr yaymaq və iqtidarı gözdən salmağa 
çalıĢmaq. Təbiidir, buna əsas da yoxdur.  

Ġndi onlar mitinq keçirirlər. Orada nə deyirlər – çörək?! 

Burada Elmar Qasımov çox yaxĢı dedi. Bəli, bəs 1992-ci ildə 
xalq çörək tapmayanda siz niyə unudurdunuz ki, çörək la-

zımdır! Amma indi Azərbaycanda o qədər çörək var ki, onu 
qoymağa yer yoxdur.  

Biz iqtisadi islahatlar keçirdik. O cümlədən, aqrar sektor-
da, torpağı Ģəxsi mülkiyyətə verdik.  Ġnsanlar mülk sahibi 

oldular. Bundan səmərəli istifadə etməyə baĢladılar. Nəhayət, 
bu il, 2002-ci ildə Azərbaycanda 2 milyon 200 min ton taxıl 

istehsal olunubdur. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, sovet 
hakimiyyəti dövründə, mənim rəhbərlik etdiyim illərdə – bu 

illər ən yüksək nəticələr əldə olunmuĢ illər idi – biz Azər-
baycanda taxıl istehsalını 1 milyon 400 мин, 1 milyon 500 

min tona qaldıra bilmirdik. Amma onun keyfiyyəti də nə 
olurdu, məlum deyildi. Ona görə biz özümüzü taxıl məhsulları 

ilə təmin edə bilmirdik. Ancaq indi biz özümüzü taxılla təmin 
edirik. Bu, böyük nailiyyətdir. 

 Siz eĢitdiniz, mən ġəkiyə gedəndə yolüstü Ġsmayıllıda, 

Qəbələdə insanlarla görüĢdüm. Mənə dedilər ki, taxıl istehsal 
etmiĢik, sata bilmirik. Çünki kənardan Azərbaycana taxıl 
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gəlir, biz sata bilmirik. Mən göstəriĢ verdim. Ġndi daxili baza-
rı qorumaq üçün idxal olunan taxıla böyük rüsum qoyublar. 

Bu nə vaxt olubdur ki, Azərbaycanda kəndli o qədər taxıl 
istehsal etsin ki, onu satmağa imkanı olmasın? Belə Ģey 

olmayıbdır! Amma təkcə taxıl deyil. Bu il Azərbaycanda 700 
min ton kartof istehsal olunubdur. Kartof əkilən  rayonlarda 

bilirlər, sovet hakimiyyəti illərində bizə 100 min ton kartof 
istehsal etmək planı verirdilər.  Onu yerinə yetirə bilmirdik. 

100 min ton kartof istehsal edə bilmirdik. Ġndi ondan 7 dəfə 
artıq kartof istehsal olunubdur. Kartof ikinci çörəkdir. 
Rusiyada belə deyirlər, kartof ikinci çörəkdir.  

Ġndi 2 milyon 200 min ton taxıl, 700 min ton kartof var, 
çorək də boldur. Sən дə baĢlamısan ki, xalqa çörək ver! Çö-

rəyi sən verə bilmirdin. Amma biz çörəyi çoxdan vermiĢik! 
Hələ 1995-ci ildə biz bütün çörək zavodlarını özəlləĢdirəndən, 

insanlara sərbəstlik verəndən sonra Azərbaycanda çörək 
bolluğu yarandı. Oradan-buradan taxıl aldılar, gətirdilər, 

çörək biĢirdilər. Ġndi Azərbaycanda müxtəlif çeĢidli o qədər 
çörək biĢirirlər ki, bilmirsən hansını alasan, yeyəsən. Bu cür 

cılız sözlərlə bugünkü iqtidarın əleyhinə çıxmaq olarmı? 
Bəli, xalqın güzəranı, rifah halı, deyə bilərəm, necədir. 

Büdcədən maliyyələĢdirilən təĢkilatların iĢçilərinin əmək haq-
ları 1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər 3,6 dəfə artıbdır. Pensi-

yaların məbləği  3,4 dəfə artıbdır. Əhalinin pul gəliri 2,5 dəfə 
çoxalıbdır.  

Təsəvvür edin, bu, kiçik məsələ deyildir. Biz gələn il üçün 
yeni büdcə qəbul etdik. Ġndiyə qədər olan büdcələrimiz kimi, 
bu büdcə də sosial yönümlüdür. Bu sosial yönümlü büdcə 

imkan verir ki, qarĢıdakı ildə biz büdcədən maliyyələĢdirilən 
bütün təĢkilatların iĢçilərinin hamısının əmək haqlarını 
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artıraq. Artıracağıq da. Bu gün elan edirəm, birinci növbədə, 
müəllimlərin maaĢlarını artıracağıq. Səhiyyə, mədəniyyət iĢ-

çilərinin maaĢlarını artıracağıq. Bütün baĢqa sahələrdə çalı-
Ģanların da əmək haqlarını artıracağıq.  

Təsəvvür edin, 1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər maaĢlar 3,6 
dəfə artdığı halda, indi mən nəzərdə tuturam ki, bəzi 

sahələrdə maaĢları 50 faiz artıram. Bu, göydən tökülmür. Biz 
buna nə ilə nail olmuĢuq? Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz 

iqtisadi islahatlarla. Biz bu иslahatlarы 1995-ci ildən həyata 
keçirməyə baĢladıq. Onları ardıcıl surətdə həyata keçirdik, bu 
gün də aparırıq. Bunların nəticəsində biz ilбəil büdcənin 

gəlirlərini artırdıq. Bunların nəticəsində həmin bu nailiyyətlərlə 
xalqın rifah halını qaldıra bilirik. Biz özəlləĢdirmə apardıq, özəl 

sektoru gücləndirdik. Ġndi bizdə sənayedə özəl sektorun payı 50 
faiz təĢkil edir. Bunu nəzərə alın.  

Kənd təsərrüfatında istehsalın 99 faizi özəl sektora məx-
susdur. Bu rəqəm ticarətdə 99 faiz, tikintidə 76 faizdir. Bizdə 

çox güçlü inĢaat iĢləri gedir. Özü də yaĢayıĢ binaları tikilir. 
Bu, Azərbaycanda çox gözəl prosesdir. Nəqliyyatda və ra-

bitədə özəl sektorun payı 65 faizdir. Ümumi daxili məhsulun 
70 faizi özəl sektora məxsusdur. Biz bununla Azərbaycan 

iqtisadiyyatını qaldırdıq. Bu bizim islahatların nəticəsidir.  
Kiçik və orta sahibkarlığı inkiĢaf etdirmək haqqında mə-

nim həyata keçirdiyim tədbirlər, verdiyim фərmanlar məlum-
dur. Onların həyata keçirilməsi ilə indi hesab edirəm ki, 

iqtisadiyyatı daha da inkiĢaf etdirəcək və xalqın riфaщ halını 
yaxĢılaĢdıracağıq.  

Biz nəzərdə tutmuĢuq ki, vergiləri azaldaq. Siz bilirsiniz. 

Vergilər Nazirliyində 40 faiz ixtisar gedibdir. Vergi dərəcələri 
azalacaqdır. Bu, büdcədə nəzərdə tutulubdur. Mən vergi 
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siyasəti haqqında sizə deyə bilərəm ki, mənfəətdən vergi tu-
tulması 27 faizdən 25 faizə endirilir. Bu faiz dərəcəsi yalnız 

Bakı Ģəhərində tətbiq ediləcəkdir. Təsəvvür edin, Gəncə, 
Sumqayıt, Mingəçevir və Əlibayramlı Ģəhərlərində bu verginin 

dərəcəsi 20 faiz olacaqdır. Yəni orada vergilər daha da çox 
azalacaqdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında, dağ rayonlarında 10 
faiz olacaqdır. Əgər Bakıda 25 faizdirsə, orada 10 faizdir. Di-

gər Ģəhər və rayonlarda 15 faiz olacaqdır. 27 faiz olan vergi-
ləri biz azaldırıq. Görün, sahibkarlar üçün nə qədər imkanlar 
yaradırıq ki, özəl sektor inkiĢaf etsin. 

Təbiidir ki, iqtisadiyyatımızın bu cür sürətlə inkiĢaf etmə-
sinin əsas səbəblərindən biri də xarici sərmayələrin Azərbay-

cana cəlb olunmasıdır. Sizə məlum olduğu kimi – burada bu 
barədə də çox düzgün deyildi – neft strategiyasının həyata 

keçirilməsi Azərbaycana 6 milyard dollar sərmayə gətiribdir. 
Biz artıq bunun nəticələrini görürük. 1994-cü ildə bağladı-

ğımız ilk müqavilədən mənfəət nefti alırıq. Biz artıq Neft 
Fondu yaratmıĢıq, siz bunu bilirsiniz. Neft Fondunda təx-

minən – bunu mətbuatda elan etmiĢdilər, dəqiq deyə bilmə-
rəm – 670 milyon dollar vəsait toplanıbdır. Bilirsiniz ki, mən 

oradan yalnız və yalnız qacqınlara, məcburi köçkünlərə evlər 
tikdirmək üçün 76 milyon dollar ayırdım. Qalan hissəsi isə  

Azərbaycanın valyuta ehtiyatı kimi durur. Ġndi bizim valyuta 
ehtiyatımız 1 milyard 300 milyon dollardır. Bizim gələn il üçün 

büdcəmiz 1 milyard 200 milyon dollardır. Demək, bir illik büd-
cəmizdən artıq valyuta ehtiyatımız vardır.  

Təsəvvür edin, bizim büdcəmiz də ilbəil böyük sürətlə artır. 

Bunların heç biri göydən tökülmür, kənardan gəlmir.  
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Biz sərmayələrin 30 faizini qeyri-neft sektoruna yönəldirik. 
Yəni 66–67 faizi neft sektoruna, qalan hissəsi isə qeyri-neft 

sektoruna sərf edilir. Ümumiyyətlə, neft sektoru ilə qeyri-neft 
sektoruna birlikdə Azərbaycana indiyə qədər 9 milyard 

dollar məbləğində sərmayə cəlb olunubdur. Bu il Azərbay-
cana – hələ il baĢa çatmayıbdır – 1milyard 200 milyon dollar 

sərmayə qoyulubdur. Həm xarici, həm də daxili sərmayə... 
Mən sərmayə deyəndə, daxili sərmayəni də nəzərdə tuturam. 

Artıq bizim öz sərmayəçilərimiz, sahibkarlarımız yaranıbdır, 
onlar sərmayə qoyurlar və bu da, təbiidir, iqtisadiyyatımızın 
inkiĢafını təmin edir. Beləliklə, Azərbaycanda bizim əsas və-

zifəmiz – 1992-ci ildə ilk proqramımızda da yazılmıĢdı – isla-
hatlar aparmaqla iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirmək, bu yolla 

xalqın rihaf halını yaxĢılaĢdırmaqdır. Biz bu yolla gedərək 
nailiyyətlər əldə etmiĢik və bundan sonra da bu yolla gedə-

cəyik. 
QarĢıdakı iki-üç ildə Azərbaycanın neft sektoruna və baĢqa 

sektorlara 10 milyard dollara qədər sərmayə gələcəkdir. Mən 
sizə deyə bilərəm ki, üç-dörd ildən sonra Azərbaycanın gəlirləri 

artıq milyard dollarlarla ölçüləcəkdir. Gördüyümüz iĢlər, həyata 
keçirdiyimiz layihələr, o cümlədən Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac 

boru xəttinin tikilməsi və baĢqaları – bunların hamısı sabah 
üçün, gələcək üçündür. Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycan xal-

qının rifahı üçündür.  
Ancaq bizim nailiyyətlərimiz təkcə iqtisadiyyatda deyildir, 

bütün sahələrdədir. Birincisi, biz Azərbaycanda güclü, demokra-
tik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmuĢuq. Bu dövlətin bütün təsi-
satlarını yaratmıĢıq. Dövlət quruculuğu prosesini təkmilləĢ-

dirmək üçün geniĢ islahatlar – hüquq islahatları, dövlət sekto-
runda islahatlar və baĢqa sahələrdə islahatlar keçirmiĢ, çox 
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böyük nailiyyətlər əldə etmiĢik. QarĢıda hələ bir çox struktur 
dəyiĢiklikləri etmək üçün planlarımız var. Bunların hamısı 

Azərbaycanda müstəqil, güclü, demokratik dövlətin yaranması 
üçündür.   

Azərbaycan parlamenti 1300 qanun qəbul etmiĢdir. Milli 
Məclis bütün sahələr üzrə qanunlar qəbul edib və Azərbaycanda 

hər Ģey qanunlar əsasında gedir. Qanunun aliliyi bizim əsas prin-
sipimizdir. Biz bunu hələ 1992-ci ildə Naxçıvanda partiyamızın 

proqramında yazmıĢdıq, bu gün də həyata keçiririk. 
Ġndi Azərbaycanda tam mətbuat azadlığı yaratmıĢıq. Mət-

buat azaddır. Kim olursa-olsun, heç kəsin mətbuata toxunma-

ğa ixtiyarı yoxdur. Müxalifət mətbuatından ən çox zərbələr 
mənə dəyibdir. Mənə və mənim ailəmə dəyibdir. Çünki mən bu 

yaĢıma qədər həyatın bütün mərhələlərindən keçmiĢəm, bütün 
dövrləri yaĢamıĢam, hətta Moskvada bütün vəzifələrdən kə-

narlaĢdırıldığım zaman buradakı bədxahlar və ermənilər mə-

nim əleyhimə müxtəlif kampaniyalar aparan zaman da mət-

buatda heç vaxt mənə qarĢı belə yalanlar, böhtanlar, iftiralar, 
təhqiramiz sözlər oxumamıĢdım. Amma indi mən bunları görü-

rəm, oxuyuram. Harada? Azərbaycan mətbuatında, mənim 
doğma vətənimdə. Yaratdığım bu mətbuat azadlığının nəticə-

sindən istifadə edənlər minnətdarlıq etmək əvəzinə, mənə qarĢı 
bu cür təxribatlar edirlər, bu cür təhqirlər yazırlar. Ancaq mən 

heç bir qəzetə toxunmamıĢam və toxunmayacağam. Heç kəsin 
də heç bir qəzetə toxunmasını məsləhət görmürəm. Mətbuat 

azadlığını biz vermiĢik. Bu bizim dövlətimizim əsas prinsip-
lərindən biridir və biz öz iĢimizlə, əxlaqi dəyərlərimizlə, öz 
fəaliyyətimizlə, xalqa xidmətimizlə sübut etmiĢik və edirik ki, 

biz Azərbaycanın dəyərli insanlarıyıq. Biz Azərbaycan xalqına 
xidmət edirik və edəcəyik. Ona görə o yalanların, böhtanların 



21 

 

heç biri bizə yapıĢmayacaqdır. Mənim vicdanım həmiĢə təmiz 
olub və bu gün də təmizdir. Bu təmiz vicdanı indiyə qədər 

ləkələmək istəyənlər çox olubdur. Amma bu heç kəsə  müyəssər 
olmayıbdır. Bu gün də ola bilməyəcəklər, sabah da ola bilmə-

yəcəklər.  
Ġnsan haqlarının qorunması bizim əsas vəzifələrimizdəndir. 

Biz bunu təmin etmiĢik, bundan sonra da təmin edəcəyik. 
Buna heç kəsin Ģübhəsi olmasın. Bəzi adamlar bu mövzunu 

hallandıraraq, Azərbaycanı beynəlxalq təĢkilatlarda ləkələ-

məyə çalıĢırlar. Azərbaycanın əleyhinə cürbəcür iĢlər görürlər. 
Mən bunu onların vicdanına tapĢırıram. Onlar gördükləri bu 

nadürüst iĢlərin cəzasını haradasa alacaqlar. Haqq öz yerini 
tutacaqdır. Amma biz insan haqlarını qorumuĢuq və bundan 

sonra da qoruyacağıq. Bu məsələdə heç kəs bizə ləkə yaxa 
bilməz. Hansı böhtanlar atırlar-atsınlar, heç nəyə nail ola 

bilməzlər.  
Azərbaycanda demokratiya hər yerdə bərqərar olunubdur. 

Azərbaycan demokratik ölkədir. Kim çalıĢırsa ki, sübut etsin 
Azərbaycanda demokratiya yoxdur, o buna nail ola bilmə-

yəcəkdir. Düzdür, belələri Azərbaycanın əleyhinə olan bəzi 
havadarlar tapırlar, ancaq istədiklərinə nail ola bilməyəcəklər. 

Azərbaycan elə bir ölkədir ki, indi bir çox xarici dövlətlərin həm 
maraq dairəsinə çevrilibdir, həm də öz coğrafi-strateji vəziyyə-

tinə, təbii sərvətlərlə zənginliyinə görə müxtəlif ölkələrin öz 
məqsədlərini həyata keçirməsi üçün onların diqqətini cəlb edir. 

Yaxud da ölkələrin yox, ayrı-ayrı siyasi qrupların, təĢkilatların 
diqqətini cəlb edir. Ona görə, biz mürəkkəb bir Ģəraitdə yaĢa-
yırıq. Siz bunu bilin. Biz ictimai-siyasi sabitlik yaratmıĢıq, 

Allaha Ģükürlər olsun ki, burada terrorun qarĢısını artıq al-
mıĢıq, silahlı dəstələri ləğv etmiĢik, insanlar rahat yaĢayırlar, 
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parklarda, baĢqa əyləncə yerlərində yay vaxtı da, indi də 
onların istirahəti çox yaxĢı təĢkil olunur. Bunların hamısı var. 

Amma siz elə düĢünməyin ki, biz bunlara asanlıqla nail ol-
muĢuq. Bu birincisi. Ġkincisi, elə düĢünməyin ki, bizdə baĢqa 

problemlər yoxdur. Problemlər var. Azərbaycana qarĢı çox əllər 
uzanır, çox, çox, çox...  

Biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsini reallaĢdırmaq üçün 
neçə ildir  çalıĢırıq. 1999-cu ildə biz Ġstanbulda bu layihəni 

imzaladıq. Amma bu il 2002-ci ildir. Sentyabrın 18-də biz bu 
kəmərin təməlini qoyduq. Amma hələ indi də bəzi qüvvələr 
buna mane olmaq istəyirlər. Bu layihə ləngiyir. Əgər biz bu 

ayın sonuna qədər məsələləri həll etməsək və inĢaat iĢinə baĢ-

lanmasa, çox Ģeyi itirəcəyik. Sizin çoxunuz bunları bilmirsi-

niz. Bu iĢlər bizim üzərimizdədir. Bununla biz məĢğul oluruq. 
Niyə belədir? Çünki o qüvvələr ki, indiyə qədər inanmırdılar 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri olacaq, artıq görəndə ki, bu, 
reallığa çevrilibdir, baĢqa maneələr törətməyə çalıĢırlar. Biz 

isə indiyə qədər bunların qarĢısını almıĢıq, bu gün də alırıq və 
alacağıq. Ancaq yenə də deyirəm, təkcə bu deyildir. BaĢqa 

çox hallar da vardır. Əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə, bura-
dakı iqtisadi inkiĢafa, demokratik dövlət olduğumuza, an-

titerror koalisiyasında fəal iĢtirak etdiyimizə görə Azərbay-
canı sayırlar, bizə hörmət edirlər, bizimlə hesablaĢırlar. An-

caq eyni zamanda, həmin ölkələrdə bizim əleyhimizə olan 
qüvvələr də var. Təəssüf ki, bizim içərimizdən olan adamlar 

həmin о qüvvələrlə birləĢirlər. Təbiidir, o qüvvələrə bizim 
içərimizdən belə xəyanətkar insanlar lazımdır. Onlar bundan 
dərhal istifadə edirlər. Özü də Azərbaycan xalqına qarĢı isti-

fadə edirlər. Təkcə prezidentə qarĢı yox, Azərbaycan xalqına, 
dövlətinə qarĢı istifadə edirlər. Belə vəziyyətə baxmayaraq, 
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biz Azərbaycanda demokratiyanın bütün tələblərini tətbiq 
etmiĢik və bundan sonra da edəcəyik. Siz burada mənim 

2003-cü ildə prezident seçkilərində iĢtirak etməyim haqqında 
öz təkliflərinizi irəli sürdünüz. Mən buna görə sizə təĢəkkür 

edirəm. Mən özüm də belə fikirdəyəm ki, 2003-cü ildə prezi-
dent seçkilərində iĢtirak etməliyəm. Narahat olmayın, iĢtirak 

edəcəyəm. Heç Ģübhə yoxdur ki, seçkilər tam demokratik 
prinsiplər əsasında keçiriləcəkdir və inanıram ki, bu seçkilər-

də də xalq Heydər Əliyevə səs verəcəkdir.  
Əziz dostlar, siz bilirsiniz, məni yaĢadan, məni siyasi uzun-

ömürlü edən ən əsas amil odur ki, mən həmiĢə xalqın dəstəyi-

nə arxalanmıĢam. Bəli, əgər 1993-cü ildə, o ağır dövrdə xalqın 
dəstəyi olmasaydı, mən Naxçıvandan Bakıya gələ bilməzdim. 

Əgər o vaxt xalqın dəstəyi olmasaydı, mən silahsız, heç nəsiz 
onların – azğınlaĢmıĢ terrorçu qrupların, silahlı dəstələrin, 

separatçıların, Azərbaycanı dağıdanların öhdəsindən gələ 
bilməzdim. Siz 1994-cü ilin oktyabr ayının 4-nü xatırlayın. 

Bəli, artıq ayağa qalxmıĢdılar, bizim hakimiyyəti boğurdular. 
Televiziya ilə mənim xalqa müraciətim gecə vaxtı iki saat 

içərisində yüz minlərlə insanı Prezident sarayının qarĢısına 
topladı. Bax, o xalqın dəstəyi ilə mən çevriliĢ cəhdinin qarĢı-

sını aldım. O xalqın dəstəyi ilə 1995-ci ilin mart ayında mən o 
çevriliĢ cəhdinin qarĢısını aldım. O xalqın dəstəyi ilə terro-

ristlərin qarĢıсыnı ala bildim. Mən bu gün də xalqla bir yerdə-

yəm. Mənim həyatımın mənası xalqa xidmət etməkdir. Mən 

çox xoĢbəxtəm ki, xalq da bunu qiymətləndirir, mənə lazımi 
qədər dəstək verir. Xalqın dəstəyi ilə, sizinlə birlikdə 2003-cü 
ilin oktyabr ayında prezident seçkilərini uğurla keçirəcəyik. 

Əziz dostlar, mənim deyəçəyim sözlər çoxdur. Amma görür-
sünüz, orada mənim sözlərim yazılıbdır: «Yeni Azərbaycan 
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Partiyası dünənin, bu günün və sabahın partiyasıdır». Bəli, 
bizim partiya bu günün partiyasıdır. Biz dünən öz iĢimizi gör-

dük. Bizim partiya gələcəyin partiyasıdır. Bizim partiya gənc-
lərin partiyasıdır. Gənclərin partiyaya gəlməsi və gənclərin bu 

partiyada fəal iĢtirak etməsi bizim partiyanı gəncləĢdiribdir. 
Bizim partiyanın gələcək perspektivlərini daha da gücləndirib-

dir. Mən qadınlara təĢəkkür edirəm. Burada dedilər ki, əhalinin 
50 faizini qadınlar təĢkil edirlər. Əlli, üstəgəl bir səs, elə qa-

dınların səsi bəsdir ki, Heydər Əliyev пrezident seçilsin. Mən 
gizlətmirəm, qadınları çox sevirəm. Amma bilirsiniz ki, qadın-
lar da məni çox sevirlər. Ona görə qadınlar da həmiĢə mənim 

dayağım olubdur. 1994-cü ildə həmin oktyabr gecəsi mən o 
qoca qadınları, qucağında südəmər uĢaq olan qadınları görən-

də... Ona görə xüsusi təĢəkkür edirəm. Səslərinizi hazırlayın, 
amma elə edin ki, kiĢilərə də yer qalsın.  

Bu gün gənclər haqqında çox gözəl sözlər deyildi. Bəli, 
bizim partiyanın gələcəyi gənclərə məxsusdur. Bizim parti-

yamızda çox layiqli gənclər var. Onlar gələcəkdə bizim iĢimizi 
davam etdirəcəklər. Bu gün isə hamımız bir yerdə partiyanın 

iĢini irəli aparmalıyıq. 
YaĢasın Yeni Azərbaycan Partiyası! 

YaĢasın müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan! 
Sağ olun. 
    * * * 
 

Рясми щиссядян сонра Азярбайъан инъясянят усталарынын иш-
тиракы иля байрам консерти олду. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев консертдян сонра сящ-
ня архасына эяляряк эюзял чыхышларына эюря инъясянят усталарына 
тяшяккцр етди вя онлара уьурлар арзулады.   
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Нядянся, бу эцн азсыныз. Бу сящня 
щямишя долу олур. Инди азсыныз, амма бу эцн чох йахшы  кон-
серт вердиниз. Бунлар бизим партийаны йараданлардыр, онлары да 
сящня архасына эятирмишям. 

З е й н я б  Х а н л а р о в а (Халг артисти, Милли Мяълисин 
депутаты): Ъянаб Президент, мян дя йаратмышам.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Сян дя йараданлардансан. Билирям, 
91-лярдянсян. 

З е й н я б  Х а н л а р о в а: Инанын, Сирусла бир йердя эеъя 
саат 3-4-я гядяр ишляйирдик.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Сизи тябрик едирям. Чох йахшы консерт 
вердиниз. Сиз щямишя консертляр верирсиниз, сон вахтлар щямишя 
эялирям. Нядянся, буэцнкц консерт мяня щямишякиндян даща 
чох хош эялди. Щамысындан чох ляззят верди, чох эюзял олду. 
Щамыныз чох эюзял охуйурдунуз. Мусигичиляр, оркестр дя чох 
эюзял ифа етди. «Нефтчи» ансамблы чох эюзял чыхыш етди. Щамыныз 
чох йахшысыныз. Зейняб Ханларованын ансамблы да йахшыдыр. 

Мян бу сарайы тикдирдим вя бурада биринъи бюйцк мярасим 
1972-ъи илин декабр айында олубдур. Йяни 30 ил бундан юнъя. 
Сян орада чыхыш етмишдин. 

З е й н я б  Х а н л а р о в а:  Бяли, биринъи дяфя мян чыхыш 
етдим. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бяли, 30 ил бундан яввял. Бу сарайын 
30 йашы вар. Яввялляр биз опера театрындан истифадя едирдик. 
Амма Азярбайъана, Бакыйа бюйцк бир сарай лазым иди. Мян 
бу сарайы ики илин ичярисиндя тикдирдим вя 1972-ъи илин декабрын-
да бурада бюйцк бир мярасим кечди, бюйцк бир консерт олду. 
Зейняб дя охуйурду. О вахт щамыныз Зейнябля идиниз. О 
вахтдан Зейнябля бирликдясиниз? Сян чох йахшы мусигичисян. 

З е й н я б  Х а н л а р о в а:   Ъянаб Президент, Вяли Гядимов 
бурада бир аз чякинир, хариъдя оланда чох эюзял чыхыш едир. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бир дя эюрцрсян, айаьа дуруб чалыр. 
Чох йахшыдыр. Щамыныз йахшысыныз, эюзялсиниз, йахшы охудунуз, 
чыхыш етдиниз. Бизим партийанын адына, халгымыза йахшы сюзляр 
дединиз. Амма ясас одур ки, бизим Азярбайъанын мядяний-
йяти чох йцксякдир. Мян буна чох севинирям. Билирсиниз ки, 
мян миллятин дярди иля йашайан адамам. Мян 60 илдир сийасят-
дяйям. Она эюря мяним бцтцн щяйатым халга, миллятя щяср 
олунубдур. Миллятин ясас эюстяриъиляриндян бири мядяниййятдир, 
мусигидир, мащныдыр, диэяр инъясянят нцмуняляридир. Сиз дя 
бунлары чох йахшы эюстярирсиниз. 

Нясилляр дяйишир, о иллярдяки бязи адамлар артыг йохдур, охуйа 
билмирляр, сящнядя ола билмирляр, йахуд дцнйаларыны дяйишибляр. 
Амма эюрцрям, ъаван, эянъ гызлар, оьланлар йетиширляр вя 
Азярбайъанын мядяниййятини инкишаф етдирирляр. Щамыныз чох саь 
олун. Тяшяккцр едирям. Сизя ъан саьлыьы арзулайырам.  

Сиз азсыныз, чох дейилсиниз. Она эюря истяйирям щамынызла 
сямими эюрцшцм, сизя йахындан бахым. Чцнки салондан йахшы 
эюрмяк олмур. Сян бир дяфя охумушдун, адын нядир? 

С а м и р  Ъ я ф я р о в(эянъ мцьянни): Ъянаб Президент, 
мян Нахчыванда оланда эюстяриш вермишдиниз. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сян Нахчыванда охуйурдун? 
С а м и р  Ъ я ф я р о в: Бяли, сонра академийайа гябул 

олундум. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Фатма ханым, мян о вахт демишдим 

ки, эялсин. 
Ф а т м а  А б д у л л а з а д я(Президентин Иъра Апаратынын 

шюбя мцдири): Бяли, маэистратураны гуртарды. Инди аспиран-
туранын биринъи курсундадыр. Бела Михайловна иля данышмы-
шам, бу эцн онун разылыьыны алдым. Онун Москвада опера 
студийасы вар, 6 айлыьа орайа эюндярмяк истяйирям. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Йахшы сясин вар. Билирям, тапшырмы-
шам, мяшьул олаъаглар. 

К ю н ц л  Х а с ы й е в а(мцэянни):  Ъянаб Президент, мян о 
вахт, 1981-ъи илдя Сизин тяшяббцсцнцзля эялиб охуйан ушаг-
ларданам. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  1981-ъи илдяки ушаглардансыз. Амма 
инди дя ушагсыныз. 

Ф и к р я т  В е р д и й е в (тарзян, «Нефтчи» ансамблынын бядии 
рящбяри): Ъянаб Президент, Сиз вахтиля бир чох ансамблларын тяш-
килиня эюзял шяраит йаратмышдыныз. Хан Шушинскинин йубилейи иля 
ялагядар кечян ил сярянъам вердиниз. Сизя чох бюйцк инам вар. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Билмирям, инди Хан аилясиндян ким 
вар. Онларын щамысына салам сюйляйин. Хан мяним достум иди.  

Сян дя йахшы охуйурсан. Илщам йанымда иди, дейирдим ки, 
ики-цч ил бундан яввял Аьайев беля дейилди. Инди сян инкишаф 
етмисян. 

Ф а и г  А ь а й е в(мцьянни): Ъянаб Президент, бу им-
кандан истифадя едиб Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирмяк 
истяйирям. Сиз ики ил бундан яввял мяня Ямякдар артист ады 
вердиниз. Буна эюря чох саь олун.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Машаллащ, сян дя эцндян-эцня 
инкишаф едирсян. Еля папаг гоймушдун ки, танымадым. 

Н а з п я р и  Д о с т я л и й е в а(мцьянни): Ъянаб Президент, 
чох саь олун. Бу эцн мяни щеч ким танымайыбдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Чох йахшы охуйурсан. Муьам да ифа 
едирсян. Йахшы едирсян, бу сащядя ишля, сясин чох йахшыдыр. 

Гызым, сян бу эцн чох йахшы охудун. Сянин адын нядир? 
Танымырдым, чох йахшы охуйурсан.  

А й э ц н  Б а й р а м о в а (мцьянни): Ъянаб Президент, 
чох саь олун, миннятдарам. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сян неъясян, театрда ня вар, ня йох? 
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М я л е й к я  Я с я д о в а(Халг артисти): Ъянаб Президент, 
тяшяккцр едирям, щяр шей йахшыдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щямишя олдуьу кими, йеня дя чох 
йахшы чыхыш етдин. 

Нийамяддин дя мяним кющня достумдур. 
Н и й а м я д д и н  М у с а й е в( Халг артисти): Ъянаб 

Президент, Сизя юмрцмцз бойу миннятдарыг. Щамымыз Сизи 
чох севирик. Аллащ Сизя ъан саьлыьы, узун юмцр версин. Щямишя 
Сизи беля саьлам эюряк. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Чох йахшы охуйурсан. 20 ил бундан 
яввял охудуьун кими, инди дя охуйурсан.  

М я л е й к я  Я с я д о в а: Ъянаб Президент, биз Йени Азяр-
байъан Партийасынын цзвлярийик. Театрда да юзяйини йарат-
мышыг, мян дя сядримиз Щясян Мяммядовун мцавинийям.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Чох йахшы. Йахшы вязифяниз вар.  
Билирсиниз, бу эцн мяним кейфим чох йахшыдыр. Чцнки бизим 

мярасимимиз йахшы кечди. Партийамыз йахшыдыр. Сиз дя чох 
эюзял консерт вердиниз. Она эюря кейфим йахшыдыр. Сизя 
тяшяккцр едирям, саь олун. 
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TÜRKĠYƏNĠN «ENKA» ġĠRKƏTĠNĠN  
ФЯХРИ ПРЕЗИДЕНТИ ШАРЫК ТАРАНЫН  

БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ NÜMAYƏNDƏ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
28 нойабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Щюрмятли qonaqlar, сизи сямими-

гялбдян саламлайырам. Vaxt tapıb ölkəmizə gəldiйинизя görə 
сизя təĢəkkür ediрям. «ENKA» Ģirkəti tərəfindən Bakıda tikil-

miĢ yeni aeroportun açılıĢında, cənab ġarık Tara, сизи эюр-
мядим. Sizə  Azərbaycana sərmayə qoymağı məsləhət bilirəm.   

ġ a r ı k  T a r a: Мян səmimi qəbula görə, ъянаб Президент, 
Сизя dərin minnətdarlığıмı bildirирям. Aeroportun açılıĢı 

zamanı cərrahiyyə əməliyйatı keçirирдим. Иъазянизля rəhbərlik 
etdiyiм Ģirkətin fəaliyyəti və gələcək planları щаггында 

мялумат верим. Biz Azərbaycanda bir çox iĢlər görmək is-
təyirik. Yaxın ġərqdə, Avropada, Orta Asiyada və digər böl-

gələrdə iĢ görürük, milyonlarla dollar sərmayə qoymuĢuq. 
Dekabrın axırlarında Moskvada Avropanın ən böyük və 

gözəl konsert salonlarından birini təhvil verəcəyik və açılıĢ 
mərasimində prezident Putin, Moskvanın meri Lujkov da 
iĢtirak edəcəklər.  

Биз Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyində keçirilən görüĢdə bəzi mə-

sələləri müzakirə etdик, Azərbaycanda sənayenin bir sıra sa-

hələrində fəaliyyət göstərmək istəyiрик.  
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Avropanın ən böyük elektrik stansiyaları «ENKA» tərəfin-
dən inĢa olunмушдур. Türkiyədə Amerika Ģirkəti ilə birgə 

3800 meqavat gücə malik stansiyanın tikintisinə 2,2 milyard 
dollar vəsait xərclənмишдир. Biz Azərbaycana sərmayə qoyma-

ğa hazırıq. Sumqayıtdakı 400 meqavatlıq istilik-elektrik stan-
siyasını yenidən qurmaq niyyətimiz var. Cənab Prezident, 

Azərbaycanda Siz varsınız. Ona görə hamımız düĢünürük ki, 
bizim burada iĢ görməyimiz böyük Ģərəfdir.  

Мялумат олараг билдирим ки,  Avropanın tikinti Ģirkətləri 
Türkiyədən 15 il geri qalыр, texnoloji baxımdan Тцркийя çox 
irəliyə getмишдир. Indiyədək Türkiyədən xaricə 146 min iĢçi 

qüvvəsi göndərмишик. Инди ися иъазя верин, мян юз шяхси мяк-
тубуму Сизя təqdim ediм. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunlar çox böyük  iĢlərdir. Çox gö-

zəl fikirlərin var, gördüyün iĢlər haqqında məlumat verdin. 

Mən əvvəl də bilirdim, indi də dedin ki, Rusiyada çox iĢlər 
görmüsən. Rusiyada hələ sovet dövləti vaxtından iĢləməyə 

baĢlamısan, Petrovski passajı sən bərpa etmisən. Mən onda 
Moskvada yaĢayırdım. Onda Moskvada dedilər ki, türklər 

necə gözəl inĢaatçıdırlar. Biz hamımız türkük, ona görə mən 
bunu açıq danıĢmalıyam. KeçmiĢdə belə hesab edirdilər ki, 

türk heç bir Ģey bacarmır, heç bir Ģey edə bilməz. Türkünkü, 
nə bilim, qoyun saxlamaqdır, filandır, filandır. Rusiyada 

türklər barədə belə fikirlər çox idi. Bəzən bir adam pis iĢ 
edəndə deyirdiляр ki, sən türksən, nəsən. Yəni pis adam kimi 

hesab edirdilər. Amma o vaxt sən gəldin Petrovski passajı 
bərpa etdin, ondan sonra Türkiyə Moskvada ad çıxarmağa 
baĢladı. Ġndi də Moskvada çox binalar tikmisən. Ona görə 

mən çox məmnunam. Çünki mən hər dəfə Moskvada olanda 
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eĢidirəm ki, bunu  «ENKA» Ģirkəti edib, bunu türk edibdir. 
Bu bir türk kimi, məni sevindirir.  

Məktubu mütləq oxuyacağam və fikrimi deyəcəyəm. Sən 
böyük iĢ adamısan. Azərbaycan sənin öz vətənindir, Türkiyə 

ilə Azərbaycana fərq yoxdur. Ona görə burada iĢ görməlisən, 
yatırım qoymalısan. Rusiyada, digər yerlərdə yatırım qo-

yursan, onlara fayda verirsən. Bu yatırımı buraya qoy, həm 
özün fayda götür, həm də Azərbaycan, qardaĢların fayda gö-

türsün. Azərbaycanda görüləcək iĢlər nə qədər böyük olsa da, 
baĢqa ölkələrdə gördüyün iĢlərin  yanında kiçik bir Ģeydir. 
Məsələn, 400 meqavatlıq stansiya bizim üçün iĢdir, amma 

«ENKA» üçün o qədər də böyük deyildir. 
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МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВ АДЫНА  
АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ФИЛАРМОНИЙАСЫ 
БИНАСЫНЫН БЯРПАСЫ ВЯ ЙЕНИДЯН  
ГУРУЛМАСЫ ЩАГГЫНДА 
 

Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы 
 

ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввяли Азярбайъанда сийаси, 
игтисади вя мядяни щяйатын бир  чох сащяляриндя бюйцк ъанлан-
ма дюврц кими сяъиййялянир. Нефтин сянайе цсулу иля щасилатына 
башланмасы Азярбайъанын, хцсусиля онун пайтахты Бакы шящя-
ринин сосиал-игтисади вя мядяни мянзярясини нязярячарпаъаг 
дяряъядя дяйишдирди. Азярбайъанда дцнйяви тящсил оъаглары-
нын, милли театр вя мятбуатын йаранмасы мящз щямин дюврля 
баьлыдыр. Гядим вя зянэин тарихя малик олан мусиги ифачылыьы 
сяняти дя щямин дюврдя мяълис, той вя халг шянликляри чярчивя-
синдян чыхараг, чохлу тамашачысы олан театр вя консерт салон-
ларына йол тапырды, филармонийада фяалиййятин тямяли гойу-
лурду. 

Илкин мярщялядя ханяндяляр вя чальычылар театр тамаша-
ларынын фасиляляриндя вя мусиги сящняъикляриндя чыхыш едирдиляр. 
Бу чыхышлар мяшщур Шярг консертляринин мейдана эялмяси цчцн 
шяраит йаратды. Илк Шярг консерти 1901-ъи илин йайында Шушада 
тяшкил едилмишдир. 1902-ъи ил йанварын 11-дя ися Бакыда Щаъы 
Зейналабдин Таьыйевин театрында мяшщур ханяндяляр Ъаббар 
Гарйаьдыоьлу, Кечячиоьлу Мящяммяд, Шякили Ялясэяр, Сейид 
Мирбабайев вя башгаларынын иштиракы иля Шярг консерти кечи-
рилди. Эюркямли ядиб Ябдцррящим бяй Щагвердийевин тя-
шяббцсц вя рящбярлийи иля 1903-ъц ил йанварын 27-дя Бакыда 
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тяшкил едилмиш ян бюйцк Шярг консерти ися Азярбайъанда филар-
монийада фяалиййятин илк тядбири щесаб олуна биляр. Шярг кон-
сертляринин ъоьрафийасы эет-эедя эенишляняряк, Азярбайъанын 
щцдудларындан кянара чыхды. 

ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг, Азярбайъана классик 
рус вя Авропа мусиги ясярляринин дя йол ачмасына шяраит йа-
ранды. Бакыда илк симфоник консертляр тяшкил едилди, симли 
алятляр оркестринин, щярби няфяс алятляри оркестрляринин чыхыш-
лары олду. Дцнйа мусиги мядяниййятинин танынмыш хадимляри 
консертляр вермяк цчцн Бакыйа эялмяйя башладылар. Италийа 
операсынын эюркямли мцьянниляринин, Австрийа оркестринин, 
бюйцк рус бястякарлары Пйотр Чайковскинин, Серэей Рахма-
ниновун, Михаил Ипполитов-Ивановун, мцьянни Фйодор Шал-
йапинин вя башгаларынын Бакыйа сяфярляри шящярин мядяни щя-
йатында мцщцм щадисяйя чеврилди. Тящсил мцяссисяляринин 
програмына няьмя дярсляри, фортепиано, симли алятлярдя вя 
няфяс алятляриндя ифачылыг цзря мяшьяляляр дахил едилди, мусиги 
курслары вя мяктябляри йарадылмаьа башланды. Азярбайъанда 
Авропа мусиги тящсилинин ясасы гойулду. 

Бакыда мусиги тядбирляринин яксяриййяти Муса Наьыйевин 
1890-ъы илдя инша етдирдийи иътимаи топлантылар цчцн гыш би-
насында тяшкил едилирди. Бу тядбирлярин эет-эедя даща интенсив 
характер алмасыны вя Бакынын иглим шяраитини нязяря алараг, 
шящяр задяэанлары 1907-ъи илдя иътимаи топлантылар цчцн йай би-
насынын да тикилмяси барядя мцраъият етдиляр. 1910-ъу илдя 
иъазя алынды вя щямин бинанын иншасы башланды. Италийа мемар-
лыг цслубу иля Шярг мемарлыг сяняти яняняляринин цзвц вящдяти 
ясасында тикилмиш бина 1912-ъи илин сонунда истифадяйя верилди. 
О еля илк эцнлярдян мцхтялиф мусиги мяълисляринин, консертлярин, 
мусигили-ядяби эеъялярин мяркязиня чеврилди. 1920-ъи илин ийулунда 
йарадылмыш Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестри юз мяшглярини 
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вя консертлярини щямин бинада тяшкил едирди. Орада диэяр мусиги 
коллективляри вя солистляри дя чыхыш едирдиляр. 

Республикада пяракяндя шякилдя фяалиййят эюстярян мцх-
тялиф мусиги гурумлары 1936-ъы илин майында республиканын 
ян мютябяр консерт тяшкилаты кими йарадылан Азярбайъан 
Дювлят Филармонийасында бирляшдирилди. Филармонийа еля щя-
мин бинада йерляшдирилди. 1937-ъи илин августунда филармо-
нийайа бюйцк Азярбайъан бястякары Мцслцм Магомайевин 
ады верилди. Филармонийанын консерт тяшкилаты кими тяшяккцл 
тапмасында вя инкишафында Азярбайъанын эюркямли сянят-
карлары Цзейир Щаъыбяйовун, Солтан Щаъыбяйовун, Бцлбц-
лцн, Ъащанэир Ъащанэировун, Нийазинин, Гямяр Алмас-
задянин вя башгаларынын мисилсиз хидмятляри олмушдур. Ща-
зырда юлкямизин ян ири консерт тяшкилатынын няздиндя фяалий-
йят эюстярян Дювлят Симфоник Оркестри, Дювлят Камера 
Оркестри, Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблы, Дювлят Рягс 
Ансамблы, Дювлят Хор Капелласы, Дювлят Симли Квартети вя 
диэяр мусиги коллективляринин тяшяккцл тапыб ярсяйя эялмя-
синдя онларын бюйцк ямяйи олмушдур.  

Филармонийанын бинасында республикамызын вя хариъи юлкя-
лярин эюркямли оркестр вя ансамбллары, солистляри, мцэянни вя 
бядии гираят усталары уьурла чыхыш етмиш, онун сящнясиндя дцнйа 
шющрятли бястякарларын ясярляри вя халг мусигиси сяслянмишдир. 
Бурада Азярбайъанын Цзейир Щаъыбяйов, Гара Гарайев, Фикрят 
Ямиров, Нийази, Бцлбцл, Ряшид Бещбудов, Хан Шушински, Шювкят 
Ялякбярова кими дащи мусиги хадимляри дяфялярля чыхыш етмишляр. 
Дцнйа мусиги сянятинин эюркямли нцмайяндяляри Дмитри Шоста-
кович, Тихон Хренников, Свйатослав Рихтер, Ван Клиберн, 
Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах, Лев Оборин вя башга-
ларынын филармонийа сящнясиндяки чыхышлары симфоник мусиги 
щявяскарларынын йаддашларына щямишялик щякк олунмушдур. Сим-



35 

 

фоник мусиги консертлярини динлямяк цчцн филармонийайа эетмяк 
1970-ъи иллярдя артыг эюзял яняняйя чеврилмишди. 

Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
милли-мядяни гуруъулуг просесинин сцрятля апарылмасы цчцн эениш 
имканлар йаранды. Тяяссцфля гейд олунмалыдыр ки, мцстягиллийин 
илк илляриндя бу имканлардан няинки лазымынъа истифадя едилмяди, 
щятта Азярбайъан мядяниййят вя инъясянят сащяляриндя узун илляр 
ярзиндя газандыьы наилиййятляри итирмяйя башлады. Мядяниййятин 
дювлят гайьысындан мящрум едилмяси, она олан юэей мцнасибят, 
биэанялик шяраитиндя Азярбайъанын танынмыш мусигичиляри хариъи 
юлкяляря цз тутмаьа башладылар. Бюйцк зящмят щесабына 
йарадылмыш мусиги коллективляри даьылмаг тящлцкяси иля цзляшди. 
1994–1995-ъи иллярдя мядяниййят вя инъясянят сащяляриндя йа-
ранмыш мцряккяб вязиййят арашдырылараг, онун арадан гал-
дырылмасы цчцн бязи тяклифляр щазырланды. Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин «Азярбайъанда эянъ истедадлара дювлят 
гайьысы щаггында» 22 ийун 1996-ъы ил, «Эянъ истедадлар цчцн 
хцсуси тягацдляр тясис едилмяси щаггында» 13 сентйабр 1997-ъи 
ил, «Азярбайъан Республикасынын ядябиййат вя инъясянят ха-
димляриня дювлят гайьысынын артырылмасы щаггында» 10 нойабр 
1997-ъи ил, «Цзейир Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят Сим-
фоник Оркестринин фяалиййятини йахшылашдырмаг тядбирляри щаг-
гында» 2 декабр 1997-ъи ил, «Азярбайъан Республикасынын фях-
ри адлары щаггында» 22 май 1998-ъи ил, «Азярбайъан Дювлят 
Академик Опера вя Балет Театрынын балет труппасынын ишчиля-
ринин сосиал тяминатыны йахшылашдырмаг щаггында» 6 декабр 
1999-ъу ил, «Азярбайъан Дювлят Хор Капелласынын сосиал тями-
натыны йахшылашдырмаг щаггында» 2 ийун 2000-ъи ил, «Азяр-
байъан Дювлят Рягс Ансамблынын ишчиляринин сосиал тямина-
тынын йахшылашдырылмасы щаггында» 15 октйабр 2001-ъи ил, «Инъяся-
нят хадимляри цчцн Азярбайъан Республикасы Президентинин мц-
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кафатларынын тясис едилмяси щаггында» 28 май 2002-ъи ил, «Азяр-
байъан Республикасынын Президентинин фярди тягацдцнцн тясис 
едилмяси щаггында» 11 ийун 2002-ъи ил тарихли фярман вя сярян-
ъамлары мцсиги коллективляринин мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, мядяниййят вя инъясянят хадимляринин сосиал 
вязиййятинин йахшылашдырылмасы, онларын йени йарадыъылыг наилиййят-
ляриня щявясляндирилмяси йолунда мцщцм рол ойнады. Эюрцлмцш 
тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъанын мусиги коллективляриндя артыг 
ясл йарадыъылыг аб-щавасы йаранмышдыр.  

Бир чох мусиги коллективлярини бирляшдирян филармонийанын би-
насындан да мягсядйюнлц шякилдя истифадя едилмяси ишиндя проб-
лемляр йаранмышды. 1976–1977-ъи иллярдя филармонийанын бинасын-
да ясаслы тямир апарылса да, йералты суларын онун зирзямисиня сыз-
масы нятиъясиндя бина эет-эедя йарарсыз вязиййятя дцшмцшдц. 
1995–2000-ъи иллярдя дювлят бцдъясиндян айрылмыш вясаит щесабына 
йералты суларын гаршысынын алынмасы вя бинанын бцнюврясинин мющ-
кямляндирилмяси цчцн мцвафиг ишляр щяйата кечирилмишдир. Бина-
нын консерт фяалиййятинин мцасир тялябляря ъаваб вермяси цчцн 
орада ялавя тикинти ишляри дя апарылмасы гярара алынмышдыр. 

Мцслцм Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филармо-
нийасынын бинасы халгымызын милли сярвятидир. Пайтахтымызын 
надир мемарлыг инъиляриндян бири олан, уникал акустика имкан-
лары иля сечилян бу бина ХХ яср ярзиндя Азярбайъан мусиги ся-
нятинин мисли эюрцнмямиш инкишафынын шащиди олмуш вя бу 
просесин эерчякляшдирилмясиндя явязсиз рол ойнамышдыр. Азяр-
байъан Дювлят Филармонийасы бинасынын халгымызын тарихи вя 
мядяниййятинин дяйярли абидяси олдуьуну нязяря алараг, онун 
Азярбайъан мядяниййяти вя инъясянятинин инкишафында ролунун 
ящямиййятини гейд етмяк мягсяди иля гярара алырам:     

1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Мцслцм 
Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филармонийасынын бина-
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сында апарылан бярпа-йенидянгурма ишляринин вя бинанын мцасир 
тялябляр сявиййясиндя лазыми аваданлыгларла тяъщизатынын 2003-ъц 
ил апрелин сонуна гядяр баша чатдырылмасыны тямин етсин. 

2. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи фи-
лармонийа бинасынын тянтяняли ачылыш мярасимини кечирсин. 

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу ся-
рянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин. 

 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 

Бакы шящяри, 29 нойабр 2002-ъи ил           
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
БАШ НАЗИРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МИР ЗЯФЯРУЛЛАЩ ХАН ЪЯМАЛИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир!  

Пакистан Ислам Республикасынын Баш назири вязифясиня се-
чилмяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. Юлкямизин 
дост Пакистан иля мцнасибятляриня бюйцк ящямиййят верирям. 
Цмидварам ки, халгларымызын мяна фейиня уйьун олараг, бц-
тцн сащялярдя ямякдашлыьымызы эенишляндирмяк цчцн бундан 
сонра да гаршылыглы сяйляр эюстяряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, гардаш Пакистан хал-
гынын рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

     ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 29 нойабр 2002-ъи ил 
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  АЬДАШ РАЙОНУНДАКЫ 3 НЮМРЯЛИ  

ОРТА МЯКТЯБЯ  

 
Щюрмятли мцяллимляр! 
Язиз шаэирдляр! 

Азярбайъан тящсилинин инкишафында хидмятляри олан Аьдаш 
району 3 нюмряли орта мяктябин 120 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля сизи, мяктябин мязунларыны вя юлкямизин педагожи иъти-
маиййятини сямими-гялбдян тябрик едирям. 

1882-ъи илдя йарадылмыш вя фяалиййяти цч ясря тясадцф едян 
бу мяктяб Азярбайъанда маарифчилик принсипляринин бяр-
гярар олмасында эюркямли рол ойнамышдыр. Фярящли щалдыр ки, 
Загафгазийа Мцяллимляр Семинарийасынын мязуну, мяктя-
бин илк рящбярляриндян олан танынмыш маарифчи зийалы Сцлей-
ман Гайыбов тяряфиндян ясасы гойулмуш мцтярягги тящсил 
яняняляри инди дя йашайыр вя илдян-иля инкишаф едир. Илк тящ-
силини бу мяктябдя алмыш Азярбайъан вя Юзбякистанын эюр-
кямли йазычысы Магсуд Шейхзадя, М.В.Ломоносов адына 
Москва Дювлят Университетинин профессору Бурщан Кяри-
мов, академик Бякир Нябийев, республиканын Халг артисти 
Щабил Ялийев кими елм вя мядяниййят хадимляри иля халгымыз 
щаглы олараг фяхр едир. 

Мяктябинизин педагожи коллективи дювлятчилийимизин мющ-
кямляндирилмяси, тящсил системиндя ислащатларын щяйата кечирил-
мяси, мцстягил Азярбайъан цчцн йцксяк щазырлыглы, дярин билик-
ли, вятянпярвяр ювладлар тярбийя едилмяси сащясиндя апарылан 
ишлярдя ялиндян эяляни ясирэямир.  
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Бу яламятдар йубилей мцнасибятиля мяктябинизин мцяллим 
вя шаэирдляриня, мязунларына, бцтцн тящсил ишчиляриня ъансаьлыьы, 
хошбяхтлик вя бюйцк уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

       ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 29 нойабр 2002-ъи ил 
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РУСИЙАНЫН ЕНЕРЭЕТИКА НАЗИРИ  
ИГОР ЙУСУФОВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 

29 нойабр 2002-ъи ил 
 

Президент Heydər Əliyev qonağı salamlayaraq dedi ki, 
energetika sahəsi də daxil olmaqla, Azərbaycan ilə Rusiya 

arasında münasibətlər fəal surətdə inkişaf edir və Rusiya 
Federasiyasının Еnergetika nazirinin səfəri ikitərəfli iqtisadi 

əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayacaqdır.   
Nazir Iqor Yusufov səmimi qəbula görə Azərbaycan пrezi-

dentinə təşəkkür edərək vurğuladı ki, iki ölkənin dövlət başçı-

ları arasında fəal siyasi dialoq, onların müdrik mövqeləri sayə-

sində bir çox sahələrdə böyük uğurlar əldə olunmuş, Xəzərin 

statusu məsələsinin həlli yolu tapılmışdır. O dedi ki, imzalanmış 
ikitərəfli saziş Azərbaycan və Rusiya rəhbərlərinin  gəldikləri 

razılaşmaların intensiv surətdə həyata keçirilməsini energetika 
nazirlərinin üzərinə bir vəzifə kimi qoyur.  

İqor Yusufov Bakıda aparılmış danışıqlar barədə məlumat 
verərək bildirdi ki, qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər 

müzakirə edilmiş, Azərbaycan neftinin Bakı–Novorossiysk 
marşrutu ilə nəqli sahəsində səmərəli əməkdaşlığın bundan son-

ra da davam etdirilməsi haqqında razılaşma əldə olunmuşdur. 
Nazir dedi ki, Rusiya bu məsələdə çox maraqlıdır və arzu 

olarsa, keyfiyyət və tariflərə dair şərtlər razılaşdırılarsa, neftin 
həcmini artırmaq mümkündür. Bu isə öz neftinin ixracında 
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Azərbaycan üçün alternativ yoldur». Rusiya tərəfi Azərbaycan 
iqtisadiyyatının qaza olan tələbatını tam həcmdə ödəmək 

barədə öz öhdəliklərini təsdiqlədi. Danışıqlar nəticəsində müəy-
yən edildi ki, Azərbaycanın əlavə həcmdə qaza ehtiyacı var. 

Bundan ötrü yalnız müqavilənin müddətini, şərtlərini, qiymət-
qoymanı və bir sıra digər məqamları razılaşdırmaq lazımdır.  

İqor Yusufov Xəzərin Azərbaycan sektorundakı karbohidrogen 
ehtiyatlarının işlənilməsində Rusiya şirkətlərinin yaxından işti-

rakına  imkan verildiyinə görə dövlətimizin başçısına təşəkkür 
edərək dedi ки, Rusiyanın əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin heç də 
hamısında belə səmimi mühit, əməkdaşlıq üçün belə şərait yoxdur 

və elə hallar da olur ki, Rusiya şirkətlərinə deyil, Гərb sərmayəçi-
lərinə üstünlük verirlər. Azərbaycanda isə Rusiyanın neft və qaz 

şirkətləri üstün mövqeyə və imkanlara malikdirlər.  
Elektroenergetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı 

qeyd olundu ki, Rusiyadan elektrik enerjisinin Azərbaycana 
ixracının həcmini artırmaq imkanı var, bir şərtlə ki, Rusiya 

infrastrukturun inkişafında, o cümlədən Dərbənddən Azərbay-
can istiqamətində 330 kilovoltluq elektrikötürmə xəttinin ikinci 

qolunun çəkilişində iştirak etsin. Bu, alınan elektrik enerjisinin 
həcmini artırmağa imkan verəcəkdir. Eyni zamanda Rusiya 

tərəfi onun həcmini 1 milyon kilovat-saatdan çox artıra və belə-

liklə, əlavə enerjini üçüncü ölkələrə, o cümlədən Türkiyəyə gön-

dərə bilər. Bu isə əlavə gəlir gətirəcək və region ölkələri ilə mü-

naşibətləri inkişaf etdirməyə imkan verəcəkdir.  

İqor Yusufov İranda, İraqda və həmin regionun başqa 
dövlətlərində ölkələrimizin uğurla həyata keçirə biləcəyi neft-
qaz layihələrini nəzərdə tutaraq dedi ki, Rusiya ilə Azərbay-

canın birlikdə üçüncü ölkələrdə daha fəal işləməsinin vaxtı 
gəlib çatmışdır. Nazir xatırlatdı ki, Rusiyanın Energetika Na-
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zirliyi İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və 
Fars körfəzinin digər ölkələri ilə energetika məsələləri üzrə bir 

sıra hökumətlərarası komissiyalara başçılıq edir. Müəyyən 
layihələrin həyata keçirilməsində Azərbaycan şirkətlərinin, 

xüsusən ARDNŞ-in potensialından istifadə etmək olardı.  
Azərbaycanla Rusiya arasında neft sahəsində əməkdaşlıq 

1993-cü ildən başlayaraq genişlənir. Prezident Heydər Əliyev 
bu barədə danışaraq dedi ki, Rusiyanın «LUKoyl» şirkəti Xə-

zərin Azərbaycan sektoruna dair bir çox müqavilələrdə iştirak 
edir, halbuki Rusiyanın digər şirkətləri də dəvət olunmuşdu. Bu 
sahədə Rusiya–Azərbaycan əməkdaşlığı davam etdiriləcəkdir. 

Bakı–Novorossiysk boru kəməri ölkəmiz üçün çox önəmlidir və 
Azərbaycan tərəfi onunla bağlı öz öhdəliklərini yerinə yetirir.  

Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan arasında Xəzər dənizinin 
dibinin bölünməsi haqqında ikitərəfli sazişlər imzalanmışdır. 

Dövlətimizin başçısı ümidvar olduğunu bildirdi ki, Xəzərin orta 
xətt prinsipi üzrə bölünməsinə dair mövcud beynəlxalq prinsipi 

Türkmənistan və İran da dəstəkləyəcəklər.  
Prezident Heydər Əliyev ölkəmizə göndərilən elektrik ener-

jisinin həcminin artırılması təşəbbüsünü dəstəklədi. Dövləti-
mizin başçısı həmçinin bildirdi ki, biz Rusiya şirkətlərinin Xə-

zərin Azərbaycan sektorunda işləməsinə imkan yaratmağa ha-
zırıq, çünki hələ istifadə edilməyən strukturlar vardır. Пrezi-

dent Heydər Əliyev üçüncü ölkələrdə Rusiya–Azərbaycan 
əməkdaşlığından söz açaraq, bunu maraqlı təşəbbüs adlandırdı 

və dedi ki, Yanacaq və Energetika Nazirliyi, ARDNŞ bu məsə-

ləni hərtərəfli öyrənməlidirlər.  
Dövlətimizin başçısı bəyan etdi ki, Azərbaycan ilə Rusiya 

arasında istər energetika sahəsində, istərsə də başqa sahələrdə 
daha geniş əməkdaşlıq üçün heç bir maneə və problem yoxdur. 
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БИРЛЯШМИШ ЯРЯБ ЯМИРЛИКЛЯРИНИН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ШЕЙХ ЗАИД БИН СУЛТАН ЯЛ НЯЩЯЙЙАНА  
 
Ялащязрят! 
Юлкянизин милли байрамы – Бирляшмиш Яряб Ямирликляри 

дювлятинин йарадылмасы эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы ся-
мими-гялбдян тябрик едирям. 

Юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин буэцнкц сявий-
йясиндян мямнунам. Яминям ки, халгларымызын бир-бириня 
бяслядийи достлуг щиссляри иля тямяли гойулмуш дювлятлярарасы 
ялагяляримиз вя ямякдашлыьымыз даим инкишаф едяъяк вя 
мющкямляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, гардаш Бир-
ляшмиш Яряб Ямирликляри халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг 
арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

      ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 29 нойабр 2002-ъи ил 
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РУМЫНИЙАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ИОН ИЛИЙЕСКУЙА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Румынийанын милли байрамы мцнасибятиля Сизи вя халгынызы 

сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдашлыьын инкишафын-

дан, гаршылыглы ялагяляримизин эенишлянмясиндян мямнунлуг 
дуйурам. Яминям ки, мювъуд имканлардан там истифадя 
олунмасы цчцн бцтцн сяйляримизи сяфярбяр етмякля халгларымы-
зын рифащына йени тющфяляр веряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя 
ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
           ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 29 нойабр 2002-ъи ил 
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ЛАОС ХАЛГ ДЕМОКРАТИК РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ КЩАМТАЙ СИПЩАНДОНА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Лаос Халг Демократик Республикасынын милли байрамы–

Республика елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы 
црякдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында артан ялагяляр халг-
ларымызын мянафейиня хидмят едян гаршылыглы сурятдя файдалы 
ямякдашлыг цчцн эениш йоллар ачаъагдыр. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 29 нойабр 2002-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АРХИВ 
ИШИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА  

 
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманы  

 
Азярбайъан Республикасынын архив хидмяти тяшкилатлары 

халгымызын чохясрлик тарихини юйрянмяк цчцн гиймятли сяняд-
лярин топландыьы вя мцщафизя олундуьу елми-тядгигат мяркяз-
ляридир. Мцстягил Азярбайъанын фяалиййятинин ясас сащяляриндян 
бири олан архив хидмяти эениш шябякяйя маликдир. Бу эцн юлкя-
миздя 7 республика дювлят архиви, онларын 15 филиалы, щабеля Нах-
чыван Мухтар Республикасынын вя 56 районун дювлят архиви 
фяалиййят эюстярир. Елмин, мядяниййятин вя иътимаи щяйатын ян 
мцхтялиф сащялярини юзцндя якс етдирян щямин архивлярдя 18 мин 
фонд цзря 3,5 милйон каьыз ясаслы идарячилик ишляри, 800-дян йу-
хары фонд цзря елм, мядяниййят, ядябиййат вя инъясянят ха-
димляринин 100 миня гядяр ишдян ибарят сянядляри, 140 миндян 
артыг сахлама ващидиндян ибарят елм вя техника сянядляри, 400 
миня йахын фото, 50 мин кино вя фото сянядляри мцщафизя едилир. 

Мцстягил Азярбайъан Республикасында архив хидмятинин га-
нунвериъилик базасыны «Милли архив фонду щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын 1999-ъу илин ийунунда гябул едилмиш гануну 
тяшкил едир. Ганун юлкямиздя архив фяалиййятини тянзимляйир, онун 
идаря олунмасы принсиплярини, архив иши сащясиндя дювлятин 
вязифялярини мцяййян едир. 

Азярбайъан халгынын явязсиз мяняви сярвяти олан архив сяняд-
ляриня мцнтязям мцраъият олунур. Дювлят щакимиййяти органла-
рынын, идаря вя мцяссисялярин информасийайа олан эцндялик тяля-
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баты юдянилир, республиканын вя хариъи юлкялярин йцзлярля алими юз 
елми тядгигатларында, монографийа вя дярсликлярин йазылмасында 
архивляримизин сянядляриндян эениш истифадя едирляр. Архивляр тяря-
финдян сянядляр кцллиййаты няшр олунур, радио вя телевизийа вери-
лишляри щазырланыр, сянядляр дюври мятбуатда дяръ едилир, респуб-
ликамызын вя хариъи юлкя вятяндашларынын сосиал-щцгуги характерли 
яризя вя сорьулары иъра олунур. 

Архив фонду йени материалларла даим зянэинляшян мцщцм 
бир мянбядир. Азярбайъан халгынын тарихинин мцхтялиф мярщя-
ляляриня аид йцз минлярля иш вя сяняд мцнтязям олараг дювлят 
архивляриня гябул едилир, иътимаи елмлярин, хцсусиля тарих елми-
нин тядгигат базасыны даща да эенишляндирир.  

Бунунла йанашы, гейд олунмалыдыр ки, архив хидмятинин 
статусу вя структуру мцстягил Азярбайъан Республикасында 
эедян дювлят гуруъулуьу ишинин тялябляриня там ъаваб вермир. 
Архив иши сащясиндя индийя гядяр ващид информасийа базасынын 
йарадылмамасы, електрон информасийа дашыйыъыларынын имканла-
рындан лазымынъа истифадя олунмамасы, архив хидмяти тяшкилат-
ларынын мадди-техники тяъщизатынын мцасир стандартлара уйьун 
эялмямяси бу сащядя проблемляр йарадыр. Проблемлярин бир 
гисми дя архив биналарынын чатышмазлыьы вя йа йарарсыз вязий-
йятдя олмасы, архив ишинин бязи сащяляриндя пяракяндялик щалла-
рынын мейдана чыхмасы, йерлярдяки мцяссися, идаря вя тяшки-
латларда карэцзарлыг вя архив ишинин лазыми сявиййядя олмамасы 
иля баьлыдыр. 

Азярбайъан халгынын тарихинин илк мянбяляр ясасында юйря-
нилиб йазылмасында, идаря вя мцяссисялярин, щабеля вятяндаш-
ларын информасийайа олан эцндялик тялябатынын юдянилмясиндя 
архив фондунун бюйцк ящямиййятини нязяря алараг, Азярбай-
ъан Республикасында архив ишинин тякмилляшдирилмяси мягсяди 
иля гярара алырам:  
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1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети йанында 
Баш Архив Идарясинин базасында Азярбайъан Республикасынын 
Милли Архив Идаряси йарадылсын. 

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети:  
 – Азярбайъан Республикасы Милли Архив Идарясинин Ясас-

намясинин лайищясини бир ай мцддятиндя щазырлайыб тясдиг 
олунмаг цчцн Азярбайъан Республикасынын Президентиня тяг-
дим етсин; 

–  Азярбайъан Республикасы Милли Архив Идаряси Апаратынын 
ишчиляринин сай щяддини тясдиг етсин; 

 – архив хидмяти тяшкилатларынын мадди-техники тяъщизатынын 
тякмилляшдирилмяси, архив хидмятинин лазыми биналарла тямин 
олунмасы, мювъуд архив биналарында тямир вя бярпа ишляринин 
апарылмасы, архив ишчиляринин сосиал вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы цзря ики ай мцддятиндя мцвафиг програм тяртиб едиб 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

– бу фярмандан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин. 
3.  Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи, 

шящяр вя район иъра щакимиййяти башчылары дювлят архивинин 
йерлярдяки филиалларынын, шящяр вя район дювлят архивляри ишинин 
йахшылашдырылмасы, сянядлярин сахланылмасы цчцн онларын йарарлы 
биналарла тямин едилмяси мягсяди иля лазыми тядбирляр 
эюрсцнляр. 

4. Бу фярман имзаландыьы эцндян гцввяйя минир. 
      

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 2 декабр 2002-ъи ил 
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СЛОВЕНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЙАНЕЗ ДМОВШЕКЯ  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Словенийа Республикасынын президенти сечилмяйиниз мцна-

сибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.  
Яминям ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапмыш достлуг 

вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын мянафейиня уйьун 
олараг даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Словенийа хал-
гынын рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам.  

 
Щюрмятля, 
  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 3 декабр 2002-ъи ил 
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TAĠLANDIN KRALI  

ƏLAHƏZRƏT  

PUMĠPON AБDULYADETƏ 
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizin milli bayramı – Kralın təvəllüd günü münasi-

bətilə Sizi və xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləri-

nin inkiĢafı əlaqələrimizin bütün sahələrdə geniĢlənməsi üçün 
real imkanlar açacaqdır. 

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Tailand 

xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  
      

      HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı Ģəhəri, 3 dekabr 2002-ci il  
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ФИНЛАНДИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ ТАРЙА ЩАЛОНЕНЯ 
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля 

Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдашлыг 

мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим инкишаф едяъяк 
вя эенишляняъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Финлан-
дийа халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

  
Бакы шящяри, 3 декабр 2002-ъи ил  
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QAZAXISTAN RESPUBLИКASININ ÖLKƏMИZDƏ 

YENИ TƏYИN OLUNMUġ FÖVQƏLADƏ VƏ 

SƏLAHИYYƏTLИ SƏFИRИ ANDAR ġUKPUTOVUN 

ETИMADNAMƏSИNИ QƏBULЕТМЯ МЯРАСИМИ 
 
Азярбайъан президентинин игамятэащы 
 
3 декабр 2002-ъи ил 
 
A n d a r   ġ u k p u t o v: Hörmətli cənab Prezident! 
Qazaxıstan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli 

səfiri kimi, ölkənizə gəlmək mənim üçün böyük Ģərəf və məsu-
liyyətdir. Qazaxıstan müstəqil və suveren Azərbaycana, onun 
qardaĢ və mehriban xalqına çox dərin hörmət və rəğbət bəsləyir. 

Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, Qazaxıstan Respublika-
sının prezidenti Nursultan AbыĢoviç Nazarbayevin xoĢbəxtlik 

və firavanlıq arzularını Ģəxsən Sizə və bütün qardaĢ Azərbay-
can xalqına yetirməkdən Ģərəf duyuram. Mən zəngin tarixə 

və mədəniyyətə malik Azərbaycan torpağında iĢləmək və ya-
Ģamaq imkanına görə Ģadam. Mənim bütün fəaliyyətim döv-

lətlərimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlərin daha da inkiĢaf 
etdirilməsinə və dərinləĢdirilməsinə yönəldiləcəkdir.  

Hörmətli cənab Prezident, icazə verin, Qazaxıstan Respub-
likasının Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə və Səlahiy-

yətli səfiri kimi akkreditə olunmağım barədə etimadnaməni 
Sizə təqdim edim.  

H e y d ə r   Ə l i ye v: Hörmətli cənab səfir! 
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Sizi Qazaxıstanın Azərbaycanda səfiri təyin olunmağınız 
münasibətilə təbrik edir, gələcək iĢinizdə sizə uğurlar arzu-

layıram. 
Qazaxıstan və Azərbaycan dost ölkələrdir. KeçmiĢdən və 

xüsusən, Azərbaycanla Qazaxıstan müstəqillik əldə etdikdən 
sonra bizi çox tellər bağlayır.  

Biz həyatımızın bir çox sahələrində fəal əməkdaĢlıq edirik. 
Əminəm ki, Qazaxıstanın Azərbaycanda səfiri kimi fəaliyyəti-

niz Qazaxıstan–Azərbaycan dostluq münasibətlərinin və 
əməkdaĢlığımızın daha da inkiĢaf etməsinə və dərinləĢməsinə 
kömək edəcəkdir. Bundan ötrü böyük imkanlar var və siz on-

ları bilirsiniz. Hesab edirəm ki, burada iĢlədikcə bu imkanlar 
barədə daha çox məlumatınız olacaqdır.  

Azərbaycanda səmərəli fəaliyyətiniz üçün sizə bütün lazımi 
Ģərait yaradılacaqdır. Burada siz xalqın, insanların, dostların 

diqqəti, dostcasına qayğısı ilə əhatə ediləcəksiniz. Ümidvaram 
ki, fəaliyyətiniz uğurlu olacaqdır.   

Qazaxıstanın Azərbaycanda səfiri təyin olunmağınız mü-

nasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Mənim salamımı və ən 

xoĢ arzularımı dostum Nursultan Nazarbayevə yetirməyinizi 
xahiĢ edirəm.  

     * * * 
 
Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə Qazaxıstan 

səfiri Andar Şukputov arasında səmimi, mehribancasına  söhbət 
oldu. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Dövlətlərimiz arasında yaxĢı müna-

sibətlər var, lakin Xəzərlə bağlı məsələdə əməkdaĢlığımız 
xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, Xəzərin mi-

neral ehtiyatlarından istifadə imkanlarını müəyyənləĢdirmək 
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prosesi illərlə davam etmiĢdir. Biz bu prosesə 1994-cü ildə baĢ-

ladıq. Qazaxıstan bizi həmiĢə fəal dəstəklədi, sonra da orta xətt 

üzrə mövqeyini müəyyənləĢdirdi. ġadam ki, Qazaxıstanla Rusi-
ya arasında danıĢıqlar aparıldı və bu danıĢıqlar yaxĢı nəticəyə – 

qəti saziĢin imzalanmasına gətirib çıxardı. Biz Rusiya ilə qəti 
saziĢ imzaladıq, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında da saziĢ var. 

Bir sözlə, bu məsələdə üç Xəzəryanı dövlət eyni fikirdədir.  
Biz artıq neçə illərdir ki, Qazaxıstan neftini tankerlərlə 

gətirib buradan nəql edirik, bu, ildə təxminən 4–5 milyon ton 
miqdarındadır.  

Biz artıq müəyyənləĢdirmiĢik ki, Azərbaycan bütün hallarda 

öz nefti ilə kəmərin səmərəli iĢini təmin edəcəkdir. Sentyabrın 
18-də biz, üç prezident – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

prezidentləri Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Energetika nazi-
rinin iĢtirakı ilə burada bu neft kəmərinin təməlini qoyduq. 

Yaxın günlərdə tikinti proqramının əməli surətdə həyata 
keçirilməsinə baĢlanacaqdır. Son vaxtlar ləngimə Gürcüstan-

la bağlı idi, çünki orada onların qeyri-hökumət təĢkilatları-

nın, ekoloqlarının bəzi təklifləri, sualları yaranmıĢdı. Bunun-

la əlaqədar iĢ bir qədər çətin gedirdi, onlar əvvəlcə bir 
marĢrut təklif etdilər, lakin bu marĢrut bizim üçün məqbul ol-

madı. MarĢrut dəyiĢdirildi, yenisi müəyyən edildi. Həmin 
marĢrutu da öyrənmək üçün böyük iĢ görüldü. Bütün bunlar 

edildikdən və biz kəmərin təmələni qoyduqdan sonra ortaya 
bəzi məsələlər çıxdı. bp Ģirkətinin Azərbaycandakı prezidenti 

Devid Vudvord öz nümаyəndə heyəti ilə Gürcüstanda – 
Ekologiya Nazirliyində və digər təĢkilatlarda bir neçə gün 
danıĢıqlar apardı, prezident Eduard ġevardnadze onlarla 

görüĢdü. Mən prezident ġevardnadzeyə zəng etdim, onunla 
bu məsələ barədə danıĢdım. Nəhayət, onlar srağagün axĢam-
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dan xeyli keçmiĢ bu məsələni həll etdilər. Devid Vudvord 
dünən Bakıya döndü, bu gün mən onu qəbul edəcəyəm, o, 

nəticələr haqqında məruzə edəcək, ancaq ən baĢlıcası budur 
ki, məsələ artıq həll olunmuĢdur və tikinti baĢlanacaqdır.  

A n d a r   ġ u k p u t o v: Ъянаб Президент, göstərilən meh-
ribanlığa və qonaqpərvərliyə  görə təĢəkkürüмü bildirирям. 

Ölkələrimiz arasında heç bir ziddiyyət və fikir ayrılığı yoxdur. 
Asiyada etimad və qarĢılıqlı fəaliyyət tədbirlərinə dair müĢa-

virə keçirmək barədə Qazaxıstanın təĢəbbüsünü dəstəklədi-
yinизя эюря Сизя тяшяккцр едирям. Мялумат верим ки, Qazaxıs-
tan parlamenti Xəzərə dair ikitərəfli Qazaxıstan–Azərbaycan 

saziĢini yaxın vaxtlarda təsdiqləyəcəkdir.  
Qazaxıstanın da marağı olan əsrin layihəsinin – Bakı–Tbi-

lisi–Ceyhan neft kəməri layihəsinin həyata keçirilməsinə baĢ-

lanması münasibətilə Azərbaycan prezidentini təbrik ediрям. 

Ölkələrimizin iqtisadi potensialından qarĢılıqlı surətdə fay-
dalı əməkdaĢlığın inkiĢafı üçün tam istifadə edilmir, halbuki 

böyük imkanlar vardır. Мян Azərbaycan prezidentini əmin 
едирям ки,  gələcək fəaliyyətiмdə bu məsələlərin həllini sürət-

ləndirməyə çalıĢacaьам.  
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ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ ЯКРЯМ ЯЙЛИСЛИЙЯ  
 
Щюрмятли Якрям Яйлисли! 
Сизи – Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндя-

сини 65 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. 
Сиз 60-ъы иллярдя ядяби мцщитимизя йени няфяс эятирян сянят-

карлардансыныз. Зянэин ядяби ирсимиздян вя Азярбайъан дилинин 
тцкянмяз имканларындан усталыгла бящряляняряк гялямя алды-
ьыныз ясярляр сизя охуъуларын дярин ряьбятини газандырмышдыр. 
Башлыъа мювзусуну инсан вя тябият, милли вя цмумбяшяри дяйяр-
ляр тяшкил едян бу ясярляр дярин лирик-психоложи овгаты иля сечилир. 

Сиз Азярбайъанда алтмышынъы илляр нясринин тяшяккцлцндя била-
васитя иштирак едяряк милли нясрдя йенилик ахтарышларыны юзцнямяхсус 
тярздя тямсил етмякля мцстягиллик фикринин идейа-бядии ъящятдян 
щазырланмасы ишиня мцщцм хидмят эюстярмисиниз. Мцхтялиф иллярдя 
гялямя алдыьыныз ессе вя мягаляляр мцасир Азярбайъан ядяби-бядии 
фикриндя йазычы тянгидинин эюзял нцмуняляридир. Сиз дцнйа халглары 
ядябиййатындан Азярбайъан дилиня чевирдийиниз бир чох гиймятли 
ясярлярля мцасир бядии тяръцмя сянятимизя юз тющфянизи вермисиниз. 

Сизин йарадыъылыьынызын ян йеткин дюврц республикамызын мцс-
тягиллийинин мющкямлянмякдя олдуьу илляря тясадцф едир. Ина-
нырам ки, сиз Азярбайъанын мцстягиллик дюврцнцн ядябиййатыны 
йени ясярляринизля бундан сонра да зянэинляшдиряъяксиниз. 

Сизя узун юмцр, ъансаьлыьы вя йени йарадыъылыг уьурлары арзу-
лайырам. 

Щюрмятля, 
 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 4 декабр 2002-ъи ил  
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РАМАЗАН БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНА ТЯБРИК 
 
Язиз баъы вя гардашлар! 
Сизи дцнйа мцсялманларынын мцбаряк Рамазан байрамы 

мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Мцгяддяс китабымыз Гурани-Кяримин назил едилдийи рама-

зан айы ислам дининин мянявиййаты мющкямляндирмяк, мцсял-
манлар арасында дини-мяняви бирлик дуйьусуну эцъляндирмяк, 
илащи щикмятлярдян даща да файдаланмаг ишиня хидмят едян 
мцбаряк айларындан биридир. Рамазан айынын сынагларындан 
ляйагятля чыхмыш щяр бир мцсялман бу эцн бюйцк гцрур вя 
фярящ щисси иля байрам едир.  

Юз милли вя дини дяйярляриня, тарихи яняняляриня щямишя садиг 
галмыш Азярбайъан халгы да бцтцн дцнйа мцсялманлары иля 
щямряйлик эюстяряряк мцгяддяс Рамазан байрамыны бюйцк 
тянтяня иля гейд едир. Инанырам ки, мцсялман баъы вя гардаш-
ларымыз сцлщ, ямин-аманлыг, бярабярлик рямзи олан Рамазан 
байрамы эцнляриндя ъямиййятдя мещрибанлыг вя гардашлыг 
телляринин мющкямляндирилмяси йолунда даща бюйцк язмкарлыг 
нцмайиш етдиряъякляр. 

Азярбайъанын азадлыьы, мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйцнцн 
мцдафияси уьрунда шящид олмуш гящряман оьул вя гызларымызын 
хатирясини бу язиз байрам эцнцндя йад едяряк, щамысына рящ-
мят, онларын йахынларына, бцтцн халгымыза сябр диляйирям.  

Юлкямиздян кянарда йашайан бцтцн сойдашларымыза салам-
ларымы вя байрам тябриклярими йетирирям. Азярбайъанын мцстя-
гиллийинин мющкямляндирилмяси, демократик ъямиййят гуруъу-
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луьу вя халгымызын фираван щяйата говушмасы йолунда апар-
дыьыныз ишлярдя щамыныза уьурлар арзулайырам! 

Бу язиз байрам эцнцндя щяр биринизя ъансаьлыьы вя хош-
бяхтлик диляйирям.  

Рамазан байрамыныз мцбаряк олсун.  
       
Щюрмятля, 
 

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

  
Бакы шящяри, 4 декабр 2002-ъи ил  
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РАМАЗАН БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ  
МЦСЯЛМАН ЮЛКЯЛЯРИНИН ЮЛКЯМИЗДЯКИ  

СЯФИРЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ

 

 
Президент сарайы 
 
4 декабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hörmətli səfirlər! 
Mən sizi müsəlmanların müqəddəs bayramı – Ramazan 

bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, təmsil etdi-
yiniz ölkələrin hökumətinə və xalqlarına sülh, əmin-amanlıq, 

rifah arzu edirəm.  
Ramazan bayramı müsəlmanların müqəddəs bayramların-

dan biridir. Bu bayram həmiĢə müsəlmanlara xeyir-bərəkət 
gətirib, sülh, əmin-amanlıq gətirib, dostluq-mehribanlıq gəti-
ribdir. Təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycanda bu bayramı yal-

nız son illər ümummilli bayram, xalq bayramı kimi qeyd edi-
rik. Yəni son illərə qədər belə bayram etməmiĢik, indi edirik. 

KeçmiĢ illərdə Sovet Ġttifaqının hər yerində olduğu kimi, 
Azərbaycanda da dinи байрамлар yasaq edildiyinə görə, bu 

                                                 

 Эюрцшдя Nasir Əbdüssəmini (Liviya), Əbdüqafur Əbdürrəhmanov (Öz-

bəkistan), Qalib əl-Təmimi (Ġraq), xanım Cihan Əmin Məhəmməd Əli (Misir), 
Əhəd Qəzai (Ġran), Əli Həsən Əhməd Cəfər (Səudiyyə Ərəbistanı), Faiz Mə-

həmməd Xoso (Pakistan), Əhməd Ünal Çeviköz (Türkiyə), Andar ġukputov 
(Qazaxıstan)  иштирак едирдиляр. 
 



61 

 

bayramlar qadağan olunduğuna görə insanlar bunları öz 
ailəsində, evində, qəlbində bayram ediblər.   

Xatirimdədir, mən uĢaq idim, valideynlərim oruc tuturdular, 
bu bayramı da qeyd edirdilər. Biz uĢaq kimi, bu bayramdan öz 

bəhrəmizi götürürdük. Ġndi isə müstəqil Azərbaycanda, müsəl-
man ölkəsində bu bizim milli bayramımızdır, dövlət bayra-

mımızdır, xalqın bayramıdır. Biz bunu geniĢ qeyd edirik.  
Biz Azərbaycanda bu bayramı qeyd edərkən, bütün dün-

yada yaĢayan müsəlmanların hamısını təbrik edirik. Bu bay-
ram münasibətilə dünya  müsəlmanlarina yaxĢı-yaxĢı günlər 
arzulayırıq. Sizi bir daha təbrik edirəm, hər birinizə can-

sağlığı arzu edirəm.  
Ə b d ü q a f u r   Ə b d ü r r ə h m a n o v (Özbəkistanın 

Bakıdakı səfiri): Möhtərəm cənab Prezident!  
Əvvəla, artıq dərəcədə məĢğul olmağınıza baxmayaraq, bu 

gün bizi qəbul etməyə imkan tapdığınıza görə Sizə böyük 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bu gün mənim üzərimə böyük və Ģərəfli missiya düĢübdür. 
Müsəlman ölkələrinin səfirləri adından zati-alinizi və Sizin 

simanızda Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan bayramı 
münasibətilə təbrik edirəm. 

Bu bayram bütün müsəlman aləmi ilə birlikdə Azərbay-
canda da geniĢ qeyd olunur. Bu günlər hər bir müsəlmanın 

müqəddəs borcu öz yaxınlarına, yaĢlı nəslə və ətrafındakı in-
sanlara dərin hörmətlə yanaĢmaгdır. Bu bayram zamanı dün-

yasını dəyiĢənlərə, yaxın qohumlara və dostlara ehtiram və 
hörmət bildirilir, məzarlar ziyarət olunur, xeyriyyə tədbirləri 
keçirilir və hər bir müsəlman kasıblara, kimsəsizlərə və yetim 

uĢaqlara yardım edir.  
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Qətl və zorakılığı tam inkar edən, xeyirxahlığı və səbri 
təbliğ edən islam dininin insansevərliyi, demokratikliyi bu 

bayramda özünü tam mahiyyəti ilə göstərir. Təəssüf ki, yüz 
minlərlə günahsız insanların ölümünə bais olan ayrı-ayrı 

qüvvələr öz cinayətlərini ört-basdır etmək üçün islam dinin-
dən istifadə edirlər.  

Keçən ilin 11 sentyabrında Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında, 
habelə baĢqa ölkələrdə baĢ vermiĢ dəhĢətli terror aktları 

ekstremistlər tərəfindən guya islam bayrağı adı altında törə-

dilmiĢdir. Əslində isə bu əməllər dünya ictimaiyyətinin gözün-
də islam dininə zərbə vurmuĢdur. Məhz buna görə, indi islam 

dininin heç vaxt olmayan ciddi müdafiəyə ehtiyacı var. Birin-
ci növbədə, öz siyasi ambisiyalarını həyata keçirmək məqsədi 

güdən terrorçulardan müdafiəyə ehtiyacı var. Digər tərəfdən, 
dinimizin haqsız iddialardan da qorunmağa, siyasətdən və 

ekstremizmdən uzaq olan Qurani-Kərimin qanunlarının да 
düzgün təhlil edilməsinə ehtiyacı var.      

Burada iĢtirak edən həmkarlarımın fikirlərini ifadə edərək, 
bildirmək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda siyasi və iqtisadi 

islahatların həyata keçirilməsində böyük nailiyyətlərlə yanaĢı, 
dini sahədə də müsbət meylləri müĢahidə edirik. Sizin ölkədə 

müxtəlif konfessiyaların nümayəndələri üçün tolerantlıq mü-

hiti və qanuni vicdan azadlığı yaradılmıĢdır. Bütün bu nailiy-

yətlər Sizin böyük həyat təcrübəniz, beynəlxalq aləmdəki 
nüfuzunuz, öz vətəninizə və xalqınıza böyük məhəbbətiniz 

nəticəsində mümkün olmuĢdur.  
Hörmətli cənab Prezident!  
Ġcazə verin, bu görüĢdə iĢtirak edən həmkarlarım adından 

Sizi Ramazan bayramı münasibətilə bir daha təbrik edim. 
Sizə cansağlığı, uzun ömür, ölkənizdə inkiĢaf və əmin-aman-
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lıq yolunda apardığınız fəaliyyətdə böyük uğurlar diləyirəm. 
Sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik, sülh və 

firavanlıq arzu edirəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Cənab səfir, çox dəyərli sözlərinizə, 

fikirlərinizə görə sağ olun, mən sizə təĢəkkür edirəm. Bayram 
etmək lazımdır. Düzdür, mən burada sizə bayram süfrəsi 

açmamıĢam. Mən sizi sözlə təbrik edirəm. Amma bilirəm ki, 
hər biriniz böyük bayram süfrəsi açmısınız, açacaqsınız, həm 

özünüz, həm də yaxınlarınızla birlikdə bu bayramı keçirə-

cəksiniz. Mən də belə edəcəyəm. Sağ olun.  
 

* * * 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev səfirlərlə xatirə şəkli 

çəkdirdi, onların hər biri ilə səmimi görüşdü, bir daha təbrik 
etdi, təmsil etdikləri ölkələrin dövlət başçılarına onun salamını 
çatdırmağı xahiş etdi. 

Müsəlman ölkələrin səfirləri prezident Heydər Əliyevi Ra-
mazan bayramı münasibətilə ayrı-ayrılıqda səmimi-qəlbdən 

təbrik etdilər, öz ölkələrinin dövlət və hökumət rəhbərlərinin 
təbriklərini və məktublarını yetirdilər. 
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DÜNYA ġÖHRƏTLĠ DĠRĠJOR VƏ GÖRKƏMLĠ 

BƏSTƏKAR NĠYAZĠNĠN АНАДАН ОЛМАСЫНЫН  

90 ĠLLĠYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ  YUBĠLEY 

GECƏSĠNDƏ NĠTQ 
 
Республика сарайы 
 
6 декабр 2002-ъи ил 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Əziz dostlar!  

Niyazinin 90 illik yubileyini təntənəli qeyd edərək, biz 
Azərbaycan xalqının mədəniyyətimizə, musiqimizə olan 
hörmətini və məhəbbətini ifadə edirik. Görkəmli mədəniyyət 

xadimlərimizin, musiqi ustalarımızın, yazıçılarımızın, Ģairlə-

rimizin, elm xadimlərimizin, ictimai xadimlərin yubileylərini 

Azərbaycanda yüksək səviyyədə qeyd etmək bizim, Azərbay-
can hökumətinin xalqımızın elminə, mədəniyyətinə, ədəbiy-

yatına olan diqqətini və qayğısını göstərir.  
Bəzən kimsə elə düĢünür ki, belə təntənəli yubileylər bəlkə 

də lazım deyildir. Biz belə səsləri eĢitmiĢik. Ancaq bunları nə-

zərə alaraq, mən bu gün bir daha deyirəm ki, belə yubiley ge-

cələri bizi daha da zənginləĢdirir, bizə ruh verir, bizi daha da 
nikbin edir.  

Mən bu gün bu salonda Niyazi haqqında deyilən sözləri 

dinləyərək, onun musiqisini dinləyərək, dirijorluq sənətinin 
nümunələrini yenidən xatırlayaraq, böyük hissiyyatlar keçiri-
rəm. Bu hissiyyatlar xalqımıza olan sevgidən gəlir. Mədəniy-
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yət, musiqi xalqımızın ən dəyərli sərvətlərindən biridir. Mədə-

niyyət hər bir xalqı dünyada daha da çox tanıdan, onu təbliğ 

edən vasitələrdən biridir. Biz isə xoĢbəxtik ki, xalqımızın belə 
zəngin mədəniyyəti, musiqisi, incəsənəti var və bunlar həm 

xalqımızın özünə mənəvi qida verir, həm də onu dünya xalq-
ları içərisində fərqləndirir, tanıdır, baĢını ucaldır. Niyazi 

məhz Azərbaycan xalqının baĢını ucaldan ən böyük Ģəxsiy-
yətlərdən biridir.  

Bu gün Niyazi haqqında çox gözəl, xoĢ, dərin mənalı söz-
lər, fikirlər deyildi. Hamısı düzdür. Mən də hamısını təsdiq 
edirəm. Çünki Niyazini bəlkə də bu salonda oturanların ha-

mısından daha çox tanıyanlardan biri mənəm. Mənim Niyazi 
ilə əlaqəli, dostluьумузla bağlı çox xatirələrim var. Hamısı 

da xoĢ xatirələrdir, sevindirici xatirələrdir.  
Mən 1950-ci illərdən Niyazi ilə yaxın dostluq əlaqəsində 

olmuĢam. Bizim ailələrimiz çox yaxın olubdur. Ailəvi dost ol-
muĢuq. Sonrakı dövrdə, Azərbaycana rəhbərlik etdiyim za-

man da bu dostluğum davam edib və təkcə onunla dost oldu-
ğuma görə yox, o, həqiqətən nadir insan olduğuna görə, nadir 

musiqiçi, dirijor olduğuna görə həmiĢə mən ona böyük mə-

həbbətlə, sevgiylə yanaĢmıĢam. Təbiidir ki, lazım olan qayğı-

larımı da göstərmiĢəm.  
Азярбайъанда профессионал мусигинин, йяни симфоник муси-

гинин тяблиьиндя, Азярбайъан бястякарларынын симфоник мусиги 
ясярляри йаратмасында вя бу ясярлярин ифа едилмясиндя Нийа-
зинин явязсиз ролу олубдур. Бурада Гара Гарайевин сюзлярини 
сясляндирдиляр ки, онун ясярляринин сяслянмясиндя о, Нийазийя 
борълудур. Бу щягигятдир. Чцнки мян Гара Гарайевля дя чох 
йахын достлуг ялагясиндя олмушам. Гара Гарайев бу сюзляри 
дцзэцн дейибдир. Мян чох севинирям ки, сямими дейибдир. 
Амма тякъя Гара Гарайевин йох, бцтцн Азярбайъан бястя-
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карларынын щям опера ясярляринин, щям симфоник ясярляринин 
ишыг цзц эюрмясиндя, сяслянмясиндя, халга чатдырылмасында Ни-
йази явязсиз рол ойнамышдыр. Бунларын щамысы мялумдур. 
Анъаг бу эеъянин мянасы ондан ибарятдир ки, щеч кяс бунлары 
унутмасын. Буэцнкц нясилляр дя, эяляъяк нясилляр дя бунлары 
билсин. Йяни биз бу эцн сяслянян сюзляри йашатмалыйыг. 

Азярбайъанда симфоник оркестрин йаранмасы Цзейир Щаъы-
бяйовун фяалиййяти иля баьлыдыр. Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм 
Магомайев о иллярдя, илк иллярдя Азярбайъанда симфоник ор-
кестрин инкишаф етмяси цчцн чох ишляр эюрмцшляр. Биринъиси, сим-
фоник оркестр цчцн Азярбайъан мусигиси нцмуняляри йарат-
мышлар. Икинъиси, цмумиййятля, дцнйа мусигисинин, дцнйанын 
бюйцк бястякарларынын ясярляринин Азярбайъан сящнясиндя, 
Азярбайъан симфоник оркестринин ифасында сяслянмясиндя чох 
иш эюрмцшляр. Анъаг мян буну там гятиййятля дейирям – яэяр 
Нийази олмасайды, Азярбайъанын симфоник оркестри бу сявий-
йяйя чатмазды. Нийази олмасайды, бизим Азярбайъанын эюр-
кямли бястякарларынын йаратдыглары эюзял опера ясярляри, симфо-
нийалар бу гядяр йцксяк сявиййяйя чатмазды. Бунларын щамы-
сында Нийазинин хидмяти вар, ролу  вар вя тякъя мусигичиляр 
йох, бцтцн Азярбайъан халгы она миннятдар олмалыдыр. 

Шяхси нюгтейи-нязярдян Нийази юзцнц чох севдирян бир адам 
иди, мязяли инсан иди. Бурада дедиляр, онун сяртлийи дя вар иди. 
Бязян щеч кяси ешитмирди. Мцлайимлийи дя вар иди, щамысы вар 
иди. Бу да, тябиидир, онун характери иди. О, юмрц бойу юз ха-
рактери иля йашады вя бюйцк ишляр эюрдц. Бурада дедиляр, йеэаня 
Азярбайъан дирижорудур ки, юз юлкясинин сярщядляриндян чыхыб, 
дцнйанын бюйцк, йцксяк мусиги сянятиня малик олан юлкя-
ляриндя ян танынмыш симфоник оркестрляря дирижорлуг етмишдир. 
Бу, Ленинградда да олубдур. Оранын Опера вя Балет Театры 
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дцнйада ян мяшщур театрлардан биридир. Бу, Прагада да, 
Лондонда да, Парисдя дя, Тцркийядя дя олубдур. 

Нийазинин 1950-ъи иллярдя Тцркийяйя илк сяфярляринин щамысы 
мяним хатиримдядир. О вахт хариъя эетмяк чятин мясяля иди. 
Бцтцн Советляр Иттифагы дямир пярдя иля баьланмышды. Надир 
щалларда айры-айры инсанлар хариъи юлкяляря сяфярляр едирдиляр. 
Нийази, бялкя дя, бизим мусигичиляримиздян Тцркийяйя вя баш-
га юлкяляря илк сяфяр едян сяняткардыр. Доьрудур, сонракы 
иллярдя Ряшид Бещбудов юз мащнылары иля чох фяалиййят эюс-
тярмишдир. Амма бунлар бир-бириндян тамамиля фяргли мусиги 
жанрларыдыр. 

Niyazinin musiqi sahəsindəki gördüyü iĢlər, demək olar ki, 

ən çətin iĢlərdir. Burada hörmətli xanım Janna Dozortseva 
çıxıĢ etdi, o illərdə  Niyazinin simfonik orkestrinin konsertləri 

haqqında söylədi.  
Mən bir gün filarmoniyaya gəlmiĢdim, hansısa simfonik 

konsert var idi. Salon dolu idi, konsert çox yaxĢı, böyük al-
qıĢlarla keçdi. Konsertdən sonra mən otağında onunla söhbət 

edirdim. O mənə söylədi ki, Siz buraya gəlmisiniz, yəqin bu 
münasibətlə salon doludur – yəni simfonik orkestrin konsert-

lərini nəzərdə tuturdu – ancaq baĢqa vaxtlarda bizim simfo-
nik orkestrin konsertlərinə adamlar çox gəlmir. Bəzən də çox 

az gəlirlər. Dedim, nə üçün? Dedi, belədir, biz simfonik musi-
qini insanlara hələ lazımi səviyyədə çatdıra bilməmiĢik. Onda 
biz onunla belə bir plan cızdıq ki, Niyazi ayda bir dəfə 

filarmoniyada yüksək səviyyəli simfonik konsertlər verəcək 
və Azərbaycanın bütün rəhbər iĢçiləri öz ailə üzvləri ilə bu 

konsertə gələcəklər. Bunu təĢkil etdik. 
Həmin vaxt o mənə dedi ki, biz simfonik musiqi əsərini ifa 

edirik, amma bəziləri bunun dərin mənasını dərk edə bilmir-
lər. Ona görə də bu musiqini qəbul edə bilmirlər. Təklif etdi 
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ki, hər bir əsər haqqında əvvəlcə  izahat verilsin, o əsərin 
məzmunu sadə dildə çatdırılsın, sonra isə əsər dinlənilsin. 

Çox yaxĢı fikir idi. Mən də bəyəndim. Buna görə də o, hər ay 
Moskvadan Janna Dozortsevanı dəvət edirdi. Çox gözəl mu-

siqiĢünasdır. O, əsərlərin məzmununu çox gözəl çatdırırdı. 
Mən hər dəfə, hər konsertdən konsertə görürdüm ki, bizim 

adamlar, yəni mənimlə konsertə gedənlər – təbiidir ki, o vaxt 
filarmoniyanın salonu tamamilə dolu olurdu – bu əsərləri 

məcburi yox, həvəslə, qəlbən dinləyirdilər.  
Beləliklə, biz bir sistem yaratdıq. Buna da Moskvada, ora-

dakı mətbuаtda – qəzetlərdə, jurnallarda  «Simfonik musiqini 

dinləmə universiteti» adı qoydular. Niyazi bu iĢləri elə hə-

vəslə, elə ürəklə görürdü ki, mən görürdüm, ondan sonra o, 

mənəvi cəhətdən nə qədər ruhlanır, zövq alırdı ki, belə bir gö-

zəl iĢ gördü.  

Mən indi bu konsert salonunu seyr edirəm. Təbiidir ki, 
buradakıların əksəriyyəti niyazisevərlərdir, musiqisevərlərdir. 

Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın  dövlət hakimiyyəti 
orqanlarında iĢləyən insanlar da dəvət olunublar. Amma mən 

burada həmin o illərin simfonik konsertlərinin hansısa bir 
ruhunu hiss edirəm. Gəlin razılaĢaq, Niyaziyə həsr olunmuĢ 

bugünkü gecə, konsert indiyə qədərki baĢqa yubiley tədbirlə-

rindən, konsertlərindən fərqlənir. Fərqlənir ona görə ki, bi-

rincisi, səhnədə simfonik orkestr – Niyazinin uzun illər rəh-
bərlik etdiyi və Niyazinin xidmətləri  sayəsində bugünkü bu 

yüksək səviyyəyə çatmıĢ orkestr var.  
Ġkincisi, ona görə ki, burada Niyazinin əsərləri ifa olunur. 

Ona görə ki, Niyazi haqqında burada xatirələr deyildi. Ona 

görə ki, Niyazi həyatdan gedib, amma Azərbaycan xalqı üçün 
gözəl bir miras qoyubdur – simfonik musiqi, simfonik or-
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kestr. Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı və Niyazinin fəaliyyəti 
nəticəsində çox yüksəklərə qalxmıĢ, indi Niyazini əvəz edən 
Rauf Abdullayev kimi dirijoru olan simfonik orkestr. 

Mən çox sevinirəm ki, bu yubiley gecəsində Niyazi haq-
qında gözəl, xoĢ sözlər deyilir. Ancaq o illəri дя xatırlayıram 

ki, bizim bəstəkarlar, musiqiçilər bir-biri ilə yola getmirdilər, 
bir-biri ilə ədavət edirdilər. Bunlar da var idi. Bunları gizlət-
mək lazım deyil, hamısı olubdur, hamısı bizimkidir.  

Xatirlayıram, 1973-cü ildə, demək olar, 30 il bundan öncə, 
xüsusən bəstəkarlar arasındakı bu münasibət məni çox nara-

hat etdiyinə görə, bazar günü bir qrup böyük bəstəkarı Ģəhər-
dən kənardakı, Zuğulbadakı dövlət bağ evinə dəvət etdim. 

Özü də erkən, səhər saat 11-də. Dedim ki, gəlin oturaq söhbət 
edək, çay içək, bütün günü bir yerdə olaq. Ġndi baxıram, hə-

min o görüĢdə iĢtirak edənlərdən təkcə Arif Məlikov var. 
Təəssüflər olsun ki, illər ötür, insanlar dünyasını dəyiĢir. Mə-

nim o vaxt görüĢdüyüm insanların Arif Məlikovdan baĢqa, 
demək olar, hamısı artıq dünyasını dəyiĢibdir. 

Orada gözəl bir gün keçirdik. Mən xüsusən çalıĢırdım ki, 
Qara Qarayevi, Fikrət Əmirovu, Niyazini – üçünü bir-biri ilə 

dost edim, bir-biri ilə barıĢdırım. Onlar dost idilər, bir gün 
dost olurdular, bir gün küsürdülər, bir gün bir-birindən inci-

yirdilər. Bu da bizim ümumi iĢimizə zərər verirdi. Mənə belə 
gəlir ki, günün axırında, bizim oradakı görüĢümüzdə tamami-
lə yeni bir ab-hava yarandı. Sonra bizim bəstəkarlar bunu 

daim xatırlayırdılar və təĢəkkür edirdilər ki, mən belə bir 
görüĢ keçirdim və onları bir-biri ilə daha da yaxınlaĢdırdım. 

Yəni bunlar yaxın idilər, bir yerdə iĢləyirdilər.  
Ġndi burada eĢitdik, əgər Niyazi olmasaydı, Qara Qaraye-

vin əsərləri o cür yüksək səviyyədə təqdim edilə bilməzdi. Elə-
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cə də Fikrət Əmirovun əsərləri. Onların hamısı bu simfonik 
orkestrdən və Niyazinin əlindən keçəndən sonra biz gördüyü-

müz səviyyəyə gəlib çatırdı. Bunda Niyazinin rolu böyükdür. 
Onlar da Niyazi ilə əməkdaĢlıq edirdilər. Ancaq bəzən Ģəxsi 

münasibətlər dəyiĢirdi və bu da iĢlərimizi pozurdu.  
Niyazi çox xeyirxah adam idi. Burada onun ev-muzeyi 

haqqında danıĢdılar. Bəli, o, 1984-cü ildə vəfat etmiĢdi. Mən 
onda burada yox idim, Moskvada iĢləyirdim. Ancaq mən 

1993-cü ildə Bakıya yenidən dönəndən sonra maraqlandım. 
Ümumiyyətlə, ev-muzeylərinin yaradılması çox gözəl bir 
ənənədir. Məsələn, bizim yaratdığımız Üzeyir Hacıbəyovun 

ev-muzeyi, Səməd Vurğunun ev-muzeyi, Cəlil Məmmədqulu-
zadənin ev-muzeyi, Cəfər Cabbarlının ev-muzeyi, Niyazinin 

ev-muzeyi – bunların hər biri böyük mədəniyyət mərkəzinə 
çevrilir və belə də var.  

Məsələn, bir var, baĢqa yerdə yığıĢasan, bir də var, Niya-
zinin yaĢadığı  evdə, onun divarları arasında yığıĢasan. Bu 

tamamilə baĢqa bir əhval-ruhiyyədir. Onun o qədər də böyük 
mənzili yox idi, amma qapısı həmiĢə açıq idi. Gərək ki, 

burada Vasif Adıgözəlov da, Polad Bülbüloğlu da dedilər ki, 
onlar elə orada böyüyüblər. Doğrudan da belədir, qapısı açıq 

idi və gələn adam da orada mütləq yemək yeməli, çay içməli 
idi. Rəhmətlik Həcər xanım da səhərdən axĢama kimi Niya-

zinin qonaqlarına qulluq etməli idi. Bax, Niyazi belə bir hə-

yat keçirirdi. Ġstədiyi adam onun evinə gedə bilərdi və gedirdi 

də. O heç vaxt heç kəsdən uzaqlaĢmırdı. 
Çox yaxĢı lətifələr də danıĢırdı. Azərbaycanın müxtəlif böl-

gələrindən olan, müxtəlif ləhcələrdə danıĢan adamları çox 

gözəl yamsılayırdı. Ona görə bəzən mən onu görəndə deyir-
dim, danıĢ görüm, ġəki teatrında «Otello» nə cür gedir. Elə 
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danıĢırdı ki, daha ondan sonra nə konsert lazım idi, nə də 
teatr, heç bir Ģey lazım deyildi.  

Həcər xanım daim Niyazi ilə bir yerdə idi. O, dünyada 
haraya gedibsə, Həcər  xanım onunla bir yerdə olubdur. Mən 

bəzən zarafatla deyirdim ki, Niyazi, sənə bu mükafatları ki, 
veririk, gərək onların çox hissəsini Həcər xanıma verək. Əgər 

Həcər xanım olmasaydı, sən bu cür  gözəl fəaliyyət göstərə 
bilməzdin. Çox gözяl insan idi. Mən onu çox sevirdim.    

Yenə də deyirəm, mən bu gün burada, bir tərəfdən, qüssə-

lənirəm ki, o yoxdur. Ġkinci tərəfdən də, millətimə, xalqıma 
görə fəxr edirəm ki, belə insanlar yaradıbdır. Biz xoĢbəxtik 

ki, XX əsrdə Azərbaycan xalqı mədəniyyət sahəsində çox bö-

yük simalar yetiribdir. Onlar bizim mədəniyyətimizi yüksəl-

dib və bizə böyük miras qoyub gediblər.  
Mən bu gün Niyazinin ruhu qarĢısında baĢ əyirəm. Ġna-

nıram ki, Niyazi Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaĢaya-
caq, onun əsərləri gələcək nəsilləri də mənəvi yüksəkliyə qal-

dıracaq və xalqımız mədəniyyətə, incəsənətə daim sadiq ola-
caqdır. 

* * * 
 
Konsertdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 

Respublika sarayının şərəf salonunda incəsənət ustaları – xalq 
artistləri Fidan və Xuraman Qasımovalar, Fərhad Bədəlbəyli, 

Sərvər Qəniyev, Rauf Abdullayev ilə, habelə musiqişünas Janna 
Dozortseva, İzmir simfonik orkestrinin Baş dirijoru Rengin 

Gюkmenlə görüşüb səmimi söhbət etdi.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz hamınız dediniz ki, onun evinə 

gələnləri mütləq  yeməyə qonaq edirdilər. Dəbdəbəli yaĢama-
salar da, bu evdə hamını gülərüzlə qarĢılayırdılar. Qəribə 



72 

 

adam idi! Ġstəyirdi ki, evinə gəlsinlər və bu onu yormurdu, ək-
sinə, görünür, onun üçün xoĢ idi, bundan həzz alırdı.  

J a n n a   D o z o r t s e v a: Niyazi elə belə Ģəraitdə də iĢlə-

yirdi,  məsələn, partituranı hazırlayırdı, halbuki bu vaxt onun 

evində qonaqlar olurdu.  
S ə r v ə r  Q ə n i y e v: Mən onunla 20 gün Monqolus-

tanda oldum. Biz «Ulan-Bator» mehmanxanasında qalırdıq, 
Həcər xanım hər gün bizim üçün yemək hazırlayırdı.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Həyat yoldaĢım Moskvaya gedərkən 
bir neçə dəfə təyyarədə onunla yan-yana olmuĢdur. O danı-

Ģırdı ki, Niyazi həmiĢə qabaqda gedərdi, Həcər xanım isə 

əlində onun frakı və baĢqa əĢyalarla arxasınca gəдərdi. Həmi-
Ģə də belə olurdu.  

J a n n a   D o z o r t s e v a: Yadımdadır, Siz nə vaxtsa 
deyirdiniz ki, Həcər xanımı Niyazidən ayırmaq olmaz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bir neçə dəfə ona demiĢdim ki, 
mükafatların yarıdan çoxunu Həcər  xanıma  vermək lazım-

dır, çünki sən bu qadınsız  yaĢaya bilməzdin. Niyazi də 
bunun həqiqətən belə olduğunu təsdiqləyirdi.  

P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Siz yaxĢı bilirsiniz ki, əgər bu 
qadın olmasaydı, yəqin ki, o, 10–15 il az yaĢayardı. Həcər 

xanım ona öz uĢağı kimi baxırdı.  
S ə r v ə r   Q ə n i y e v: Monqolustan səfərindən yadım-

dadır, Həcər xanım hər səhər bizə iki-üç  cür yemək hazır-
layırdı. Niyazi yemək məsələsində çox Ģıltaq idi, Həcər xanım 

bəzən onu uĢaq kimi qaĢıqla da yedizdirərdi, mən bütün bun-
ları görmüĢəm.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bayaq demək istəmədim, Niya-

zi 1984-cü ildə vəfat edib, ev-muzeyi isə 1994-cü ildə, Əliyev 
buraya gələndən sonra yaradıldı. Bu sizin yadınızdadır. Mən 
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bu barədə də danıĢmaq istəmədim. Xalq Cəbhəsi deyirdi ki, 
bu simfonik musiqi nədir, bu bizim musiqi deyil.  

Bu adamlar hakimiyyətdə cəmi bir il qaldılar. Tofiq Quli-
yev mənə danıĢırdı ki, o, BaĢ nazir Pənah Hüseynovun qəbu-

luna gedəndə ondan soruĢub ki, sən kimsən? O deyib ki, mən 
bəstəkaram. BaĢ nazir isə deyib ki, mən Üzeyir Hacıbəyovdan 

baĢqa bəstəkar tanımıram. Bax, belə adamlar indi müxalifət-
dədir və yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyirlər.  

S ə r v ə r   Q ə n i y e v: Mən demək istəyirəm ki, Türkiyə-

də olduğum bu illər ərzində artıq 14 ildir ki, seçki komis-
siyasının sədriyəm – və deməliyəm ki, Siz həmiĢə baĢqa nami-

zədlərdən böyük fərqlə irəlidə olmusunuz.  
J a n n a   D o z o r t s e v a: Cənab Prezident, mən Allah-

dan arzu edirəm ki, Siz həmiĢə var olasınız, həmiĢə sağlam 
olasınız və onda hər Ģey yaxĢı olacaq.  

R e n g i n   G ö k m ə n: Cənab Prezident, bu gün mənim 
həyatımın ən Ģərəfli konsertlərindən biri oldu. Azərbaycanlı 

qardaĢlarımızın bizi unutmaması, yubileyə bizi dəvət etmələri 
bütün türk sənətçilərinə böyük Ģərəf verdi.   

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizin əsəriniz də çox gözəldir. Bizim 
orkestr də çox gözəl ifa etdi.  

R e n g i n   G ö k m ə n: Mən tələbə olarkən müəllimim 
Niyazinin əsərlərini gətirib bizə dinlətdi. Niyazi Tağızadənin 

rəhbərliyi ilə Moskvanın simfonik orkestri çalırdı. Niyazi Ta-
ğızadənin ismini ilk dəfə orada eĢitdim. Onda mən uĢaq idim. 

Sonrakı illərdə Niyazi haqqında çox öyrəndim. Sizə təĢəkkür 
edirəm ki, belə anları xalqınıza yaĢadırsınız. 

H e y d ə r    Ə l i y e v: Çox sağ ol. O, Türkiyədə çox böyük 

iĢlər gördü. Mənim xatirimdədir, 1950-ci illər idi, ilk dəfə Tür-
kiyəyə o getdi. O vaxtadək  heç kəs Türkiyədə olmamıĢdı. 
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Türkiyədə nə var, nə yox, simfonik orkestr var, opera və ba-
let teatrı var – heç bir Ģey bilmirdik. O, üç ay orada yaĢadı.  

R e n g i n   G ö k m ə n: Adnan Sayqunun «Koroğlu» ope-
rasını da ilk dəfə Niyazi ifa etdi. Bu əsər o zamandan bəri bir 

dəfə də olsun səhnəyə qoyulmayıbdır. Onu təkcə Niyazi ifa 
etmiĢdir. Təəssüflər olsun ki, bu iĢdə bizim də nöqsanımız 

var, onu tamaĢaya qoya bilməmiĢik. Niyazinin çox böyük 
xidmətləri olmuĢdur.  

F i d a n   Q a s ы m o v a:  Janna, Siz Azərbaycan musiqi-
sini təbliğ etdiyiniz vaxtlarda Niyazinin iĢtirakı ilə Ġttifaqlar 
evinin Sütunlu salonunda verilən konsertləri xatırlayırsı-

nızmı? Bu həmin salonda sizin ilk konsertlərinizdən biri idi. 
Siz onu necə gözəl aparırdınız.  

J a n n a   D o z o r t s e v a: Bu, Sütunlu salonda mənim ilk 
konsertim deyildi. Çünki mən orada 1966-cı ildən iĢləyirəm. 

Amma biz əvvəllər sizinlə tanıĢ deyildik. Bu sizin iĢtirakınızla 
ilk konsert idi.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bilirsiniz, bugünkü konsert mənə çox 

güclü təsir bağıĢladı. Müxtəlif böyük adamlarımızın – yazıçı-

ların, bəstəkarların yubileylərinə həsr edilmiĢ belə gecələr biz-

də vaxtaĢırı olur. Onların hamısı çox yaxĢı keçir, yaxĢı musiqi 
hissəsi olur. Ancaq bugünkü gecə əvvəlkilərdən onunla fərq-

lənir ki, burada yüngül musiqi yoxdu, rəqslər yoxdu, yalnız 
belə ciddi musiqi vardı. Hər bir əsər insanı məftun edirdi. 
Konsertdə «Rast» ifa olunduqda pultun arxasında dayanmıĢ 

Rauf Abdullayev kimi, yəqin ki, mən də qəlbən həyəcan keçi-
rirdim, ona görə ki, bu musiqinin təsiri son dərəcə güclü idi. 

Burada xoĢ hisslər, hansısa kədərli duyğular, kövrək hisslər 
keçirirsən. Konsert mənə çox yaxĢı, çox güclü təsir bağıĢladı. 
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S ə r v ə r   Q ə n i y e v: Bəlkə filarmoniya bərpa olunan-
dan sonra əvvəlki ənənələrə yenidən baĢlayaq?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Filarmoniya indi bərpa edilir, aprel-
də tam hazır olacaqdır. Rostropoviç orada konsert verməyi 

vəd edir. Əlbəttə, biz orada iĢləri qaydaya salacağıq. Heyf ki, 
Niyazi yoxdur. Amma əvəzində, Rauf Abdullayev var. Odur 

ki, biz belə gecələri ayda bir dəfə keçirəcəyik. Bilirsiniz, 
açığını deyim ki, bu çox böyük zövq bəxĢ edir. Mən bugünkü 

konsertdən çox məmnunam.  
P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, Siz həmiĢə 

gözəl çıxıĢ edirsiniz, amma bugünkü çıxıĢınızda Niyazi barə-

sində səmimiyyətiniz xüsusilə duyulurdu. Hiss edilirdi ki, Siz 
bu adamı sevirdiniz. Biz Sizin parlaq çıxıĢlarınızın neçə illər-

dir Ģahidiyik, ancaq bugünkü çıxıĢınız nə qədər səmimi, nə 
qədər ürəkdən gələn çıxıĢ idi. Biz ev-muzeyin açılıĢındakı  

çıxıĢınızı xatırladıq, bu, proqram xarakterli çıxıĢ idi. Aldığı-

mız yeni gəmilərdən birinə Sizin məsləhətinizlə Niyazinin adı 

veriləndə biz hamımız kayuta toplaĢdıq və Sizin muzeydəki 
çıxıĢınıza baxdıq. Biz vidеokasetə yazılan bu çıxıĢı gəminin 

kollektivinə bağıĢladıq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Gəlin badələrimizi cəmiyyətimizin, 

bütün bəĢəriyyətin ən yaxĢı hissəsi olan gözəl xanımların 
Ģərəfinə qaldıraq! BəĢəriyyət onlarsız yaĢaya bilməz.  

Bu gün biz belə gözəl qadınların arasındayıq, onlar zahirən 
gözəl olmaqla yanaĢı, incəsənət xadimlərinə məxsus daxili 

aləmləri ilə də zəngindirlər. Sənət adamı isə xüsusi adamdır. 
Siz bilirsiniz, mən həmiĢə belə hesab etmiĢəm və indi də bu 
fikirdəyəm ki, sənət adamları tək-tək yetiĢir. Ġncəsənət çətin 

və mürəkkəb iĢdir, həyatını buna həsr etmiĢ insanlar həm cə-

miyyətin və xalqın, həm də dövlətin qayğılarından kənarda 
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yaĢaya bilməzlər. Mən həmiĢə mədəniyyətimizin, incəsənəti-
mizin qayğısına qalmıĢam və baĢa düĢürəm ki, xalq bunsuz 

yaĢaya bilməz. Biz nə etsək də, iqtisadiyyatda nə qədər uğur-
larımız olsa da, mən baĢa düĢürəm ki, xalq incəsənətsiz yaĢa-

ya bilməz, axı o, xalqın simasıdır.  
Tarixi keçmiĢ baxımından simfonik musiqi bizim xalqımız 

üçün səciyyəvi deyildir, biz onu Avropadan əxz etmiĢik, Azər-
baycanda onun banisi Üzeyir Hacıbəyov olmuĢdur, sonra isə 

burada inkiĢaf etmiĢdir.  
R a u f   A b d u l l a y e v: Cənab Prezident, xarici ölkələrə 

qastrollar təĢkil etmək mümkün olsaydı. Bizdə kiçik kollek-

tivlər qastrola çıxırlar, onların  maliyyə məsələlərini həll et-
mək asandır, bizim kollektivimiz isə çox böyükdür. Heç ol-

mazsa, Türkiyəyə qastrola getmək mümkün olsaydı...  
P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Əgər 100 nəfər gedirsə, onda 

buna çox böyük vəsait lazımdır, bu da çətindir. Yadınızdadır-
mı, Fransaya Berlioz festivalına gedərkən, Siz təyyarə verdi-

niz. O zaman Fransada çıxan bütün qəzetlər yazırdı ki, prezi-
dent Azərbaycan simfonik orkestrinə təyyarə verdi və orkestr 

öz təyyarəsində gəldi.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz razılığa gəlin, harada çıxıĢ etmək 

sizin üçün münasib olarsa, bütün xərcləri biz öz üzərimizə 
götürərik, təki siz çıxıĢ edin. Orada bilet satacaqsınız, ya yox, 

qazanacaqsınız, ya yox, o da sizin olsun.  
F a t m a   A b d u l l a z a d ə: Bu gün Qalina Pavlovna 

zəng etmiĢdi, Sizə salam yetirdi və Samir Cəfərovu yanvar 
ayına dəvət etdi.  

F  i d a n   Q a s ы m o v a: Fatma xanım, o mənim Ģagirdim 

idi, Qazaxıstanda beynəlxalq müsabiqənin laureatı olubdur.   
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H e y d ə r   Ə l i y e v: O, Samirin sizin sinfinizdə oxudu-
ğunu mənə deyibdir.  

F i d a n  Q a s ы m o v a: Mən onunla məĢğul oldum və Qa-
zaxıstana, münsiflər heyətinin üzvü olduğum beynəlxalq mü-

sabiqəyə apardım.  
X u r a m a n  Q a s ы m o v a: Ġndi isə bizə Surxay Əsgərovu 

veriblər. Müslüm Maqomayev məndən xahiĢ edib ki, onunla 
məĢğul olum.  

F i d a n  Q a s ы m o v a: Cənab Prezident, Siz dekabrın 20-
də bizim gecəmizə gələcəksinizmi? Həmin gün bizim yara-
dıcılıq fəaliyyətimizin 25 illiyidir. Bilmirik, o gecədə biz oxu-

yacağıq, yoxsa, Sizin haqqınızda, Sizin bizim həyatımız, 
йарадыъылыьымызла баьлы фикирляриниздян danıĢacağıq?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, mənim haqqımda danıĢmaq 
lazım deyil, onda bu, yığıncaq olar, oxumaq lazımdır. Mən 

sizi dinləməyə gələcəyəm. YaxĢı bir konsert hazırlayın, ayın 
20-də mütləq gələcəyəm.  

S ə r v ə r  Q ə n i y e v: Türkiyədə biz bir orkestr yarat-
mıĢıq, onun üzvlərinin əksəriyyəti azərbaycanlılardır. Biz 

hazırladığımız proqramı filarmoniyanın açılıĢ mərasimində 
Sizə hədiyyə etmək istərdik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı. Dekabrın 20-dəki konsertdə 
sən də iĢtirak et.  

S ə r v ə r   Q ə n i y e v: Martın 25-də yubileyim keçirilə-

cək, həmin gün 65 yaĢım və səhnə fəaliyyətimin 50 ili tamam 

olacaq. Yubileyi Doğramacı təĢkil edəcəkdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, qoy orada Doğramacı təĢkil 

etsin, sonra da yubiley burada keçirilər.  

R e n g i n   G ö k m ə n: Əminəm ki, Türkiyədə Azər-
baycan Dövlət Simfonik Orkestrinin çıxıĢını dinləmək istə-
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yənlər çoxdur. Ġstərdik ki, bizim də orkestrlərimiz Azərbay-
canda olsun. Mən qayıtdıqdan sonra bu məsələni müvafiq 

idarələr qarĢısında qaldıracağam. Ġzmir Bakı ilə qardaĢlaĢmıĢ 
Ģəhərdir və biz mədəniyyət sahəsində də yaxĢı əlaqələr ya-

ratmaq istəyirik.  
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КЕНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ДАНИЕЛ АРАП МОИЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Кенийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эц-

нц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик еди-
рям. Цмидварам ки, юлкяляримизин достлуьу халгларымызын йа-
хынлашмасы вя ямякдашлыьы цчцн эениш имканлар ачаъагдыр. Си-
зя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Кенийа хал-
гына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

  
Бакы шящяри, 7 декабр 2002-ъи ил  
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НИЭЕР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МАМАДУ ТАНЪАЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Ниэер Республикасынын милли байрамы – Республика елан 

едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримизин достлуьуну мющкямляндир-
мяк сащясиндя атдыьымыз аддымлар халгларымызын рифащына тющ-
фяляр веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Ниэер 
халгына ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

          ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 декабр 2002-ъи ил 
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ЙАПОНИЙАНЫН ИМПЕРАТОРУ  
ЯЛАЩЯЗРЯТ АКИЩИТОЙА 
 
Ялащязрят! 
Йапонийанын милли байрамы – Императорун тявяллцд эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. Юлкя-
ляримиз арасындакы достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри бизим 
цчцн чох ящямиййятлидир. Цмидварам ки, ялагяляримизи бцтцн 
сащялярдя инкишаф етдирмяк мягсяди иля бундан сонра да 
ардыъыл сяйляр эюстяряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Йапонийа 
халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 декабр 2002-ъи ил 
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ЙАПОНИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ДЗЦНИТИРО КОИДЗУМИЙЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Йапонийанын милли байрамы – Императорун тявяллцд эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын ящатя даирясинин эцн-

дян-эцня эенишлянмясиндян мямнунам. Яминям ки, бирэя 
щяйата кечирдийимиз лайищялярин, эюрдцйцмцз ишлярин халглары-
мыз цчцн бюйцк файдасы олаъагдыр. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Йапонийа 
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 декабр 2002-ъи ил 
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ГАЗАХЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЙЕВЯ 

 
Щюрмятли Нурсултан Абышович! 
Милли байрамыныз – Республика эцнц мцнасибятиля Сизи вя 

бцтцн Газахыстан халгыны црякдян тябрик едирям. 
Фярящли щалдыр ки, суверен Газахыстан мцстягиллик илляриндя 

дювлятчилийин мющкямляндирилмяси, демократик вя сосиал-игти-
сади ислащатлар апарылмасы ишиндя бюйцк уьурлар газанмышдыр. 

Азярбайъанла Газахыстаны достлуг вя мещрибан гоншулуг 
яняняляри бирляшдирир. Яминям ки, юлкяляримиз арасында ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси, иримигйаслы трансмилли лайищялярин 
щяйата кечирилмясиндяки бирэя сяйляр вя гаршылыглы дястяк халг-
ларымызын рифащы наминя, реэионда сцлщ, сабитлик вя тярягги на-
миня бу эюзял янянялярин даща да мющкямлянмясиня кюмяк 
едяъякдир. 

Мющтярям Нурсултан Абышович, Сизя мющкям ъансаьлыьы, 
хошбяхтлик вя уьурлар, дост Газахыстан халгына ися сцлщ вя 
тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 декабр 2002-ъи ил 
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БЯЩРЕЙНИН МЯЛИКИ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ШЕЙХ ЩЯМЯД БИН ИСА ЯЛ-ХЯЛИФЯЙЯ 

 
Ялащязрят! 
Бящрейн мямлякятинин милли байрамы мцнасибятиля Сизи вя 

халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Яминям ки, халгларымызын гаршылыглы истяйиндян вя ирадя-

синдян гайнагланан достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляримиз 
даим инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Бящрейн 
халгына ямин-аманлыг вя рифащ арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 декабр 2002-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

ġEKSPĠRĠN «HAMLET» FACĠƏSĠNĠN YENĠ 

QURULUġDA ĠLK TAMAġASIНДА 
 
7 декабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan Akade-

mik Milli Dram Teatrında məşhur ingilis dramaturqu Uilyam 

Şekspirin «Hamlet» faciəsinin yeni quruluşda ilk tamaşasıна  
baxmaq üçün teatra gəldi. Tamaşaçılar dövlətimizin başçısını 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar.   
Дювлятимизин башчысы фасиля заманы республикамызын  танынмыш 

ядябиййат, инъясянт, елм хадимляри иля эюрцшцб сющбят етди.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizinlə yenidən görüĢümdən çox 

məmnunam. Xeyli vaxt idi ki, teatra gəlmək ya mümkün 

deyildi, yaxud da ki, siz çağırmırdınız. Hər halda, mən sizin 
teatrı həmiĢə sevmiĢəm, tamaĢalara gəlmiĢəm.  

«Hamlet» tamaĢasının göstəriləcəyini eĢitdim, maraqlan-
dım. Dedilər ki, tamaĢa çox yaxĢı hazırlanıbdır. YaxĢı quru-

luĢu var, yaxĢı ifa edirlər.  Təbiidir ki, bu, Azərbaycanın teatr 
həyatında, mədəni həyatında böyük hadisədir. Çünki klassik-

lərin əsərləri həmiĢə yaĢayır. Daim yaĢayan əsərlər var. Əsər-
lər var ki, müəyyən dövrə həsr olunub, ancaq o dövrdə yaĢa-

yır, yaĢaya bilir. Klassiklərin əsərləri isə həmiĢə yaĢayır. Xü-

susilə ġekspir yaradıcılığı, onun əsərləri... 

Ġndi Azərbaycan teatrının 130 illik yubileyinə hazırlaĢırıq. 
Azərbaycan teatrı vaxtilə, hələ çox onilliklər bundan öncə 
ġekspirin əsərlərinə müraciət edibdir. «Hamlet» Azərbaycan 
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səhnəsində otuzuncu illərdə çox uğurla göstərilibdir. Mənə 
belə gəlir ki, Abbas Mirzə ġərifzadə Hamlet rolunu ilk oyna-

yan bizim görkəmli aktyorlarımızdan biri olubdur. Deyirlər 
ki, sonralar da bu əsər dəfələrlə göstərilibdir. Elçin Əfəndiyev 

buradadır, yoxsa yox? O, məlumat verdi ki, «Hamlet» Azər-
baycan səhnəsində dördüncü dəfədir ki, qoyulur. 

E l ç i n   Ə f ə n d i y e v: Bəli, dördüncü dəfədir... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Təbiidir, ola bilər ki, bu azdır. 

«Hamlet» əsəri bizim səhnəmizdə çox göstərilsəydi, teatrımız 
üçün daha yaxĢı olardı. Ancaq bunlar tarixdir, hər Ģey arxada 
qalıb, olanlar barədə heç nə demək olmaz. Əsas odur ki, indi 

siz ġekspir yaradıcılığına yenidən müraciət etmisiniz. Onun 
ən görkəmli əsərlərindən birini – «Hamlet» faciəsini səhnəyə 
qoymusunuz.  

Otuzuncu illərdə «Hamlet»» bizim sevimli pyeslərimizdən 
biri idi. Burada bizim nəsildən olan adamlar var, yəqin sa-

londa da belələri vardı, Mən Hamleti Abbas Mirzə ġərifza-
dənin ifasında görmüĢəm. Sonralar da «Hamlet» əsəri Ģəxsən 

məni həmiĢə maraqlandırıbdır. Bu pyesi Moskvada tamaĢaya 
qoyublar, mən onu görmüĢəm. Nəhayət, film vardı, məĢhur 

aktyor Smoktunovski Hamlet rolunu  çox gözəl ifa edirdi. 
Biz bunların hamısını müəyyən qədər yada salarkən deyə 

bilərik ki, dünyada, ola bilər, yüzə qədər quruluĢda «Hamlet» 
tamaĢası olsun. Hər rejissor, hər aktyor onu özünün bildiyi 
kimi göstərir. Amma bunun əsası ġekspirin yaradıcılığıdır, 

onun fəlsəfəsidir. Bu, böyük bir fəlsəfədir. ġekspir həmiĢə ona 
görə yaĢayır ki, onun hər bir əsəri özündə fəlsəfi fikirlər da-

Ģıyır. Ona görə də mən çox məmnunam ki, siz bu əsəri  səh-
nəyə qoymusunuz. Əgər siz gələcəkdə də belə əsərləri unut-

masanız, yaxĢı olar. Çünki hansısa günə aid olan əsərlər gəldi-
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gedər əsərlərdir. Mən demirəm ki, siz onlardan imtina edə-

siniz. Hər günün tələbini də ödəmək lazımdır. Ancaq teatr–

teatrdır. Bilirsiniz, teatr gərək öz yüksək simasını həmiĢə 
saxlasın.  

Biz Azərbaycan teatrı ilə fəxr edirik. Mən bunu dəfələrlə 
demiĢəm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan teatrının 100 illik yubi-

leyində mən Respublika sarayında məruzə ilə çıxıĢ etmiĢəm. 
Sonra mənə dedilər ki, «Sən respublikanın rəhbərisən, teatr-

Ģünas deyilsən, nə üçün məruzə edirsən?». Dedim ki, məruzə 
etdim və hər halda, teatrĢünaslardan pis etmədim. Bu, qəzet-
lərdə qalıbdır, arxivlərdən tapmaq olar. Mən bunu niyə deyi-

rəm? Çünki bizim teatr həqiqətən klassik teatrdır. Əgər 
klassik teatr olmasaydı, bu qədər yaĢaya bilməzdi. Teatrı belə 

yaĢatmaq lazımdır.  
Ġndi mən görürəm ki, siz bu addımları atırsınız. Mən bunu 

bəyənirəm. Bu barədə sizə yardımçı olmağa hazıram ki, bizim 
teatrımızın səviyyəsini  getdikcə yüksəldəsiniz. 

Bugünkü tamaĢa haqqında indi nə deyə bilərəm? Quru-
luĢçu rejissora təĢəkkür edirəm, əsərə çox yaxĢı quruluĢ verib-

dir. Çox gözəl musiqi müĢayiəti var. SəyavuĢ Kərimi çox qey-
ri-adi, müasir bəstəkardır.  

KeçmiĢdə «Hamlet» tamaĢasında dekorasiyalar vardı. Özü 
də zəngin dekorasiyalar, sarayların dekorasiyaları vardı, on-

ları bilirsiниzmi? Siz gəncsiniz, yəqin görməmisiniz. Amma 
mən bunu görmüĢəm.  

Ümumiyyətlə, bizim həmin teatrımızda – keçmiĢdə o, Mu-
siqili Komediya Teatrının yerində idi – böyük-böyük deko-
rasiyalar vardı. Ona görə də – bayaq dedilər ki, tamaĢa 4 saat 

davam edəcək – o vaxt 6 saat çəkirdi. 4-5 pərdə... Bir pərdə 
oldu, fasilə, gərək dekorasiyalar dəyiĢiləydi. Amma indi bu-
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rada dəyiĢiklik var, dekorasiya yoxdur. Dekorasiyasız da pis 
deyil, bəlkə daha da yaxĢıdır. Ona görə də mən bu barədə 

rəssamların iĢini qeyd etmək istəyirəm. Çox yaxĢı bədii 
tərtibat veriblər. Bunlar, deməli, tamaĢanın təĢkilatçılarıdır.  

O ki qaldı tamaĢanın ifaçılarına, hamınız çox yaxĢı oyna-
dınız. Özü də bu tamaĢada məni sevindirən odur ki, – burada 

siz azsınız – səhnədə çoxlu adamlar vardı.  
Çox gözəldir ki, belə kütləvi səhnələri olan bir tamaĢa ya-

ratmısınız. Ancaq bu tamaĢanın bütün ağırlığı, təbiidir ki, 
Hamlet rolunun ifaçısının üzərinə düĢübdür.  

Fuad Poladovu mən 1970-ci illərdən yaxĢı tanıyıram. Elə 

bu səhnədə çox gözəl rollar ifa edirdi. Çox məmnunam ki, ye-
nə də bu səhnədədir və deyə bilərəm ki, bu rolu çox məharətlə 

oynadı. Fuad, mən səni təbrik edirəm. Çünki bu dörd saatın, 
demək olar ki, xeyli hissəsini Hamletin monoloqları, danıĢıq-

ları təĢkil edir. ġekspir əsəri belə yaradıb, baĢqa cür etmək 
olmaz. Ancaq kim bu rolu ifa etmək istəyirsə, bu ağırlıq onun 

üzərinə düĢür. Kim bu ağırlığı necə daĢıyırsa, o, baĢqa mə-

sələdir, bu fərqlidir.  

Mən hesab edirəm ki, bu gün Fuad Poladov Azərbaycan 
teatrında Hamlet rolunu çox məharətlə ifa etdi. Yenə də de-

yirəm, mən səni təbrik edirəm. Güman edirəm ki, gələcəkdə 
də klassik əsərlərdə belə rolları ifa etməkdə davam edəcəksən. 

Bu çox faydalıdır, cəmiyyət üçün faydalıdır. Hər bir rolu ifa 
etməyin çətinliyi var. Amma belə rolu ifa etmək, təbiidir ki, 

aktyordan böyük istedad, məharət, bilik tələb edir. Çünki ifa 
etdiyin surətin daxili aləmini dərk edə bilməsən, əsərin fəlsə-

fəsini duya bilməsən, əlbəttə ki, bu rolu oynamaq mümkün 

deyildir. Bunların hamısını biz bu gün gördük.  
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Bu pyes belədir ki, burada bir rol hamısından fərqlənir. 
Ona görə də baĢqa rolu Fuadın ifası ilə müqayisə etmək 

mümkün deyildir. Ancaq mən çox məmnunam ki, məsələn, 
Kraliça rolunun ifaçısı da çox gözəl çıxıĢ edirdi. Bu rolun 

ifaçısını mən əvvəllər görməmiĢdim, bu qızı birinci dəfədir ki, 
görürəm. Xülasə, çox yaxĢı çıxıĢ edirdi. Ofelya rolunun ifaçısı 

da çox gözəl çıxıĢ edirdi. Bu qadın rollarını xüsusi qeyd edi-
rəm. Bilirsiniz, bu rollar bizim Azərbaycan həyatının xüsu-

siyyətinə uyğun rollar deyildir. Çünki bu rolların hamısı Da-
nimarkanın, Ġngiltərənin o dövrdəki həyatı ilə bağlıdır. 
Bunları məhz o cür göstərmək, yəni həmin surətləri «azərbay-

canlaĢdırmamaq» əsas Ģərtdir, məsələ bundadır. Əgər kimsə 
ġekspiri istəsə azərbaycanlaĢdırsın, bu, əlbəttə ki, mənfi 

nəticə verəcəkdir.  
Dünən maestro Niyazinin 90 illik yubileyi idi. Mən orada 

çıxıĢ edib xatirələrimi danıĢarkən dedim ki, Niyazi bütün 
baĢqa istedadı ilə yanaĢı, bizim Azərbaycan bölgələrinin ləh-

cələrini çox gözəl yamsılayırdı. O çox gözəl aktyor idi. Məsə-

lən, ġəki ləhcəsini, yaxud da ki, Gəncə, Qarabağ ləhcəsini... 

Mənim yadımdadır – biz ailəvi dost olmuĢduq – bir dəfə o 
danıĢırdı ki,  ġəki teatrında tamaĢaya qoyulmuĢ «Otello»da 

ġəki ləhcəsi ilə deyilirdi: «...Mənim ciyimin yaylığı necə ol-
du?» Rolu azərbaycanlaĢdırmaq olmaz. Ona görə də Fuadın 

da, bu qızların da ifasında mən məhz o ölkənin, həmin xalqın 
xüsusiyyətlərini hiss etdim. Bu da bunların əsərə çox ciddi 

yanaĢmasının nəticəsidir.   
Sonra, əsərdə, əlbəttə ki, kral surəti var. Rafael, çoxdandır 

ki, səni səhnədə görmürdüm, sən harada idin, yox idin. Yay-

da səni bir dəfə çimərlikdə görmüĢəm. Bazar günü mən çimər-
liyə getmiĢdim ki, görüm  insanlar necə istirahət edirlər. 
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Qəflətən getdim, heç kəs bilmirdi. GəlmiĢdim çimərliyə, Bu-
zovna çimərliyi idi, yoxsa..? 

R a f a e l   D a d a Ģ o v: Buzovna yox, Zuğulba çimərliyi 
idi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Hə, Buzovna ilə Zuğulba arasındakı 

çimərlik idi. Oturdum, bir az çay içdim, su içdim, bir az söh-
bət etdim. Bir də gördüm ki, Rafael anası ilə gəlir. Rafaelin 
anası Sofiya Azərbaycanın Xalq artistidir. Onun anası da 

artist idi. Naxçıvanda 1930-cu illərdə teatr çox güclü idi.  
Güclü artistlər vardı. Orada da baĢ rolları iki-üç aktrisa 

oynayırdı. Onların da biri Xədicə xanım Qazıyeva idi. Xədicə 
Qazıyeva da orada aktyorlardan hansınasa ərə getdi. Ondan 

da Rafaelin anası Sofiya doğuldu. Sofiyanı uĢaqlıqdan tanı-

yıram. Ġndi görürsünüzmü, mən sizə hansı tarixi söyləyirəm.  

Xədicə xanımın gözəl çıxıĢları olurdu. Orada yaxĢı aktyor-
lar vardı, məsələn, Ġsa Musayev, ən gözəl aktyor Miribrahim 

Həmzəyev idi.  
R a f a e l   D a d a Ģ o v: Bəli, Miri müəllim...  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Miribrahim Həmzəyev. ZəroĢ xanım – 
Miribrahim Həmzəyevin xanımı oynayırdı. Bəli, Rafaelin 

anası və nənəsi də teatr sənəti ilə bağlıdırlar. Səni orada gör-
düm, amma teatrda yox idin. Sonra eĢitdim ki, «Hamlet»də 

oynayırsan, dedim çox yaxĢı ki, buraya gəlmisən. Amma çox 
belə cüssəlisən... Yəqin ki, idmanla məĢğul olmusan. Hə? DaĢ 
qaldırmısan, ya nədirsə... 

R a f a e l   D a d a Ģ o v: Yəqin ki, bu, ifa etdiyim rola uy-
ğun olar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, kral da... Doğrudan da, ġeks-
pir bu faciəni necə yaradıbsa – mən bu əsəri birinci dəfə deyil 

ki, görürəm – hər dəfə adamda çox böyük təəssürat doğurur. 
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Mənə dedilər ki, tamaĢaya iki saat baxacaqsan. Ġki saat elə 
keçdi ki, heç xəbərim olmadı. Ġkinci pərdə qısa oldu. Mən 

burada nə qədər oldumsa, yorulduğumu hiss etmədim. Biz 
buraya yorulmağa gəlmirik. Əksinə, istirahət etməyə gəlirik. 

Mən tam istirahət etmiĢəm. Çünki bu çox güclü əsərdir. Əsərə 
ki, alıĢırsan, onda, həqiqətən istirahət edirsən. Səni də təbrik 

edirəm, bu teatra gəlmisən. Güman edirəm ki, teatrdan 
ayrılmaq lazım deyildir.  

Bu gün görürəm, qarĢımda durublar, SəyavuĢ, YaĢar... Siz 
həmiĢə çox yaxĢı oynayırsınız. Elə aktyorlarsınız ki, sizin 
haqqınızda nə qədər desək, yenə söz qurtarmayacaqdır. Am-

ma bu dəfə xüsusi rollar oynayırsınız. Məsələn, SəyavuĢ elə 
həmiĢə adamı güldürür. Amma bu dəfə elə bir rol oynayırdın 

ki, onun da öz xüsusiyyəti var.  
S ə y a v u Ģ   A s l a n: Məni zorla oynatdılar... 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox əĢĢi... Amma yaxĢı oynayırdın. 
Qəbirqazan surətini də YaĢar yaxĢı oynayırdı. Çox yaxĢı 

oynayırdınız. Daha kimi deyim? Hamınız yaxĢı oynayırdınız. 
Elədir, yoxsa yox?  

Gənclər də, təbiidir ki, inkiĢaf edirlər. Mən bunu görürəm. 
Bu gün tamaĢada mən çoxlu gənc ifaçı gördüm, gənclər gör-

düm. Demək, bu teatra gənc aktyorlar gəlib. Onlar çox-
durlar.  

Ə l i a b b a s   Q ə d i r o v (teatrın bədii rəhbəri və direkto-
ru, Xalq artisti): Bəli. Teatra gənclər cəlb olunur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Teatra gərək gənclər gəlsin. Gənclər 
gəlsin ki, onlar SəyavuĢun, YaĢarın, o birilərin iĢlərini davam 

etdirsinlər. Fuad özü hələ cavandır. Doğrudan, mən səni çox-
dandır ki, görmürəm, dəyiĢilməmisən. Özünü yaxĢı saxla-

mısan. Çoxdandır, gör nə vaxt idi, mən səni 1970-ci illərdə 
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səhnədə görmüĢəm. 20 ildir, 20 ildən də çoxdur... Amma bu 
20 ildə heç dəyiĢilməmisən. O vaxtkı kimisən.  

S ə y a v u Ģ   A s l a n: Heydər müəllim, Rus Dram Teatrın-
da iĢləyir, buraya dəvətlə gəlibdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Burada iĢləmir?  
S ə y a v u Ģ   A s l a n: Yox, burada iĢləmir. Amma arzu-

muzdur ki, bizimlə iĢləsin, ona yalvarırıq, deyirik, indi nə 
vaxt qayıdacağını bilmirik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Artistlərin bu iĢinə qarıĢmaq olmaz. 
Ə l i a b b a s   Q ə d i r o v: Mən onu dəvət etmiĢəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bu məxluqu yaxĢı tanıyıram. 

Çünki dəfələrlə demiĢəm, mən özüm teatr həvəskarı olmu-
Ģam, lap gənc vaxtımda,  Naxçıvanda dram dərnəyində mən 

də çıxıĢlar etmiĢəm. Miribrahim Həmzəyev bizim dram dər-
nəyinin rəhbəri idi. Sonra burada, Bakida,  Azərbaycan Sə-

naye Ġnstitutunda oxuyanda da bizim dram dərnəyimiz vardı. 
Mən orada da çıxıĢ etmiĢəm. Hətta bir dəfə «Hamlet»dən bir 

pərdə hazırlamıĢdılar, mən də özüm bacardığım kimi çıxıĢ 
etdim. Yəni bilirəm ki, bu artistlər xüsusi məxluqdur. Onların 

iĢinə qarıĢmaq olmaz. Onları gərək  baĢlı-baĢına buraxasan. 
Nə edirlərsə, qoy etsinlər. Bu teatrdan çıxıb baĢqa teatra ge-

dirlər. Bu sizin öz iĢinizdir. KeçmiĢdə bu teatrdan da gedən 
olubdur. Rəhmətlik Mehdi Məmmədov neçə dəfə buradan 

getmiĢ və neçə dəfə də buraya qayıtmıĢdı. Yadınızda deyilmi? 
O da Rus Dram Teatrına getmiĢdi. Elədirmi?  

Ə l i a b b a s   Q ə d i r o v: Bəli, opera teatrına da get-
miĢdi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Opera teatrına, Rus Dram Teatrına 

da getdi. Sonra mən onu 1970-ci illərdə buraya gətirdim, de-
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dim gəl bu teatra. Gəldi, burada baĢ rejissor oldu. Özü də oy-
nayırdı, yadımdadır, Xəyyamı çox oynadı.  

Ə l i a b b a s  Q ə d i r o v: «MeĢĢanlar»da, «Canlı meyit»də... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, «Canlı meyit»də... «Xəyyam» 

mənim xatirimdə çox yaxĢı qalıbdır, «Xəyyam» pyesini 
qoydu, elədirmi?  

Ə l i a b b a s   Q ə d i r o v: Elədir.  
E l ç i n   Ə f ə n d i y e v: «Ġnsan»da da oynadı. 

Ə l i a b b a s   Q ə d i r o v: 1969-cu ildə...    
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən xahiĢ etdim, o, Səməd Vurğu-

nun «Ġnsan» pyesini tamaĢaya hazırladı.  

Ġndi kim-kimə yalvarır, bu sizin öz iĢinizdir, mənim iĢim 
deyildir. Əgər Fuad Rus Dram Teatrındadırsa, bir gün gedə-

cəyəm, orada görəcəyəm. Bəlkə SəyavuĢ, sən də Rus Dram 
Teatrına gəldin. Sənin özün gah orada – Musiqili Komediya 

Teatrındasan, gah buradasan. Belədir də. Bu tamamilə təbii 
haldır. Bunu heç kəs heç kimə irad tutmasın. Hesab edirəm 

ki, bu, təbii haldır.  
Bir sözlə, hamınız bu gün bu ağır tamaĢanı göstərdiniz. 

Mən çox məmnunam ki, sizin bu teatrda da öz içərinizdən 
çıxan direktorunuz var. Sən həm teatrın bədii rəhbərisən, 

həm də direktorusan?   
Ə l i a b b a s  Q ə d i r o v: Bəli.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Daha bunu tərifləməyə ehtiyac yox-
dur. Bilirsiniz də, bu da böyük rollar oynayıbdır, indi də 

teatra baĢçılıq edir və yaxĢı baĢçılıq edir.  
Son dəfə mən sizin maaĢlarınızı da artırdım, bilirsiniz də.  
S ə y a v u Ģ   A s l a n: Çox sağ olun. Sizin sağlığınız bizim 

teatr üçün hər Ģeydir. 22 nəfərə də Prezident mükafatı təyin 
etmisiniz. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Özü də hərəyə 2 milyon manat... Hə?  
Ə l i a b b a s   Q ə d i r o v: Bəli, 22 nəfərə iki milyon, mil-

yon yarım, ən azı bir milyon manat Prezident mükafatı ver-
misiniz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi Azərbaycanda heç kim döv-

lətdən bu qədər pul almır. BaĢqa yerdən alanlar var.  
S ə y a v u Ģ   A s l a n: Heydər müəllim, 3-4 nəfər də yaxĢı 

gənc aktyorlarımız var, iĢləyirlər. Onların fəxri adları yoxdur. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən bunu dedin, mən Fatma xanıma 
tapĢırаram, nə dərdiniz varsa, deyin. 

Ə l i a b b a s   Q ə d i r o v: Cənab Prezident, çox sağ olun. 
Teatrımıza Sizin gəliĢiniz bizi ruhlandırır. Sizin buraya gəli-

Ģiniz bizim üçün həmiĢə bayramdır. Hamı bilir ki, Sizin gəli-
Ģiniz burada necə təntənə ilə qarĢılanır və bilirik ki, Siz bizə 

çox böyük qayğılar göstərmisiniz. Mən 1969-cu ildən bu 
teatrda iĢləyirəm. O vaxtdan bu günə qədər bizim teatra Sizin 

qayğınız həmiĢə olub. Biz Sizə çox təĢəkkürümüzü bildiririk. 
Biz bir neçə ay Sizin buraya gəliĢinizin təəssüratı ilə yaĢaya-

cağıq. Bilirik ki, Siz həmiĢə teatrın qayğısını çəkmisiniz. Bayaq 
da söhbətimiz oldu, düzdür, SəyavuĢ da deyir, Siz də dediniz ki, 

nə lazımdırsa, yəni gələcəkdə aktyorlarımıza fəxri ad verilməsi 
məsələləri, teatrımıza milli teatr statusu verilməsi...  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Fatma xanım, bunların hamısını yaz, 
ver. Mənim incəsənətə, ələlxüsus teatra münasibətimi sübut 
etmək lazım deyil. Ona görə də nə lazımdırsa etmiĢəm və edə-

cəyəm. 
S ə y a v u Ģ   A s l a n: Özünüz də gördünüz, yaxĢı gəncləri-

miz var.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Görürəm, siz veteranlar da yaxĢısınız.  
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S ə y a v u Ģ   A s l a n: Gəncləri də bizim siyahıya salsanız, 
yaxĢı olardı.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Gəncləri də siyahıya salarıq. Sən na-
rahat olma.  

SəyavuĢ, yəqin sənin heç ağlına gəlməzdi ki, sənə birdən 2 

milyon manat mükafat təyin edəcəyəm, hə? 
S ə y a v u Ģ   A s l a n: Heç indi də ağlıma gəlmir. Ġndi də 

çox sevinirəm. Qəflətən oldu.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi bir də görəcəksən ki, nə isə et-
dim, sənin heç ağlına gəlməz ki, bunu etmiĢəm.  

Bir sözlə, çox sağ olun. Mən çox məmnunam, sizə yeni-ye-
ni uğurlar arzulayıram.  
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UġAQLARIN BEYNƏLXALQ TELEVĠZĠYA VƏ  

RADĠO GÜNÜНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ БАЙРАМ  

ШЯНЛИЙИНДЯ  NĠTQ 
 
Бакы, 
Телетеатр 
 
8 декабр 2002-ъи ил 
 
Ушагларын Бейнялхалг Телевизийа вя Радио эцнц мцнаси-

бятиля кечирилян байрам шянлийини Азярбайъан Дювлят Телерадио 
Верилишляри Ширкяти ЙУНИСЕФ-ин юлкямиздяки нцмайяндялийи иля 
бирликдя тяшкил етмишди.Яняняви байрам шянлийинин иштиракчылары 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви мещрибанлыгла, щярарятли 
алгышларла, «Щейдяр баба» нидалары иля гаршыладылар. Республи-
камызын рящбяриня эцл дястяляри тягдим олунду. 

 

Əziz uĢaqlar! 
Əziz balalar! 

Burada keçirdiyim bu dəqiqələr, saatlar – bilmirəm, nə 
qədər vaxt ötdü, heç hiss etmədim ki, burada çox vaxt keçir-

miĢəm – mənə çox böyük təsir bağıĢladı. Mən belə görüĢə bi-
rinci dəfə deyil ki, gəlirəm, ancaq hər dəfə siz  öz istedadı-

nızla, xoĢ sözlərinizlə, rəqslərinizlə, mahnılarınızla və öz görü-

nüĢünüzlə, gözəlliyinizlə məni sevindirirsiniz. Yəni təkcə məni 

yox,  bütün Azərbaycan xalqını sevindirirsiniz. Valideynləri-
nizi sevindirirsiniz, nənələrinizi, babalarınızı sevindirirsiniz – 

hamımızı sevindirirsiniz.  
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Biz, yaĢlı adamlar yaxĢı bilirik – siz hələ bunu dərk etmir-
siniz, vaxt gələcək siz də dərk edəcəksiniz – hər bir insana ən 

çox sevinc, səadət və həyatda yaĢamaq arzusu gətirən uĢaq-
dır. UĢaq dünyaya gəlir, böyüyür, sizin kimi bu gözəl dövrü 

yaĢayır. Sonra öz istedadına uyğun olaraq, öz bacarığına uy-
ğun olaraq cəmiyyətdə özünə yer tutur. Ancaq hər bir kəsin 

yeganə arzusu ailə qurmaq və ailə sahibi olmaq, uĢaq dün-
yaya gətirmək, uĢaq atası, uĢaq anası olmaqdır. Bundan bö-

yük xoĢbəxtlik yoxdur. Ona görə də insanların hamısının, 
deyə bilərəm ki, tam əksəriyyətinin uĢaqlara sevgisi, məhəb-
bəti tamamilə təbiidir.  

Doğrudur, insanların fərdi xüsusiyyətindən asılı olaraq, 
bəziləri bunu emosional qəbul edir, bəzilərinə bu çox təsir 

edir, bəzilərinə az təsir edir. Amma fərqi yoxdur, bu öz təsi-
rini göstərir. Ona görə siz uĢaqlar bizə xoĢbəxtlik, səadət gəti-

rirsiniz, sevinc gətirirsiniz, bizi yaĢadırsınız.  
Ġnsan müəyyən mərhələdən sonra daha da çox yaĢamaq 

istəyir ki, uĢaqlarını saxlasın, uĢaqlarını böyütsün, oxutsun, 
müstəqil həyat yoluna çıxarsın. Onda o öz atalıq, analıq bor-

cunu yerinə yetirmiĢ olur. Amma biz bunları yaĢamıĢıq, bu 
gün də yaĢayırıq. Siz bunları gələcəkdə görəcəksiniz. Ona gö-

rə mən sizə əvvəlcədən deyirəm ki, gələcək illər siz hansı his-
siйyatları keçirəcəksiniz. Ancaq bu gün hələ uĢaqsınız. 

UĢaq aləmi xüsusi bir aləmdir. Bax, bu gün bu salonda 
uĢaq aləmini biz hiss edirik. Təkcə biz yox, indi bütün bu 

veriliĢ televiziya ilə Azərbaycana yayılır. Güman edirəm ki, 
bizim televiziya tamaĢaçılarının tam əksəriyyəti bu gün tele-
ekranların qarĢısındadır. Sizi görmək istəyirlər, sizə baxırlar, 

sizin mahnılarınızı dinləyirlər, rəqslərinizə baxırlar, sizin 
istedadınızdan həzz alırlar, sevinirlər, ilham alırlar. 
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Mən bura gəlməzdən əvvəl də, siz veriliĢə baĢlayan kimi, 
televiziyaya baxırdım. Təkcə bu salona girəndən yox, siz veri-

liĢə baĢlayandaн artıq mən sizə qoĢulmuĢdum, sizə baxırdım. 
Mən bura elə dolğun hissiйyatla gəlmiĢdim ki, bunu heç 

ölçüyə gətirmək mümkün deyildir. UĢaqlar, sağ olun ki, bizim 
cəmiyyəti bu qədər gözəlləĢdirirsiniz, ĢirinləĢdirirsiniz, ona bu 

qədər bəzək verirsiniz.  
Həyat o qədər də asan deyil. Ġndi biz Azərbaycanda müstə-

qillik dövrümüzün 11-ci ilini yaĢadıq, 12-ci ilə keçmiĢik. Müs-
təqil dövlət qurmaq çox çətin iĢdir. Bizim respublikamızda 
1990-cı illərin əvvəllərində yaranmıĢ vəziyyətləri nəzərə alsaq, 

Azərbaycanda bu çox çətin idi. Amma biz ilbəil  dövlətimizi, 
müstəqil ölkəmizi möhkəmləndirir, inkiĢaf etdiririk, iqtisadiy-

yatı inkiĢaf etdiririk. Əsas vəzifəmiz insanların həyat tərzini, 
rifah halını yaxĢılaĢdırmaqdır. Buna da nail oluruq. Hələ tam 

nail olmamıĢıq, amma ilbəil nail oluruq.  
Mən təkcə sizi yox – ola bilər, deyərlər ki, uĢaqlar bura bə-

zənib-düzənib gəliblər – Ģəhərdə gəzəndə, avtomobillə yol ge-
dəndə də, məktəbdə  olanda da, bütün baĢqa vaxtlarda bizim 

uĢaqları görəndə baxıram ki, uĢaqlarımız gözəldir, yaxĢı 
geyimləri var, yaxĢı görünüĢləri var. Bəzən səhər iĢə gələndə 

görürəm ki, valideynlər uĢaqları məktəbə aparırlar. Diqqət 
yetirirəm, uĢaqlar nə cür geyinirlər, uĢaqların çantası necədir, 

sifəti necədir. MaĢallah, hamısı gözəldir, vallah gözəldir. Bax, 
bu bizi sevindirir.  

Bu, eyni zamanda, bizim ölkəmizdə insanların yaĢayıĢ sə-

viyyəsinin göstəricilərindən biridir. Yəni biz çalıĢırıq ki, in-

sanların rifah halı yaxĢılaĢsın. Buna nail oluruq və ilbəil də 
nail olacağıq. Bunda da yenə ön planda uĢaqlardır, uĢaq-

lardır, uĢaqlardır. Çünki hər ata, hər ana xalq arasında deyil-
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diyi kimi, boğazından kəsib uĢaqlarına yedirdir, özündən kə-

sib uĢaqları geyindirir. Amma indi bizdə belədir ki, çox 

hallarda heç kəsmək də lazım deyildir. Özü də yeyir, özü də 
geyinir, uĢaqlarını da yedirdir, geyindirir. Düzdür, hamısı 

belə deyil, bizim qaçqın düĢərgələrində, çadırlarda yaĢayan 
ailələrimiz də var, uĢaqlarımız da var. Güman edirəm, onlar 

da, hamısı olmasa da, çoxu bu gün televiziya ilə bu veriliĢə 
baxırlar, görürlər. Biz də onları buradan görürük. Onları 

unutmamıĢıq, heç vaxt da unutmayacağıq. Ancaq onların da 
həyatı, hətta çadırlarda da, günü-gündən yaxĢılaĢır. Bu, daha da 
yaxĢılaĢacaq və əmin ola bilərsiniz ki, çadırlarda doğulmuĢ 

uĢaqlar gələcəkdə öz torpaqlarının sahibi olacaq, öz torpaq-
larında böyüyəcəklər, öz elində-obasında yaĢayacaqlar.  

UĢaqlar, sizin bizə, cəmiyyətə bəxĢ etdiyiniz bu sevinc həd-
sizdir. Sizin bizə bəxĢ etdiyiniz bu xoĢbəxtlik ən yüksək xoĢ-

bəxtlikdir. Ancaq bizim də sizə arzularımız var. Arzularımız 
odur ki, siz istedadınızdan səmərəli istifadə edəsiniz. Gərək 

yaxĢı oxuyasınız, yaxĢı təhsil alasınız.  
Biz çalıĢırıq ki, Azərbaycan uĢaqlarının hamısı təhsilli 

olsun. Heç kəs təhsildən kənarda qalmasın və siz də buna 
çalıĢın. Yəni mən bütün uĢaqlara müraciət edirəm, çalıĢın ki, 

heç kəs təhsildən kənarda qalmasın, heç kəs məktəbdən kə-

narda qalmasın, heç kəs məktəbdən, təhsildən ayrılıb baĢqa, 

xoĢagəlməz yollara getməsin. 
Siz burada istedadınızı, əsasən, incəsənət, mədəniyyət sa-

həsində göstərirsiniz. Buna da baxanda düĢünürük, mən Ģəx-
sən düĢünürəm ki, doğrudan da bizim xalqımızda incəsənət, 
musiqi, mədəniyyət baxımından kütləvi istedad var. Yəni bu, 

ayrı-ayrı adamların istedadı deyil,  ümumiyyətlə, bizim xalqı-

mızın çox yüksək istedada malik olmasıdır. Bu, gözəl haldır. 
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Təbiidir ki, sizin hər biriniz gələcəkdə rəqqasə, yaxud rəqqas 
olmayacaqsınız. Hər biriniz müğənni olmayacaqsınız, hər 

biriniz söz ustası olmayacaqsınız. Amma içərinizdən gözəl 
sənətkarlarımız çıxacaqdır. Ancaq hərənizin öz yolu olacaq-

dır. Hərəniz öz yolunuzla gedəcəksiniz. Ya elmdə, ya təhsildə, 
ya biznesdə, ya da həyatın baĢqa sahələrində. Ancaq sizin bu 

istedadınız, yəni incəsənətə, mədəniyyətə bağlılığınız həmiĢə 
sizə yardım edəcəkdir. Çünki insan mədəniyyət, incəsənət sa-

həsində nə qədər istedadlı olsa, bütün baĢqa sahələrdə – yaĢa-
dığı, iĢlədiyi, çalıĢdığı sahələrdə bir o qədər müvəffəq ola 
bilər. Ona görə mən bu gün bütün bunları burada görəndə 

bax, sizin gələcəyiniz haqqında düĢünürəm.  
Siz burada yaxĢı səhnələr –Azərbaycanın neft strategiya-

sına aid olan səhnələr göstərdiniz. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 
kəmərini – bu, əsrin layihəsidir – göstərdiniz. BaĢqa belə Ģey-

lər də göstərdiniz. Çox gözəldir ki, siz Azərbaycanın həyatın-
da olan ictimai-siyasi hadisələri qavrayırsınız, tutursunuz və 

öz istedadınızla nümayiĢ etdirirsiniz. Ancaq bilin, siz bu 
layihələrin gələcək iĢtirakçısı olacaqsınız. Onları həyata keçi-

rənlər olacaqsınız. Biz bunları baĢlayırıq. Biz Azərbaycanın 
böyük gələcəyinin böyük layihələrini baĢlayırıq, onların əsa-

sını, təməlini qoyuruq. Ġmkanımız dairəsində, mən özüm haq-
qında deyirəm, nə qədər ki, varıq, biz bunları edəcəyik, həya-

ta keçirəcəyik. 
Ancaq bunları edərkən, mən həmiĢə düĢünürəm ki, bu la-

yihələr gələcəkdə daha da yaxĢı həyata keçiriləcəkdir. Çünki 
bizi əvəz edən nəsillərimiz var.  Belə gənc nəslimiz, uĢaqları-

mız, istedadlarımız var. Siz  bizim nəsildən də istedadlısınız. 

Ona görə biz sizə inkiĢaf etmiĢ Azərbaycan vermək istəyirik. 
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Ġstəyirik ki, bizim gördüyümüz çətinlikləri,  davanı, böhran-
ları, vuruĢmaları, terroru – belə Ģeyləri siz görməyəsiniz.  

Artıq biz  ictimai-siyasi cəhətdən çox sabit bir Azərbaycan 
yaratmıĢıq. Ġnsanlar rahat yaĢayırlar və biz bunu, sabitliyi 

daimi edəcəyik. Ġnsanların rahat yaĢamasını daimi edəcəyik. 
Yəni, əmin olun, siz bizim rastlaĢdığımız çətinliklərlə rastlaĢ-

mayacaqsınız. Ancaq bu sizə imkan verəcək ki, bizim baĢla-
dığımız iĢləri daha da uğurla həyata keçirəsiniz.  

Siz bizim ümidimizsiniz. Siz bizim gələcəyimizsiniz. Ġnsan 
ümidsiz yaĢaya bilməz. Mən bütün həyatımı ümidlə yaĢa-
mıĢam. Bu gün də ümidlə yaĢayıram. Ümidlə yaĢamıĢam ona 

görə ki, gördüyüm iĢlərə inanmıĢam, inanıram və onların 
nəticəsini görmüĢəm. Eyni zamanda, ümidlə yaĢamıĢam və 

yaĢayıram ona görə ki, bizim sizin kimi, Azərbaycan gəncliyi 
kimi gələcəyimiz var.  Bizim iĢimizin davamçıları var. Siz bu-

rada Heydər Əliyev haqqında sözlər dediniz. Ümidvaram ki, 
siz Heydər Əliyev iĢinin gözəl, sədaqətli, etibarlı davamçıları 

olacaqsınız.  
Mən YUNĠSEF təĢkilatının bu gözəl təĢəbbüsünü yüksək 

qiymətləndirirəm. Səhv etmirəmsə, səkkizinci ildir ki, Ģəxsən 
mən YUNĠSEF təĢkilatının keçirdiyi UĢaqların Beynəlxalq 

Televiziya və Radio günündə sizinlə bərabər iĢtirak edirəm və 
hər dəfə də bunun nə qədər faydalı olduğunu görürəm. Bu 

gün də bunun bir daha Ģahidi oldum. Ona görə YUNĠSEF 
təĢkilatına təĢəkkürümü bildirirəm və arzu edirəm ki, onlar 

bu xeyirxah iĢlərini gələcəkdə də davam etdirsinlər.  
Siz burada idman nümunələri göstərdiniz. Mən o balaca 

pəhləvanları görəndə düĢündüm ki, görün Azərbaycan xalqı-

nın gələcəkdə necə güclü insanları olacaqdır. Ġdman da gənc-
lərə incəsənət, mədəniyyət qədər, mahnı kimi, musiqi, rəqs 
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kimi, bəlkə onlardan da artıq lazımdır. Gənclər idmansız biz 
istəyən səviyyədə böyüyüb ərsəyə gələ bilməzlər. Ġdman hər 

bir insanın sağlamlığıdır. Ona görə də biz idmana çox böyük 
yol açmıĢıq.  

Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi, onun prezidenti 
Ġlham Əliyev bu sahədə çox geniĢ fəaliyyət göstərir. Biz bunu 

edirik, edəcəyik. Bu sahəni Ġlham Əliyev öz üzərinə götürüb-
dür, ağırlığı bizdən uzaqlaĢdırıbdır. Ağırlıq onun üzərindədir. 

Ancaq gənclərə müraciət edərək onu demək istəyirəm ki, 
idmanla daha çox məĢğul olsunlar. Ġdman salonlaрına daha 
da çox gedin. Çünki bizim xalqımızın gələcəyi gənclərdir. 

Gənclər isə gərək həm fiziki cəhətdən sağlam olsunlar, həm 
də yüksək Ģüura, yüksək biliyə, yüksək əxlaqa, yüksək tərbi-

yəyə, yüksək elmə malik olsunlar. Bunlar hamısı bir-birinə sıx 
bağlıdır. Mən sizə bundan sonra idmanla da məĢğul olmağı 

tövsiyə edirəm.  
Əziz balalar, məni bu gün çox sevindirdiniz. Bu gün isti-

rahət günüdür, vallah, əgər mən evdə oturub istirahət etsəy-
dim, bu qədər dincəlməzdim. Siz mənim üçün, təkcə mənim 

üçün yox, televiziya vasitəsilə sizi seyr edənlər üçün böyük bir 
bayram yaratdınız. Bizim bugünkü istirahətimiz üçün çox 

gözəl Ģərait yaratdınız. Mən sizə təĢəkkür edirəm. Sizə, bütün 
Azərbaycan gənclərinə öz hədsiz məhəbbətimi, sevgimi bir 

daha bildirirəm. Sağ olun, sizə uğurlar olsun. 
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ĠTALИYANIN ƏMƏK VƏ SOSИAL SИYASƏT NAZИRИ  
РОБЕРТО МАРОНИНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ  
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
9 декабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqları səmimiy-

yətlə salamlayaraq, İtaliyanın Əmək və Sosial Siyasət nazirinin 

Azərbaycana ilk səfərinə böyük əhəmiyyət verdiyini vurğuladı 
və dedi ki, güman edirəm, bu səfər təkcə həmin sahədə deyil, 

ümumiyyətlə, İtaliya–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına 
kömək edəcəkdir.  

Mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, Azərbaycan İtaliya ilə 

bütün sahələrdə geniş əməkdaşlıq etmək arzusundadır, bunu 
istəyir və bunun üçün də ötən illərdə lazımi tədbirlər görü-

lübdür. Doğrudur, mən bu tədbirləri tamamilə yetərli hesab et-
mirəm. Gərək biz bundan da çox səylər qoyaydıq. Ancaq qoy-

duğumuz səylər də az olmayıbdır. İtaliya da gərək öz tərəfindən 
Azərbaycanla əməkdaşlıq sahəsində səylərini artırsın.  

Prezident Heydər Əliyev İtaliyanın «Eni» və «Acip» şirkətləri-
nin Xəzərin  Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının işlənilmə-

sində iştirak etməsi ilə əlaqədar sazişlər imzalanmasının böyük 
məmnuniyyətlə qarşılandığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı 1997-ci 

ildə İtaliyaya rəsmi səfərini xatırladaraq dedi ki, o vaxt həm 
prezidentlə, həm də Baş nazirlə danışıqlar apardıq və bəzi müqa-

vilələr də imzaladıq. Təəssüf ki, o vaxt İtaliya–Azərbaycan əla-
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qələrində yaranmış canlanmanı saxlaya bilmədik. Amma biz bunu 
edə bilərik. Sizin keçmiş səfir bu barədə cəhdlər göstərirdi, indiki 

səfiriniz xanım Marqarita da çox çalışmaq istəyir. Bizim tərəfdən 
də çox çalışırıq. Ancaq bunlar hələ ki, istənilən nəticəni vermə-

yibdir. Güman edirəm, sizin indiki səfəriniz bizim münasibətlə-
rimizdə canlanmanı artıracaqdır.    

Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edən cənab Roberto Maro-
ni  Azərbaycan prezidenti ilə görüşməsindən böyük şərəf hissi 

duyduğunu vurğuladı və bildirdi ki, Bakıya səfər çərçivəsində 
Azərbaycan ilə İtaliya arasında əmək və sosial müdafiə sahə-

sində ikitərəfli əməkdaşlığa dair sənəd imzalanmışdır.  

O, Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Əli  
Nağıyevlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konfransı çərçivəsində 

görüşdüyünü, Azərbaycana səfəri barədə orada razılıq əldə edil-
diyini vurğuladı. Qonaq dedi ki, Avropa Birliyinin üzv ölkəsi olan 

İtaliya birinci dəfədir ki, Birliyin üzvü olmayan Azərbaycanla 
sosial sahədə əməkdaşlığa dair sənəd imzalayır. Biz də öz tərə-

fimizdən çalışırıq ki, səylərimizi artıraq və iki ölkə arasında olan 
münasibətlər daha da möhkəmlənsin, həm iqtisadi, həm ticarət, 

həm də mədəni sahələrdə inkişaf etsin.  
Cənab Roberto Maroni gələn ilin ikinci yarısında İtaliyanın 

Avropa Birliyinə sədrlik edəcəyini söyləyərək dedi ki, istəyirəm 
ölkənizin naziri  İtaliyaya gəlsin, AB-nыn üzvü olan ölkələrin 

əmək nazirlərinin iyul ayında keçiriləcək iclasında iştirak etsin. 
Cənab Prezident, əmin ola bilərsiniz ki, mən ölkəmə qayıdanda 

Baş nazir cənab Berluskoniyə və İtaliya hökumətindəki həm-
karlarıma Sizin ölkənizə səfərim haqqında məlumat verəcək və 
bildirəcəyəm ki, biz Azərbaycanla münasibətləri daha da ge-

nişləndirməliyik. 
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НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
10 декабр 2002-ъи ил 

 
Азярбайъан prezidentи  Heydər Əliyev qonaqları səmimiy-

yətlə salamlayaraq hal-əhval tutdu, eyni zamanda son 15–20 
ildə Bakıya belə qar yağmadığını, şəhər üçün çətinliklər yarat-

dığını vurğuladı.  
Dövlətimizin başçısı may ayında İrana səfərini xatırladaraq, 

bunun İran–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün əhəmiyyətli 
olduğunu, həmin səfərdən sonra əlaqələrimizin intensiv inkişaf 
etdiyini, prezident Xatəmi ilə əldə olunmuş razılıqların həyata 

keçirilməsinin təmin edildiyini vurğuladı.  
Mədəniyyət sahəsində lazım olan işlərin görülməsini çox 

yaxşı hal hesab edən prezident Heydər Əliyev dedi ki, mədə-

niyyət əlaqələrimizin inkişafına bütün sahələrdən daha çox yar-

dım edə bilər və indiyə qədər də edibdir. Bəzi sahələrdə hansısa 
çətinliklər olur, amma mədəniyyət sahəsində çətinliklər ola 

bilməz. Çünki bizim, iki xalqın, İran–Azərbaycan xalqlarının 
mədəniyyətlərinin bir kökü var. Bizim mənəvi dəyərlərimiz, 

adət-ənənələrimiz, musiqimiz və memarlıq abidələrimiz, bütün 
başqa abidələr – hamısı bir-birinə bənzərdir. Ona görə bu sahə-

də həm əməkdaşlığı irəliyə aparmaq daha asandır, həm də 
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imkanlar çoxdur. Gərək hamımız birlikdə bu imkanlardan daha 
da səmяrəli istifadə edək. 

Görüşdə iştirak edən Azərbaycanın Mədəniyyət naziri Polad 
Bülbüloğlu dedi ki, cənab Prezident, Sizin İrana rəsmi səfəriniz 

zamanı iki ölkə arasında anlaşma imzalanmışdır. Dünən biz 
işçi protоkolunu imzaladıq. Abidələrin bərpası, müştərək film 

çəkilməsi, kollektivlərin qarşılıqlı qastrolları barədə danışmı-

şıq. Sizin tarixi səfərinizdən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, 

mədəni əlaqələrdə də müəyyən canlanma var və bundan sonra 
da olacaqdır. 

Səmimi qəбula görə təşəkkür edən cənab  Əhməd Məscid 

Camei böyük müsəlman siyasi xadimi olan Heydər Əliyevlə 
görüşməkdən şərəf duyduğunu bildirdi, İran prezidenti Xatəmi-

nin salamını dövlətimizin başçısına çatdırdı. 
O, Azərbaycan ilə İran arasında tarixi köklərin olması ba-

rədə deyilənlərlə tam razılaşdığını söylədi, Bakıda təşkil etdik-
ləri sərgidə İranda Azərbaycan dilində çap olunmuş 200 kitabın 

nümayiş etdirilməsini bugünkü əlaqələrimizin nümunəsi kimi 
qiymətləndirdi. Nazir dedi ki, zati-aliləri, hazırda Azərbay-

canın dörd musiqi qrupu İrandadır. Sizin bu ilin  mayında İrana 
səfəriniz və prezident Xatəmi ilə apardığınız danışıqlar müna-

sibətlərimizdə, əlaqələrimizdə köklü dönüş yaratmışdır. Biz 
həmin səfər zamanı mədəniyyətə aid sənəd imzaladıq. Orada 

nəzərdə tutulan məsələlərin həyata keçirilməsi üçün isə biz bu 
günlərdə icra sənədi imzalamışıq.  

Qonaq elm, mədəniyyət, turizm sahəsində əlaqələrin daha 
geniş inkişaf etdirilməsinin mümkünlüyündən danışaraq dedi ki, 
Azərbaycan prezidentinin İrana rəsmi səfərindən sonra yaran-

mış münasib şəraitdən istifadə edib ümumən mədəni əməkdaş-
lığı daha da genişləndirmək istəyirik. Bizim xalqımız Azərbay-
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canın müstəqilliyinə və inkişafına çox sevinir. Azərbaycanın 
qüdrətli olması ilə fəxr edirik. Çalışırıq ki, münasibətlərimiz ilk 

növbədə, Azərbaycanla olsun. Cənab Xatəmi də Azərbaycana 
səfər etməyə çox maraqlıdır. İnanıram ki, yaxın aylarda Bakı-

ya gələcəkdir. Zati-aliləri, sözsüz ki, Sizin tövsiyə və tapşı-
rıqlarınız bizim  görəcəyimiz işləri daha da sürətləndirəcəkdir.  

Prezident Xatəminin salamına görə təşəkkür edən dövləti-
mizin başçısı Heydər Əliyev özünün də dostluq salamını və ən 

xoş arzularını İran rəhbərinə çatdırmağı ondan xahiş etdi, cə-

nab Xatəminin Azərbaycana rəsmi səfərini səbиrsizliklə gözlə-
diyini bildirdi.  

Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, vaxtilə nazir olan 

ağayi Xatəmi, siz və Polad Bülbüloğlu mədəni əlaqələr qurul-
masının təşkilatçısı olmusunuz. Yaxşı iş görmüsünüz, amma 

görünür, o himi möhkəm qoymamısınız. Çünki ondan sonra mə-

dəni əlaqələr gərək çox sürətlə inkişaf edəydi. Təəssüf ki, belə 

olmayıbdır. Amma indi bu, geridə qalıbdır. Hesab edirəm, bu il 
Tehranda biz ağayi Xatəmi ilə çox möhkəm him qoyduq ki, 

onun üstündə möhkəm bir bina tikilsin. Biz bunu edirik və 
edəcəyik.  

Mədəniyyətin hər bir xalqı başqa xalqlar arasında, ümu-
miyyətlə, dünyada tanıtmaq üçün ən əsas, ən yararlı vasitə 

olduğunu söyləyən dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev bəzən bir 
mahnının böyük əsərdən, işdən çox təsirli olduğunu vurğula-
yaraq dedi ki,  «Ayrılıq» mahnısı o illər  həm İranda, həm də 

Azərbaycanda bütün insanların qəlbinə girmişdi.  1990-cı ildə 
mən Naxçıvana gəldim. Mən ayrılыqdan daha çox əziyyət 

çəkmiş adamam. Çünki bir var, Azərbaycan ilə İran arasındakı 
ayrılıq, bir də var, mən Moskvada yaşayırdım, daha da ayrı 

düşmüşdüm. «Ayrılıq» mahnısını burada eşitdim, qulaq asanda 



108 

 

gözlərimdən yaş gəldi. Sonra Allah mənə yaxşı qismət verdi. 
Gərək ki, 1992-ci ildə idi.  Əli Səlimi buradan  getmiş azər-

baycanlıdır. Onları 1937-ci ildə buradan sürgün etmişlər. Gedib 
Təbrizdə yaşamışdı. Orada tar çalırdı və gözəl bir orkestri var 

idi. Mənə xəbər verdilər ki, o, Təbrizdən Bakıya getmək 
istəyir. Amma o vaxt yol yox idi, vəsaitləri də yox idi. Mən 

Təbrizdəki adamlarla əlaqəyə girdim, onları dəvət etdim, Nax-
çıvana gəldilər. Qış, şaxta, çox soyuq idi. Amma o şaxtada, so-

yuqda qızdırılmamış salonda – hamımız paltoda oturmuşдuq – 
gözəl bir konsert verdilər. Demək olar, biz bir neçə gün onun 
təsiri altında qaldıq.  

Onda Əli Səlimi öz tərcümeyi-halını danışdı ki, 1937-ci ildə 
gedəndən Azərbaycanı, Bakını görməyibdir. Hətta Bakıda han-

sı küçədə yaşaması, ailəsi barədə də danışdı. Mən iki gündən 
sonra onlara kömək etdim, təyyarə ilə Bakıya göndərdim. İndi 

deyirlər rəhmətə gedibdir. Çox gözəl bir insan idi, musiqiçi idi. 
Amma o, böyük təhsil almış bəstəkar deyildi. Ancaq elə bir 

mahnı yazmışdı ki, təhsil almış heç bir bəstəkar o cür mahnı 
yaza bilməz. Sözləri də çox gözəldir.  

Mən Azərbaycanla İran arasında mədəni əlaqələri qurmağa 
sizdən əvvəl, Naxçıvanda başlamışam. Yəni demək istəyirəm 

ki, bir mahnı dünyanı bir-birinə birləşdirir. Ona görə mədə-

niyyətin imkanları böyükdür. Hesab edirəm, sizin bu səfərinizin 

böyük əhəmiyyəti var, protokol da imzalamısınız. İnanıram ki, 
bundan sonra tədbirlər həyata keçirəcəksiniz. 

Məsələn, fikirləşin, bəlkə bizim simfonik orkestr 2-3 gün 
Tehranda konsert versin. Sizi inandırıram, orada böyük hadisə 
olar. Bəlkə orada simfonik musiqini hamı o qədər sevməsin, 

amma sevənlər də çoxdur. Avropada təhsil almış adamlar var, 
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səfirlər var. Çox böyük bir iş olacaqdır. Yaxud, «Hamlet» ta-
maşasını göstərmək olar. Çox gözəl tamaşadır.  

Əhməd Məscid Camei prezident Heydər Əliyevin dörd saat 
böyük hövsələ və maraqla  «Hamlet» tamaşasına baxmasının 

şahidi olduğunu söylədi və bunu çox yüksək qiymətləndirdi.  
Sonra nazir dövlətimizin başçısına xatirə olaraq Məhəmməd 

Şəhriyarin xalça üzərində toxunmuş  portretini təqdim etdi.  
Prezident Heydər Əliyev hədiyyəyə görə təşəkkür edərək 

dedi ki, bu çox gözəl, əziz hədiyyədir. Birincisi, ona görə ki, 
Şəhriyarın portretidir. İkincisi də, çox yüksək səviyyədə yara-
dılmış əsərdir. İnsanın portretini xalçada toxumaq, bu cür təs-

vir etmək boya ilə işləməkdən çox-çox çətindir. Mən bunu bili-
rəm. Bu  çox qiymətli hədiyyədir. Çox təşəkkür edirəm.  
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ДЮВЛЯТ МЦКАФАТЫ ЛАУРЕАТЛАРЫ,  
ХАЛГ АРТИСТЛЯРИ  
ФИДАН ВЯ ХУРАМАН ГАСЫМОВА  
БАЪЫЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ  
СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
12 декабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz mənimlə belə görüĢü arzulayırdı-

nız. Amma mən sizinlə tez-tez görüĢürəm. Elədir, yoxsa yox?! 

F i d a n   Q a s ы m o v a: Cənab Prezident, Siz bizə bö-

yük Ģərəf verdiniz. Biz Sizinlə fəxr edirik.  

X u r a m a n   Q a s ы m o v a: Möhtərəm Prezident, biz dü-

Ģünürük ki, bu da azdır. Sizi hər zaman görəndə sevinirik. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Amma siz istəyirdiniz ki, xüsusi bir 
görüĢ olsun. Mən də sizi dəvət etmiĢəm. Çox məmnunam ki, 

vaxt tapmıĢam. ĠĢ onda deyil ki, mən istəmirəm. Əksinə, 
məndən olsa, sizi daha da tez-tez dəvət edərəm. Ancaq vaxt 

olmur. Allaha Ģükür ki, indi vaxt tapmıĢam. Mən sizə o gün 
söz verdim. Dedim, bu günlərdə qəbul edəcəyəm. Demək, və-

dimi yerinə yetirmiĢəm. 
X u r a m a n   Q a s ы m o v a: Cənab Prezident, Siz hər za-

man söz verirsiniz və yerinə yetirirsiniz. Ona görə biz əmin 
idik ki, vaxt tapacaqsınız. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız. 
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H e y d ə r  Ə l i y e v: MaĢallah, çox yaxĢısınız. GörünüĢü-

nüz çox yaxĢıdır.  Gözəlliyiniz də, təbiidir, bunu deməyə eh-

tiyac yoxdur. ĠĢləriniz də gedir. Elədirmi? 
F i d a n   Q a s ы m o v a: Bəli, elədir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ancaq bilirəm ki, sizin bir prob-
leminiz var. Sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizin 25 illik yubileyi-

dir. Görün vaxt necə gəlib keçir. 25 il... 
X u r a m a n   Q a s ы m o v a: Cənab Prezident, yaradıcılı-

ğımızın 25 illiyini keçirəcəyik. Bunu Sizin və xalqımızın qar-
Ģısında, sadəcə, bir hesabat kimi edəcəyik ki, nəyə nail olmu-
Ģuq, nə etmiĢik. Siz bizim sənətimizə hər zaman böyük qiymət 
vermisiniz. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çox Ģeyə nail olmusunuz. Siz Azər-
baycan incəsənətində, musiqisində, xüsusən opera sənətində, 

ümumiyyətlə, mədəniyyətdə çox böyük fəaliyyət göstərmi-
siniz.  Birincisi, ona görə ki, sizin çox nadir, fitri istedadınız 

var. Özü də hər ikinizin. Bunu Allah hamıya vermir.  
F i d a n  Q a s ы m o v a: Möhtərəm Prezident, Sizin elə gö-

zəl hafizəniz var ki, yadınıza salmaq istəmirəm. Yadınızda-
dırmı, 1975-ci ildə Siz teatrda «Koroğlu» operasının tamaĢa-

sında idiniz. Ġkinci pərdədən sonra foyeyə çıxdınız. Mən də 
atam və anamla bir küncdə dayanmıĢdım.  

Mən o vaxtlar 2-3 müsabiqənin laureatı idim. Valideyn-
lərimlə  durmuĢdum. Siz məni görəndə yaxınlaĢdınız, atamla, 
anamla salamlaĢdınız. Məndən soruĢdunuz ki, Fidan, bəs 

səni Nigar rolunda nə zaman  görəcəyik. O Sizin xatiriniz-
dədirmi? 

H e y d ə r    Ə l i y e v: Lap yaxĢı xatirimdədir. 
F i d a n   Q a s ы m o v a: Ġnanın, mən o günü unutmuram. 

Sizdən gələn o güc, məsuliyyət bu günə qədər də məni ruh-
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landırır. Sizin sözləriniz məndə o qədər hissiyyatlar yaratdı 
ki, çox tezliklə Nigarın partiyasını öyrəndim və onu oxudum. 

Deyirdim ki, kaĢ Bülbüllə oxuyaydım, onda daha da gözəl ta-
maĢa ola bilərdi. Amma mənim tərəfdaĢım Lütfiyar Ġmanov 

idi. O da gözəl oxuyurdu. Amma deyirdim ki, bəlkə Bülbüllə 
oxusaydım, Üzeyir Hacıbəyovun ruhu Ģad olardı.  

Siz mənə böyük güc verdiniz. Mən ondan sonra, o mə-

suliyyəti hiss edəndən sonra dedim ki, Xuraman, sən də mə-

nim kimi, özünə qarĢı tələbkar ol və çətin sənət yolunu layi-
qincə davam et. Onu asta-asta ürəkləndirdim və dedim ki, sən 
oxumalısan. Çünki mənə rəhbərimiz belə göstəriĢ veribdir. 

Ata-anamız dünyalarını tez dəyiĢdilər. Təəssüf ki, onlar bi-
zim yaradıcılığımızın 25 illiyini görməyəcəklər. Amma Siz 

bizə atalıq etdiniz. Çox xoĢbəxtik ki, Sizin zamanınızda ucal-
dıq. Məncə, bu ucalmaq son deyildir. Biz indi elə bir forma-

dayıq ki, istəyirik Sizin zamanınızda ucalaq. Hər dəfə bizə 
uzaqdan baxırsınız, bax, bu bizə güc, ruh verir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Niyə uzaqdan, indi yaxından baxıram.  
F i d a n   Q a s ы m o v a: Mən Sizinlə Azərbaycan dilində 

səрбяст danıĢıram. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O vaxt belə danıĢa bilmirdin. 

F i d a n  Q a s ы m o v a: DanıĢa bilirəm, amma məktəbi rus 
dilində oxumuĢam. Xuraman məndən də gözəl danıĢır. Çünki 

Xuraman çox danıĢandır, çox gözəl də tələffüzü var. Həm rus 
dilində, həm də Azərbaycan dilində yaxĢı danıĢır. Mən onsuz 

yaĢaya bilmirəm. O da Sizsiz yaĢaya bilmir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O da sənsiz yaĢaya bilmir. Sənin 

xatırladığın o görüĢ mənim yadımdadır, indiki kimi gözümün 

qabağındadır. Anan da gözümün qabağındaдır, atan da. 
Doğru deyirsən, o vaxt «Koroğlu» operasına gəlmiĢdim. Fa-
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silə vaxtı mən çıxıb otaqda oturmadım. O vaxt Bakıda yaxĢı 
bir adət var idi, teatra gələnlər həm tamaĢadan əvvəl, həm də 

fasilə zamanı foyedə gəziĢirdilər. Mən də gəzirdim, yanımda 
da adamlar var idi. Özü də giriĢ qapısına yaxın dayan-

mıĢdınız.  
F i d a n   Q a s ы m o v a: Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Təbiidir ki, insanlar məni görəndə bir 
az həyəcanlanırlar. Rəhmətlik anan da, atan da çox həyəcan-

landılar, salam verdilər. Mən yanaĢdım, atanla da, ananla da 
danıĢdım. Səninlə də, indi sən dediyin həmin söhbəti apardım. 

F i d a n   Q a s ы m o v a: Düzdür. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən elə bilirdim, sən bunu unut-
musan.  

F i d a n   Q a s ы m o v a: Heç bir zaman unutmaram. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Xatirimdədir, ondan sonra sən cəsa-
rətləndin, «Koroğlu»da çox yaxĢı çıxıĢ etdin. Nigar partiyası 

da, baĢqa çıxıĢların da çox gözəldir. Sənin Moskvada, Sütunlu 
salondakı çıxıĢların mənim xatirimdədir. Mən Moskvada 

iĢləyərkən orada bir neçə dəfə Azərbaycanın iĢtirakı ilə tədbirlər 
olmuĢdu. Mən o tədbirlərə gəlmiĢdim, konsertlərdə də olmuĢ-

dum. Konsertlərdən sonra sizin hamınızla görüĢmüĢdüm. Bun-
ların hamısı yadımdadır. Sonra da Allahın, taleyin iĢi imiĢ ki, 

mən Azərbaycana rəhbərliyə ikinci dəfə gəldim. Bilirsiniz ki, gə-

ləndən də, doqquz ildir sizə himayədarlıq edirəm.  
X u r a m a n   Q a s ы m o v a: Biz bunu heç vaxt unutmu-

ruq. Çox xoĢbəxtik ki, bizim bütün 25 illik yaradıcılıq fəaliy-
yətimiz məhz Sizin respublikamıza rəhbərlik etdiyiniz dövrdə 

keçibdir. Siz bunu çox gözəl bilirsiniz. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, mənim dövrümdə keçibdir.  
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Səndən sonra Xuraman da səhnəyə gəldi, oxudu. Deyəsən, 
Afinada böyük bir mükafat aldı. Biz onu çox alqıĢladıq. O da 

yadımdadır. 
F i d a n  Q a s ы m o v a: Cənab Prezident, mən Ġtaliyada 

birinci yeri tutdum, Xuraman isə Yunanıstanda. Görün hansı 
ölkədə, yəni operanın, belkantonun vətənində birinci yeri 

tutdum. Xuraman xanım Yunanıstanda Мариййа Kalos mü-

sabiqəsində Qran-pri aldı. Ondan sonra Moskvada Çaykovski 

adına müsabiqədə ikinci yerə çıxdı. Əslində, o ikinci yer birinci 
yer idi.  

X u r a m a n   Q a s ы m o v a: O vaxt orada Azərbaycanın 
vokal məktəbini göstərmək çox çətin idi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Elədir, elədir. Birinci yer, ikinci yer, 
fərqi yoxdur.  

X u r a m a n   Q a s ы m o v a: Hər halda, əliboĢ qayıt-
madıq. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠĢ onda deyil. ĠĢ ondadır ki, siz sənə-

tinizi inkiĢaf etdirmisiniz. Səsinizdən istifadə etmisiniz, böyük 

müğənni, böyük artist, böyük sənət ustası olmusunuz. Əsas 
budur. Bilirsiniz, hər adam belə ola bilməz. Bunun üçün iste-

dad, səs, baĢqa keyfiyyətlər lazımdır. Allah da bunu sizə ve-
ribdir.  

O vaxt sizin atanızla, ananızla bir az danıĢdım. Sonra mə-

nə dedilər, deyəsən, onlar da musiqi ilə məĢğul olmuĢdular. 

F i d a n   Q a s ы m o v a: Atamın səsi var idi. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, eĢitmiĢdim.  

F i d a n   Q a s ы m o v a: Hətta Üzeyir bəy rektor olanda 
Niyazi atamın əlindən tutub onun yanına aparmıĢdı.  

H e y d ə r  Я l i y e v: Onlar da sizin bu istedadınızı görüb, 
sizi qorumuĢdular və sizə yaxĢı yol göstərmiĢdilər. Ġndi Alla-
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ha Ģükür, siz böyük sənətkarsınız və Azərbaycanın incəsənə-

tini sizsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Sizin 25 illik 

yubileyinizlə əlaqədar nə məsələlər varsa, həll edəcəyik.  
X u r a m a n   Q a s ы m o v a: Möhtərəm Prezident, Siz hər 

Ģeyi nəzarət altında saxlayırsınız. Müstəqil bir respublikaya 
rəhbərlik edirsiniz. Bizim iĢlərimizlə də məĢğul olmağa vaxt 

ayırırsınız. Hər Ģey öz qaydasında gedir. Biz əminik, madam 
ki, Siz özünüz maraqlanırsınız, demək, hər Ģey öz yerində 

olacaqdır. Təki Siz gələsiniz, iĢtirak edəsiniz  və həmin günü 
böyük bir bayrama çevirəsiniz. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mütləq gələcəyəm. Buna heç Ģübhə-

niz olmasın. Çünki mən sizə söz vermiĢdim ki, yubileyiniz 
keçiriləcəkdir. Bir halda ki, mən söz vermiĢdim, dekabrın 20-

də gəlib özüm iĢtirak edəcəyəm. Bir Ģey qalmayıbdır, bu gün 
ayın 12-dir. Gərək siz yaxĢı hazırlaĢasınız, yorulmayasınız.  

F i d a n   Q a s ы m o v a: Cənab Prezident, bizə bu gün də 
güc verirsiniz.  
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
«МъДоналдс» ШИРКЯТИНЯ МЯХСУС «МъДрайв» 
РЕСТОРАНЫНЫН  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 

 
13 декабр 2002-ъи ил 

 
Bakının Nərimanov rayonu ərazisində, metronun «Gənc-

lik» stansiyasının yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
«MъDonalds» şirkətinə məxsus «MъDrayv» restoranının açılışı 

olmuşdur.  
Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan Respublikasının prezi-

denti Heydər Əliyevi hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Prezident 
Heydər Əliyev онлары сямимиййятля саламлады, сонра ися  resto-

ranın açılışını bildirən lenti kəsdi.  
Respublikamızın rəhbərinə məlumat verildi ki, dünyanın 

120-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən «MъDonalds» şirkə-

tinin bu yeni xidmət müəssisəsinə 1 milyon dollara yaxın vəsait 

xərclənmişdir. Restoran binasında 120 nəfərlik, yay bağında isə 
100 nəfərlik yer olacaqdır. Онун инфраструктуруна пулсуз ушаг 
мейданчасы да дахил едиляъякдир. Ъянуби Гафгазда ачылан бу 
илк хидмят мцяссисясиндя 100 няфяр ишля тямин олунаъагдыр. Бу-
рада истещсалат просесиня вя щазыр мящсулун кейфиййятиня няза-
рят цчцн ян йени електрон аваданлыг гурашдырылмышдыр. 

Sonra «MъDrayv» restoranının rəsmi açılıш мярасими oldu.  

Azərbaycan Республикасынын prezidenti Heydər Əliyev məra-
simdə nitq soylədi. 

 



117 

 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Hörmətli cənab səfir! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli qonaqlar! 
Bu gün burada çox əlamətdar, gözəl bir hadisə baĢ verir. 

Bakı Ģəhərinin ən gözəl guĢələrindən birində, ən gözəl mey-
danlarının birində Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının «MъDo-

nalds» Ģirkətinin yeni restoranı açılır. Mən bu münasibətlə 
birinci növbədə «MъDonalds» Ģirkətini, Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarının Azərbaycandakı səfirliyini və bu restoranın bütün 
iĢçilərini, buranı tikənləri, yaradanları və bu gün bunu 
istismara verənlərin hamısını ürəkdən təbrik edirəm.  

«MъDonalds» dünyada çox məĢщur Ģirkətlərdən biridir. O, 
artıq Azərbaycanda da özünə yer tapıbdır. Burada üç il müd-

dətində fəaliyyət göstərərək uğurlar qazanıbdır. Ona görə də 
fəaliyyətini geniĢləndirir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 

böyük «MъDonalds» Ģirkətinin Azərbaycanda uğurlu fəaliy-
yət göstərməsi üçün Ģərait, imkan var. Bu da Azərbaycanda 

sərbəst iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatının nümunələrindən 
biridir.  

Mən qeyd etdim, Bakının gözəl bir yerində, gözəl bir mey-

danında «MъDonalds» özünə yer tapıbdır. Bu da təsadüfи 
deyil, çünki burada açılan restoranın əsas vəzifəsi avtomobil-

lə gedən sərniĢinlərə xidmət göstərməkdir. Güman edirəm ki, 
bu iĢlər yaxĢı gedəcəkdir. Çünki buradan avtomobillə olduq-
ca çox sərniĢin gedir. 

Mən burada özlərinə iĢ yeri almıĢ Azərbaycan vətəndaĢ-

larını, ümumiyyətlə, bütün vətəndaĢları bu münasibətlə təbrik 

edirəm. Əgər «MъDonalds»ın Azərbaycanda öz Ģəbəkəsini 
geniĢləndirmək niyyəti varsa, təbii ki, burada imkanlar yara-

dılacaqdır. Hər halda, indiyə qədər «MъDonalds»ın Azərbay-
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canla əməkdaĢlığı uğurlu olubdur. Ona görə də burada indi 
yeni bir restoran açılır.  

«MъDonalds» Ģirkətinə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm 
ki, bu gün burada açdığımız restoran Azərbaycan vətən-

daĢlarına, Bakı sakinlərinə yüksək xidmət göstərsin. Sizi bir 
daha təbrik edirəm. Azərbaycan vətəndaĢlarını, Bakı sakinlə-

rini təbrik edirəm, hamınıza uğurlar arzulayıram. Hamınızı 
qarĢıdan gələn Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edirəm. 
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HĠNDĠSTANIN BAKIDAKI ФЮВГЯЛАДЯ ВЯ 

СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ SƏFĠRĠ ДИНКАР ХУЛЛАР  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 декабр 2002-ъи ил    
  
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev səfiri səmimiyyətlə 

salamlayaraq dedi ki, mən sizin nə vaxt gəldiyinizi heç hiss 
etmədim, indi də gedirsiniz.  

Amma mənə elə gəlir ki, sanki siz cəmi bir-iki ay bundan 
əvvəl Bakıya gəlmisiniz.  

Cənab Dinkar Xullar vurğuladı ki, cənab Prezident, mən 
özüm də, həqiqətən, bu hissləri keçirirəm. Həmkarlarıma da 

eyni sözləri dedim. Üç ildir ki, buradayam, amma elə bil cəmi 
bircə gündür Azərbaycandayam.  

Mən Azərbaycandakı işimdən, həqiqətən, çox razıyam. Bu-
rada olduğum müddətdə işimdən də, şəraitdən də həzz aldım. 

Azərbaycan hökumətinə də, Azərbaycan xalqına da minnət-
darlığımı bildirmək istəyirəm. Mənim ailəm də burada çoxlu 

azərbaycanlı tanışlar, dostlar qazandı. Biz burada olduğumuz 
müddətdə öyrəndik və ölkənizin təcrübəsindən bəhrələndik. 

Hamımız Azərbaycandakı qonaqpərvərliyi, xoş münasibəti hər 
zaman hiss edirdik.  

Cənab Prezident, hər şeydən öncə isə Sizə minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm ki, burada olduğumuz müddətdə bizə, səfir-

liyimizə yaxşı işləmək üçün şərait yaratmısınız.  



120 

 

Prezident Heydər Əliyev xoş sözlərə görə diplomata təşək-
kür edərək dedi ki, Hindistan böyük ölkədir və Azərbaycan 

müstəqil dövlət olaraq onunla daha sıx əlaqələr yaratmaq istə-

yir. Biz bu barədə öz səylərimizi göstəririk. Azərbaycanda qə-

dimdən Hindistana həmişə böyük maraq olmuşdur. Bilirsiniz 
ki, vaxtilə Azərbaycan səyyahları Hindistanda, ölkəнizin səy-

yahları isə Azərbaycanda olmuşlar. Əgər bizim dövrümüzü, XX 
əsri götürsək, Hindistan Böyük Britaniyanın müstəmləkə sis-

temindən ayrılandan, müstəqillik əldə edəndən sonra keçmiş 
Sovet İttifaqında, o cümlədən Azərbaycanda da Hindistana çox 
böyük maraq və hörmət vardı. O vaxt biz müstəqil deyildik, So-

vet İttifaqının tərkibində idik. Ancaq Sovet İttifaqı, onun höku-
məti Hindistanla əlaqələrə Azərbaycanı, Orta Asiya ölkələrini 

daha çox cəlb etməyə çalışırdı.   
Mərhum Cəvahirləl Nehru da SSRİ-yə gələndə Azərbaycanı 

ziyarət etmişdi. Hindistan parlamentinin sədri də ölkəmizə 
gəlmişdi. Sonralar Baş nazir Desai SSRİ-yə gələndə Azərbay-

canı ziyarət etmişdi. Mən Moskvada işləyəndə Raciv Qandi ilə 
də münasibətlərim olmuşdur. O vaxt mən Hindistanla əlaqədar 

bəzi məsələlərlə məşğul olurdum.  
Bizim böyük müğənnimiz Rəşid Behbudov Hindistanda çox 

məşhur idi. Burada isə Rac Kapurun filmləri ən sevimli filmlər 
idi. Rac Kapurun özü də Azərbaycanı ziyarət etmişdi. Bununla 

demək istəyirəm ki, bizim xalqda Hindistana, hind xalqına çox 
yaxşı münasibət var. Yəqin ki, bunu siz burada hiss etdiniz. İndi 

biz gərək dövlətlərarası münasibətlərimizi də daha yüksək sə-

viyyəyə qaldıraq. Siz burada bu barədə müəyyən səylər göstər-
misiniz. Ona görə də Hindistan–Azərbaycan əlaqələrinin inki-

şafındakı xidmətlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Güman 
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edirəm ki, bizim bu siyasətimiz bundan sonra da davam edəcək, 
sizin tərəfinizdən də lazımi addımların atıldığını görəcəyik.  

Səfir Dinkar Xullar dedi ki, mən Azərbaycanda ölkəmizin 
daimi nümayəndəliyini açan ilk şəxs olmuşam. Burada olduğum 

üç il müddətində çalışmışam ki, əməkdaşlığımızı daha da geniş-
ləndirim. Bütün bu işlərlə məşğul olarkən mən hökumətinizin 

dəstəyini hiss etmişəm. Keçmiş əlaqələrdən də istifadə etməyə 
səy göstərirdim. Çalışacağam ki, Hindistan Bakıdakı «Atəш-

gah» kompleksində bir monument ucaltsın. Azərbaycanın Mə-

dəniyyət naziri ilə bu barədə söhbətlərimiz davam edir.  
Diplomat bildirdi ki, əlaqələrimizi genişləndirmək üçün doğ-

rudan da möhkəm bünövrə vardır. Hindistan hökuməti əlindən 
gələni edəcəkdir ki, münasibətlərimiz daha da yaxşılaşsın. Bun-

dan sonrakı işimdə həmişə çalışacağam ki, Azərbaycanla mü-

nasibətlərə aid olan məsələlərdə fəallıq göstərim. Bakıda işlə-

miş digər səfirlər kimi, mən də Azərbaycanı heç zaman unut-
mayacağam. Cənab Prezident, icazə verin, bu imkandan istifa-

də edərək Sizə bütün sahələrdə uğur, cansağlığı və xoşbəxtlik 
arzu edim. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev diplomata gələcək 

işlərində uğurlar, ona və ailəsinə cansağlığı, səadət dilədi.  
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕНЕРЖИ ТЯЪЩИЗАТЫ 
ПРОБЛЕМЛЯРИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  
ЭЕНИШ МЦШАВИРЯДЯ ЭИРИШ НИТГИ 
 
Президент сарайы 
 
19 декабр 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сon günlər Azərbaycanda qıĢ, 

həqiqətən, öz qıĢlığını göstərir. Biz belə uzunmüddətli soyuq 
havalara alıĢmamıĢıq. Amma eyni zamanda, bu il verilən 

proqnozlar artıq onu göstərir ki, qıĢ soyuq keçəcəkdir. Biz 
bunu indidən görürük. Neçə gündür havalar soyuyub? 

A r t u r  R a s i z a d ə (Baş nazir): Cənab Prezident, de-
kabr ayının birindən.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, hava bizim yaĢayıĢımız 
baxımından soyuyub, əslində isə o qədər də soyumayıbdır. 

Çünki gərək həmiĢə qıĢ qıĢ olsun, yay yay olsun, yaz da yaz 
olsun. Təəssüf ki, bəzən Azərbaycanda qıĢ lazımi qədər qar, 

yağıĢ gətirmir. Bu da, ümumiyyətlə, bizim kənd təsərrüfatına, 
onun inkiĢafına zərər vurur.  

Ġndiki halı o qədər də pis qiymətləndirmək olmaz. Ancaq 

eyni zamanda, bizim bu Ģəraitə öyrəniĢli olmamağımız, xüsu-
sən, Bakıda müəyyən çətinliklər, problemlər yaradıbdır.  

Məsələn, mənim xatirimdə deyil – hər halda, mən 60 illik 
dövr haqqında danıĢa bilərəm – uzun illər Bakıda belə qar, 

belə soyuq görməmiĢdim. Ancaq statistiklərin məlumatına 
görə, Bakıda belə qıĢ, belə soyuq hava 100 il bundan öncə 
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olubdur. Eybi yoxdur, indi bu bizim də qismətimizə düĢüb-
dür. Bu da pis deyil, ona görə bundan Ģikayətlənmək olmaz. 

Amma eyni zamanda, mən qeyd etdim ki, bu, müəyyən prob-
lemlər yaratdı. Çünki, adətən, bizim təĢkilatların qıĢa hazırlıq 

proqramları müəyyən bir çərçivəni əhatə edir. Baxmayaraq 
ki, ötən illərdə biz heç vaxt görməmiĢdik ki, bizim təĢkilat-

ların hamısı qıĢa hazırlıqlı gəlmiĢ olsunlar.  
Ġndi isə belə bir vəziyyətə hazırlığı olmayan həm Bakı, həm 

də, ümumiyyətlə, respublika çətinliklər keçirir. Ancaq mə-

lumdur ki, ötən illərə, o cümlədən keçən ilə nisbətən əhalini 
istiliklə təmin etmək üçün imkanlarımız daha çoxdur. Həm 

elektrik enerjisi, həm də qaz daha çoxdur. Amma buna bax-
mayaraq, görünür ki, bəzi yerlərdə iĢin yaxĢı təĢkil olunma-

ması nəticəsində, bəzi hallarda da energetika qurğularımızın 
belə ağır Ģəraitə tab gətirə bilməməsi nəticəsində, bir çox 

hallarda isə buraxılan səhvlər, yol verilən nöqsanlar, səhlən-
karlıq nəticəsində problemlər yaranır. 

Mən vəziyyətlə hər gün maraqlanıram. Mənə deyirlər ki, 
çətinliklər var, amma vəziyyət normaldır. Ancaq mən dünən 

axĢam ANS televiziya kanalına baxırdım. Yəqin görmüsünüz, 
orada bir neçə kadr göstərdilər. Birincisi,  qaçqınların yaĢa-

dığı yerdə elektrik enerjisi olmadığına görə – Əli Həsənovu 
görmürəm, buradadır – onlar gəlib haradasa küçəni kəsmiĢdi-

lər. Amma Əli Həsənovla mən vaxtaĢırı danıĢıram. O deyir 
ki, hər Ģey qaydasındadır, hər Ģey yerindədir. Təbiidir ki, bu 

məsələlər barədə BaĢ nazirlə gündə bir neçə dəfə danıĢıram. O 
da çalıĢır ki, mənə vəziyyəti, ümumiyyətlə, müsbət xarak-
terizə etsin. Qaçqınlardan savayı, dünən televiziyada göstəri-

lən Bakının hansı rayonları idi, yığıĢmıĢdılar, çox Ģikayət 
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edirdilər ki, uzun müddətdir elektrik enerjisi yoxdur, yaĢaya 
bilmirik.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v (Bakı Şəhəri İcra Hakimiy-

yətinin başçısı): Cənab Prezident, Səbail rayonunun 20-ci  ya-
ĢayıĢ sahəsində, əsasən, qazdan Ģikayət edirdilər. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Biri ora idi. Deyəsən, baĢqa yerdən 
də kadr göstərdilər.  

H a c ы b a l a  A b u t a l ы b o v: Bəli, orada da qaçqınlar 

yalnız iĢığın olmamasından narazılıq ediblər. 20-ci sahədə isə 
qəza olub, indi «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə 

iĢləyirik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠĢ də bundadır ki, belə vəziyyətdə, 

nədənsə, tez qəza olur. Mən nədənsə deyəndə, müəyyən qədər 
anlayıram ki, ekstremal vəziyyətdə ola bilər, bizim müəyyən 

borularımız, qurğularımız, elektrik xətlərimiz dözmürlər. Bu 
ola bilər. Amma təkcə bununla əlaqədar deyildir. Bir də deyi-

rəm, hazırlığın lazımi səviyyədə olmaması ilə əlaqədardır, 
buraxılan səhvlərlə əlaqədardır. Ġndi mən bilmirəm, burada 

kimi günahlandırım. Günahlandırmağa gələndə, hamını 
günahlandırmaq lazımdır. Çünki bu iĢlərlə, demək olar ki, 

hamı məĢğul olur və xüsusi məĢğul olanlar var. Bu iĢlə birinci 
növbədə bizim Nazirlər Kabineti məĢğul olur, müvafiq na-

zirliklər, təĢkilatlar məĢğul olurlar. Bakı Ģəhəri üzrə, təbiidir ki, 
bunlarla yanaĢı, Bakı ġəhəri Ġcra Hakimiyyəti, hər rayonun icra 
hakimiyyətinin baĢçıları məĢğul olurlar. Ona görə də burada 

məsuliyyət çoxlarının üzərinə düĢür. Çoxlarının üzərinə düĢəndə 
də, belə anlama var ki, o da günahkardır, mən də günahkaram. 

Neyləyək, vəziyyət belədir. Bu, düzgün deyildir. Biz konkret 
günahkarları da bilirik və onların da haqqında lazımi ölçü 

götürə bilərik.  
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Soyuq hava bundan sonra davam edəcək. Amma nə vaxta 
kimi davam edəcəkdir? 

A r t u r   R a s i z a d ə: Proqnozlara görə, dekabr ayının 
21-nə qədər davam edəcəkdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ondan sonra mülayimləĢəcək? 
A r t u r   R a s i z a d ə: Hələlik dəqiq məlumat yoxdur, 

amma, ümumiyyətlə, Siz dediyiniz kimi, bu qıĢ soyuq keçə-

cək, qarlı, küləkli olacaqdır. Təkcə bizdə yox, ümumiyyətlə, 

hər yerdə belədir. 
H e y d ə r    Ə l i y e v: Sən bununla nə demək istəyirsən?  
A r t u r   R a s i z a d ə: Bu, təbiətin iĢidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠĢ bundadır ki, biz Azərbaycanda 
gərək təbiətdən razı olaq. Son iki-üç ildə dünyanın müxtəlif 

yerlərində o qədər fövqəladə hallar olur, nə bilim, böyük-bö-

yük Ģəhərləri su basır, qar yağır, qarın altında qalırlar, qasır-

ğa, külək Ģəhərləri, yaĢayıĢ məntəqələrini vurub dağıdır, baĢ-

qa Ģeylər. Bunları televiziya ilə dünyanın müxtəlif regionların-

da görürük. Biz gərək Allahımıza Ģükür edək ki, indiyə qədər 
belə Ģeylərlə rastlaĢmamıĢıq. Ġndi isə bizim vəziyyətimiz mü-

rəkkəbləĢəndə özümüzə təskinlik verək ki, bu, təkcə bizdə 
deyil, hər yerdə belədir? Hərənin öz iĢi, öz məsuliyyəti var.  

Bax, buna görə də nəzərə alaraq ki, havaların belə soyuq 
keçməsi davam edəcək – ola bilər, bir az mülayimləĢsin, ya-

xud ola bilər, bir az da kəskinləĢsin – heç kəs arxayınlaĢmasın 
ki, ayın 21-dək  belə olacaq, birtəhər onu-bunu edim, ayın 

21-i ötsün, sonra hava mənim üzümə güləcək. Belə fikirləĢmək 
düzgün olmazdı. Bax, bunları nəzərə alaraq mən tapĢırmıĢ-

dım, BaĢ nazir srağagün müĢavirə keçirdi. Onlar iki saatdan 

artıq müzakirə apardılar. Amma mən belə baĢa düĢdüm ki, 
orada əsas Bakının problemləri, qazanxanaların iĢi ilə məĢğul 
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olmusunuz. Mən tapĢırmıĢdım ki, hər halda, lazımi tədbirlər 
görülsün.  

Ġndi mən bu gün sizi dəvət etmiĢəm ki, birincisi, vəziyyəti 
təhlil edək, ikincisi, baxaq, hansı tədbirlərи görmək lazımdır. 

Burada bir neçə adam məlumat verməlidir. Birinci növbədə, 
«Azərenerji»nin prezidenti Etibar Pirverdiyev, «Azəriqaz»ın 

prezidenti Əlixan Məlikov, sonra Dövlət Neft ġirkətinin 
prezidenti Natiq Əliyev məlumat verməlidirlər.  

 
* * * 

 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v:  Möhtərəm cənab Prezident! 

Energetika sahəsinə Sizin göstərdiyiniz daimi diqqət və 
qayğı sayəsində Azərbaycan öz müstəqil energetika sistemini 

yaratmağa nail olmuĢdur. Son illər energetika sahəsində hə-

yata keçirilmiĢ bir neçə layihə haqqında qısaca olaraq məlu-
mat vermək istəyirəm.  

2000–2001-ci illərdə  1 nömrəli Bakı istilik elektrik mərkə-

zində hər birinin gücü 53 meqavat olan iki qaz-turbin qur-

ğusu iĢə salınmıĢdır.  
2000-ci ildə Yenikənd SES-də hər birinin gücü 37,5 me-

qavat olan 3 hidroturbin iĢə salınmıĢdır. Hazırda orada bu 
cür daha bir qurğu  quraĢdırılır. Bu qurğu iĢə salındıqdan 

sonra stansiyanın ümumi gücü 150 meqavat olacaqdır.  
2002-ci ilin dekabr ayında «ġimal» DRES-də MDB məka-

nında oxĢarı olmayan 400 meqavatlıq buxar-qaz qurğusu 
tikilib istifadəyə verilmiĢdir. Bu qurğunun tikintisi 1998-ci 

ilin fevral ayında Yaponiyaya səfəriniz zamanı bu ölkənin 
dövlət və hökumət baĢçıları ilə apardığınız uğurlu danıĢıqlar 

nəticəsində mümkün olmuĢdur.  
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Bu layihələrin həyata keçirilməsi Sizin uğurlu daxili və 
xarici siyasətiniz sayəsində respublikamızda yaranmıĢ siyasi 

və iqtisadi sabitliyin nəticəsində mümkün olmuĢdur.  
Hazırda Azərbaycanın enerji sistemində 6 istilik və 5 su 

elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. Onların ümumi istehsal 
gücü 5 min meqavat, o cümlədən istilik elektrik stansiyaları 

üzrə 4 min meqavat, su elektrik stansiyaları üzrə isə 1000 
meqavat təĢkil edir.  

Möhtərəm Prezident! 
Sizin rəhbərliyiniz altında energetika sahəsində aparılan 

məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan özünü elektrik 

enerjisi ilə tam Ģəkildə təmin etməyə qadirdir.  
Müqayisə üçün bildirmək istəyirəm ki, qonĢu Gürcüstan və 

Ermənistan birlikdə elektrik enerjisi üzrə 1700 meqavatdan az 
istehsal gücünə malik olduğu halda, Azərbaycanda bu 

sahənin faktiki istehsal gücü 4 min meqavatdan artıqdır.  
Ġran Ġslam Respublikasına Sizin son səfəriniz zamanı iki 

ölkə arasında energetika sahəsində bir neçə mühüm razılıq, o 
cümlədən Astara–Astara xəttinin, ĠmiĢli–Parsabad xəttinin 

ikinci növbəsinin tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasına 
verilən elektrik enerjisinin həcminin artırılması haqqında 

razılıq əldə edilmiĢdi. «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti Sizin 
yüksək səviyyədə əldə etdiyiniz bu razılıqları həyata keçirə-

rək, son aylarda Naxçıvan Muxtar Respublikasına ötürülən 
elektrik enerjisinin həcmini 30 meqavat artırmıĢdır.  

Astara–Astara xəttinin tikintisinə yaxın günlərdə baĢlana-
caqdır. 2003-cü ilin mart ayında bu xəttin istifadəyə verilməsi 
planlaĢdırılır. Xəttin istismara verilməsi respublikanın cənub 

rayonlarını etibarlı elektrik enerjisi ilə təmin etməyə imkan 
verəcəkdir.  



128 

 

ĠmiĢli–Parsabad xəttinin tikintisinə 2003-cü ildə baĢlamaq 
haqqında niyyət protokolu imzalanmıĢdır. Bu xəttin tikintisi 

2004-cü ildə baĢa çatdırılmalıdır.  
Möhtərəm Prezident!  

Cari ilin avqust ayında Azərbaycan energetikləri Sizin bu 
sahəyə qayğınızı bir daha hiss etdilər. Sizin göstəriĢinizlə 

energetika sistemində təmir-bərpa iĢləri aparmaq üçün vəsait 
ayrıldı. Bunun nəticəsində ölkənin energetиka sistemində 600 

meqavatlıqdan çox, o cümlədən təkcə «Azərbaycan» DRES-
də 400 meqavatlıq güc qurğuları bərpa olunmuĢdur. Bunun 
nəticəsidir ki, enerji sistemi sərt qıĢ Ģəraitində artan tələbatı 

ödəyir.  
2002-ci ilin 11 ayında respublikanın energetika komplek-

sində 17,66 milyard kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olu-
nub istehlaka verilmiĢdir. Bu isə keçən ilin müvafiq dövrün-

dəkinə nisbətən 11 faiz çoxdur. Bu il dekabr ayının 15 günün-
də 20 faizə qədər artım olmuĢdur.  

Möhtərəm Prezident! 
Hazırda 4 min meqavat istehsal gücünə malik olan «Azər-

enerji» respublikamızın istehlakçılarını elektrik enerjisi ilə 
tam Ģəkildə təmin etmək iqtidarındadır. Bununla yanaĢı, 

energetika sahəsində yaxın gələcəkdə həll olunacaq bir necə 
problem də mövcuddur. Bunlar, birinci növbədə, bizim yük-

sək gərginlikli xətlər və yarımstansiyalara aiddir. Bu sahələr 
üzrə bir neçə mühüm layihə həyata keçirilərsə, həmin prob-

lemlər həll olunacaqdır. Mövcud xətlərin və yarımstansi-
yaların bəzilərinin hazırkı vəziyyəti müasir tələblərə cavab 
vermir. Məsələn, hazırda «Azərbaycan» DRES-də 2 min me-

qavatdan artıq enerji istehsal etmək imkanımız vardır. Ancaq 
bu gün mövcud xətlərimiz və yarımstansiyalarımız bu qədər 
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enerjini ötürməyə imkan vermir. Yəni biz cəmisi 1800 meqavat-
dan bir qədər artıq enerjini istehlakçılarımıza çatdırmaq iqti-

darındayıq.  
Bizim enerji sisteminin əsas problemlərindən biri də dis-

petçer sisteminin müasir tələblər səviyyəsində olmamasıdır. 
Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda Sizin rəhbərliyiniz al-

tında o zaman üçün ən müasir dispetçer mərkəzi yaradılmıĢdı. 
Lakin hazırda bu dispetçer mərkəzi müasir tələblərə cavab 

vermir. Sizin göstəriĢinizə əsasən «Azərenerji» Səhmdar 
Cəmiyyəti artıq xarici maliyyə təsisatları ilə danıĢıqlar aparır 
və  Almaniyanın «KFW» Bankı ilə əldə olunmuĢ razılığa əsa-

sən 2003-cü ildə yeni dispetçer mərkəzinin yaradılmasına baĢ-

layacağıq.  

Cənab Prezident! 
Dekabr ayında hava Ģəraitinin kəskin Ģəkildə dəyiĢməsi 

respublikamızın elektrik enerjisinə tələbatında müəyyən prob-
lemlər yaratmıĢdır. Buna baxmayaraq, biz energetiklər əli-

mizdən gələn hər Ģeyi edirik ki, bu problemlər vaxtında və qı-

sa müddətdə aradan qaldırılsın. 

Yüksək gərginlikli elektrik xətlərində enerjinin ötürülmə-

sində açılmalar və qəzalar keçən ilin müvafiq dövrü ilə mü-

qayisədə artmamıĢdır. Düzdür, paylayıcı elektrik Ģəbəkələ-

rində müvafiq dövrə nisbətən açılmalar nisbətən çox olmuĢ-

dur. Bu, yarımstansiyaların, birinci növbədə, paylayıcı Ģəbə-

kələrdəki xətlərin ifrat dərəcədə yüklənməsi ilə bağlıdır.  

2003–2004-cü illərdə energetika sahəsində nəzərdə tutulan 
bir neçə mühüm perspektiv layihə haqqında məlumat vermək 
istəyirəm. «ġimal» DRES-də 400 meqavatlıq ikinci buxar-qaz 

qurğusunun tikintisinə hazırda kredit ayrılması istiqamətində 
Yaponiya ĠnkiĢaf Bankı ilə danıĢıqlar aparılır.  
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1 nömrəli Sumqayit istilik-elektrik mərkəzinin ərazisində 
gücü 400–450 meqavat olan buxar-qaz tipli qurğunun tikintisi 

layihəsi üzrə Almaniyanın «Alstom» və «Siemens», Avstriya-
nın «VATEX», Türkiyənin «ЕNKA» Ģirkətləri ilə danıĢıqlar 

aparılmaqdadır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: DaniĢiqlar aparılır, onun vəsaiti ha-

radan əldə olunacaqdır? Yaponiya aydındır, onun hökuməti 
kredit ayırmaq niyyətindədir. Ġndi görək ayıracaqdır, yoxsa 
yox?  

A r t u r  R a s i z a d ə: Cənab Prezident, buna ümid var-

dır, əsaslı ümid vardır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Amma o birisi, sən dediyin vəsaiti 

haradan alacaqdır?  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Maliyyə təsisatları ilə danı-

Ģıqlar aparılmalıdır. Vəsaitin mənbəyi hələ məlum deyildir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Gərək bunu aydınlaĢdırasınız. Əv-

vəlcə vəsaitin mənbəyi aydınlaĢdırılmalıdır, ondan sonra... 
Təbiidir, eyni zamanda onu da, bunu da etmək olar. Ancaq 

vəsaitin mənbəyi əldə edilməsə, o danıĢıqların heç birinin 
əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilər, o Ģirkətlər, hansıların ki, siz ad-

larını çəkirsiniz, onların özləri də bu iĢi aparmağa maraqlı-
dırlar. Ola bilər ki, onlar da bu vəsait mənbələrinin axtarılıb 

tapılmasına kömək etsinlər, bizimlə bir yerdə olsunlar. 
Amma bu iĢ kompleks Ģəkildə olmalıdır.  

E t i b a r  P i r v e r d i y e v: «Azərbaycan» DRES-də 1 və 

8-ci blokların yenidən qurulması... Bu layihənin maliyyələĢ-

dirilməsində Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı ilə ilkin 

razılıqlar əldə edilmiĢdir.  
Almaniyanın «KFW» bankı tərəfindən 15 milyon dollar məb-

ləğində kreditiн  ayrılması 12 sistemtəĢkiledici yarımstansiyada 
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gücləndirmə iĢlərinin aparılmasına imkan verəcəkdir. Bu kredit 
hesabına milli dispetçer sisteminin yaradılmasının birinci mər-

hələsinin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulmuĢdur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Kredit nə vaxt ayrılacaqdır?  

E t i b a r   P i r v e r d i y ev: Belə düĢünürük ki, 2003-cü 
ilin mart ayına qədər ayrılacaqdır.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Bu, faktiki olaraq həll edilibdir.  
Bu bizə təzə elektrik xətlərinin, yarımstansiyaların tikinti-

sində böyük kömək olacaqdır. Onun icrasına gələn ildən baĢ-

lanılmalıdır.  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, Sizi və mü-

Ģavirə iĢtirakçılarını Azərbaycan energetikləri adından əmin 
etmək istəyirəm ki, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti payız–

qıĢ mövsümünə zəruri hazırlıq tədbirlərini lazımi səviyyədə 
görmüĢdür. Havaların kəskin surətdə dəyiĢməsinin energe-

tiklər qarĢısında müəyyən problemlər yaratmasına baxmaya-
raq, biz əminik ki, bu çətinliklərin öhdəsindən vaxtında gələ-

cəyik. Eyni zamanda energetika sisteminin inkiĢafı üçün bi-
zim qısa və uzunmüddətli proqramlarımız vardır. Əminik ki, 

bu proqrama daxil olan layihələr, bilavasitə Sizin rəhbər-
liyiniz altında yaxın gələcəkdə uğurla həyata keçiriləcəkdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: «Azərenerji»də, oradakı o bərbad 
vəziyyət ki vardı, hansına ki, biz, təəssüflər olsun, xeyli müd-

dət dözdük. Səni oraya təyin edəndə belə fikir vardı ki, sən 
onların hamısını orada qaydaya salacaqsan. Orada indi apar-

dığın iĢlər, hesab edirsən ki, bizim sənin qarĢında qoyduğu-
muz vəzifələri təmin edib, yoxsa yox?  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, biz o 

problemlərin, demək olar ki, 80–90 faizinin öhdəsindən gəl-
miĢik. Yəni, böyük struktur dəyiĢiklikləri, islahatlar aparıl-
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mıĢ, maliyyə sahəsində müəyyən islahatlar həyata keçirilmiĢ-

dir. Bu bizə imkan verəcəkdir ki, cari ilin payız–qıĢ aylarının 

belə sərt keçməsinə baxmayaraq, mövsümdən ölkəmizi lazımi 
səviyyədə çıxaraq, respublikanın istehlakçılarını enerji ilə tə-

ləb olunan qaydada təmin edək.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Baxmaq lazımdır, bəlkə əvvəl Ya-

qub Eyyubov baxsın, oturub təhlil edin, o vaxtdan bu yana 
oradakı vəziyyətin kökündən dəyiĢdirilməsi üçün və təbiidir 

ki, nöqsanların aradan qaldırılması, çox çirkin iĢlərin aradan 
qaldırılması və sair barədə görülən iĢlər qaneedicidirmi, yoxsa 
yox? Sən bəlkə oturub hesabat yazasan, siz orada oturub bir 

təhlil edin, müzakirə edin. Lazım gəlsə, lap BaĢ nazir bu iĢlə 
məĢğul olsun, sonra mənə deyin. Yoxsa ki, elə biz o vaxt 

bunun qarĢısında vəzifəni qoyduq. Ġndi bu da deyir ki, onu 
etmiĢəm, bunu etmiĢəm. Amma nə edib, nə etməyib siz yaxĢı 

bilirsiniz. Ancaq tamam hər Ģey edilibmi, yoxsa yox?   
Y a q u b   E y y u b o v: Cənab Prezident, aydındır. Sizin 

tapĢırığınızla biz bu məsələ ilə məĢğul olmuĢuq. Biz Sizə 
rəsmi qaydada məruzə edəcəyik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bir də sənə tapĢırıram. Bəli, 
məruzə hazırlayın, mənə rəsmi qaydada yazılı məlumat verin. 

Nə iĢlər görülüb, müsbət dəyiĢikliklər nədən ibarətdir və nə iĢ-

lər görülməlidir?  

Y a q u b   E y y u b o v: BaĢ üstə, bu yaxınlarda Sizə mə-

ruzə edəcəyik.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çünki bu təĢkilat, bu sistem, indi 
görürsünüz, Azərbaycanın həyatının normal fəaliyyət göstər-
məsi üçün əsas təĢkilatdır. Elektrik enerjisiz heç nə mümkün 

deyildir. MəĢğul olun.  
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YaxĢi, sən deyirsən bu il, demək, keçən ildən artıq elektrik 
enerjisi istehsal edirik. Bizim elektrik stansiyalarının sayı da, 

onların gücü də artıbdır. Bəs onda niyə hər yeri elektrik ener-
jisi ilə lazımi qədər təmin edə bilmirik. Sən dedin ki, Azər-

baycanda bütün elektrik stansiyalarının 5 min meqavat gücü 
var. Elədirmi? 5 min meqavatdan istifadə olunmur, dediyinə 

görə, 4 min meqavatdan istifadə etmək olar. Elədirmi?  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli, cənab Prezident.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi sənin yazılı arayıĢından mən 
oxudum ki, bu il bu Ģaxtalı günlərdə siz 3820 meqavata qədər 
elektrik enerjisi istehsal etmisiniz. Amma bu 3820 meqavat 
elektrik enerjisini istehsal edib onu istehlakçılara çatdırmısı-

nız, yoxsa yox? Bu rəqəmlər sizdə var? Yoxsa, siz həmiĢə 
deyirsiniz, bizim stansiyaların gücü bundan ibarətdir, biz bu 

qədər elektrik enerjisi istehsal edirik. Amma istehsal etdiyiniz 
o elektrik enerjisinin nə qədəri gedib istehlakçıya çatır? 

Ġtkiləriniz nədən ibarətdir? Onu çox az yada salırsınız. Bu 
itkilər nə üçündür? Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, əgər bu 

itkilər olmasaydı, bəlkə də indi o elektrik enerjisi gücləri ki, 
sizdə var, onunla Azərbaycanın tələbatını tamamilə təmin 

edə bilərdiniz. Düzdür, yoxsa yox?  
A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident, düzdür. Amma 

indiki vəziyyətdə, baxmayaraq ki, bu itkilər hələ bizdə çox-
dur, bu da ayrı bir məsələdir, gərək onunla ciddi məĢğul olaq. 
Bunu da etməyə baĢlayıblar. Son məlumatlara görə, 20 faiz 

elektrik enerjisi itkisi var. Sovetlər Ġttifaqı dövründə enerji 
itkisi 8 faizdən 9 faizə qalxanda aləm dağılırdı. Siz bunu yaxĢı 
bilirsiniz. 

H e y d ə r   Ə l i y e v:  Bəli. 
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A r t u r   R a s i z a d ə: Ġndi itkini 20 faizə endirmiĢляr. 
Elədirmi?  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli, elədir. 20 faizə qədər 
itkilərimiz vardır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sovetlər vaxtında isə...  
A r t u r   R a s i z a d ə: 8, 9, maksimum 12 faiz idi. Cənab 

Prezident, Siz çox vacib məsələyə toxundunuz. O xətlər ki, 
tikiləcək, o paylayıcı Ģəbəkələr lazımi səviyyəyə qalxandan 

sonra o itkilər də aĢağı düĢəcəkdir. Amma indi istehsal olu-
nan elektrik enerjisi, sözsüz ki, əhaliyə, sənayeyə və baĢqa sa-
hələrə çatdırılır. Çünki enerji elə Ģeydir ki, onu nə gizlətmək, 

nə də baĢqa bir Ģey etmək olar.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bizə çatdırırlar ki, məsələn, çox yer-

lərdə Ģikayət var ki, elektrik enerjisi almırlar. Rayonların bə-

zilərinə enerjini fasilələrlə verirsiniz. Nə bilim, axĢam verirsi-

niz, gecə vermirsiniz. Bunun nəyi yaxĢıdır?  
A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident, xətlərin yüklən-

məsi artanda Ģəhərarası transformatorlarda gərginlik çoxalır 
və onlar dözmürlər.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Dayan, mən ondan soruĢmaq istə-

yirdim, amma sən araya girdin, hamısına sən cavab verirsən.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Siz məni qaldırdınız... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, mən səndən sadəcə öyrənmək 

istədim, görüm sən nə fikirdəsən. Sən onun əvəzinə cavab ve-
rirsənsə, ver. Eybi yoxdur, onu səndən soruĢacağam. Yəni, o 

transformatorlar o qədər artan gücü ötürə bilmir, gərək bizim 
elə transformatorlarımız olsun ki, elektrik enerjisinə təlяbat 
artan vaxtlarda onlar bunu təmin edə bilsinlər. Düzdür, 
yoxsa yox?  

A r t u r   R a s i z a d ə: Tamamilə düzdür.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Amma bu yoxdur.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Siz sadaladığınız səbəblərə görə 

yoxdur. Bir tərəfdən, imkan daxilində tədbirlər görülmür, 
amma o biri tərəfdən, bu, ekstremal yüklərdir, bu da vaxt və 

çox böyük əsaslı vəsait qoyuluĢu tələb edir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Amma üçüncü tərəfdən, bizim, adə-

tən, bu tikinti aparanlar, quraĢdırıcılar heç vaxt ekstremal 
vəziyyəti nəzərə almırlar. Əksinə, onlar o layihədə olandan da 

bir az qırtırlar, kəsirlər, öz ciblərinin xeyrinə. Ona görə də 
layihədə olan imkan da reallıqda olmur.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Belə hallar da var.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Belə hallar çoxdur.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Yeni inĢa edilən binalar da bir 

problemdir. O dəfə bu məsələ mənim yanımda qaldırıldı. 
Allaha Ģükür, yaxĢı haldır ki, təzə, hündür binalar inĢa edilir. 

Göz dəyməsin. Bunu baĢqa yerlərlə müqayisə etmək olmaz. 
Amma eyni zamanda, yenə də həmin mövcud qurğulardan bu 

binalar enerji ilə təmin olunur. Texniki Ģərtlər hazırlanarkən 
gərək bu məsələlər də nəzərə alınsın.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu çox düzgün məsələdir. Yeni bi-
naların tikilməsi, bəlkə də bu, müzakirə edilən məsələyə aid 

deyildir, amma əlaqəsi vardır. Yeni binaların inĢasının belə 
sürətlə getməsi – mən bir neçə dəfə demiĢəm, sən də deyirsən – 

təbiidir ki, çox müsbət haldır. Ancaq hər bir yeni bina əgər 20 
mərtəbəlidirsə, bilmirəm neçə mənzillidirsə, əgər orada müa-

sir tələblərə uyğun istilik sistemi, yaxud da ki, su təminatı ya-
ranıbsa – hətta bəziləri deyirlər ki, mərkəzləĢdirilmiĢ kondi-
sioner sistemi yaradılırsa – demək, onlar köhnə binalardan da 

çox enerji istehlak edəcəklər. Ona görə də, yoldaĢ Hacıbala 
Abutalıbov, sən o layihələri ki, təsdiq edirsən – sənin müavi-
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nin möhürünü vurub ora verir – o layihələrin hamısı böyük 
ekspertizadan keçməlidir.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Möhtərəm Prezident, baĢa 
düĢürəm. Amma elektrik enerjisinin, suyun, qazın da texniki 

Ģərtlərini bizə onların özləri verirlər. Biz deyirik verməyin, 
müəyyənləĢdirin, əgər yoxunuzdursa, texniki Ģərtlərə qol çək-

məyin. Qol çəkməsələr, mən sərəncam verə bilmirəm. Amma 
təəssüf ki, gedirlər onların yanına, onlar da... 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi sənə nə lazımdır versinlər, sən 
sərəncam verə biləsən, yoxsa verməsinlər? 

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Mənə lazımdır ki, əgər 

qazı, elektrik enerjisi, suyu varsa versin, yoxdursa verməsin.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Ġndi sən bunu müəyyən edə bil-

mirsən? 
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Onlarin özlərinin tələ-

batından asılıdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Necə yəni, onların özlərinin tələba-

tından asılıdır? Sən ekspertizadan keçirt. Yox, bu, düz deyir? 
A r t u r   R a s i z a d ə: Düz deyir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi axı məni məcbur etməyin deyim 
ki, bu iĢlər hər yerdə belə asanlıqla keçmir axı. Ona rüĢvət 

verir, buna rüĢvət verir, gedib baĢqasına da rüĢvət verirlər. 
Nəticədə, ev tikiləndə biz sevinirik. Amma sonra bu evlərin 

nə qədər əziyyətini siz çəkəcəksiniz. Eyni zamanda həmin o 
energetika sistemi, qaz sistemi çəkəcəkdir. O qaz sisteminin 

baĢında duranlar bilməlidirlər ki, əgər onların iĢçiləri 
müəyyən bir Ģəxsi mənafe əldə edərək, elə o sənədləri 
imzalayırlarsa, bu çox pis vəziyyətə gətirib çıxaracaqdır. Mən 

belə sözlərimlə istəmirəm ki, o sənəd imzalayanlara daha da 
imkan verəm ki, onlar desinlər, gördünüz, prezident nə dedi. 
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Ġndi bu rüĢvəti birqat yox, ikiqat verməlisiniz. Mən bundan 
da qorxuram. Dərd burasındadır ki, hansı tərəfə fırlanırsan-

sa, qorxursan. O dəqiqə gördüm, mən hiss etdim ki, bunun 
hansı mənfi nəticəsi ola biləcəkdir. Amma onsuz da mümkün 

deyil. Demək, sən gərək ona da, buna da  yol verməyəsən.  
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: BaĢ üstə.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Piрverdiyev, sən – bunun təĢkilatları 
verir – yoxsa onu kimlər verir? 

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v:  Elə təĢkilat var ki, onun-
ku  verir. Əsasən «Barmek» verir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi «Barmek» verir? 

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Bəli, texniki Ģərtləri «Bar-
mek» verir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: «Barmek» də verirsə... 

A r t u r   R a s i z a d ə: Elektrik enerjisinin Ģərtlərini «Bar-
mek», qazın Ģərtlərini «Azəriqaz»ın təĢkilatları verir, suyu isə 

AbĢeron Səhmdar Su Cəmiyyəti verir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢi, qoy görək bu nə deyir.  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, 100 kilova-
ta qədər olan texniki Ģərtlər əvvəllər Bakı ġəhər Elektrik ġə-

bəkəsi Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilirdi. Hazırda hə-

min texniki Ģərtlər «Barmek» Ģirkəti tərəfindən verilir. Ancaq 

100 kilovatdan yuxarı olduqda, bu Ģərtlər «Azərenerji» 
Səhmdar Cəmiyəti tərəfindən verilir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz verirsiniz, demək, siz məsuliyyət 

daĢıyırsınız.  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli, texniki Ģərtlərin veril-

məsinə görə biz məsuliyyət daĢıyırıq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Daha da yaxĢıdır ki, siz verirsiniz. 

Çünki siz texniki Ģərtləri verərkən bilməlisiniz ki, elektrik 
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enerjisi ilə bunları real təmin edə biləcəksiniz, yoxsa yox? 
Elədirmi?  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, elədir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda məsuliyyət sizin üzərinizdədir.  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Ancaq qeyd etmək istərdim 
ki, yeni tikilən binaların əksəriyyətində təhlil göstərir ki, 

onlarda ödəniĢlərin səviyyəsi 90 faizdən yuxarıdır. Yəni yeni 
tikilmiĢ binalarda ödəniĢlərin səviyyəsi olduqca yuxarıdır. 

Demək olar ki, onlar sərf etdikləri elektrik enerjisinin pulunu 
təxminən 100 faiz ödəyirlər. Onların hamısı ödəniĢ qabi-
liyyətli abonentlərdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Lap yaxĢı. ÖdəniĢ qabiliyyəti yaxĢı-

dırsa, lap yaxĢı. Amma sənin ora elektrik enerjisi vermək 

imkanın gərək sabah transformatorları partlatmasın. BaĢa 
düĢürsənmi? Mən o barədə söhbət aparıram. O barədə yox ki, 

onlara elektrik enerjisi verilməsin. Verilsin. Amma o binalar 
tikiləndə yeni transformator Ģəbəkələri yaradasan ki, – onlar 

enerji pulunu ödəyirlərsə, demək, pulları da çoxdur, çoxlu da 
elektrik enerjisi istifadə edəcəklər – onlar bunu edəndə sənin 

transformatorların yenə partlamasın. Transformatorun part-
layanda onların heç biri onu təmir etməyə, yaxud dəyiĢdirmə-

yə gəlib pul verməyəcəkdir.    
A r t u r  R a s i z a d ə: Cənab Prezident, Ģirkətlər çalıĢırlar 

ki, tikilən binaların maya dəyəri az olsun. Bu, təkcə o bina-
lara aid deyil, baĢqalarına da aiddir. Amma biz tələb etməli-

yik ki, su, qaz, elektrik enerjisi istəyirsənsə, yeni transfor-
mator quraĢdırmalısan.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, quraĢdır. Özü də mən görürəm, 

bəzi hallarda Ģirkətlər bir yerdə 3-4 bina tikirlər. Əgər bir 
yerdə 20 mərtəbəli, yaxud 15 mərtəbəli 3-4-5 bina tikirlərsə, 
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demək, orada, təbiidir ki, yeni bir transformator quraĢdır-
maq lazımdır.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Kanalizasiyadan baĢlamaq Ģərtilə 
transformator da olmalıdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Hamısı olmalıdır.  
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: BaĢ üstə.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı. Sən bu ev məsələləri ilə əla-
qədar araya girdin, məni əsas istiqamətdən çıxartdın, yaxĢı 

biz nə vaxt deyəcəyik ki, bizim 5 min meqavat elektrik enerji-
sinin hamısını demirəm, 4 min meqavat elektrik enerjisi isteh-
sal etmək imkanımız var. 4 min meqavat da elektrik enerjisini  

yerlərə, bunun istehlakçılarına çatdırmaq imkanımız var. Biz 
buna nə vaxt nail olacağıq? Hə?  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, bir neçə il 
öncə, əgər bir qədər geri dönsək, 1969-cu ilə qədər Azərbay-

canın energetika sistemi özünün enerjiyə olan tələbatının 40 
faizini idxal edirdi. 1969-cu ildən sonrakı dövrdə, demək olar 

ki, 10 il ərzində ölkəmizin enerji sistemi elə gücə malik oldu 
ki, özünü elektrik enerjisi ilə tam təmin edə bildi. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunlari düz deyirsən. Biz Mingə-

çevir DRES-i əgər tikməsəydik, o blokları inĢa etməsəydik, 

baĢqa elektrik stansiyalarını yaratmasaydıq, indi heç belə 
söhbət də apara bilməzdik. Heç bir Ģeyimiz yox idi. Onları ki, 

biz ötən əsrin 70–80-ci illərində yaratdıq və beləliklə, biz bu-
rada çox güclü elektrik enerjisi potensialı yaratmıĢıq. Ġndi siz 

deyirsiniz ki, onların bəziləri köhnəlib, bəzilərini təmir etmək 
lazımdır, hər il də vəsait ayırırıq. Ondan əvvəlki il də vəsait 
ayrılmıĢdı. Bir dəfə 18 milyon dollar dediniz, götürdünüz. 

A r t u r  R a s i z a d ə: Keçən il 55 milyard manatdan artıq 
vəsait ayrılıbdır. Bu il də 35 milyard manat.  



140 

 

H e y d ə r   Ə l i y e v: 35 milyard manat ayrılıbdır. Bu və-

saitdən istifadə edib energetika qurğularını təmir etmək la-

zımdır. Amma eyni zamanda, biz yeni elektrik stansiyaları 
tikirik. Ġndi məsələn, həmin o 1 nömrəli istilik-elektrik mər-

kəzi, onun gücü 100 meqavatdan çoxdur. Elədirmi?  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: 106 meqavatdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Gərək daim 100 meqavat elektrik 
enerjisi versin. Amma o tez-tez dayanır, normal iĢləmir. Düz-

dür, deyirlər ki, yaxĢı buxar verir və bunun hesabına Əhmədli 
yaĢayıĢ massivi istilik alır. Elədirmi, yoxsa yox?  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Bəli, Əhmədli qəsəbəsi, 

bütün o massiv istilik alır.  
Y a q u b   E y y u b o v: Cənab Prezident, mən də bayaqkı 

məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Burada nəsə belə 
məlumat getdi, mən baĢa düĢdüm ki, o qədər də aydın olma-

dı. Deyə bilmərəm, bu, Hacıbala müəllimin dövründə belə 
olub. Bu, həmiĢə belə olub. Ġndi mən bu məlumatı bilmirəm, 

amma texniki Ģərtləri almaq məsələsi necə olur. Əvvəlcə yeri 
alırlar, pul verirlər, tikirlər. Ondan sonra məlum olur ki, bina 

tikilib. Deyirlər ki, gəlin texniki Ģərtləri alaq. Kanalizasiyaya, 
suya, elektrik enerjisinə, qaz Ģəbəkəsinə qoĢulaq. Oradakı 

avadanlıq, xətlər axı buna dözmür. Demək istəyirəm ki, əv-
vəlcədən Ģərtlər alınmır ki, sonra da bina tikilsin. Binanı 

tikirlər, sonra gəlib texniki Ģərtləri alırlar. Bu, keçmiĢdə olan 
məsələlərdir. Ona görə də mən aydınlıq gətirmək istəyirdim. 

Hacıbala müəllimin iĢlədiyi dövrü mən deyə bilmərəm. Bili-
rəm ki, Hacıbala müəllim belə məsələlərdə qətiyyətlidir. Ona 
görə də bu neqativ hallar məcburiyyətdən baĢ verir. Evi inĢa 

edən Ģirkət məcburdur ki, pul verib onu istismara versin. Pul 
verir və texniki Ģərtləri alır və gəlir həmin məsələni həll edir. 
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Bakıdakı 1 nömrəli istilik elektrik mərkəzini Siz çox düzgün 
dediniz. Orada çoxlu boĢdayanmalar olur. Burada tikilmiĢ 

qurğu texniki nasazlığa və çatıĢmazlığa görə dayanır. Sizin 
tapĢırığınızla biz onu araĢdırırıq və bayaq dediyim kimi, Sizə 

məruzə edəcəyik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢы, aydındır.  

Pirverdiyev, sualım yadından çıxmayıbdır ki, cavab ver. 
Mənim yadımdan çıxmayıbdır.  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, yadımdan 
çıxmayıbdır. Elektrik enerjisinin istehsalından onun istehlak-
çılara çatdırılması arasında bir neçə mərhələ vardır. Yəni bu, 

birinci növbədə elektrik enerjisinin istehsalından, onun yük-
sək gərginlikli xətlərə verilməsindən... 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunlarin hamısı aydındır, bunlar 
gündəlik məsələlərdir.  

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bizim istehsal güclərimiz 
imkan verir ki, respublikamızda istehlakçılara lazım olan qə-

dər elektrik enerjisi istehsal edək. Yüksək gərginlikli elektrik 
ötürücü xətlərimiz imkan verir ki,  – burada xətlərin müəyyən 

enerji ötürmə hədləri var – həmin enerjini ötürək.  Ancaq pay-
layıcı elektrik Ģəbəkələrində bu gün bizim müəyyən prob-

lemlərimiz vardır. Bu problemlərin yerlərdə səbəbləri çoxdur. 
Bunlar məhəllələrdə qoyulmuĢ transformatorlardan tutmuĢ, 

böyük yaĢayıĢ massivlərini əhatə edən transformatorlara 
qədər onların ifrat yüklənməsi ilə bağlıdır.  

Cənab Prezident, bir də mən texniki itkilərlə bağlı Sizin əv-
vəlki sualınıza qayıtmaq istəyirəm. KeçmiĢ SSRĠ dövründə 
Cənubi Qafqaz ölkələri üçün qoyulmuĢ texniki itki həddi, 

demək olar ki, ən yüksək normativ idi. Bizdə 13 faizə qədər 
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texniki itki nəzərdə tutulurdu. Yəni, Azərbaycan ən çox tex-
niki itki nəzərdə tutulmuĢ respublikalardan biri idi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Artur Rasizadə deyir ki, 8 faizdən 
yuxarı olanda... 

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: BaĢqa yerlərdə 7-8 faiz olur-
du. Ancaq Cənubi Qafqaz respublikalarında 12-13 faizə bəra-

bər idi. Hazırda paylayıcı elektrik Ģəbəkələrində bu rəqəm 
17–20 faiz həddindədir. Ġtkilər birinci növbədə elektrik Ģəbə-

kələrinin köhnəlməsindən yaranır. Ən baĢlıcası isə belə hava 
Ģəraitində transformatorların həddindən artıq az, yaxud həd-
dindən artıq çox, ifrat dərəcədə yüklənməsi nəticəsində baĢ 

verir. Ġtkilərin əsas səbəbləri bunlardır. Yüksək gərginlikli 
elektrik xətlərində bizim itkilərimiz normativlər üzrə 3,5–4 faiz 

olmalıdır. Bizdə bu rəqəm 4,5 faizə bərabərdir. Əlbəttə ki, 
itkilər azalmalıdır. Ġtkilərə çox böyük istehsal xərcləri gedir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢы, əyləĢ.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident, açılmalar ola-

caqdır. Siz yaxĢı bilirsiniz ki, nə etsək də açılmalar yenə də 
olacaqdır. ABġ-ın Florida kimi bir Ģtatı bu səbəbdən iĢıqsız 

qalmıĢdı. Bu həqiqətdir. Amma bu o demək deyildir ki, biz bu 
təcrübəni götürüb özümüzdə tətbiq edək. Söhbət bundan 

getmir. Real baxsaq, açılmalar olacaqdır. Ġndi o dərəcədə 
mürəkkəb proseslər gedir ki, Florida Ģtatı neçə gün iĢıqsız 

qalmıĢdı. Amma görülən və yerinə yetirilməsini nəzərdə tutdu-
ğumuz iĢlər bu məsələnin həllinə xeyli kömək edəcəkdir. Biz 

ildə ödənilməyən enerji haqqına görə 230 milyon ABġ dolları 
itiririk. Biz bu problemi həll etsək nə qədər irəliləyiĢ olar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz elektrik enerjisindən istifadə 

edənlərdən ildə 230 milyon dollar ala bilmirik?  
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A r t u r   R a s i z a d ə: Bunun 165 milyonunu birbaĢa 
əhali, yerdə qalanını isə müəssisələr ödəməlidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Əlbəttə ki, əgər bunların heç olmasa 
yarısı olsa, bu məsələlərin çoxunu qaydaya salmaq olar. 

Amma sən hər dəfə Floridadan danıĢırsan, bir az da keçsə 
Alyaskadan danıĢacaqsan. 

A r t u r   R a s i z a d ə: Florida çox mülayim iqlimi olan 
yerdir. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Aydыndыr, aydındır. Mən özüm Flo-
ridada olmuĢam. Sən oradan, buradan danıĢırsan. Ancaq in-

di biz, mənə elə gəlir ki, yeganə ölkəyik ki, elektrik enerjisini 
veririk, onun dəyərini ala bilmirik.  

A r t u r   R  a s i z a d ə: Cənab Prezident, bəli, mən bunu 
təəssüflə qeyd edirəm.   

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yeganə ölkəyik. 
A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli, cənab Prezident. Əgər maraq-

lıdırsa, mən rəqəmlərə toxunum.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢы, bunları sonra deyərsən, mə-

sələni qarıĢdırmayın.  
 

«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti  

Əlixan Məlikovun çыxыĢы 
 
Möhtərəm cənab Prezident! 
Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları!  

Yanacaq-enerji sektoru hər bir ölkənin iqtisadiyyatında 
xüsusi yer tutmaqla, əhalinin sosial vəziyyətinə və məiĢət 

Ģəraitinə böyük təsir göstərir. Bu baxımdan iqtisadiyyatın və 
əhalinin enerji daĢıyıcıları və o cümlədən, təbii qazla təminatı 
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mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də bu sahələr ölkə 
rəhbərinin daim gündəlik diqqət mərkəzindədir.  

Bu diqqətin nəticəsidir ki, hələ 2000-ci ilin iyun ayında 
möhtərəm prezidentimiz cənab Heydər Əliyev tərəfindən 

«Əhalinin və iqtisadiyyatın enerji daĢıyıcıları ilə təminatının 
yaxĢılaĢdırılması tədbirləri haqqında» fərman imzalamıĢ və 

bu fərmanda «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinə də konkret 
tapĢırıqlar verilmiĢdir. Bu tapĢırıqlardan əsasən idxal qazının 

elektrik stansiyalarına çatdırılması, qaz almayan rayon mərkəz-
lərinə qaz verilməsinin bərpa edilməsini qeyd etmək lazımdır.  

Möhtərəm cənab Prezident! 

ġəxsən Sizin göstəriĢinizə əsasən Nazirlər Kabinetinin mü-

vafiq sərəncamları ilə bu məqsəd üçün vəsait ayrılmıĢ və ma-

gistral qaz kəmərlərində əsaslı təmir iĢləri aparılması sayə-

sində bizdə texniki imkan yaranmıĢdır ki, idxal qazını istəni-

lən həcmdə və təzyiqdə elektrik stansiyalarına çatdıraq. Bu 
günədək həmin stansiyalara 7 milyard 400 milyon kubmetr 

qaz çatdırılmıĢdır. Biz 2001-ci il üçün 4 milyard kubmetr qaz 
alınmasına dair müqavilə imzalamıĢdıq. Ġndi onu qəbul 

etməyə texniki imkan yaranıbdır. Hətta həmin rəqəmi ildə 6 
milyard kubmetrə çatdırmaq imkanımız var.  

Digər tərəfdən, qeyd etmək lazımdır ki, bu gün görülmüĢ 
əlavə təmir-bərpa iĢlərinin nəticəsində 32 rayon mərkəzinə 

qaz verilmiĢdir. Biz həmin fərman imzalanana qədər Bakı, 
Sumqayıt və respublikamızın  16 rayon mərkəzinə qaz verir-

diksə, bu gün əlavə 32 rayonu qazla təmin etmiĢik. Bu rayon-
lara ümumilikdə verilən qazın illik həcmi 200–250 milyon 
kubmetr təĢkil edir.  

Bakının qaz təchizatı ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, 
2001-ci ilin  qıĢ mövsümündə biz Ģəhərə hər gün maksimum 
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9,3 milyon kubmetr qaz vermiĢdiksə, bu ilin dekabr ayında 
paytaxtımıza 9,7 milyon kubmetr qaz veririk. Bu, keçən ilin 

müvafiq dövründəkindən 400 min kubmetr artıqdır. 
Lakin demək lazımdır ki, Bakıda müəyyən problemlər var. 

Bu da əsasən Bakıya və digər rayonlara qaz verilməsi  ilə 
bağlıdır. Biz müəyyən etdiyimiz limitə əsasən abonentlərə 

qazı çatdırırıq. Ġstixanalarla bağlı problem var ki, bu da qazla 
təminata böyük təsir göstərir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġstixanalarda nə qədər qaz istifadə 
olunur? AxĢam ANS televiziya kanalında göstərirdilər, mən 
baxdım. Ucu-bucağı olmayan istixanalar, borular uzanıbdır, 

hər yanda da qaz yanır.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident,  min dənə isti-

xana var, sayı da artır. Bu istixanalarда sutkada təxminən 
800 min kubmetr qaz iĢlədilir. Yəni Gəncə, Mingəçevir və 

ġamaxı bir yerdə bu qədər qaz iĢlədir.  
Ə l i x a n   M ə l i k o v: Keçən il 2–2,5 min istixana 

fəaliyyət göstərirdi. 
H e y d ə r   Ə l i y e v:  YaxĢı, indi bunu nə edək? 

Y a q u b   E y y u b o v: Cənab Prezident, qaz yansa da, bi-
nalara istilik getmir. Ona görə camaat elektrik avadanlığın-

dan istifadə etmək məcburiyyətində qalır.  
Ə l i x a n   M ə l i k o v: Söhbət istixanalardan gedir. 

A r t u r   R a s i z a d ə: Dərd ondadır ki, ödəniĢlər sıfır də-

rəcəsindədir. 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Keçən mövsümdə istixanalardan 
yığım 2 faiz təĢkil edirdi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə qədər olmalı idi? 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Keçən il qeydiyyatda 2 min 842 
istixana olubdur. Onların iĢlətdiyi qaz mövsüm ərzində 70 
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milyon kubmetr edir. 7 milyard 600 milyon manat əvəzinə, 
164 milyon manat vəsait ödənilibdir. Cəmi 2 faiz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠĢ təkcə bunun dəyərində deyil, 7 
milyard manat da çox puldur. Amma iĢ bunda deyil. ĠĢ onda-

dır ki, əgər o olmasa, sən deyirsən, Gəncə, Mingəçevir, ġama-
xı təmin oluna bilir. Ġndi mən səndən soruĢacağam, Abutalı-

bovdan da soruĢacağam. Bakının çox yeriнdə qaz yoxdur. 
Sən dediyin 20-ci sahənin camaatı qazdan Ģikayət edirdilər.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli. Bəzi yerlərdə qaz yoxdur, am-
ma istixanalarda  var.   

Ə l i x a n  M ə l i k ov: Cənab Prezident, istixanaları ma-
gistral qaz kəmərləri qəsəbəyə daxil olan yerin ətrafında qu-

ruрlar. Ġçərilərə doğru getdikcə qaz azalır, orada yaĢayanların 
evində qaz yanmır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, indi qəsəbə bir icmadır. 
Bunlar müəyyən edə bilmirlər ki, qaz onların evinə gəlsin, 

yaxud istixanaya, Oturub qərar çıxara bilmirlərmi? Bizim 
icra hakimiyyətlərinin baĢçıları nə edirlər? 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Biz yerli icra hakimiyyətlərinin 
baĢçıları ilə birlikdə  dəfələrlə ağsaqqallarla görüĢ keçirmiĢik. 

Məsələ qoyuruq ki, tutaq ki, sutkada limit 100 min kub-
metrdir. Biz bu 100 min kubmetri veririk. Ağsaqqallar desin-

lər ki, bu qaz ancaq evlərdə yanmalıdır, əgər istixanada yan-
sa, onda qaz olmayacaqdır.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Axı elə istixana sahiblərinin özünün 

də evində yanmır. Onlar qazı istixanada yandırırlar, amma 
evlərində yandırmırlar. 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Bəli, tamamilə düzdür.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yəqin evinə baĢqa yerdən balonla 

qaz alıb gətirir. Nə oldu, onlar bu məsələni həll etdilərmi? 
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Ə l i x a n  M ə l i k o v: Yox. Edə bilmirlər. Çünki deyirlər 
ki, bizim dolanıĢıq yerimiz buradır. Biz bunu ləğv edə bilmə-

rik. Digərləri, hansılar ki, evində qaz yandıra bilmirlər, tələb 
edirlər ki, yox, istixanada yanmamalıdır.  Yəni bir qərara gə-

lə bilmirlər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Özləri məsələni həll edə bilmirlər. 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Bəli, həll edə bilmirlər. Ya qaz 
tam bağlanmalıdır, yaxud da həcmi artırılmalıdır. Buna da 
imkan yoxdur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, davam et.  

Ə l i x a n  M ə l i k o v: Bakı Ģəhərinin qaz təminatı ilə 
bağlı müəyyən texniki nasazlıqlar da ortaya çıxır. Dünənki 

faktla bağlı deyиm ki, Səbail rayonunun 20-ci sahəsində qazın 
olmaması həqiqətən qəza hadisəsi ilə bağlı olmuĢdur. Orada 

iĢ gedir və iki günə qaz veriləcəkdir. 
Ümumiyyətlə, Bakı Ģəhərində qazla təminatı etibarlı etmək 

üçün  magistral qaz kəmərlərində müəyyən qədər təmir iĢləri 
aparılıbdır. Yaponiyanın ayırdığı kredit hesabına hazırda 

magistral qaz kəməri çəkilir. Gələn ilin iyun ayında istifadəyə 
veriləcəkdir. O, Bakının fasiləsiz qazla təminatına zəmin ya-

radacaqdır.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Ġndi, havaların kəskin dəyiĢdiyi dövr-

də Bakı Ģəhəri qazla tamam təmin olunur, yoxsa yox? 
Ə l i x a n   M ə l i k o v: Cənab Prezident, yox, olunmur.  
A r t u r    R a s i z a d ə: Bəli, olunmur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs əgər öz paytaxtımızı təmin edə 
bilmiriksə, nəyi yaxĢıdır? Axı bizim bu qədər qazımız var. 

Özümüzün qazımız nə qədərdir? 

Ə l i x a n     M ə l i k o v: 4 milyard kubmetr.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: 4 milyarddan çoxdur. Ġndi Natiq 
Əliyev deyəcəkdir. Rusiyadan nə qədər alırıq? 

A r t u r   R a s i z a d ə: Təxminən gündə 14 milyon 900 
min kubmetr, amma 15 milyon olmalıdır. Dövlət Neft ġirkəti 
12 milyon 100 мин kubmetr verir.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: ġəhərə? 
A r t u r   R a s i z a d ə: Ümumi respublikaya. Bir də yeraltı 

anbardan 4 milyon 500 min kubmetr götürülür. Bu bizim eh-

tiyatımızdır. Bu ehtiyat Bakıya, yeni qaz almıĢ rayonlara, sə-

naye müəssisələrinə bölünür. Bakıya 9 milyon 700 min kubmetr 

qaz verilir. Amma havaların belə keçməsinə görə problem var. 
Elə öz iĢçilərimdən soruĢuram, bəzilərinin evində qaz zəif yanır. 

Biz məcbur olduq ki, səmərəli iĢləməyən qazanxanaları bağla-
dıq. Hacıbala müəllim bunu deyəcək. Bilirsiniz, qaz istifadə 

olunur, amma nəticəsi yoxdur, batareyalar soyuqdur. Çünki 
suyun hərarəti 80–90 dərəcə olmalıdır. Ona görə fikirləĢdik ki, 

onsuz da camaat elektrik enerjisindən istifadə edir, o qazan-
xanaları bağlayaq, qazı baĢqa yerlərə verək.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: Bunlar hamısı onu göstərir ki, biz 
lazımi qədər hazırlıqlı deyilik. Ġndi gərək, heç olmasa, paytaxt 

üçün, Bakı üçün etibarlı tədbirlər görək ki, hansı ekstremal 
vəziyyət yaranır-yaransın, paytaxt təmin olunsun. Axı belə 
olmaz!  

A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident, haqlısınız. Am-

ma bir reallıq da ondan ibarətdir ki, ehtiyatımız bu qədərdir. 
Tələbat artdıqca, gərək nəyin hesabınasa qaz alaq. Bizim 

yataqlarda qazımız var. Onlar proqram tutublar.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Var, sən o gün mənə deyirdin. ĠĢlə-

mək, çıxarmaq lazımdır. Bunlar gələcəyin iĢidir. Ancaq Bakı-

ya nə qədər qaz verilir, bu qaz istehlakçıya nə qədər çatır, 
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əgər bunları müqayisə etsən, görəcəksən ki, itki elektrik 
enerjisindən də çoxdur. Sən özün deyirsən ki, srağagün müza-

kirə aparmısan. Qazanxana iĢləyir, qızır, orada da beĢ-altı 
adam kürəyini verib qızdırır, bəzən oradan su da götürüb isti-

fadə edir, amma evə qaz gəlmir. Demək, itkidir. Elədirmi, 
yoxsa yox? 

A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli, elədir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən özün dünən mənə dedin ki, nə 

qədər qazanxananı bağlayırsınız. 
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Cənab Prezident, dünən 4 

qazanxana bağlanıbdır. Çünki 20–30 dərəcədən yuxarı su 
vermir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, su vermir, onu bağla. Qazı 

birbaĢa yaĢayıĢ evinə ver.  
Ə l i x a n   M ə l i k o v: Cənab Prezident, biz 2003-cü ilin 

tələbatına uyğun balans hazırlamıĢıq. Düzdür, hələ ona ba-
xılır. Bizə əlavə 1,5 milyard kubmetr qaz tələb olunur ki, tə-

minatı ödəyək. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əlavə qaz tələb olunur, amma əlavə 

pul da tələb olunur. Ġndi baxaq görək, mümkün olsa, əlavə 
alacağıq.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Qazыn pulu respublika üzrə 50 faiz, 

Bakıda 38 faiz  ödənir.  
H e y d ə r    Ə l i y e v: Rayonlara verdiyin qazın pulunu 

100 faiz ödəyirlər? 
A r t u r    R a s i z a d ə: Bəli, 87–90 faiz ödənir. 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Qaz yeni verilən 32 rayonda ödə-

niĢ 89–90 faiz təĢkil edir. Əvvəldən qaz alan 16 rayonda 

ödəniĢ 48,6 faiz təĢkil edir. Sumqayıt Ģəhəri 31 faizə, Bakı 42 
faizə qalxıbdır. Ümumilikdə, bu ilin yekununa görə 48 faiz 
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təĢkil edir. 2001-ci ildə isə ümumi respublika üzrə 32,5 faiz 
təĢkil edirdisə, indi 48 faizə çatıbdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Qəribədir, insanlar dəyiĢilibdir, nə-

dir?! Biz, Bakıda qədimdən yaĢayan adamlar həmiĢə öyrən-

miĢik ki, qazdan, sudan istifadə edirsənsə, bunun pulunu ver-
mək lazımdır. Ġndi Bakıya kənardan gələnlər var, qaçqınlar, 

filanlar var, onlar bu sistemə öyrənməyiblər və bəlkə imkan-
ları da yoxdur. Amma Bakıda əhalinin əksəriyyəti daimi, 

köklü yaĢayan insanlardırlar. Nə təhər olur ki, qazdan, 
elektrik enerjisindən, sudan istifadə edir, pulunu vermirlər?  

A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident, biz qazın 1000 

kubmetrini 54 dollara alırıq. Əhaliyə isə 7,9 dollara satırıq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Rusiyadan qazın 1000 kubmetrini 

54 dollara alırıq, əhaliyə və bütün istehlakçılara 7,9 dollara 
satırıq. Elədir? Burada da bütün ağırlıq hökumətin üzərinə 

düĢür.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident, Sizinlə axırıncı 

dəfə KiĢinyov sammitində olduğumuz zaman mən Moldova-
nın BaĢ nazirи ilə görüĢdüm. Bu məsələyə xüsusi diqqət yetir-

dim. Moldova Rusiyadan təxminən 2 milyard kubmetr qaz 
idxal edir. Bu qazın 1000 kubmetrinin qiyməti 52–54 dol-

lardan 80 dollara qədərdir. Qazı əhaliyə həmin qiymətə satır 
və haqqını 100 фaiz yığırlar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Orada əhalinin maddi vəziyyəti də 
Azərbaycandakından xeyli aĢağıdır.  

V a h i d   A x u n d o v (iqtisadi siyasət üzrə dövlət müşa-
viri): Cənab Prezident, Sizin yaxĢı yadınızdadır, чörəklə də 
belə problem oldu. Nə qədər taxıl alırdıq, yenə də чörək qıt-

lığı vardı. 
H e y d ə r    Ə l i y e v: Elədir. 
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V a h i d  A x u n d o v: Ġndi deyirlər ki, qaz azdır. Mən əmi-
nəm ki, nə qədər qaz idxal etsək, yenə də çatmayacaqdır. 

Çünki prinsipcə, qaz təchizatının idarə edilməsi düzgün 
qurulmayıbdır. Əsas bundan baĢlamaq lazımdır. Birincisi, 

sayğac olmayan yerdə nə qədər qaz versəniz də ona nəzarət 
etmək mümkün deyildir. Ġkincisi, ödəniĢ sistemi düzgün 

qurulmayıbdır. Nəzarətçilər qapı-qapı gəzib pul yığırlar. Bu 
pulun hansı hissəsi dövlətə catır, hansı hissəsi də ciblərdə 

qalır, məlum deyildir. Tezliklə ödəniĢ sistemində islahatlar 
aparmaq lazımdır. Onda əminəm ki, 8 milyard kubmetr qaz 
bəs edəcəkdir.  

H  e y d ə r  Ə l i y e v: Fərhad Əliyev, qaz sistemində isla-
hatlar keçirmək nəzərdə tutulub, yoxsa yox? 

F ə r h a d   Ə l i y e v (Iqtisadi Inkişaf naziri): Cənab Prezi-
dent, bəli, nəzərdə tutulubdur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə vaxt? 
F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Prezident, fərman veril-

məlidir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Fərman? 

F ə r h a d   Ə l i y e v: Bəli, bu, fərman əsasında olmalıdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hazırlayın, fərman verərəm. Əgər 

biz buna hazırıqsa. Burada xeyli hazırlıq iĢləri görmək lazım-
dır. Fərman da hazırlayın, verək.  Vahid Axundov doğru de-

yir. Ġndi pis-yaxĢı, biz bəzi Ģəbəkələr yaratmıĢıq, elektrik üzrə 
onların  nəticəsi əvvəlkilərə nisbətən müsbətdir, yoxsa yox? 

F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Prezident, keçən illə müqayi-
sədə Bakı Ģəhəri üzrə elektrik enerjisi haqqının yыğılması 50 
faizdir. Bu rəqəm keçən il 28 faiz olubdur. Bu il isə yığım, 

yəni «Azərenerji» üzrə ödəniĢ 11 ay ərzində 50 faizdir. Ra-
yonlar üzrə, bütün respublika üzrə götürsək, 30 faizdir.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Bütün respublika üzrə? 
F ə r h a d   Ə l i y e v: Bəli, 2002-ci ilin 11 ayı üzrə. 2001-ci 

ildə isə respublika üzrə cəmi 18 faiz olubdur. Yəni artım var.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Bakının özündə 18 faiz olubdur. 

F ə r h a d   Ə l i y e v: Bakının özündə əhali qrupu üzrə 11 
ayda  hesablasaq, yığım 24 faizdir. Cənab Prezident, Siz ba-

yaq Pirverdiyevə sual verdiniz ki, elektrik enerjisi ilə tam 
təminat olacaq, yoxsa yox. O, tam cavab vermədi. Mən Sizin 

qarĢınızda məsuliyyətlə demək istəyirəm ki, bu pulun ödəniĢi 
qarĢısında əhaliyə tam elektrik enerjiси vermək mümkün 
deyildir. Çünki transformatorlar elektrik enerjisindən, qızdı-

rıcılardan istifadə olunması hesabına həddindən artıq yüklə-

nir, qızır və ona görə də ayrılmalar olur. Həm kabellər, həm 

də transformatorlar yanır. Ona da 8–10 saat vaxt lazımdır ki, 
yenidən təmir olunsun. Təmirə baĢlayanda çıxırlar, yolu kə-

sirlər, baĢqa tədbirlərə əl atırlar ki, iĢıq söndü. Heç kəs demir 
ki, evdə hansı istilik qızdırıcıları tətbiq edir, hansıları qada-

ğandır və həddindən artıq yüklənir. Ġcazə versəniz,  bir-iki 
təklifim var, bir az sonra deyərəm. 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Cənab Prezident, həmin məsələ ilə 
əlaqədar 2002-ci ilin yanvarından bank ödəmə sisteminə 

keçmiĢik. Bu gün Bakının bütün rayonlarında bank ödəmə 
sistemi təĢkil olunubdur. Bunun nəticəsidir ki,  indi Bakı 

Ģəhərində 2001-ci illə müqayisədə, əhali tərəfindən ödəmə 48 
faizə çatıbdır.  

Bakı Ģəhərində abonentlərdə sayğaclar 10 faiz təĢkil edir. 
Dünya Bankının krediti ilə əlaqədar qənaət olunmuĢ məbləğ 
var idi, Nazirlər Kabinetinin razılığı ilə həmin məbləğə qaz 

sayğaclarının alınması üçün müsabiqə keçirildi və yaxın 
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günlərdə 60 min sayğac alınıbdır. Onu da nəzərdə tutmuĢuq 
ki, bunlar Bakıda, əsasən, sıx yaĢayıĢ massivlərинdə qoyulsun. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Qurtardın? 
Ə l i x a n   M ə l i k o v: Bəli.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: ƏyləĢ.  
      
 

Azərbaycan Respublikasi Dövlət 

Neft Ģirkətinin Prezidenti 

Natiq Əliyevin çыхышы 
 

Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident! 

ÇıxıĢımın əvvəlində demək istəyirəm ki, qıĢ mövsümünün 
belə tez gəlməsinə, havaların belə qarlı keçməsinə baxmaya-

raq, Dövlət Neft ġirkətinin idarə və müəssisələri ritmik iĢlə-

yir. Neftçilərimiz oнların üzərinə düĢən məsuliyyəti dərindən 
dərk edərək, çətin hava Ģəraitində dənizdə və quruda öz vəzifə 

borclarını layiqincə yerinə yetirirlər və respublikamızın neftə, 
neft məhsullarına və təbii qaza olan tələbatını təmin etmək 

üçün bütün imkanlarını səfərbər etmiĢlər.  
Bu qıĢ günlərində neft təsərrüfatlarında və obyektlərində 

heç bir qəza olmamıĢ, iĢ rejimi pozulmamıĢdır. Möhtərəm 
cənab Prezident, xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar ha-

mısı Sizin neftçilərə diqqət və qayğınızın nəticəsidir.  
Bu ilin 11 ayı ərzində neft və qazın hasilatı, təhvili, emalı, 

yataqların iĢlənilməsi və istismarı sahələrində böyük iĢlər 
görülmüĢdür. Yeni quyular və istehsalat obyektləri istismara 

verilmiĢdir. Görülən iĢlərin nəticəsində xam neftin təhvili 
nəzərdə tutulandan 74,2 min ton artıq olmuĢdur və hər iki 
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neft və qazçıxarma istehsalat birlikləri tapĢırıqları artıqlaması 
ilə yerinə yetirmiĢdir.  

Neft hasilatının artmasının əsas səbəbi odur ki, cari ildə 
qazma iĢləri uğurla nəticələnmiĢdir və bu 11 ayda istismara 

49 quyu daxil olmuĢdur. Onlar ümumilikdə 163,5 min тон 
neft vermiĢdir. «GünəĢli» yatağında 5 quyu qazılmıĢdır. 

Onlardan 109,3 min ton neft hasil edilmiĢdir. Hər quyunun 
gündəlik orta hasilatı 170,9 ton olmuĢdur. 

Bundan əlavə, cari ildə Neft DaĢlarında 2 nömrəli kompres-
sor stansiyasının geniĢləndirilməsi, «GünəĢli» yatağında 14 
nömrəli özülün tikilməsi onu 12 quyu üçün geniĢləndirməyə 

imkan verəcəkdir. Bu obyekt 2003-cü ilin birinci rübündə baĢa 
çatdırılacaqdır. Həmin yataqda 13 nömrəli özülün 2003-cü ilin 

sonuna qədər təhvil verilməsi orada 20 quyunun qazılmasına 
imkan yaradacaqdır. Neft DaĢları–Bahar yeni qaz kəmərinin 

tikilməsi və baĢqa zəruri tədbirlər həyata keçirilir.  
Qaz sahəsinə gəldikdə isə, 11 ayda «Azəriqaz» Səhmdar 

Cəmiyyətinə nəzərdə tutulmuĢ 4 milyard 35 milyon kubmetr 
əvəzinə 3 milyard 866 milyon kubmetr, yəni 169 milyon kub-

metr az qaz verilmiĢdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: «Çıraq»dan nə qədər qaz almısınız? 

N a t i q   Ə l i y e v: Cənab Prezident, «Çıraq»dan biz 
sutkada təxminən 2,7 milyon kubmetr qaz alırıq. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi çıxan qazın hamısını götürürsü-

nüz, yoxsa havaya gedir? 

N a t i q   Ə l i y e v: Cənab Prezident, Siz bununla həmiĢə 
maraqlanırsınız. Siz biлiрsiniz ki, biz bunun üzərində iĢləyirik. 
Fərman vermiĢdiniz. O, kompleks tədbirləri nəzərdə tutur. 

Onun əsasında biz orada böyük iĢlər gördük. Əsas məsələ o 
idi ki, Neft DaĢlarındakı 2 nömrəli kompressor stansiyamızın 
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gücü çatmırdı. Üç əlavə aqreqat qoymaqla stansiyanın gücü-

nü artırdıq. Həm «GünəĢli»dən, «Çıraq»dan, həm də Neft 

DaĢlarından çıxan qaz bu kompressor stansiyası vasitəsilə 
sahilə gətirilir. «Pennzoyl» stansiyanı tikəndə onun layihə 

gücü – ötürmə qabiliyyəti təxminən sutkada 5 milyon kub-
metr idi. Biz onu 7,3 milyon kubmetrə çatdırmıĢıq.  

Mən açıq deməliyəm, «Çıraq–1»də hasil olunan qazın 
hamısını sahilə gətirə bilmirik. Ona görə ki, bu qaz iki həcmə 

bölünür. Biri aĢağı təzyiqli qazdır, yəni onu biz heç cür gətirə 
bilmirik. O, sutkada təxminən 500–600 min kubmetrdir. Bir 
də ki, – Siz qabaqlar deyirdiniz ki, biz onu havaya buraxırdıq – 

yüksək təzyiqli qazdır. Onu biz öz gücümüzlə sahilə gətirə 
bilmirdik. Biz onun hamısını yığmıĢıq. Orada indi təxminən 

800 min kubmetr yüksək təzyiqli qaz yığılır və sahilə gətirilir.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Qazın hamısını sahilə gətirmək 

üçün həm kompressor stansiyası yeniləĢdirilməli, həm də Neft 
DaĢlarından sahilə qədər 68 kilometr boru kəməri çəkil-

məlidir. Borular artıq alınıb. Qazın sahilə gətirilməsini gələn 
il üçün nəzərdə tutmuĢuq, Sizə məruzə edəcəyik.  Hələlik isə 

qurtarmayıbdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Allah eləsin ki, qurtarsın, ancaq 

mənim bu sualımın mənası daha da geniĢdir. O mənada ki, 
biz «Çıraq» platformasını iĢə salandan sonra aydın oldu ki, 

səmt qazını tamamilə pulsuz olaraq alıb sahilə çatdıracağıq. 
Bu bizi sevindirdi. Bununla əlaqədar müqavilə də vardı. 

Amma məlum olanda ki, qazın çox hissəsini sahilə biz gətirə 
bilmirik, bu  bizdə çox böyük narahatçılıq törətdi. Ġndi neçə il 
keçibdir, «Çıraq» yatağını istifadə edirik. Artıq 2002-ci il 

qurtarır. 5 il keçibdir. Amma yenə bu problemi həll edə 
bilmədik. Ġndi sən deyirsən onu həll edin. Ancaq mən nə ba-
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rədə düĢünürəm və xahiĢ edirəm. Deyirəm ki, qabaqcadan sizi 
xəbərdar edirəm. Ġndi  «Azəri»də ki, yeni platforma qoyula-

caq, orada quyuların sayı da «Çıraq»dakından 2 dəfə artıq 
olacaq, elədirmi? 

N a t i q   Ə l i y e v: Bəli, 48 quyu olacaq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənə elə gəlir, orada hər quyudan 

daha çox neft gözlənilir. Burada səmt qazı gör nə qədər 
olacaq. Olacaq, olmayacaq? 

N a t i q   Ə l i y e v: Olacaq, cənab Prezident. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi gəlin danıĢaq. Biz həmin o layi-

həni ki, indi həyata keçiririk, burada bizim də, baĢqalarının 
da  investisiyaları var. Biz «Azəri»ni istismara verəndə yenə 

də bu cür hadisələrlə üzləĢəcəyik.  
N a t i q   Ə l i y e v: Xeyr, cənab Prezident. Çünki müqavi-

lənin özündə belə bir maddə var ki, səmt qazı sahilə gətiril-
məlidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu, birinci müqavilədə də var idi. 
Amma mən soruĢanda ki, niyə yerinə yetirilmir, sənin yadına 

salıram, mənə dedilər ki,  oradan çəkilən boru həmin qazın 
hamısını götürə bilmir. Nə üçün? Çünki biz bilmirdik ki, bu 

qədər səmt qazı çıxacaq. Yadındadır, ya yox? Yadındadır. 
Mənim də yadımdadır. YaxĢı, o vaxt bilməmiĢik ki, səmt qazı 

nəzərdə tutulandan artıq çıxacaq. Ona görə də indiyə qədər 
biz onun hamısını götürə bilmirik. Ġndi gəlin fikirləĢək ki, 
birincisi, səmt qazı nə qədər çıxacaq? Ġkincisi, gözləniləndən 

nə qədər artıq ola bilər? Ona görə bunun üçün tədbir görək. 
Yoxsa, indidən tədbir görülməsə, o vaxt gəlib bu vəziyyətə 

düĢəcəyik. Sən deyəcəksən mən dedim ki, boru çəkilib, o 
bundan ötrü deyildi, ondan ötrü idi. Düz deyirəm?  
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N a t i q   Ə l i y e v: Cənab Prezident, tamamilə düz deyir-
siniz. Mənim də yadımdadır ki, Siz onda bizim səhvimizi 

göstərdiniz. Yəni layihə vaxtı bunlar nəzərdə tutulmamıĢdı. 
Ancaq keçən dəfə də biz onu müzakirə edəndə, Sizin yadı-

nızdadır, biz belə nəzərdə tutmuĢduq və belə planlaĢdırırdıq 
ki, hər bir quyu sutkada 400–500 ton neft verəcəkdir. Siz də 

bilirsiniz ki, bunlar yeni üsullar tətbiq ediblər. Hər quyunun 
hasilatı 2 min tona qalxmıĢdır. Biz isə nəzərdə tutmuĢduq ki, 

500 ton olacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Natiq, bunlar aydındır. Bu oldu 

keçdi. Mən indi bunu deyirəm ki, ikinci dəfə belə səhvlər 
buraxma. 

N a t i q   Ə l i y e v: Cənab Prezident, indi bu layihələrə 
tam baxmıĢıq. Hər Ģey nəzərdə tutulub. «Azəri» yatağından 

yeni bir qaz kəməri çəkiləcəkdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: O kəmərin tutumu nə qədər nəzərdə 

tutulub? Yaz, Əli Həsənov, sən yaz. Sənə də birbaĢa tapĢırı-

ram. Bu məsələ ilə ciddi məĢğul ol. Biz orada çox qaz hasil 

edəcəyik. «Azəri» platformasını iĢə salanda bunu əldə edə 
bilərik. Eyni zamanda, keçmiĢ hadisələrlə rastlaĢsaq, itirə də 

bilərik.  
N a t i q   Ə l i y e v: Demək istəyirəm ki, qaz sahəsi bizim 

zəif yerimizdir. Ümumilikdə, bu sahədə biz çox iĢlər görürük. 
Neft DaĢlarında yığılan qazın sahilə gətirilməsinin gündəlik 
həcmini 300 min kubmetr artırmıĢıq. «Bahar»–Hövsan möv-

cud qaz xəttini yenidən təmir edərək, 1 nömrəli ĠEM-lə birləĢ-

dirmiĢik. Ġndi «ġimal» DRES-i həm «Azəriqaz»la, həm də 

«Azərenerji» ilə birlikdə qazla təmin edirik və s. Ancaq mən 
yenə demək istəyirəm ki, bizim bu qaz sahəsində zəif yerlə-

rimiz çoxdur. Burada BaĢ nazir də dedi, düz də dedi, Neft 
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DaĢlarındakı sıxıcı kompressor stansiyamızın gücü yenə də 
artırılmalıdır.  

Gələn il də tədbir görəcəyik, onu yeni üç aqreqatla təmin 
edəcəyik. Əgər «Pennzoyl» gəlib ona 9 aqreqat qoymuĢdusa, 

biz öz gücümüzlə onu müasir Avropa standartlarına uyğun və 
onlardan heç də pis olmayan səviyyəyə çatdırdıq. Mən 

onların hamısını dəvət edirəm, gedib baxsınlar – yeni bir 
stansiya tikmiĢik, heç kəs deyə bilməz ki, bunu «Pennzoyl», 

yoxsa Dövlət Neft ġirkəti tikibdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunu yaxĢı öyrənmisiniz? 
N a t i q   Ə l i y e v: Bəli, öyrənmiĢik. Ġndi orada yenidən 3 

aqreqat da qoyacağıq, gücünü artıracağıq. Bu məsələdə, BaĢ 
nazirin dediyi kimi,  bizim bir zəif yerimiz də var. Cənab 

Prezident, həm «GünəĢli»dən, həm də Neft DaĢlarından 
sahilə bir qaz kəmərimiz var. Yəni, ehtiyat boru kəmərimiz 

yoxdur. Biz həmiĢə Allaha yalvarırıq ki, orada bir hadisə baĢ 
verməsin. Özü də bu bizə qazın həcmini artırmaqdan daha 

çox kəmərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımdır.  
Biz BaĢ nazirlə Nazirlər Kabinetində buna bir neçə dəfə 

baxmıĢıq. Sizin yadınızdadırsa, bizə tapĢırıq vermiĢdiniz ki, 
bununla məĢğul olaq. Biz həmin məsələ ilə məĢğul olmuĢuq. 

Borular indi Azərbaycandadır, onların örtük iĢlərini görmək 
lazımdır. Kəməri öz gücümüzlə çəkəcəyik. Deməli, bir boru-

düzən gəmimiz var. Onu təmir etməli və daha da güclən-
dirməliyik ki, dərin sularda iĢləyə bilsin. Bunu da, Allah qoy-

sa, martda qurtaracağıq. Hesab edirəm ki, 2003-cü ilin av-
qust–sentyabrında o iĢləri tamam qurtarıb, payız–qıĢ mövsü-

münə hazır olacağıq.  

Bu bizim üçün əsas məsələdir. Ona görə ki, «GünəĢli» 
yatağında biz çox iĢlər görürük. 14-cü platformanı indi yeni-
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dən qurmuĢuq. Təzə ildən orada yeni quyular qazmağa baĢ-

layacağıq. 19-cu platformanı da öz gücümüzə tikmiĢik. Orada 

bir qaz quyusu qazmıĢıq. Çox keyfiyyətli quyudur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz öz gücünüzə, öz iĢinizə inanmalı-

sınız. O Ģirkətlərlə müqavilələriniz var, o ayrı, amma «GünəĢ-

li»də hansısa iĢ görürsənsə, deyirsən ki, öz gücümüzə eləmiĢik. 

Belə də olmalıdır. Öz gücünüzə eləməlisiniz. Qazdan, Neft 
DaĢları haqqında çox danıĢdın. Onu bilirəm. Bilirəm ki, 

«Pennzoyl» 3 dəfə buraya gəldi, sizinlə danıĢdı, bilmirəm 
hansı Ģərtlərlə danıĢdı, Allah bilir, nə cür olub. Bizdən çox da 
pul aldı. Mənim yadımdadır, kompressor stansiyasını tikdi, 

getdi. Ġndi əgər siz onun yanında, ona bərabər, ondan da 
fərqlənməyən stansiya tikmisinizsə, təbii, bu belə də ol-

malıdır. Çünki neçə ildir siz yan-yana iĢləyirsiniz. Buna görə 
Neft ġirkətinin əhatə etdiyi sahədə siz öz iĢlərinizi özünüz 

görməlisiniz.  
N a t i q   Ə l i y e v: Bəli, cənab Prezident, indi hansı iĢləri 

görürüksə, çalıĢırıq ki, dədə-baba üsulu ilə yox, Avropa stan-
dartlarına uyğun yerinə yetirək. 

Cənab Prezident, mən bir məsələyə toxunmaq və xatırlat-
maq istəyirəm ki, 1999-cu ilin payız–qıĢ mövsümündə 

əhalinin və iqtisadiyyatın elektrik enerjisi ilə təminatında 
böhran vəziyyəti yaranmıĢdı. Stansiyalarda mazuta olan tələ-

batın ildən-ilə kəskin surətdə artması bizi fövqəladə tədbirlər 
görməyə  məcbur etmiĢdi. Yəni, Bakı–Novorossiysk xətti ilə 

xam neftin nəqli tam dayandırılmıĢdı. Bilirsiniz ki, bu bizim 
öhdəliyimiz idi, ancaq buna baxmayaraq, onu dayandırdıq. 
Hasil olunan xam neft maksimum mazut emal etmək üçün 

bütün həcmdə emal zavodlarına verilmiĢdi. Neftayırma za-
vodları səmərəli texnoloji rejimdən məcburiyyət qarĢısında 



160 

 

«mazut rejiminə» keçmiĢdi. Azərbaycan ərazisindən tranzitlə 
nəql olunan mazutun hamısı respublikada saxlanılır və əlavə 

mazut da idxal edilirdi. Lakin bu tədbirlər də vəziyyəti yaxĢı-

laĢdıra bilməmiĢdi.  

Ġndi vəziyyət tam dəyiĢib. Hamınızın xatirindədir, böhran 
vəziyyətindən çıxmaq üçün  Dövlət Neft ġirkətinin birinci vit-

se-prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev tərəfindən 
respublikaya təbii qazın idxalı və onun «Azərenerji»nin elek-

trik stansiyalarında istifadə olunması, bunun  nəticəsində isə 
mazut istehlakının azaldılması və dünya bazarında təbii qazla 
müqayisədə daha qiymətli olan xam neft, neft məhsulları, o 

cümlədən mazut ixracının artırılması haqqında təĢəbbüs və 
təkliflər irəli sürülmüĢdür.  

Bu məsələ 2000-ci il iyunun 3-də Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti tərəfindən keçirilmiĢ müĢavirədə ətraflı 

müzakirə olunmuĢ, bəyənilmiĢ, prezidentin 29 iyun 2000-ci il 
tarixli fərmanыnda neft, qaz və enerji təsərrüfatının qaydaya 

salınması istiqamətində digər tədbirlərlə yanaĢı, öz əksini 
tapmıĢdır. Bununla əlaqədar «Azərenerji»nin elektrik stansi-

yalarında mazut yandırılmasının azaldılması məqsədi ilə 
respublikaya təbii qazın idxalı Dövlət Neft ġirkətinə tapĢırıl-

mıĢdır.  
Bu tədbirlər öz yüksək səmərəliliyini göstərib və göstər-

məkdədir. Cari ilin dekabrın 19-dək Rusiyadan 3 milyard 730 
milyon kubmetr qaz idxal edilmiĢ və «Azəriqaz» sisteminə 

təhvil verilmiĢdir. Bütövlükdə «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyə-

tinə 11 ayda Dövlət Neft ġirkətinin hasil etdiyi qaz da nəzərə 
alınmaqla, 7 milyard 363 milyon kubmetr qaz təhvil 

verilmiĢdir. Rusiyadan alınan qazın dəyəri – 188,5 milyon 
dollar Dövlət Neft ġirkəti tərəfindən ödənilmiĢdir. Görün, bu 
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alınan qaz əhalimizə, neft sənayemizə necə baha baĢa gəlir, 
ancaq necə səmərə verir.  

Bunun nəticəsində Bakı–Novorossiysk neft boru kəməri 
vasitəsilə 11 ayda biz 2 milyon 197 min ton neft ixrac etmiĢik. 

Cari ildə ilk dəfə olaraq, mazut idxal yox, ixrac olunmuĢdur. 
11 ay ərzində «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinə nəzərdə 

tutulmuĢ 1261 min ton əvəzinə, 1436 min ton mazut, yəni 174 
min ton artıq mazut verilmiĢdir. 

Dekabrın 19-dək isə 1303 min ton, yəni, 205,5 min ton artıq 
mazut verilmiĢdir. Bununla yanaĢı, cari ildə görün nə qədər 
bizdə mazut qalmıĢdı ki, onu istifadə etdik və 924,4 min ton 

mazut ixrac etdik.  Yəni, bunlar da bizə əlavə gəlir gətirdi və 
ona görə imkanımız oldu ki, aldığımız qazın pulunu verək. 

Sizin tapĢırığınızla, çətinlikləri nəzərə alaraq, enerji sisteminə 
kömək məqsədi ilə Dövlət Neft ġirkəti müqavilə əsasında bu il 

Rusiyadan 992 milyon kilovat–saat elektrik enerjisi almıĢdır. 
Buna da 25,8 milyon ABġ dolları ödənilmiĢdir.  

Ümumiyyətlə,  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġir-
kəti ilin axırına qədər ölkənin energetika sisteminə 1 milyon 

576 min ton mazut verilməsini təmin edəcək ki, bu da tapĢı-

rıqdan 243 min ton çoxdur. Beləliklə, ekvivalent nöqteyi-

nəzərindən  Dövlət Neft ġirkəti ilin axırına qədər vermədiyi 
185 milyon kubmetr qazın əvəzinə, Ģərti yanacaq hesabı ilə  

tapĢırıqdan 85 min ton artıq mazut təhvil verəcəkdir.  
Təbii qazın idxalı neft emalı zavodlarının səmərəli iĢləməsi 

üçün imkanlar yaratmıĢdır və qurğuların «mazut rejimində» 
iĢləməsinin qarĢısı tam alınmıĢdır. Bu da bizə imkan verir ki, 
maye qazın istehsalını artıraq, çünki bu da əhali tərəfindən 

istifadə olunan  yanacaqdır. Maye qazın istehsalını 40 min 
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ton artırmıĢıq. Bundan bütün rayonlarımızda və Ģəhərimizdə 
istifadə olunur.  

Bunu nə üçün deyirəm? Neft emalı qurğularının daha да 
dərin rejimdə iĢləməsi, yüksək dəyərli, açıq rəngli neft məh-

sullarının istehsalı artmıĢdır.  
Qazın idxalı hesabına respublikada təbii qazın həcminin 

artması əhalinin də təminatını xeyli yaxĢılaĢdırmıĢdır.  
Neft emalında «mazut rejimi»ndən imtina edilməsi və daha 

səmərəli texnoloji proseslərdən istifadə olunması maye qazın 
istehsalının artırılmasına, mazutun elektrik stansiyalarına 
daĢınması xərclərinin azaldılmasına, elektrik stansiyalarının 

qazla iĢləməsi nəticəsində ətraf mühitə və istismar olunan 
avadanlıqlara vurulan ziyanın xeyli azaldılmasına gətirib 

çıxarmıĢdır. Yəni, biz bunun bilavasitə xeyrini görürük. Bu 
puldadır, əmtəədədir. Ancaq onun ətraf mühitə təsiri də olur. 

Tutaq ki, biz əvvəllər stansiyalara 3–4 milyon ton mazut gön-
dərirdik. Onu stansiyalara çatdırmağın nə qədər xərcləri var 

idi. Ġndi biz 1 milyon 400 deyiriksə, deməli, daĢınma xərcləri 
də azalmıĢdır.   

Sizin tapĢırığınızla biz BaĢ nazirin yanında bu məsələlərə 
baxmıĢıq. Ġndi də bəzi tədbirlər görürük, gələcəkdə də görəcə-

yik. Rusiya müqavilədəkindən təxminən 40 milyon kubmetr 
qaz az vermiĢdir. Mən BaĢ nazirin tapĢırığı ilə bu məsələ ilə 

məĢğul oldum, «Ġtera» Ģirkəti ilə danıĢıqlar apardım. Onlara 
məktub göndərdik ki, bu il dekabрın axırına kimi gündə 14,9 

milyon kubmetr əvəzinə, 2 milyon kubmetr də artıq versinlər. 
Srağagün mən danıĢanda onlar bunu qəbul etmiĢdilər. Ancaq 
hələ  dəyiĢiklik görmürцк. Ona görə də yenidən bu iĢlə məĢğul 

olacağıq ki, onlar bunu versinlər. Bu birincisi. Ġkincisi, belə 
gərgin vəziyyəti nəzərə alaraq, biz tapĢırıq vermiĢik ki, zavod-
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lar hələ ki, mazutun ixracını dayandırsınlar və tam həcmdə 
enerji stansiyalarına versinlər. Təxminən 50 miлйон ton ma-

zut vermək niyyətindəyik.  
Cənab Prezident, Siz də dediniz, biz 2003-cü ildə qaz hasi-

latının artırılması məsələsinə çox ciddi fikir veririk. Bunları 
dedim, təkrar etmək istəmirəm. ĠnĢallah, nəzərdə tutduqları-

mızı gələn il yerinə yetirsək, hesab edirəm ki, payız–qıĢ möv-
sümünə daha hazırlıqlı olacağıq. Çox sağ olun. 

 
    * * * 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bilirsiniz, çıxıĢ edənlər çox vaxt apa-

rırlar. Düzdür, bu məsələlərin hamısı vacibdir. Burada lazım 
olmayan artıq söz görmürəm. Amma eyni zamanda, vaxt 

daща gedib. Ġndi iki saat olacaqdır ki, biz oturub iĢləyirik.  
AbĢeron Regional Сящмдар Su Cəmiyyətinin sədri Oqtay 

Əsədova söz verilir. 
Sənə nə qədər vaxt lazımdır?  

O q t a y   Ə s ə d o v: Cənab Prezident, qıĢa hazırlıqla əla-
qədar məlumat vermək üçün 10 dəqiqə vaxt lazımdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz əhalini qıĢ Ģəraitində su ilə necə 
təmin edirsiniz? Ümumiyyətlə, su təminatı necədir? Bax, bu-
nun perspektiv məsələləri ilə  məĢğulsunuzmu?  

A r t u r   R a s i z a d ə: Биз  məĢğuluq.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bunu burada müzakirə etməyə ehti-

yac yoxdur.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən bunları mənə ayrıca məruzə eт-

миsən.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli. 
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AbĢeron Regional Səhmdar Su Ъəmiyyətinin  

sədri Oqtay Əsədovun чыхышы 
  
Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları! 
Cənab Prezident, icazə verin, iĢinizin gərgin dövründə in-

frastrukturla bağlı həyati vacib məsələlərə qaygı göstərərək 
vaxt ayırdığınıza görə Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirim. 

Bildiyiniz kimi, AbĢeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyəti 
Bakı, Sumqayıt Ģəhərlərini və AbĢeron yarımadasındakı digər 

yaĢayıĢ məntəqələrini içməli su ilə təmin edir.  
Cəmiyyət cari ilin 11 ayı ərzində regionun suya olan tələ-

batını ödəmək üçün 341,9 milyon kubmetr su istehsal etmiĢ-

dir. Onun 73 faizi Bakı Ģəhərinə, 17,1 faizi Sumqayıt Ģəhərinə, 

qalanı isə digər yaĢayıĢ məntəqələrinə verilmiĢdir. 
Payız–qıĢ mövsümünə hazırlıqla əlaqədar istehlakçıları eti-

barlı və fasiləsiz su ilə təmin etmək üçün cəmiyyət tərəfindən 
tədbirlər planı iĢlənib hazırlanmıĢdır.  

Regionumuzun infrastrukturunun vacib və əhəmiyyətli sa-
hələri olan neft, neft emalı, qaz və energetika müəssisələrinin, 
o cümlədən rayon istilik qazanxanalarının payız–qıĢ mövsü-

mündə lazımi miqdarda su ilə fasiləsiz təminatı birmənalı ola-
raq həll edilir və daim diqqət mərkəzindədir. 

Bakı Ģəhərinin müxtəlif rayonlarındakı istilik qazanxanala-
rını payız–qıĢ mövsümündə su ilə təmin etməkdən ötrü su kə-

mərlərinin yoxlanılması və istismara tam yararlılığını müəy-
yənləĢdirmək üçün yoxlamalar aparılmıĢdır.  

Cari ildə qıĢa hazırlıqla əlaqədar magistral su xətlərinin 20 
kilometrə yaxın hissəsində borular dəyiĢdirilmiĢ, 450-dək 
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elektrik mühərriki, 400-dək su nasos aqreqatı təmir edilmiĢ və 
yaxud yenisi ilə əvəz olunmuĢ, 4,7 kilometr uzunluğunda 

elektrik kabeli dəyiĢdirilmiĢ, 247,7 min kubmetr həcmində su 
anbarları yuyulub zərərzisləĢdirilmiĢdir. Ġл ərzində 3700 ün-

vanda su axıntılarının qarĢısı alınmıĢdır.  
Qəza hadisələrinin yüksək texniki səviyyədə operativ ləğv 

edilməsi üçün çoxnövbəli təmir briqadaları yaradılmıĢdır. 
Hazırda Bakı Ģəhərinin bütün rayonlarında müasir texnika ilə 

təchiz olunmuĢ 15 briqada iĢləyir.  
Bu ilin dekabr ayında havaların kəskin dəyiĢməsi ilə bağlı 

olaraq, təmir briqadaları tam səfərbər edilmiĢdir. Onlar öz iĢ-

lərini əlaqədar təĢkilatlarla, o cümlədən Bakı ġəhərи Ġcra Ha-
kimiyyəti, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti, Sumqayıt ġəhər 

Ġcra Hakimiyyəti ilə sıx əlaqədə qurmuĢlar.  
Möhtərəm Prezident, 2001-ci ilin birinci kvartalında 

Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə Səhmdar Su Cəmiyyətinə 
374 ədəd yeni nasos stansiyası verildi. Onlar ləğv olunmuĢ 

nazirliklərdə və təĢkilatlardakı nasos stansiyaları idi. Çox pis 
vəziyyətdə idilər. Yəni, əhalinin haqlı narazılığı var idi. Onla-

ra rəhbərlik edən yox idi. Həmin nasos stansiyaları bizim 
Ģirkətə veriləndən sonra, Sizin Ģəxsi nüfuzunuza görə, Ġsveçrə 

hökuməti, bankı tərəfindən Azərbaycana 5,4 milyon dollar 
dəyərində nasos və elektrik avadanlıqları verildi.  

Hazırda onların 90 faizi quraĢdırılıb istifadəyə verilmiĢ, 10 
faizi isə bu ayın axırına qədər təhvil veriləcəkdir. Yəni, bu 

nasos stansiyalarının istismara verilməsi ilə əhalinin su təmi-
natı daha da yaxĢılaĢacaqdır. Çünki əvvəlki nasos stansiyaları 
düzgün tikilməmiĢ, nasoslar düzgün qurulmamıĢdı. Yuxarı 

mərtəbələrə su çatmırdı. Bu nasos stansiyalarının iĢə salın-
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ması sayəsində 400 min nəfərə yaxın əhali su ilə normal təmin 
ediləcəkdir.  

Möhtərəm Prezident, eyni vəziyyət Sumqayıt Ģəhərinə də 
aiddir. Sumqayıt Ģəhərinin icra hakimiyyətinin baĢçısı bura-

dadır. Onunla mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Belə ki, payız–qıĢ 
mövsümünə hazırlıqla əlaqədar olaraq Sumqayıt Ģəhərində 

təkcə 2002-ci ildə 310 kilometrə qədər su xətlərində sazlama 
iĢləri aparılmıĢdır. Ġrili-xırdalı 4,7 kilometr su xətti yenidən 

qurulmuĢ, 71 suvuran nasos stansiyasının 17-si  yeni avadan-
lıqla təmin  olunmuĢdur. 71 paqon kilometr kanalizasiya xət-
tində profilaktik təmizləmə və təmir iĢləri aparılmıĢdır.   

Bununla bərabər, Sumqayıt Ģəhərində 15-ci, 41-ci, 42-ci, 
47-ci məhəllələrdə, qaçqın və məcburi köçkünlərin yığcam 

yaĢadığı yerlərdə icra hakimiyyəti və beynəlxalq təĢkilatlarla 
birgə 3 nasosxana stansiyası tikilmiĢ, 800 metr su, 360 metr 

kanalizasiya xətti çəkilib istifadəyə verilmiĢdir.  
QıĢa hazırlıqla əlaqədar olaraq Sumqayıt Ģəhərində maĢın 

və mexanizm bazası geniĢləndirilmiĢ, nəzərdə tutulan tədbir-
lərin həyata keçirilməsi və yerli icra hakimiyyəti ilə iĢin əlaqə-

li təĢkili payız–qıĢ mövsümündə Sumqayıt Ģəhərində fasiləsiz 
su təchizatının müstəqil iĢləməsini təmin edəcəkdir.  

Möhtərəm Prezident, çıxıĢımın sonunda icazə verin həyati 
əhəmiyyətli bir məsələ olan su təchizatının inkiĢafına göstər-

diyiniz daimi qayğı və diqqətə görə Sizə bir daha öz minnət-
darlığımı bildirim.  

Sizin rəhbərliyiniz və köməyiniz sayəsində bu sahədə yara-
dılmıĢ müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki bazamız, 
maĢın-mexanizm və avadanlıqla təchizatımız ən mürəkkəb 

meteoroloji Ģəraitdə belə, iĢimizi günün tələbləri səviyyəsində 
qurmağa tam təminat verir. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, bir ümumi sual vermək istə-

yirəm. Ġndi bu dəqiqə Bakı Ģəhərində, hər yerdə insanlar su ilə 

təmin olunurmu, yoxsa yox? 
O q t a y   Ə s ə d o v: Bəli, möhtərəm Prezident, qəza ol-

mayan yerlərin hamısında su təminatı vardır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hər yerdə su var? 

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Bəli, cədvəl üzrə verilir.  
O q t a y   Ə s ə d o v: 50 faiz cədvəl üzrə verilir.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli, cədvəl üzrə verilir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sumqayıtda necədir? 
O q t a y   Ə s ə d o v: Möhtərəm Prezident, Sumqayıtda su 

təchizatı Bakı Ģəhərindən də yaxĢıdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bizdən yaxĢıdır? 

O q t a y   Ə s ə d o v: Bəli. 
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Möhtərəm Prezident, 35 

faizi cədvəlsiz, 65 faizi cədvəl üzrə verilir. Demək olar ki, 
Ģəhərdə su problemi yoxdur.    

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, əyləĢ. Biz o vaxt Bakıda su 
təsərrüfatını lazımi səviyyəyə çatdırmaq üçün Dünya Bankın-

dan və Avropa Bankından 90 milyon dollar kredit götür-
müĢük. Bu kredit qaytarılır, yoxsa yox? 

O q t a y   Ə s ə d o v: Bəli, qaytarılır.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə qədər qaytarılıbdır? 

O q t a y   Ə s ə d o v: 14 milyon dollar qaytarılıb. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Cədvəl əsasında? 

O q t a y   Ə s ə d o v: Bəli, cədvəl əsasında.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bakının su təminatı bundan yaxĢı 

olmalıdır. Vaxtilə Bakının su təminatı nədən ibarət idi? Rəh-

mətlik Hacı Zeynalabdin Tağıyevin  çəkdirdiyi birinci su kə-

məri bizim Bakının neçə faizini təmin edir? 
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O q t a y   Ə s ə d o v: 15 faizini. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı, Kürdən götürdüyümüz su, 

əsas oradandır, bu neçə faizdir?  

O q t a y   Ə s ə d o v: 40 faizdir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəs qalanı haradandır?  
O q t a y  Ə s ə d o v: Ceyranbatan və Ġkinci ġollar xətti – 

Xaçmaz. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Ġkinci ġollar xətti var? 

O q t a y   Ə s ə d o v: Bəli, Xaçmaz xətti. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Tikilibdir? 
A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz indi oradan su götürürük? Niyə 
demirik birinci, deyirik ikinci?  

O q t a y   Ə s ə d o v: Birinci, Zeynalabdin Tağıyevin çək-

dirdiyi xətdir. Ġkinci də Xaçmaz xəttidir – 2,75 kubluq.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Amma bunlar azdır. Mənim xatirim-

dədir, biz ötən əsrin 70-ci illərində Bakıya yeni su kəməri 
çəkmək istəyirdik. Ġkinci ġollar xətti çəkmək istəyirdik. Onda 

Dağıstanda buna imkan vermədilər. Dedilər artıq olmaz. 
Vaxtilə akademik Həsən Əliyev təklif eтmiĢdi, Qəbələ, Oğuz 

və oradakı dağlardan gələn bulaqlarda çox su var. Özü də çox 
təmiz sudur, dağ, bulaq suyudur. O, təklif etmiĢdir ki, onu 

oradan çəkək gətirək Bakıya. Xatirimdədir, onun təkliflərin-
də suyun bir hissəsi öz axarı ilə gələcəkdi, çünki dağlardan 
üzü aĢağıya gəlir. Oradan ġəkiyə gəlib çatana qədər, Ġsmayıl-

lıdan da o tərəfə qədər eniĢdir. O vaxt həmin sulara bax-
mıĢdılar, çox dadlı sular idi. Ġstəyirdik həmin təklifə baxaq, 

ancaq ondan sonra mən buradan getdim. O layihə qaldı. 
Gülürsən, sənin yadındadır? 
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A b i d   ġ ə r i f o v: Qəzetlər də yazmıĢdılar. Ən yaxĢı key-
fiyyətli, dadlı sudur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: ġəkidən gətirməyəcəyik, çünki diĢlə-

rimizin hamısı tökülər. Dediyim suyu çəkirsən? 

A b i d   ġ ə r i f o v: Bəli, gələn il baĢlamaq istəyirik. O su 
saf sudur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Orada su sağlamdır, diĢləri tökmə-

yəcək? 

A b i d   ġ ə r i f o v: Orada alman mütəxəssislərи iĢləyirlər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, bunlar tamam baĢqa mənbə-

lərdən gələn sudur.    
O q t a y   Ə s ə d o v: Möhtərəm Prezident, icazə versəydi-

niz, məlumat verərdim. Bizdə Su Problemləri Ġnstitutu var. 
Böyük Bakının su təchizatının perspektiv planı üzrə bu təklif-

ləri hazırlayıb «McDonalds» Ģirkəti bizdə iĢləyəndə veriblər 
onlara. Onun üzərində iĢləyirlər. Xarici ekspertlər Ģirkəti, 

yəni «McDonalds» Ģirkəti. Yəni Bakı Ģəhərinin 2015-ci ilə 
qədər su təchizatının planıdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən bunu götür, tələb elə, bəli, hə-

min o Problemlər Ġnstitutunda var. YaĢayır həmin institut? 

O q t a y   Ə s ə d o v: Bəli, saxlamıĢıq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Su Problemləri Ġnstitutu var. Bu la-

yihələr orada olmalıdır. Sən onu götür, bax, mənə məruzə elə. 
Mən hesab edirəm, biz bunun üzərində iĢləməliyik. Çünki 
Bakıya biz gərək daha da çox su gətirək. Özü də təmiz bulaq 

suyu. Bunu biz edə bilərik. Buna kredit almaq mümkündür. 
Belə Ģeylərə kredit almaq asandır. Avropa Birliyindən, 

Yaponiyadan, Asiya Bankından da ala bilərik. Sən o sənəd-
ləri götür, bir bax. Sonra mənə məruzə elə. Onları özümüz 

ölçək-biçək. Bu təklif 1970-ci illərin axırında meydana gəl-
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miĢdi. Biz 70-ci illərin əvvəllərində suyu Kürdən gətirirdik. 
Birinci Kür xətti, sonra ikinci Kür xətti, üçüncü Kür xətti. 

Bunlarla məĢğul olduq. Amma bu məsələ də onda gündəliyə 
çıxdı. Mən bir neçə ildir bunun haqqında düĢünürəm, indi də 

bu gün fürsət oldu, istədim bu tapĢırığı verəm. Sən məĢğul ol. 
Çox gözəl bir iĢ olacaqdır. Bakıya bol-bol təmiz su gətirəcə-

yik. Deyirlər, orada çox gözəl sular var.  
YaxĢı, əyləĢ.  
 

Baki ġəhəri Icra Hakimiyyətinin 

baĢçыsы Hacыbala Abutalыbovun чыхышы 
 

Möhtərəm Prezident! 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyəti payız–qıĢ mövsümünə hazır-
lıqla bağlı may ayında rayonların icra hakimiyyəti baĢçıları, 

mənzil-kommunal təsərrüfatı, nəqliyyat, kanalizasiya, istilik 
idarələri rəhbərlərinin iĢtirakı ilə geniĢ müĢavirə keçirmiĢ, 

2002-ci il 13 may tarixli sərəncamla «2002–2003-cü illərin pa-
yız–qıĢ mövsümünə hazırlıq haqqında» qərargah yaratmıĢdır. 

Ötən müddət ərzində Ģəhər təsərrüfatının bütün sahələrində 
əhalinin kommunal-məiĢət xidmətlərinə olan tələbatını ödə-

mək istiqamətində konkret tədbirlər həyata keçirilmiĢ, 

sentyabr ayının 1-ə qədər rayonların icra hakimiyyəti baĢçı-

ları və Ģəhər icra hakimiyyətinə tabe olan strukturlar görül-

müĢ iĢlər haqqında hesabat vermiĢlər. 
Qeyd etmək istərdim ki, son 100 ildə Bakıda görünməmiĢ 

Ģaxtalar, qarlı günlər Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin tabeçi-
liyində olan bütün qurumların qıĢa necə hazırlaĢdığını bir da-

ha hamıya nümayiĢ etdirdi. Hazırlıq iĢlərinin müvafiq qu-
rumlar tərəfindən vaxtında təĢkil edilməsi nəticəsində Ģəhər 
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əhalisi bir sıra problemlərdən azad olmuĢdur. Yay aylarında 
Füzuli, S.Vurğun, F.Х.Xoyski küçələrində, Azadlıq prospek-

tində kanalızаsiya xətlərinin çəkilməsi sayəsində, ötən illərdən 
fərqli olaraq, kanalizasiya və yağıĢ suları xətləri bir-birindən 

təcrid edilmiĢ, beləliklə, gölməçələrin yaranmasının qarĢısı 
tamamilə alınmıĢdır. Çovğunlu, Ģaxtalı günlərdə və çoxlu qar 

yağması zamanı nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkəti təmin 
edilmiĢ, bunun üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüĢdür. 

Məhz nəqliyyatın fasiləsiz hərəkəti nəticəsində əhalinin çörək 
və digər ərzaq məhsullarına olan ehtiyacı ödənilmiĢ, sosial 
təminatlı obyektlər tam qüvvəsi ilə iĢləmiĢdir. Mənzil-kom-

munal departamentinin qıĢa hazırlığı ilə əlaqədar bildirmək 
istərdim ki, onun öhdəsindəki bütün texnika tam iĢlək vəziy-

yətdə olmuĢdur. Qarın təmizlənməsi iĢində bu departamentə 
AbĢeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyəti böyük yardım gös-

tərmiĢdir. Eyni zamanda, son dərəcə çətin vəziyyətdə nəqliy-
yatın təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yol polisi 

idarəsi ilə birlikdə əməli iĢlər görülmüĢdür.  
Dekabrın 1-dək, baĢqa sözlə desək, soyuqlar baĢlamazdan 

əvvəl Bakı Ģəhərinin ətraf rayonlarında, ayrı-ayrı qəsəbələ-

rində qazın təzyiqinin az olması və bəzi yerlərdə elektrik 

enerjisinin kəsilməsi halları az müĢahidə edilirdisə, soyuqların 
düĢməsi ilə əlaqədar, əsasən, Ģəhərətrafı rayonların ayrı-ayrı 

qəsəbələrində, o cümlədən Bilgəh, Buzovna, Binə, MaĢtağa, 
Sulutəpə, Hövsan qəsəbələrində, 20-ci sahədə, Binəqədidə, 

KeĢlədə və digər ərazilərdə təbii yanacaq qıtlığı yaranmıĢdır. 
Bununla belə, keçən illərlə müqayisədə, «Azəriqaz» Səhmdar 
Cəmiyyətinin fəaliyyətində müəyyən irəliləyiĢlərin olduğunu 

xüsusilə vurğulamağı lazım bilirəm.  
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Təəssüflər olsun ki, bu sözləri Ģəhərin elektrik enerjisi ilə 
təminatına Ģamil etmək olmur.  

Belə ki, keçən ilə nisbətən avadanlığın tez-tez sıradan çıx-
ması və ya həddindən artıq yüklənməsi nəticəsində elektrik 

enerjisinin kəsilməsi, fasilələrlə verilməsi daha çox müĢahidə 
olunur. Statistikaya müraciət etdikdə görərik ki, ötən illə 

müqayisədə qaza nisbətən elektrik enerjisindən daha çox 
Ģikayətlər daxil olmaqdadır.  

«Barmek–Azərbaycan» müĢtərək müəssisəsi tərəfindən hər 
hansı bir kömək və ya yardım üçün Bakı ġəhəri Ġcra Hakimiy-
yətinə və yaxud rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edilirsə, 

operativ qaydada həll olunur. Buna baxmayaraq, axırıncı 10–
15 gündə bu problemlər daha da tez-tez yaranır.  

«Barmek–Azərbaycan» müĢtərək müəssisəsi transformator-
ların yanmasını, qurğuların sıradan çıxmasını bunların həd-

dən çox yüklənməsi ilə əlaqələndirir. Lakin bizə elə gəlir ki, 
əhalinin tələbatı, qıĢın sərt keçməsinin mümkünlüyü yay ayla-

rında nəzərə alınmalı və qıĢa tam hazır olmaq lazım idi. 
BaĢqa sözlə, transformatorların yanması nəinki əhalinin ener-

ji ilə təminatında problemlər yaradır, həmçinin «Barmek–
Azərbaycan» müĢtərək müəssisəsinin özünə də ziyan vurur. 

Əgər o transformatorlar yayda daha güclüləri ilə dəyiĢdiril-
səydi və yaxud ehtiyat transformatorlarla təmin olunsaydı, 

bu cür böyük fasilələrin qarĢısı alına bilərdi.  
Ġstilik sisteminin normal vəziyyətdə iĢləməsi üçün Bakı 

ġəhəri Ġcra Hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına keçən 
ilə nisbətən 1227 bina, 79 min 580 mənzil hazır vəziyyətə gəti-
rilmiĢdir. Halbuki, keçən il 1049 bina, 55 min 120 mənzil idi. 

Qazanxanalarda imkan daxilində bütün təmir iĢləri görülmüĢ-

dür. Evlərə istilik verilməsi üçün qazanxanaların iĢi normal 
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vəziyyətə gətirilmiĢdir. Məhəllədaxili qazanxanalarda qazın 
təzyiqinin aĢağı olması nəticəsində verilən suyun temperatu-

runu qaldırmaq mümkün olmur. Sizin göstəriĢinizlə yaradıl-
mıĢ qərargahın, Bakı ġəhəri Ġcra Hakimiyyətinin, «Bak-

qaz»ın, istilik idarəsinin və «Barmek–Azərbaycan» müəssisə-

sinin  ümumi rəyinə görə qazanxanalarda temperaturun 50 

dərəcədən yuxarı qaldırılması mümkün olmadığı təqdirdə 
bunlar iĢlərini dayandırırlar. Elə bunun nəticəsidir ki, elektrik 

enerjisinin fasilələrlə verilməsi nəticəsində 4 qazanxana öz iĢi-
ni dayandırmıĢdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Qazanxanalara enerjini fasilələrlə 

vermək olmaz, axı. Bu, düzgün deyildir. Qazanxanаlara elek-
trik enerjisini fasilələrlə vermək olmaz! 

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Olmaz, amma verilir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Verilir, onda, deməli, qazanxana iĢ-

ləmir.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Ona görə də deyirəm ki, 
fasilələr yaranır, həm də bunların yenidən iĢlək vəziyyətə gə-

tirilməsi üçün daha iki-üç gün əlavə vaxt lazım olur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Deməli, nə etmək lazımdır?  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Enerjinin fasilələrlə veril-
məsinə son qoyulmalı, onlar üçün əlavə, müstəqil elektrik xət-

ti çəkilməlidir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu baĢqa məsələ, bunları edəydiniz. 

Bu gün çox müzakirə aparırıq. Mən sizin çıxıĢlarınız vaxtı öz 

fikirlərimi bildirirəm. Demək, bax, bugünkü müzakirədən Ba-
kı ġəhəri Ġcra Hakimiyyəti üçün nə nəticə çıxarılmalıdır? 

Gərək Bakıda bütün Ģəhər evlərinin istiliklə təmin olunması 
məsələsi yoxlanılsın, vəziyyət müəyyən edilsin və buna müva-
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fiq olaraq tədbirlər planı hazırlansın ki, yaz, yay, payız ay-
larında onlar həyata keçirilsin. 

Bu tədbirlər planında siz gərək mütləq nəzərə alasınız ki, 
əgər istəyirsinizsə, qazanxana iĢləsin və evlərə istilik versin, 

demək, birinci, evlərə gedən sistem yaxĢı olmalıdır. Bəzən qa-
zanxana iĢləyir, mən özüm bunu görmüĢəm, orada tempe-

ratur bəzən 100 dərəcəyə qalxır. Amma sənin evində heç 20 
dərəcəyə də qalxmır. Niyə? Cünki xətlərdə müxtəlif qüsurlar 

var. Ona görə bunlar hər bir evdə yoxlanılmalıdır. Bu birin-
cisi. Hər bir qazanxana yoxlanılmalıdır və hazır vəziyyətə 
gətirilməlidir. Bu ikincisi. Üçüncü də, müəyyən olunmalıdır, 

qıĢ dövründə bu qazanxana qazla fasiləsiz təmin oluna bilə-

cək, yoxsa yox? Elektrik enerjisi ilə təmin oluna biləcək, yox-

sa yox? Bunların hamısını kompleks Ģəkildə aydın edəndən 
sonra siz müəyyən bir plan tutacaqsınız ki, bəli, bu məhəllədə 

evlərin həm daxili sistemi yoxlanılıbdır, normaldır, həm də 
qazanxanalar təmir olunub, hazırlanıb, normaldır, onların 

elektrik enerjisi və qazla fasiləsiz təmin olunacağına zəmanət 
verilir. Ondan sonra sən bu məhəlləni siyahıya salacaqsan ki, 

bəli, bu evlərə istilik verə biləcəksiniz. Yoxsa, birini orada 
təmir eləyəsən, birini burada, bunu edə bilməyəcəksən. Yəni 

burada çox iĢ var. Bizim Ģəhərin, ümumiyyətlə, Bakının 
vəziyyəti elədir ki, burada çox iĢlər görülməlidir.  

Hələ sovetlər vaxtında mənim yaĢadığım ev, bəziləriniz 
bilirsiniz, Azərbaycan prospekti ilə Bülbül prospektinin kəsiĢ-

məsində idi. Vaxtılə sərhəd qoĢunları tərəfindən tikilmiĢ yaxĢı 
evdir. Onun özünün qazanxanası da var idi. Suyumuz da 
baĢqalarına nisbətən yaxĢı gəlirdi. O vaxt da su hamıya yaxĢı 

gəlmirdi. Elə götürək, məsələn, 1960-cı illəri, mən o evdə 
yaĢayanda su hamıya gəlmirdi. O vaxt da belə idi, rejimlə idi. 
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Amma bizim evin suyu həmiĢə gəlirdi. Bəzi evlər vardı, 
onlara həmiĢə su gəlirdi, istilik də verirdilər. Amma bir də gö-

rürdün ki, beĢinci mərtəbədə – mən üçüncü mərtəbədə olur-
dum – hay-küy saldılar ki, bizim evdə radiatorlar soyuqdur. 

AĢağıda da qazanxana isti idi. Nə üçün, çünki lazımi tədbirlər 
görülməyib. Yəni bunlar hamısı öz həyatımda gördüyüm Ģey-

lərdir. Ona görə də bunları mən belə müfəssəl bilirəm və de-
yirəm. Amma bunlar asan məsələ deyildir. Əgər o vaxt, sovet 

dövründə belə Ģeylər meydana çıxırdısa,  heç kəs nə piket, nə 
mitinq keçirirdi, nə də bir Ģey edirdi, nə var idi, onunla qane 
olurduq. Ġstilik var idisə, yox idisə, su gəlirdisə, gəlmirdisə, 

qane olurduq. Düzdür, elektrik enerjisi daim olurdu. Amma 
su ilə, istilik ilə bağlı problemlər olurdu.  

Buna görə sizin iĢiniz çoxdur. Bilirsən?  
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Bəli. Möhtərəm Prezident, 

ona görə də  Sizin göstəriĢinizlə Nazirlər Kabinetində keçiri-
lən müĢavirədə təklif olundu ki, qazanxanaların və istilik 

ötürücülərinin elektrik enerjisi ilə fasilələrlə yox, mütəmadi 
təmin olunması üçün onlara müstəqil elektrik xətləri çəkilsin.  

Bakıda qaz qıtlığını yaradan səbəblərdən biri də Ģəhər 
ətrafında yerləĢmiĢ çoxsaylı istixanaların mövcudluğudur. 

Belə ki, əvvəllər istixanaların hamısı neftlə qızdırılırdısa, indi 
qazla iĢlədirlər.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Niyə onunla qızdırılır?  
A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident, bəzən indi də, 

indiki vəziyyətdə də ya solyarka  ya da soba mazutu iĢlə-

dirlər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs niyə hamısı bir cür eləmir? 

A r t u r   R a s i z a d ə: Cənab Prezident! Bir tərəfdən, qa-
zın pulunu vermirlər, digər tərəfdən də qaz solyarkaya nisbə-
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tən ucuzdur. Amma məndə olan məlumata görə, bəzi isti-
xanalar soba mazutu ilə iĢləyir.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: 30 ədəd. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hamısını keçirmək olmazmı belə 

rejimə? 
A r t u r   R a s i z a d ə: Bu barədə düĢünmək lazımdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: DüĢünün. 
A r t u r   R a s i z a d ə: Özü də qazı baĢqa yerə istifadə et-

məyəcəyik ki, əhaliyə verəcəyik.  
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Hansı qəsəbənin ətrafında 

istixana mövcuddursa, orada qaz qıtlığı özünü daha çox bü-

ruzə verir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Burada Məlikov da danıĢdı ki, qazı 

istixanaya verirlər, evlərinə vermirlər. Qəribə insanlardır.  
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Elektrik enerjisi verilmə-

sində fasilələr çox olan zaman həmin qəsəbələrdə yaĢayan 
əhalidən qaz sarıdan Ģikayət azalır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: ġikayət azalır? 
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Çünki əksəriyyəti həmin is-

tixanalara qazı nasoslarla vurur. Buna görə də elektrik ener-
jisi kəsilən kimi, nasoslar dayanır, dayanan kimi də əhaliyə 

qaz verilməyə baĢlayır. Bu da faktdır.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Borulara kompressor qoyur və 

qazı sorurlar. 
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: ġəhərdə elektrik enerji-

sinin fasilələrlə verilməsindən narazılıq bir də ondan irəli gəlir 
ki, mənzillərdə elektrik enerjisi olmadığı halda restoranlar, 
Ģadlıq evləri, ayrı-ayrı mağazalar həddindən artıq elektrik 

enerjisi iĢlədir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs sən buna niyə yol verirsən? 
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H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Srağagün Sizin göstəriĢi-
nizlə Nazirlər Kabinetində müĢavirə olanda mən bütün ra-

yonların icra hakimiyyəti baĢçılarına göstəriĢ vermiĢəm. Ha-
rada ki, toy yoxdursa, həmin Ģadlıq evlərinin iĢıqları kəsilsin. 

Heç olmasa. BaĢqa yol yoxdur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: ġadlıq evində təkcə toy eləmirlər ki, 

restorandır, orada yemək də yeyirlər. Elədir? Onlar saat 
neçəyə qədər iĢləyirlər?  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Səhərə qədər. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Səhərə qədər adamlar çörək yeyir? 
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Bəli, iĢləyirlər. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: BaĢa düĢə bilmirəm, yeməyi gündüz 
yeyərlər, gecə yeməzlər ki. YaxĢı, sən bu iĢə əncam tapmalısan.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: BaĢ üstə. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Vaxtilə bir dənə də Ģadlıq evi yox 

idi. Ġndi o qədər Ģadlıq evləri var ki. Allah eləsin ki, toylar, 
xeyir iĢlər çox olsun. Əhalimiz də artsın, camaat da yaxĢı əh-

val-ruhiyyədə olsun. Amma toy olmayanda, Ģadlıq evlərinə 
bir rejim qoy.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: BaĢ üstə.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Amma bax gör onda sən nə udacaq-
san, nə uduzacaqsan. Sən orada rejim qoyub, bir balaca elek-

trik enerjisi qazanacaqsan, amma onlar alver eləyirlər, vergi 
verirlər. Vergi verirlər? 

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Ən çox vergi verən onlardır.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Axı bizə bu da lazımdır. Gərək nə ĢiĢ 
yansın, nə kabab.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Təklif edərdim ki, istixa-
naların hamısında qazdan istifadəyə qadağa qoyulsun.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu barədə sən özün sərəncam verə 
bilərsənmi?  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: «Azəriqaz» mənə tabe 
deyil.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən Ģəhərin böyüyüsən. «Azəriqaz» 

qazı istehlakçılara çatdırır. Sən qazın istehlakçısısan. Əgər 
sən hesab edirsən ki, onlara qadağan olunsun, bir sərəncam 
verə bilərsənsə, fikirləĢ. Yoxsa, istəyirsən ki, bunu baĢqa 

adam eləsin?    
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Möhtərəm Prezident, əgər 

biz qazın gətirilməsini hətta iki dəfə artırsaq, yenə qaz 
çatmayacaq. Çünki istixanaların sayını üç dəfə artırıblar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox artacaq hələ. Düz deyirsən.  
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Təbliğat aparılmalıdır ki, 

istixanada yalnız və yalnız solyarka iĢlədilməlidir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, fikirləĢin. Sən Ģəhərin icra 

hakimiyyətinin baĢçısısan, lazımi tədbirləri hazırla, BaĢ 
nazirə məruzə elə. FikirləĢin, lazımi tədbirlər görün.  

H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: BaĢ üstə. Ġkincisi, elektrik 
enerjisi təchizatında fasilələrə son qoyulması üçün elektrik 

qurğuları daha çox yüklənmə nəzərə alınmaqla  hazırlansın. 
Üçüncüsü isə, mənzillərə normal istilik verilməsi üçün qazan-

xanalara verilən qazın təzyiqi daim nəzarətə götürülsün və 
elektrik enerjisinin fasiləsiz verilməsi təmin edilsin. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu iĢlərin böyük qismini siz görmə-

lisiniz. Sən və rayon icra hakimiyyətləri. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Fərhad Əliyev, Sən danıĢmaq istə-

yirdin. Buyur.  
F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Prezident, mən təkliflərimi 

yazılı Ģəkildə təqdim etmiĢəm.  
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BaĢ nazirin müavini, Dövlətqaçqinkomun  

sədri Əli Həsənovun чыхышы 
 

Möhtərəm cənab Prezident! 
Havaların sərt keçməsi ilk növbədə çadır Ģəhərciklərində, 

yarımçıq binalarda yaĢayan məcburi köçkünlərə öz təsirini 
göstərdi. Lakin qarın ilk yağan günü – yəni dekabrın 1-də 
Sizin bilavasitə bu problemlə maraqlanmağınız və mənə 

xüsusi tapĢırıqlar verməyiniz, sonra dəfələrlə hesabat tələb 
etməyiniz bizi vadar etdi ki, bu sahədə gördüyümüz iĢləri 

əsaslı surətdə dəyiĢək. Biz nə etdik? Növbətçilik əvvəllər də 
var idi, qərargah əvvəllər də var idi. Bunları əsaslı surətdə 

dəyiĢdik. Zəng vurub problemi həll etməyə imkanı olan 
səlahiyyətli Ģəxslər hər gecə komitədə növbətçilik edirlər. Çox 

ciddi, dəqiq və operativ informasiya yığımı və birgə fəaliyyət 
mexanizmi qurmuĢuq. Prezident Aparatının ərazi idarəetmə 

orqanları ilə iĢ Ģöbəsinin müdiri Yusif Hümbətovdan tutmuĢ, 
rayon və Ģəhər icra hakimiyyətləri baĢçıları, «Azərenerji», «Bar-

mek», Gəncə, Əli Bayramlı Elektrik ġəbəkə Səhmdar Cəmiy-
yətlərinin rəhbərləri ilə birgə fəaliyyət qurmuĢuq. Yəni hər bir 

açılma faktı sadaladığım instansiyaların hamısı ilə operativ 
Ģəkildə müzakirə olunub və tədbirlər görülüb.  

Baxmayaraq ki, 19 gündə respublika üzrə məcburi köç-

künlərin məskunlaĢdığı obyektlərdə 260 açılma halı olub. Ola 
bilər, ilk baxıĢda bu rəqəm böyük görünər. Ancaq bu, böyük 

deyil. Çünki bizim 1650 kütləvi məskunlaĢma obyektimiz var. 
Bu obyektlərin bəzilərində gündə 7-8 dəfə açılma olur. Bu 

açılmalar ən çox Bakının Yasamal rayonunda olubdur. Onun 
da səbəbi traнsformatorun və qidalandırıci dörd kabelin ya-

nıb sıradan çıxması olmuĢdur. Bu iĢi iki ay əvəzinə iki günə 
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«Barmek», rayon icra hakimiyyəti və biz birgə gördük. Qalan 
yerlərdə fasilələr 2–8 saat olubdur.  

Açılmalar Bakıda əsasən Yasamalda, Dərnəgüldə, Bilgəh 
qəsəbəsindəki sanatoriyalarda, Biləsuvarda, ġəkidə, Bərdədə, 

Gəncədə olubdur. Gəncədə bu gün ağır vəziyyət yaranıbdır. 
Mən buraya gəlməmiĢdən əvvəl Gəncə ġəhər Ġcra Hakimiy-

yətinin baĢçısı zəng etdi ki, altı transformator bir gündə 
sıradan çıxıb. Mən tədbir gördüm. Sabah ora transforma-

torlar göndəriləcəkdir. 
Məlumat üçün bildirirəm ki, qıĢa hazırlıq dövründə komitə 

tərəfindən respublikanın bütün rayonlarına 70 transformator, 

80 min metr naqil, 51 artezian quyusu üçün nasos və 4 
kilometr kabel verilibdir. Bu iĢlərin hamısı əvvəlcədən görül-

müĢdür. Əgər bunlar görülməsəydi, olmasaydı, elektrik Ģəbə-

kə sisteminin bu gün həddindən çox yüksəldiyi bir dövrdə çox 

ağır vəziyyət yarana bilərdi. Bunu çoxları ĢiĢirdib deyir ki, pis 
vəziyyət yaranıbdır. Mən demək istəmirəm ki, problem yox-

dur. Problem var. Amma xeyli iĢlər də görülmüĢdür və ope-
rativ tədbirlər nəticə vermiĢdir.  

Yasamalda on minə qədər məcburi köçkün yaĢayır. Onlar 
ona görə narazılıq etmədilər ki, özləri gördülər, iĢıq sönəndən 

10 dəqiqə sonra rayon icra hakimiyyətinin, bizim komitənin, 
«Barmek»in nümayəndələri  – hamısı oradadır. Bütün rayon-

lardan hər gün səhər saat 9-da informasiya toplanılır. Gün 
ərzində hər saatdan bir informasiyalar yığılır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Onlar bu yaxınlarda gəlib yolu tut-
muĢdular. 

Ə l i   H ə s ə n o v: Cənab Prezident, onu indi deyəcəyəm. 

BaĢ nazirin tapĢırığı ilə hər gün səhər və axĢam ona məruzə 
edirəm. Yəni bu tədbirlər görülür və görülməkdə davam edir.  
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Siz bildirdiniz, dünən ANS telekanalında bir süjet göstər-
dilər. Bəli, o məsələni Nərimanov rayonunun Moskva pros-

pektindəki texniki peĢə məktəbində yaĢayan 31 ailə edibdir. 
Orada saat yarım iĢıq olmayıbdır. Biz bu iĢə dərhal qoĢulduq, 

ora Nərimanov Rayon Ġcra Hakimiyyətinin, bizim komitənin 
iĢçiləri getdilər. Dedim, araĢdırın, ola bilməz, enerjidə belə 

kiçik fasiləyə görə onlar yola çıxa bilməzlər. Elə yerlər var 
aylarla iĢıqları olmur. AraĢdırdıq, tapdıq. Müsavat Partiyası-

nın bir nəfər üzvü həmin ailələri yoldan çıxarıbdır. Onlar öz-
ləri dedilər ki, Allah Ģeytana lənət eləsin, bizi yoldan çıxaрт-
dılar. Biz bunu aĢkarlamıĢıq. Bu hadisədən sonra biz bir az 

da dərinə getdik. Bəli, müxalifət partiyaları tərəfindən yerlər-
də olan dayaqlarına tapĢırıqlar veriblər ki, harada iĢıq kəsilir, 

insanları küçəyə çıxardın. Ancaq ona nail ola bilmirlər. Ağır 
Ģəraitdə yaĢayan o insanların heç biri bu avantüraya getmə-

yibdir. Məcburi köçkünlər bir daha göstərdilər ki, onlar Sizə 
və dövlətə sadiqdirlər. Onlar dözüm, səbr və təmkin nümayiĢ 

etdirdilər. Onlar görürlər ki, operativ tədbirlər görülür. Bu 
iĢlər görülməsə, onların qabağında durmaq olmazdı. Yasamal 

rayonunda məcburi köçkünlər özləri bizə qoĢulub kömək 
etdilər. Bu tədbirlər görülür. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm.  

Siz bayaq yüksək peĢəkarlıqla transformatorların yüklən-
məsi ilə bağlı problemləri qeyd etdiniz. Bu həqiqətdir. Məsə-

lən, bu saat Bərdə rayonunda üç çadır Ģəhərciyində transfor-
mator 10 meqavatlıqdır. Oranın nominal cərəyan yükü 550 

amperdir. Ancaq bu dəqiqə 850 amperlə iĢləyir. Yəni təd-
birlər görülməsə, o transformatorlar da sıradan çıxacaqdır.  

XahiĢ edirəm, müraciət edirəm ki, əlavə 4 meqavatlıq 

transformator qoyulmasa, Bərdədəki çadır Ģəhərciklərinin 
hamısı iĢıqsız qalacaqdır. Bu cür vəziyyət ĠmiĢlidə də yaranıb-
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dır. Bizim Biləsuvardakı üç çadır Ģəhərciyi  ĠmiĢlidən, ikisi 
Biləsuvardan elektrik enerjisi alırdı. HəmiĢə 4-cü və 5-ci çadır 

Ģəhərciklərində iĢıq problemi, açılmalar olurdu. Ancaq son 10 
gündə təəssüflər olsun ki, ĠmiĢli xəttində açılmaların sayı 

daha da artıbdır. Mən üç gün bundan əvvəl Yaqub Eyyubova 
da, Etibar Pirverdiyevə də dedim. Düzdür, o, göstəriĢ verdi, 

bir gecə saxladılar, söndürmədilər, amma bu gün o çadırlarda 
iĢıq üç dəfə sönübdür. Səbəbi də odur ki, orada 25 meqavatlıq 

transformatorun qarĢısında 330 amperlik qoruyucu var. Onu 
götürüb çıxarıblar, yerinə 110 amperlik qoruyucu qoyublar. 
Yük bir balaca artan  kimi açılır. Ona görə xahiĢ edirəm, 

«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti bunu ya bərpa etsin, ya da 
hansısa texniki tədbirlər görsün ki, açılmaların qarĢısı alınsın.  

Üçüncü problem. Bu, Bakı Ģəhərində çox ciddi bir prob-
lemdir. Ġndiyədək bu problem qaldırılmırdı. Biz də onu qal-

dırmırdıq. Bütün məskunlaĢma obyektləri yataqxanalar və 
yarımçıq binalardır. Yataqxanaların hamısı universitetlərin, 

yarımçıq binalar isə müəssisələrin balansındadır. Yataqxana-
nın transformatoru yananda, mütəxəssis dəvət edirik, mü-

bahisə baĢlayır ki, bu bizim balansımızda deyil. Son 10 günü 
birtəhər yola vermiĢik. Ancaq «Barmek», o da məsələni düz 

qoyur, deyir ki, onları bizə təhvil versinlər. Mən hesab edirəm 
ki, bu çox böyük məsələdir. Bu, 400-dən çox obyektdir. 

Yardımçı stansiyaların hamısı «Barmek»ə təhvil verilməlidir. 
Daxili elektrik Ģəbəkəsi sistemi ali məktəbin balansında qala 

bilər. Ancaq qidalandırıcı transformatorlar, yardımçı stansi-
yaların hamısı «Barmek»ə təhvil verilməlidir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs niyə verilməyib? 

Ə l i   H ə s ə n o v: Ġndiyədək ehtiyac olmurdu. Birtəhər 
keçinirdik. Hesab edirəm ki, bu məsələ də yoluna qoyula-
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caqdır. Nəhayət, cənab Prezident, onu da deyim ki, soyuqla-
rın düĢməsi ilə əlaqədar digər tədbirlər də görmüĢük. 2 milyon 

800 min litr duru yanacaq hazırda 51 rayona paylanır. Bu iĢ 
ayın 25-dək baĢa çatacaq. 147 min 32 kiloqram ərzaq 51 

rayona paylanır. Üç-dörd günə bu iĢ də baĢa çatacaqdır. 
Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il tarixli qərarına əsasən yerlərə, 

nazirliklərə, komitələrə növbəti müraciətləri göndərmiĢik ki, 
bayramqabağı – həm Yeni il bayramı, həm də Dünya azər-

baycanlilarinin həmrəyliyi günü münasibətilə kömək etsinlər. 
Hesab edirəm ki, həmiĢəki kimi, nazirlik, komitə və Ģirkətlər 
bu sahədə öz köməklərini əsirgəməyəcəklər. Mənim bir xahi-

Ģim vardır. Əgər məsləhətdirsə, hava soyuqdur, Ģərait ağırdır, 
yardımı aparan nazirlər bu dəfə imkan tapsalar, Siz məsləhət 

bilsəniz, özləri  getsələr çox əhəmiyyətli olar. Yardımı hər 
dəfə göndərirlər, mən bunu birmənalı deyirəm, çox diqqətlə 

yanaĢırlar, bütün nazirlik və komitələr hər bayramda aparıb 
təhkim olunduqları yerə yardım paylayırlar. Müavinlər, idarə 

rəisləri gedirlər. Mən xahiĢ edərdim ki, bu dəfə nazirlərin 
özləri getsinlər. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Tamamilə düz deyirsən. Mən tapĢı-

raram, həm burada iĢtirak edən və iĢtirak etməyən bütün 

nazirlərə, bütün hökumət orqanlarının baĢçılarına və məcburi 
köçkünlərə yardım aparan baĢqa təĢkilatlara, bu dəfə Yeni il 

ərəfəsində hamısını özləri etsinlər.  
Ə l i   H ə s ə n o v: Çox sağ olun, cənab Prezident. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: ġəxsən getsinlər, onların yaĢayıĢını 
da görsünlər. Sən bunu təĢkil elə, bir cədvəl hazırla, kim hara 
gedəcək. Burada məsələ təkcə ondan ibarət olmamalıdır ki, 

gətirdim, 10–15 adam yığıĢdı, onların bayramını təbrik elə-

dim, bu yardımı verdim, televiziya da bunu çəkib göstərdi, 
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bununla qurtardı. Yox. Əgər kim gedirsə, bir neçə saat vax-
tını sərf etməlidir, gedib çadırlara girməlidir, vəziyyəti öyrən-

məlidir. Hər gedən adam o vəziyyət haqqında hansısa yeni, 
məlum olmayan bir Ģey meydana çıxara bilər. Yoxsa, gedib 

elə-belə bayram təbriki ilə qurtarmamalıdır. Gedib geniĢ 
Ģəkildə görüĢmək, sonra təbiidir ki, bayram Ģəraiti təĢkil edib, 

görüĢüb hədiyyələri vermək olar. Təklif edirəm ki, nazirlər və 
yüksək vəzifəli Ģəxslər, bax, belə bir proqramla getsinlər. O 

cümlədən, pis olmazdı ki, Nazirlər Kabinetinin rəhbərləri də – 
Artur Rasizadə, Abid ġərifov ömürlərində heç olmazsa bir 
dəfə oralara getsinlər, görsünlər. Abid ġərifov ancaq Avropa 

ġurasına gedir, ora gedir, bura gedir. Heç çadır Ģəhərciyi gör-
müsən? Bilirəm, sən orada bərpa iĢləri ilə məĢğul olmusan. 

Yaqub, sən də get. BaĢa düĢdün. Murtuz müəllim, sən də.  
M u r t u z   Ə l ə s g ə r o v: Gedəcəyik. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Amma yaxĢı yerə get. Sən keçən dəfə 
ġamaxıya getmiĢdin.  

BaĢqa yerlər də var, amma uzaqdadır. Əgər imkanın yox-
dursa, Əli Həsənov sənə kömək edər. BaĢqa Ģeylər də tapın, 

verin aparsınlar. Xarici IĢlər naziri də getsin. Müdafiə naziri, 
sən heç bu iĢlərlə məĢğul olmamısan. Get, gir o cadırlara, 

otur, orada bir söhbət elə. Oranın bir ab-havasını gör. Bili-
rəm, Usubov gedir. Qalanların adını çəkmirəm. Hərə özü 

üçün nəticə çıxarsın. 
Ə l i   H ə s ə n o v: Cənab Prezident, çox sağ olun. Çox 

vacib məsələ idi. Bir məsələni də Sizin nəzərinizə çatdırmağı 
vacib sayıram.  

Cənab Prezident, havalar pisləĢən kimi bir sıra beynəlxalq 

təĢkilatlar bizə müraciət etdilər. Birinci BMT-nin Qaçqınların 
Ali Komissarlığının Bakı ofisi müraciət etdi və 1500 isti 
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odeyal ayırıbdır. Rayonlar müəyyənləĢdirilməyib, üç-dörd 
gün ərzində özləri aparıb paylayacaqlar. 

Çin Xalq Respublikasının səfiri müraciət etdi, onlar 470 
isti odeyal  ayırıb. Yerini müəyyənləĢdirmiĢik. Aparıb payla-
yacaqlar.  

Ġlham Əliyevin tapĢırığı ilə Cingiz adlı bir türk iĢ adamı 
gəlib bizimlə görüĢdü. Mən bildirdim ki, hazırda bizə coxlu 
sayda cadır örtüyü lazımdır.  20 min cadır örtüyü sifariĢ ver-

miĢəm. Həmin iĢ adamı indi Türkiyədədir və söz verib ki, 3-4 
günə onları gətirəcək. Onunla söhbət edərkən maraqlı bir 

təklif verdi ki, qaçqınları çadırlardan köçürmək üçün 130 ai-
ləlik qəsəbə də tikə bilərik. Mən onun təklifini hazırlayıram. 

O hazırda Türkiyədə bu təklifin maliyyə məsələlərini həll 
edir. Qayıdıb gələn kimi mənimlə görüĢəcək. Bundan əlavə, 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Beynəlxalq ĠnkiĢaf Fondu 600 
isti odeyal gətirib, hal-hazırda özləri paylayırlar. ĠĢ adamı 

Paolo Pərviz Ġrandan 2 min odeyal gətirdi. Onlar Saatlı çadır 
Ģəhərciyində paylanıb. 

Türkiyənin səfiri bu yaxınlarda Ağcabədidə çadır Ģəhər-
ciyində oldu və 3 çadır Ģəhərciyinin ərzaq təminatında iĢtirak 

etdi. Bildirmək istəyirəm ki, beynəlxalq təĢkilatlar da havala-
rın soyuması ilə əlaqədar Azərbaycanın qaçqın və köçkün-

lərini diqqətdən kənarda qoymayıblar. 
Cənab Prezident, Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın bir 

milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünü daim Sizə və 

dövlətə öz sadiqliyini göstərib və bu çətin zamanda bunu bir 
daha canlı surətdə nümayiĢ etdirdilər. Sağ olun. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, əyləĢ. Sumqayıtın icra baĢçı-

sı, gəl, danıĢ görək Sumqayıtda nə var, nə yox? 
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Sumqayыt ġəhər Icra Hakimiyyətinin baĢçыsы  

Təvəkkül Məmmədovun чыхышы 
 
Möhtərəm cənab Prezident!  
Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları! 

QıĢa hazırlıqla əlaqədar Ģəhər üzrə hazırlanmıĢ tədbirlər 
icra aparatının daim diqqət mərkəzində olmuĢdur. Yəni həf-
tədə bir dəfə həmin tədbirlərin həyata keçirilməsi yoxla-

nılmıĢdır.  
Cənab Prezident, bunun nəticəsində mən Sizə məlumat 

verə bilərəm ki, Səhiyyə və Təhsil nazirliklərinin köməyi və 
Ģəhərin daxili imkanları hesabına Sumqayıtdakı 48 məktəbin 

80 faizinin dam örtüyü Ģiferlə əvəz olunmuĢ və bununla 
Ģagirdlərin təhsil almasına yaxĢı Ģərait yaradılmıĢdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunu siz etmisiniz, yoxsa Təhsil 
Nazirliyi? 

T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, deyə bi-

lərəm ki, bunun 80 faizini Ģəhər öz imkanları hesabına 
edibdir. Səhiyyə obyektlərinin hamısının damı Ģiferlə örtülüb 

və onun da xeyri çox olubdur. Məktəblilərin mikrorayon və 
kvartalarası piyada yollarının hamısı təmir olunub, qıĢa ha-
zırlanıb. Eləcə də səhiyyə obyektləri.  

Möhtərəm cənab Prezident, onu da qeyd edim ki, səhiyyə 
obyektlərinin heç birində istilik sistemi yox idi.  Bu iki il müd-

dətində Səhiyyə Nazirliyinin və Ģəhərimizin daxili imkanları 
hesabına xəstəxanaların hamısı istiliklə təmin olunubdur. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Hamısı? 
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Bir xəstəxana istisna 

olmaqla, hamısı. O da kiçik bir xəstəxanadır. Əvvəldən istilik 
sistemi olmayıbdır.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: O xəstəxana gərək fəaliyyətini 
dayandırsın. 

T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Həmin xəstəxana elektrik 
qızdırıcılarının hesabına iĢləyir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Hər otağa gətirib elektrik qızdırıcısı 
qoyurlar. Bəs dəhlizə çıxanda necə? Xəstələr gəlir ki, orada 

sağalsın. Belə Ģəraitdə gərək xəstəxana iĢləməsin. 
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, mən 

Sizin nəzərinizə çatdırım ki, Sumqayıt Ģəhərində istilik sistemi 
birdəfəlik ləğv olunub. Mənzillərdə və eləcə də bütün 
obyektlərdə istilik sistemi iĢləmir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Niyə? 
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Deməli, Sumqayıt Ģəhəri-

nin istilik təminatı mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada 1 nömrəli Ġsti-
lik-Elektrik Stansiyasından iki xətt üzrə verilirdi. Ümumi xət-

tin uzunluğu 100 kilometri keçmiĢdi. Səmimi desəm, istilik 
sistemi hələ 1986-cы ildən öz əhəmiyyətini itirmiĢdi. Ona görə 

də qərar qəbul olunmuĢdu ki, Ģəhərin cənub hissəsində yeni 
qazanxana tikilsin. Həmin qazanxananın da tikintisi 1991-ci 

ildə dayandırıldı. Ona görə də mən Sizə məruzə etdim ki, 
xəstəxanalara və 4 məktəbə Ģəhərin daxili imkanları və nazir-

liklərin köməyi hesabına iki ildir ki, istilik verilir.  
Amma Ģəhərin köhnə hissəsində 20 qazanxana var idi. Bu 

da Ģəhərin təqribən 15 faiz sakinini istiliklə təmin edirdi. O 
qazanxanalar 1992-ci ildən iĢləmir. 1995-ci ildən icra haki-

miyyəti baĢçısının sərəncamı ilə qanuni Ģəkildə ləğv olunub. 
Mütəxəssislərin hərəsi bir yana dağılıb.  

Cənab Prezident, havalar soyuyana qədər vəziyyətdən nis-

bətən çıxmaq olurdu, həm qaz, həm də enerji təminatı var idi. 
Onu da qeyd edim ki, 2001-ci ilin fevralına qədər Sumqayıt 
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Ģəhəri həmiĢə enerji qıtlığından əziyyət çəkmiĢdir. 1986-cı 
ildən dayanmıĢ sənaye qovĢağı sizin köməyiniz və göstəriĢiniz 

əsasında iĢə salındı. Ondan sonra Ģəhərdə enerji qıtlığı aradan 
götürüldü. Havaların soyuduğu günə qədər Sumqayıt Ģəhə-

rində enerji təminatından narazılıq yox idi. ġaxtalar düĢən 
gündən Ģəhərimizdə enerji təminatı ilə bağlı problem yaranıb 

və buna da səbəb, bayaq Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ancaq 
tələbatın birdən-birə artmasıdır. Belə vaxtda  Ģəhərin enerji 

qurğuları 75 meqavata qədər gücə dözə bilirdi, 75 meqavat-
dan yuxarı yüklənməmiĢdi. Amma Ģaxtalar düĢəndən sonra 
müəyyən saatlarda yüklənmə 100 meqavatı ötür. Belə hallar-

da elektrik avadanlığı, kabellər sıradan çıxır. Ona görə də 
enerji təminatı ilə bağlı Ģəhərimizdə problem yaranıb.  

Havaların soyuyacağı barədə Prezidentin Ġcra Aparatın-
dan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hidrometeoro-

logiya xidmətindən məlumat alan kimi, Ģəhərimizdə qərargah 
gücləndirildi. Orada adamların sayı artırılıb. Hadisə yerlərinə 

hamı nəzarət edir, baxır və qərargahın apardığı iĢin nəticəsi 
olaraq, qarın çox yağmasına baxmayaraq, Sumqayıt–Bakı 

yolu bağlanmadı. Nəqliyyatın iĢi pozulmadı  
Cənab Prezident, bir də onu qeyd edim ki, bu çətin gün-

lərdə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi və cinayət olmamıĢdır. Bu 
gün də həmin qərargah öz iĢini davam etdirir və yaranan 

problemləri aradan qaldırır. ġəhərin qazla təminatı, mən de-
yərdim ki, qənaətbəxĢdir. Bununla bağlı Sumqayıt  sakinlə-

rindən Ģikayət yoxdur.  
Ancaq, möhtərəm Prezident, qeyd edim ki, biz bağlar zo-

nasına gedən qaz xəttini bağlamıĢıq. Bu gün Sumqayıtın 

Bağlar zonasında da 30 min nəfərə yaxın əhali vardır. Bağlar 
zonasının bir hissəsində – Əlvan Metallar zavodunun sanato-



189 

 

riyasında köçkünlər yaĢadığına görə, oranın qaz xəttini bağ-

lamamıĢıq – əksinə, gücləndirmiĢik. O xəttin üzərində bir 

Ģəhər xəstəxanası olduğuna görə, qaz təminatı pis deyildir. 
Amma bağların qalan zonalarında məcbur olub qazı bağla-

mıĢıq. Bu da Ģəhərin kənar rayonlarının və Corat qəsəbəsinin 
qazla təminatında bizə kömək edir. 

Su təminatı yaxĢıdır. Əlbəttə, enerji kəsilən vaxtlarda 
qrafik üzrə su verilən binaların yuxarı mərtəbələrində su qıtlı-

ğı yaranır. Düzdür, bunların qarĢısı alınır. Amma, möhtərəm 
cənab Prezident, dünən çox yüklənmədən bir mikrorayonda 
transformator yandı.     

Əvvəllər belə idi ki, Ģəhərin özündə energetiklərin anbarı 
var idi. Oradan təminat yaxın idi, asanlıqla baĢa gəlirdi. 

Ancaq indi «Barmek»in əsas anbarı Bakıda olduğuna görə, 
buradan materialın aparılması çətindir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sumqayıt da «Barmek»indir? 
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Bəli, cənab Prezident. Bu 

transformatoru axĢam saat 11-də ancaq çatdırdıq. Mən iĢə 
qarıĢandan sonra Bakıdan Sumqayıta gətizdirə bildik. Həmin 

rayonda bir sutkadan bir qədər az, bu gün saat 12-dək enerji 
olmadı.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi var?  
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Mən çıxanda dedilər iĢləri 

qurtarıblar, amma hələ iĢıq verməmiĢdilər. Transformator 
hazır idi.  

Möhtərəm cənab Prezident, vaxtınızı çox almaq istəmirəm, 
Ģəhərin enerji təchizatından baĢqa problemi, demək olar ki, 
yoxdur. Sənaye  zonasında da enerji problemi yoxdur. Çünki 

orada enerji təminatı dəyiĢmir. 55–60 meqavatdır, bu, dəyiĢ-

məz qalır. Ona görə də sənaye zonasında heç vaxt enerji 
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problemi yaranmır. Qaz problemi yoxdur. Əsas qaz etilen-
propilen istehsalındadır. Oranın qazla təminatı daim nəza-

rətdədir. Bir qayda olaraq, 5 atmosfer təzyiqində təmin olu-
nur. Buna görə də orada istehsal dayanmır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: ƏyləĢ. Sumqayıta gedib-gələn var, 
yoxsa yox? 

Ə l i   H ə s ə n o v: Bəli. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən orada yaĢayırsan, oranın sakini-

sən. SoruĢuram ki, rəhbər vəzifəli Ģəxslərdən Sumqayıta 
gedib-gələni var?!  

T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Möhtərəm Prezident, üzr 
istəyirəm, Iqtisadi InkiĢaf naziri, BaĢ nazirin müavini Sumqa-

yıta gəlirlər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hansi müavini? 

T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Abid ġərifov. 
A r t u r   R a s i z a d ə: Mən də bu il bir neçə dəfə Sum-

qayıtda olmuĢam.  
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, Sum-

qayıtda sənaye qovĢağının 8 aya baĢa gəlməsinə əsas nəzarəti 
Nazirlər Kabinetinin rəhbərləri – həm BaĢ nazir, həm də BaĢ 

nazirin müavini Abid ġərifov üzərlərinə götürmüĢdülər. Siz 
oraya 3 milyon dollar pul ayırmıĢdınız. Bunu Sumqayıtın 

bütün əhalisi bilir və Sizə minnətdarlıq edirlər.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən istəyirdim bunları tənqid edəm. 

Sən də burada faktlar gətirdin ki, bəlkə mən onlara təĢəkkür 

etməliyəm.  
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, mən düz-

gün informasiya verirəm.  
A r t u r   R a s i z a d ə: Biz orada daha çox olmalıyıq.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Bilirsiniz, demək istəyirəm ki, Sum-
qayıt, necə deyərlər, bizim qulağımızın dibində olan Ģəhərdir. 

Xatirimdədir, 1970-ci illərdə sənin özün də burada Mərkəzi 
Komitədə Ģöbə müdiri iĢləyirdin. Onda Sumqayıta daha çox 

gedib-gəlirdin. Elədirmi? 
A r t u r   R a s i z a d ə: Elədir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda Nazirlər Sovetinin sədri də, 
nazirlər də tez-tez gedib-gəlirdiляр.  

A r t u r   R a s i z a d ə: Mən birinci müavin iĢləyəndə də 
tez-tez gedib-gəlirdim. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi vəzifən artıb, gediĢ-gəliĢi azalt-

mısan.  
Ə l i   H ə s ə n o v: Cənab Prezident, hər Ģənbə günü seçki 

qərargahına Mərkəzi Komitənin ya katibi, ya da Nazirlər So-
vetinin sədr müavini gələrdi. Mən özüm o tədbirlərdə iĢtirak 
edirdim.       

H e y d ə r   Ə l i y e v: O vaxt biz Sumqayıtı tikdik, baĢa 
çatdırdıq.  

T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, Sumqa-
yıtda alüminium zavodunda 6 vanna iĢə düĢür. Hazırda dör-

düncü korpusda 64 vanna hazırdır. Orada cəmi 86 vanna var. 
Ġlin sonunadək vannaların hamısı hazır olacaqdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onlar köhnə vannalar kimi olacaq, 
yaxud yeni olacaqdır? 

T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Hamыsы yeni vanna 
olacaqdır.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çünki əgər köhnə vannalardırsa, 

mən bir dəfə o zavodda oldum, o vannaları gördüm, qorx-
dum. Dedim, mən nə vaxt buradan, bu vannaların içindən 

çıxacağam.  
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T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, həmin 
vannaların hamısı sökülüb tullanıbdır. Onlardan əsər-əlamət 

də qalmayıbdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onlar yoxdur? 
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Xeyr, Iqtisadi InkiĢaf na-

ziri bir neçə dəfə orada olubdur, özü görübdür.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yeni, müasir vannalardır? 
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Bəli, müasir tələblərə 

uyğun vannalardır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O vannalar haradan gətirilibdir? 
F ə r h a d   Ə l i y e v: Möhtərəm cənab Prezident, hissələri 

Rusiyadan, Ukraynadan, Çexiyadan, müxtəlif ölkələrdən gə-

tirilir və orada quraĢdırılır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bunu deyirəm, aydındır ki, 
orada quraĢdırılır.  

YaxĢı, gəlin söhbəti bununla qurtaraq. Biz üç saatdır 
buradayıq. Amma hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətlidir.  
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АЗЯРБАЙЪАН PREZĠDENTĠ  

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  

YEKUN NĠTQĠ  
 

Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları! 
Mən müĢavirə baĢlanarkən sizə onun məqsədini çatdır-

dım və bildirim ki, bu gün biz həm mövcud vəziyyəti təhlil 
edirik, həm də bundan sonra görüləsi iĢlər haqqında lazımi 

tədbirlər görürük və görmək istəyirik. Düzdür, vaxt çox getdi – 
üç saat. Bəzi natiqlər də həddindən artıq çox danıĢdılar. An-
caq mənə belə gəlir ki, burada olan söhbətin hamısı fayda-

lıdır, əhəmiyyətlidir. Yəni mən heç kəsə imkan verməzdim ki, 
boĢ danıĢıq aparsın və boĢ danıĢıq da yoxdur.  

DüĢünürəm ki, biz Azərbaycanda ölkəmizin enerji ilə təmin 
olunması ilə əlaqədar indiyə qədər gördüyümüz tədbirlərin, 

bir tərəfdən, nəticələrini müĢahidə edirik, ikinci tərəfdən də, 
bundan sonra hansı tədbirləri görməliyiksə, onları müəyyən 

edirik. Buradakı çıxıĢlardan, müzakirələrdən gördüm ki, 
onların artıq çoxları məlumdur.  

Əgər Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təchizatı haqqında 
danıĢsaq – bu gün bu barədə çox deyildi – qısaca onu demək 

olar ki, bizim ölkəni elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin etmək 
imkanımız var. Bunun üçün bizim lazımi qədər elektrik ener-

jisi istehsal edən müəssisələrimiz var. Bunların böyük bir qis-
mi keçmiĢdən qalıbdır, 1970–1980-ci illərdə tikilibdir və indi 

də istifadə edilir, təmir olunur. Bir qismi isə son illərdə, yəni 
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra tikilib-
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dir. Mən bunları deyə bilərəm: Yenikənd Su Elektrik Stansi-
yası, Ģəhərin Xətai rayonunda 100 meqavatlıq 1 nömrəli ĠEM. 

Yaponiyadan alınmıĢ kreditlər əsasında «ġimal» DRES-də bu-
xar-qaz qurğusunu tikib hazırlamıĢıq. Artıq o iĢləyir. Mənə 

deyilənə görə, təxminən 200–250 meqavat elektrik enerjisi verir. 
Elədirmi? 

A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: 250 meqavat elektrik enerjisi az 
deyil, bu, böyük artımdır. Biz Yaponiyadan 90 milyon dollar 
kredit götürdük, Sumqayıtda da tikdik. Əgər səhv etmirəmsə, 
bütün elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün təxminən 600 

milyon dollara qədər kredit götürmüĢük. Bu, az vəsait deyil. 
Bilirsiniz, dünyanın bu vaxtında bu qədər kredit götürmək, 

onun altına girmək və elektrik stansiyaları yaratmaq asan 
məsələ deyildir.  

Mən iki gün bundan öncə baxırdım, Rusiyada ölkənin 
elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi barədə Çubaysın danıĢığını 

«Vremya» proqramında bir balaca göstərdilər. Bilmirəm, sən 
gördün, yoxsa yox?  

A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli, gördüm. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən belə anladım ki, bu illərdə Ru-

siyada yeni bir elektrik stansiyası tikilməyibdir. Düzdür, 
onlarda çox böyük elektrik stansiyaları var idi, hansılar ki, 

elektrik enerjisi istehsal edib, bütün SSRĠ-yə verirdi. O cüm-
lədən, oradan biz də çox alırdıq. Onlar var, təmir ediblər. 

Ancaq, hər halda, mən bunu eĢidəndə fikirləĢdim ki, demək, 
biz bu sahədə öz miqyasımıza görə az iĢ görməmiĢik. 

Ancaq bunlar da yetərli deyil. Biz «ġimal» DRES-in ikinci 

növbəsini mütləq tikəcəyik və Yaponiyadan güzəĢtli kredit 
almaq imkanımız var. Mən o vaxt danıĢmıĢdım ki, indiki 
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elektrik stansiyalarının bəzilərinin dayandırılması, bəzilərinin 
yenidən tikilməsi barədə proqram hazırlayın. Məsələn, Sum-

qayıtda yeni elektrik stansiyasının tikilməsi haqqında təkliflər 
var idi. Deyəsən, Pirverdiyev deyirdi ki, 160 milyon dollar 

kredit almaq lazımdır. Sən onu deyirdin? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v («Azərenerji» Səhmdar Cə-

miyyətinin prezidenti): Bəli. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əgər o realdırsa, bunu alıb tikmək 

lazımdır. Orada neçə meqavat güc olacaqdır? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: 400 meqavata qədər. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Demək, onu da etmək lazımdır. Çün-

ki bizim bəzi stansiyalar, məsələn, Sumqayıtdakı, Əli Bay-
ramlıdakı stansiyalar artıq köhnəliblər. Acıq demək lazımdır 

ki, biz bunları böyük çətinliklə və böyük cəsarətlə iĢlədirik. O 
gün Əli Bayramlı elektrik stansiyasında elə bir hadisə baĢ 

verdi ki, mənə dedilər, bizim bütün elektrik Ģəbəkəsinə çox 
mənfi təsir etdi. Ona görə də bu sistem daim inkiĢaf etməlidir, 

daim təkmilləĢdirilməlidir.  
Ancaq mən bu gün müzakirələrdə sual verirdim. Bir var, 

bizim elektrik enerjisi istehsal etmək imkanlarımız, bir də var 
ki, bu elektrik enerjisini istehlakçılara catdırmaq və itkilərə 

yol verməmək. Əgər indi bu elektrik stansiyalarının tikilməsi 
ilə yanaĢı, biz ötürücü xətləri də, transformatorları da, baĢqa 

qurğuları da təzələyə bilsək, yaxud bir çoxunu təmir edə 
bilsək,  itkilərin qarĢısını ala bilsək, heç olmasa itki keçmiĢ-

dəki səviyyəyə, yəni 8 faizə düĢsə, çox Ģey qazanarıq. Deyirsi-
niz ki, indi 20 faizə yaxındır, demək, istehsal olunan hər 100 
meqavat enerjinin 20 meqavatı itkiyə gedir, halbuki, 20 me-

qavat elektrik enerjisi ilə böyük iĢ görmək olar. Ona görə 
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bizim qarĢımızda duran vəzifə bu məsələlərin hamısını 
kompleks həll etməkdir. 

Bu müzakirələr bir də onu göstərdi ki, biz elektrik stan-
siyalarının tikilməsi barədə iĢlər görmüĢük və perspektivdə də 

bu iĢlər var. Ancaq  ötürücü xətlər, transformatorlar, Ģəbəkə-

lər və sair ikinci dərəcəli səviyyədə qalmamalıdır. Əgər onlar 

elə qalsa, nə qədər çox elektrik enerjisi istehsal etsək də, istə-

diyimizə nail ola bilməyəcəyik. Çünki o itkilərin qarĢısını ala 

bilməyəcəyik, həmin bərbad vəziyyətdə qalan Ģəbəkələr, 
transformator təsərrüfatı daim – Sumqayıt ġəhər Ġcra Haki-
miyyətinin baĢçısı danıĢdı ki, transformator yandı, bir mikro-

rayon bir sutka iĢıqsız qaldı – belə vəziyyətdə olacaqdır. Ona 
görə də bu məsələlər də paralel həll edilməlidir. 

«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidentinin bu ba-
rədə təklifləri var. Amma mən sənə demiĢəm, bu tapĢırığı bir 

də təkrar edirəm. Mən demirəm ki, indi bu, təcili bir iĢdir, 
amma yaxın gələcəyimiz üçün çox vacibdir. Sən bunların ha-

mısını topla, geniĢ bir proqram tərtib edin. Elə olmasın ki, bu 
gün bunu etdik, sevindik ki, bunu etmiĢik. Sabah o birisini 

etdik, o da bizə sevinc gətirdi. Proqram hazırlayaq, görək 
onu nə qədər vaxta yerinə yetirə biləcəyik və həyata keçirək. 

Ancaq indi istehsal olunan elektrik enerjisinin istifadə edil-
məsində, təbiidir ki, burada oturanların hamısının məsuliy-

yəti var. Ġndi nəyimiz var, odur. Yəni elektrik stansiyalarımız 
da budur, dediyim kimi, bunların yetərli gücləri var. ġəbə-

kələr də məlumdur, transformatorlar da məlumdur. Ġndi ni-
zam-intizamı, qanun-qaydanı möhkəmləndirmək lazımdır. 
Hər Ģey idarə olunmalıdır və hər bir xırda hadisə dərhal nəzə-

rə alınmalıdır, ölcü götürülməlidir. Hesab etmək olmaz ki, 
qıĢın soyuq dövrü keçibdir. Yox, keçməyibdir. Düzdür, iki 
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gündür yağıĢ yağır, qar əriyir. Amma hələ soyuqlar qarĢıda-
dır. Bu birincisi. Ġkincisi, təkcə Bakıda öz evimizin ətrafını 

görərək, respublikanın vəziyyətini qiymətləndirə bilmərik ki?! 
Biz bütün respublikada, hər bir bölgədə olan vəziyyəti qiy-

mətləndirməliyik və hər bir bölgə üçün lazımi tədbirlər gör-
məliyik. Burada Bakı Ģəhəri xüsusi yer tutur. 

Bakı ġəhəri Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalı-
bov bu vəzifəyə təyin olunandan xeyli iĢlər görübdür. Bunu 

qeyd etmək lazımdır. Elə bizim küçələrin asfalt örtüyünün 
təzələnməsi, təmizlənməsi, qaydaya salınması  Ģəhərin görü-

nüsünü nə qədər dəyiĢdiribdir. Təkcə görünüĢü deyil, ümu-

miyyətlə, Ģəhər təsərrüfatının keyfiyyəti yüksəlibdir. O, kana-
lizasiyalar haqqında dedi. 

Biz vaxtilə, 1970-ci illərdə Bakının kanalizasiya sistemi ilə 
bağlı böyük proqram tərtib etmiĢdik ki, onu həyata keçirək. 

Beləliklə də, oradan-buradan keçən kanalizasiya xətlərini 
ləğv edək və bunların hamısı Hövsana getsin. Orada da tə-

mizləmə sistemi yaradılmalı idi ki, kanalizasiya suları təmiz-
lənsin, sonra Xəzər dənizinə buraxılsın. Amma bu, yerinə 

yetirilmədi. Dünənə qədər mən bulvara gedirdim – indi ona 
Milli park adı vermiĢik – paraĢüt qülləsindən bir az bu tərəfə 

gələndə üfunət baĢlayırdı. Çünki niyə? Camaatın istirahət 
etdiyi yerin, parkın kənarında üç yerdən dənizə Ģəhərin bütün 

kanalizasiyasının suyu tökülürdü. Mən bunu ilk dəfə deyildi 
ki, görmüĢdüm. Mən onu üç il bundan qabaq da görmüĢəm, 

beĢ il bundan əvvəl də görmüĢəm. Ancaq mənim bu barədə 
verdiyim göstəriĢlər yerinə yetirilmirdi. Mən də gedib onu hər 
gün yoxlamayacağam ki. Ġldə bir dəfə düĢəndə, Milli parka 

gedirsən. Gəlirsən, görürsən, narahat olursan, göstəriĢ verir-
sən. Bəli, yerinə yetirəcəyik. Zaman keçir, yerinə yetirilmir. 
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Amma mən göstəriĢ verdim, o, baĢqa yerlərdən gələn kanali-
zasiya xətlərini qısa bir müddətdə buradan götürdü. Demək, 

bu, iki-üç ayın iĢi imiĢ. Elədirmi?  
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu, Bakıya, əhaliyə, insanlara la-
zımdır. Kanalizasiya sahəsində görülən bu iĢlər təqdirəlayiq-

dir. Ancaq gərək sən Bakının kanalizasiya problemini köklü 
surətdə həll edəsən. Nə edirsən, et, təkliflərini ver, hansı yar-

dım lazımdırsa, sənə edək. Bu kanalizasiya məsələsini köklü 
həll et ki, kanalizasiya o evin yanından keçdi, bunun altından 
keçdi, oradan keçdi – belə olmasın – bunun müəyyən böyük 

yolları olsun, hamısı dediyimiz yerə getsin və Bakıda bu 
problem biryolluq həll olunsun. 

O ki qaldı küçələrin qaydaya salınması məsələsi, sən onu 
da edirsən. Güman edirəm, havalar düzələndən sonra davam 

etdirəcəksən. Ġndi küçələrdə avtomobillə gedəndə adam 
özünü daha da rahat hiss edir. Elədir, yoxsa yox? 

A r t u r   R a s i z a d ə: Bəli, elədir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Buradan aeroporta gedirsən, heç hiss 

etmirsən ki, avtomobillə gedirsən. Axı, bu da çətin bir məsələ 
deyilmiĢ. Murtuz müəllim, elədir?  

M u r t u z   Ə l ə s g ə r o v (Milli Məclisin sədri): Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v:  Düzdür, bunun parlamentə aidiyya-

tı yoxdur. Sadəcə, deyirəm, sən də aeroporta gedirdin, mən 
də aeroporta gedirdim, taq-tuq, taq-tuq idi. Amma indi ma-

Ģın gedir, heç hiss etmirsən. Bunlar hamısı yaxĢı hallardır. 
Mən bunları dəstəkləyirəm.  

Biz metropolitenin 35 illiyini keçirdik. Orada lazımi təd-

birlər görülür, bundan sonra da görün. Çünki qıĢın bu ağır 
vaxtında Ģəhər əhalisinin əksəriyyətini xilas edən metro-
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politen oldu. Onlar məlumat vermiĢdilər ki, guya metro-
politenlə əhalinin 30 faizi gedib-gəlir. Amma mənə belə gəlir 

ki, metropolitendən insanlar daha çox istifadə edirlər.  
T a ğ ы   Ə h m ə d o v (Bakı Metropoliteninin rəiси): Cənab 

Prezident, son günlər hər gün 450 mindən çox adam gedib-
gəlir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, orada qanun-qaydanı daha da 
düzəldin. Hər halda, Ģəhər təsərrüfatı inkiĢaf etməlidir, Ģəhə-

rimiz gözəlləĢməlidir.  
Burada qaz haqqında danıĢıldı. Ġndi biz Neft ġirkətindən 

asılıyıq ki, onlar nə qədər qaz çıxarırlar. Onlar artıq söz ver-

dilər. Artur Rasizadə, sən buna nəzarət edəcəksən, onlar yeni 
quyular qazsınlar ki, biz qaz hasilatını artıraq. Bir də Ru-

siyadan gələn qazı mümkün qədər artırmaq lazımdır ki, qazla 
təminat məsələsi həll olunsun.  

Su təchizatı haqqında danıĢdıq. Bilirsiniz, gərək hər bir 
sakin, hər bir insan Ģəhər haqqında düĢünsün, yaĢadığı yer, 

küçə, ev haqqında düĢünsün. Amma biz isə bütün respublika 
haqqında düĢünürük və düĢünməliyik.  

Mən bir neçə gündür ki, Ģəhərdə elektrik enerjisi və qaz 
təchizatı məsələsindən çox narahat idim. Artur Rasizadəyə 

tapĢırmıĢdım. O, srağagün bu iĢlə bir az məĢğul oldu. Mən si-
zi bu gün burada topladım ki, vəziyyəti özüm bilim, siz də 

biləsiniz. Bir də ki, hamınız bu iĢə səfərbər olasınız. Biz – 
xalqımız, millətimiz Avropa dəyərlərini qəbul edib bu istiqa-

mətdə inkiĢaf etmək istəyirik. Avropa dəyərləri çox böyük 
sahəni əhatə edir. Bunun ən böyük hissəsi insanların yaĢayıĢı-

dır, ev Ģəraitidir və yaĢadığı yerlərə göstərilən münasibətdir. 

Məsələn, bizdə elektrik enerjisi çatmır, Ģikayət edirlər ki, 
Ģadlıq evlərində səhərə qədər iĢıq yanır. Elektrik enerjisi çat-
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mır, bəzi yerlərdə isə bir lampa əvəzinə beĢini yandırır, pulu-
nu da vermirlər. Amma Avropada belə Ģey yoxdur. Elə bizim 

üçün daha yaxın olan – təbiidir, o da Avropa ölkəsidir, Av-
ropa Birliyinə daxil olacaqdır – Türkiyəni götürün. Mən ora-

da dəfələrlə soruĢmuĢam. Əgər orada kimsə elektrik enerjisi-
nin pulunu beĢ gün vermirsə, elektrik enerjisi kəsiləcək. O, 

Ģəhid atasıdır, Ģəhid anasıdır, müharibə əlilidir, yaxud köç-

kündür, qaçqındır – fərqi yoxdur. Ġstanbul Ģəhərində 12 mil-

yon əhalinin xeylisi gecəqondularda yaĢayır. Bilirsiniz də, 
gecəqondular nədir, biz «samostroyka» deyirik, kasıbdırlar, 
evləri yoxdur, orada yaĢayırlar. Amma elektrik enerjisinin 

pulunu verməsə, kəsəcəklər. Baxmayaraq ki, o kasıbdır.  
Amma biz buna nə qədər dözəcəyik? Metrodan camaat gü-

zəĢtlə istifadə edir. Elektrik enerjisini güzəĢtlə veririk, o qədər 
güzəĢtdir ki, heç belə güzəĢt ola bilməz. Qazı güzəĢtlə veririk. 

Elektrik enerjisindən istifadəyə görə yığılmayan pul 230 
milyon dollar təĢkil edir.  

A r t u r    R a s i z a d ə: Cənab Prezident, elektrik enerjisi-
nin pulunu yığmıĢ olsaydıq, büdcədən maliyyələĢdirilən 

təĢkilatların iĢçilərinin əmək haqlarını 80 faiz, pensiyaları isə 
2,6 dəfə birdəfəlik qaldırmaq olardı. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı, ay bizim vətəndaĢlar, gəlin bu 
elektrik enerjisinin pulunu verin. Onsuz da bu heç yerə 

getməyəcək, bizim büdcəyə gələcəkdir. Büdcə də artanda bizə 
imkan verəcəkdir ki, insanların maaĢını qaldıraq.  

Məsələn, mən bəyan etmiĢəm, 2003-cü ilin büdcəsinə görə, 
demək olar ki, bütün sahələrdə maaĢları qaldıracağıq. Ancaq 
əgər 230 milyon dollar bir ildə gəlsə... Hələ qazdan nə qədər 

gəlmir, sudan nə qədər gəlmir – bunları demirəm. Amma heç 
bir ölkədə belə bir Ģey yoxdur. Avropa dəyərləri bununla 
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uzlaĢmır. Avropa Birliyinə girən ölkələr bu cür yaĢaya bil-
məzlər. Amma biz də Avropa Birliyinə girməyə hazırlaĢma-

lıyıq. Biz Avropanın bir hissəsiyik. Avropada olmaq, nə 
bilim, elə seçkidən ibarət deyildir. Görürsünüz, nə qədər tə-

ləblər var. Onların hamısını yerinə yetirmək lazımdır. Biz ne-
çə ildir ki, bu güzəĢtləri vətəndaĢlarımıza edirik. Ġndi də məc-

buruq ki, edək. Ancaq mən bu gün burada iĢtirak edənlərin 
hamısına və bütün bu iĢlərə məsul olan Ģəxslərə bir də 

tapĢırıram ki, bu barədə səylərini artırsınlar və biz bu sahədə 
yavaĢ-yavaĢ Avropa dəyərlərinə yaxınlaĢaq. Ona görə də 
elektrik enerjisinin, qazın qənaətlə iĢlədilməsi, onların haq-

qının verilməsi indi bizim üçün əsas məsələlərdən biridir.  
Mən bu gün ancaq Hacıbala Abutalıbov ilə dialoq apa-

rırdım. Ancaq burada bütün rayonların icra hakimiyyətləri-
nin baĢçıları iĢtirak edirlər. Bu təbiidir, onlar öz vəzifələrini 

bilirlər. Mən yeni bir Ģey deməyəcəyəm. Rayon icra hakimiy-
yətinin baĢçıları rayonun bütün məsələlərinə cavabdeh ol-

sunlar. Təkcə Bakıda yox, bütün respublikada, hər bir ra-
yonda, hər bir Ģəhərdə, hər bir qəsəbədə. Xüsusən ilin belə 

ağır dövründə bizim yerli icra hakimiyyəti orqanlarının baĢçı-

ları gərək həddindən artıq səfərbər vəziyyətdə olsunlar. Gecə-

gündüz iĢləmək lazımdır. Hər Ģeyə nəzarət etmək lazımdır. 
Hər Ģeyi bilmək və meydana çıxan çətinlikləri aradan qal-

dırmaq lazımdır.  
QıĢ vaxtı soyuq hamıya təsir edir. Lap evində yaxĢı istilik 

olan adama da eĢiyə çıxanda təsir edir. Biz də burada isti yer-
də oturmuĢuq. Amma gəlin qaçqın düĢərgələrindəki, çadır-
lardakı insanların vəziyyətini təsəvvür edək. Bilirsiniz, əgər 

insanın bir mənzili varsa, onun divarları var, döĢəməsi, tavanı 
var, evdə əĢyası var. Soyuqdur, istiliyi azdır, ya yoxdur, 
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yaxud bir-iki saat elektrik enerjisi kəsilibdir – bəzisi buna 
dözmür. Ancaq bəs o qaçqın vəziyyətində yaĢayan insanlar, 

çadırlarda olan insanlar bunlara necə dözürlər?! Mən həmiĢə, 
xüsusən bu soyuq günlərdə hər gün, hər dəqiqə o qaçqınlar 

haqqında, onların vəziyyəti haqqında düĢünürəm.  
Bizim hamımız bu cür ağır vəziyyətdə ötüĢə bilərik. Evin 

soyuqdur, üstünə iki yorğan at. Belə Ģeyləri biz çox görmüĢük. 
Yaxud yatanda corabını çıxarma. Məsləhətlər verirəm. Əli 

Ġnsanov təsdiq edər ki, mənim məsləhətlərim düzdür. Çünki 
evin var, döĢəyin, yastığın var, hətta mebelin var, yemək 
biĢirməyə imkanın da var. Amma o çadırda nə var? Ona görə 

biz o insanlara ömrümüz boyu minnətdar olmalıyıq ki, onlar 
belə vəziyyətə dözürlər. Bu gün bir daha bildirmək istəyirəm – 

mənim gecə-gündüz iĢ fəaliyyətimin əksər hissəsi ona yönəlib-
dir ki, münaqiĢə həll olunsun. ĠĢğal olunmuĢ torpaqlarımız 

azad edilsin, o insanlar öz yerlərinə qayıtsınlar. Ondan sonra 
biz onların yeni həyatını quraq.  

Məsələn, iĢğaldan azad edilmiĢ rayonlarda Avropa Birliyi-
nin hesabına, Yaponiyanın qrantları hesabına, baĢqa hesab-

lara nə qədər evlər, binalar tikildi! Xüsusən Füzuli, Ağdam 
rayonlarında. Çox yerdə tikildi! Ġndi onlar gedib orada rahat 

yaĢayırlar. YaxĢı evlərdir, rahat yaĢayırlar. Mənə deyirlər ki, 
Füzuli rayonunun azad edilmiĢ hissəsində rayon əhalisinin, 

demək olar, 40 faizi yaĢayır. Elədir, yoxsa yox? 
Ə l i   H ə s ə n o v (Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınko-

mun sədri): Bəli, Horadiz qəsəbəsində vaxtilə 6 min əhali ya-
Ģayırdı, hazırda orada 4 minə qədər əhali yaĢayır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, vəziyyət tamamilə dəyiĢir. 

Yeni qəsəbələr tikilir. Biz Ağcakənddə tikdik, mən gedib gör-
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düm. Ġndi həm Ağdamda, həm Yevlaxda, ġəmkirdə, Biləsuvar-
da, baĢqa yerlərdə tikilir, gedib hamısına baxacağıq.  

Ə l i   H ə s ə n o v: Hazırda 32 rayonda tikinti gedir. Ağ-

damda tikdiyimiz üç qəsəbənin birinə camaatı köçürmüĢük, 

ikisinə də yaxın günlərdə köçürəcəyik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz indi nə mümkündürsə edirik. Am-

ma hamısını edə bilmərik. Hamısını o vaxt edə biləcəyik ki, 
bizim torpaqlar azad olsun,  gedib o evləri, binaları orada 

tikək. Buna da nail olacağıq. Mütləq nail olacağıq. Amma bu-
na nail olana qədər biz əziyyətin içində yaĢayırıq və yaĢamağa 
məcburuq.  

Bax, ölkədə belə bir vəziyyət olan halda, baĢqaları – öz 
evində, öz mənzilində yaĢayan, hər Ģeyi olan insanlar gərək 

bu gün elektrik enerjisi yoxdur, sabah qaz gəlmir deyə narazı-

lıq etməsinlər. Əlbəttə, camaat üçün bunların hamısı olmalı-

dır. Məhz buna görə də mən üç saat yarımdır burada vaxt 
itirirəm. Amma mən hamıya müraciət edirəm, gəlin müqayisə 

edək. Onların da vəziyyətinə baxaq, bütün qalanların da 
vəziyyətinə baxaq, həmin Ģadlıq evlərində gecə səhərə qədər 

oturanların da vəziyyətinə baxaq, restoranlarda oturanların  
da vəziyyətinə baxaq – hamısının vəziyyətinə baxaq.  

Mən sözümü qurtararaq demək istəyirəm ki, burada da-
nıĢılan bütün nöqsanlar, hamısı aradan qaldırılmalıdır. 

DanıĢdığımız tədbirlər həyata keçirilməlidir. Mən bütün bu 
iĢləri BaĢ nazirə həvalə edirəm. Rəhbərlik etsin, əlaqələndir-

sin. Vaxtı-vaxtında  mənə məlumatlar versin. Həm bugünkü 
problemləri həll etməliyik, həm də perspektivdəki problemləri 
həll etməliyik və həll edəcəyik. Hamısını həll edəcəyik. 

ĠnĢallah, bu ili çox yaxĢı nəticələrlə sona catdıracağıq və yeni 
ili yaxĢı əhval-ruhiyyə ilə baĢlayacağıq. Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN MUSĠQĠ MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN 

GÖRKƏMLĠ NÜMAYƏNDƏLƏRĠ –  

FĠDAN VƏ XURAMAN QASIMOVALARIN 

YARADICILIĞININ 25 ĠLLĠYĠNƏ HƏSR 

OLUNMUġ  TƏNTƏNƏLĠ  

MƏRASĠMDƏ NĠTQ 
 
«Республика» сарайы 
 
20 декабр 2002-ъи ил 
 

Əziz Fidan xanım! 
Əziz Xuraman xanım! 
Mən sizi 25 yaĢınız münasibətilə, səhnə yaradıcılığı fəa-

liyyətinizin 25 illiyi münasibətilə təbrik edirəm, sizə cansağlığı 
arzu edirəm. Daim belə gözəl olasınız!  

HəmiĢə xoĢbəxt olasınız və bu gözəl səsinizi də, gözəl iste-
dadınızı da qoruyub saxlayasınız!  

Mən səhv etmədim ki, dedim, 25 yaĢınız münasibətilə təb-
rik edirəm. Ona görə ki, həqiqətən, siz bu gün səhnədə elə 

oxuyursunuz, mürəkkəb mahnıları elə gözəl ifa edirsiniz ki, 
siz 25 yaĢlı bir gənc müğənni təsəvvürü yaradırsınız. Güman 

edirəm ki, hələ sizin gələcəkdə böyük uğurларыныз var.  
25 il ərzində Fidan xanım və Xuraman xanım Azərbaycan 

musiqi sənətinin, opera musiqisinin, klassik musiqi sənətinin 
tarixinə böyük, gözəl qızıl səhifələr yazmıĢlar. Siz artıq 

Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin, musiqisinin böyük 
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tarixinə daxil olmusunuz və bu tarixdə ən görkəmli yerlərdən 
birini tutmusunuz.  

Bilirsiniz, mən bu gün bu salonda böyük qürur hissi ke-

çirirəm. Neçə vaxtdır burada oturmuĢam, heç hiss etmirəm ki, 
vaxt keçibdir. Elə bil ki, hələ vaxt qarĢıdadır. Dinləyirəm, 

baxıram və düĢünürəm: dünyada Azərbaycan xalqı var, qədim 
tarixə malik olan, özü də çox zəngin tarixə malik olan Azər-
baycan xalqı var. Dünyada  müstəqil Azərbaycan dövləti var. 

Bizim xalqımızın, dövlətimizin hər Ģeyi var. Ölkəmizin gözəl 
təbiəti, təbii sərvətləri var, yeraltı zəngin sərvətləri – neft və qaz 

yataqları var. Gözəl meĢələri, çayları, bulaqları, dağları – hər 
Ģeyi var. Xalqımızın, dövlətimizin böyük iqtisadi potensialı var. 

Böyük intellektual potensialı var. Gözəl opera və balet teatrı 
var. Artıq bu gün dünya ölçüsündə yüksək səviyyəyə çatmıĢ bu 

gözəl simfonik orkestrimiz var. Gözəl, zəngin mədəniyyətimiz 
var. Bizim müxtəlif janrlarda çox zəngin teatr tariximiz var. 

Azərbaycan xalqının 130 illik tarixi olan dünyəvi teatrı var. Çox 
Ģeylər var. Bunların hamısını bu sarayda oturub düĢünürəm. Bu 

sarayın özünün də 30 yaĢı var. 30 ildir ki, bu sarayda gözəl 
mərasimlər keçir.  

Мян дцшцндцм ки, 30 илдир отурурам. Чцнки 1972-ъи илдя бу 
сарайын тикилмясинин тяшяббцскары мян олдум. 1972-ъи илин 
декабр айында бу сарайда илк тянтяняли мярасим олду. Дцз-
дцр, о вахтдан бязи фасиляляр олубдур, мян Москвада ишляди-
йим заман, йахуд, цмумиййятля, ъямиййятдян тяърид едилди-
йим, Нахчыванда йашадыьым заман орада отура билмямишям. 
Анъаг ондан сонра орада йеня дя отурурам вя щяля 
эяляъякдя дя отураъаьам. Бунлары дцшцняркян дейирям, илащи, 
биз ня хошбяхтик. Анъаг бизим бу хошбяхтлийимизи, бизим хал-
гын бу эюзял мядяниййятини беля йцксякляря галдыран Азяр-
байъанын дяйярли инсанлары олубдур. 
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Бюйцк Цзейир Щаъыбяйов йцз ил бундан юнъя Азярбайъан 
опера сянятинин, классик мусиги сянятинин ясасыны, тямялини го-
йубдур. Онун давамчылары, йаратдыьы мяктябин нцмайяндяляри 
Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Тофиг Гулийев вя диэярляри бю-
йцк-бюйцк ясярляр йазыблар. Азярбайъанда йени бир мядяниййят, 
инъясянят, мусиги жанры – опера, классик мусиги йараныбдыр. Яэяр  
гоншу мцсялман юлкяляри иля мцгайися етсяк, Азярбайъан бу 
барядя щяддиндян артыг инкишаф етмиш бир юлкядир. Бунлары 
йарадан инсанлар да тябиидир ки, чох надир фитри истедада малик 
инсанлар олмушлар. Бу сащядя щяр адам мцвяффягиййят газана  
билмяз. Анъаг еляляри буна мцвяффяг олур ки, тале онлара бюйцк 
истедад бяхш едир вя башга имканлар бяхш едир. Бунлардан, бизим 
мядяниййятимизин ян дяйярли, ян эюркямли нцмайяндяляриндян 
дя бири Фидан вя Хураман ханымдыр. 

25 ил чох вахт дейил, амма аз да дейилдир. Мян Фидан ха-
нымы щяля сящнядя олмадан эюрмцшдцм, таныйырдым. Биз бу 
йахынларда эюрцшцб сющбят едяндя мяним хатиримя салды. Ам-
ма мяним щафизям вар. Мян онсуз да буну Фидан ханыма 
дейяъякдим, о мяни габаглады. 1970-ъы иллярин яввялляри иди. 
Опера театрына эетмишдим. Орада «Короьлу» операсы эедирди 
вя фасиля заманы мян театрын фойесиндя эязирдим. Бир дя 
эюрдцм ки, кянарда Фидан ханымын атасы, анасы дурублар, гыз 
да онларын йанында. Таныш идим, бунлара йанашдым, салам-
лашдым. Орада Фидан ханымы юпдцм, онда балаъа иди. Дцз-
дцр, инди дя юпмякдян чякинмирям. Фидан ханым юз сянятини 
инкишаф етдирмяйя йени-йени башламышды. Мян дедим, Фидан, 
сян ня вахт операда чыхыш едяъяксян, Ниэарын полуну ойна-
йаъагсан? О, чох тявазюкар шякилдя башыны ашаьы салды. Амма 
мяним сюзляримдя мяна вар иди. Мян билирдим, эцн эяляъяк ки, 
бяли, Фидан ханым сящнядя бизим Азярбайъан операсынын ян 
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шащ ясяринин – «Короьлу» операсынын ян эюзял ролу олан Ниэа-
рын партийасыны ифа едяъякдир. 

Biz bu gün burada ekranda Fidan xanımın «Koroğlu» 

operasında Nigar rolunda oxumağını gördük. Nə qədər gözəl, 
nə qədər məlahətlidir, nə qədər də, həqiqətən, Üzeyir Hacıbə-

yovun nəzərdə tutduğu Nigardır. Yəqin ki, çoxlarınız bilmir. 
Bəlkə siz də bilmirsiniz ki, Üzeyir Hacıbəyov «Koroğlu» 

operasını yazanda, təbiidir, birinci növbədə, Koroğlu rolunda 
böyük sənətkarımız Bülbülü nəzərdə tutmuĢdur. Ancaq Nigar 

roluna onun istədiyi namizədi yox idi.  
Ümumiyyətlə, XX əsrdə bizim opera sənətimiz inkiĢaf 

edəndə, Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev ilk dəfə bu 
iĢlərlə məĢğul olanda bəzi tamaĢalarda qadın rollarını kiĢilər 

oynayırdı. Çünki Azərbaycan qadınları gedib belə rollarda 
çıxıĢ etmirdilər. Sonrakı dövрlərdə, məlumdur ki, bizim 

böyük aktrisamız ġövkət Məmmədova Azərbaycan opera-
sının inkiĢafında böyük fəaliyyət göstəribdir. 1920–30-cu illər-

də Azərbaycan operasında  Fatma Muxtarova da oxuyub-
dur. Amma ondan sonra ara kəsilibdir. 

1937-ci ildə «Koroğlu» əsəri səhnəyə qoyулanda Nigar 
rolunu ifa edən Azərbaycan millətindən deyildi. Siz bunu bi-
lirsiniz. Yəni bu sənət o qədər çətin və o qədər də böyük iradə 

tələb edən sənətdir ki, o vaxt bizim Azərbaycanda belə mü-

ğənnilər tapılmırdı. Ondan xeyli müddət sonra bizim böyük 

aktrisamız Firəngiz Əhmədova bu rolu oynadı. Daha sonra 
növbə Fidan xanıma çatdı. Görürsünüz, tarix böyükdür, illər 

çoxdur. Amma ifaçılar bir, iki, üçdür, ona görə də belələri in-
sanların ümumi sayına daxil ola bilməz. Onları həmiĢə ayrıca 

saymaq lazımdır. Bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, dörd nəfər, beĢ 
nəfər. Allah eləsin ki, çox olsun.  
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Mən ümidvaram ki, indi Fidanın da, Xuramanın da da-
vamçıları olacaqdır. Azərbaycan səhnəsi boĢ qalmayacaqdır. 

Ancaq baxın, Azərbaycan səhnəsinin 25 ilində, əsasən, opera 
əsərlərində aparıcı rollarda Fidan xanım və Xuraman xanım 

çıxıĢ ediblər.  
Bilirsiniz, baĢqa janrlarda, baĢqa tamaĢalarda müxtəlif 

rollarda çıxıĢ etmək imkanı olan böyük sənətkarlarımız var. 
Amma opera sənəti, klassik musiqi həm xüsusi istedad tələb 

edir, həm xüsusi səs tələb edir, həm də o səsin hazırlanmasını 
tələb edir. Bizim xalq mahnılarını bir az oxuya bilən adam ifa 
edir, bir aydan sonra səhnəyə çıxır və böyük alqıĢlar da alır. 

Ancaq bu qızlar – həm Fidan, həm də Xuraman bu yüksək, 
mürəkkəb opera ariyalarını oxumaq səviyyəsinə gəlmək üçün 

nə qədər təhsil alıblar, musiqi təhsili alıblar. Nə qədər vaxt 
sərf ediblər. Bu ariyaları mənimsəmək üçün özlərini nə qədər 

məcbur ediblər ki, bu səviyyəyə gəlib çatıblar. Bu onların 
fədakarlığıdır, zəhmətkeĢliyidir.  

Fidan xanım, Xuraman xanım indi Qərb klassik opera-
larının ən çətin, ən ağır partiyalarını məharətlə ifa edirlər. Biz 

bunu opera teatrımızda görmüĢük. Bu gün göstərilən kino-
lentlərində də gördük. Nəhayət, bunu canlı olaraq burada Fi-

dan xanım və Xuraman xanım öz çıxıĢları ilə nümayiĢ et-
dirdilər.  

Beləliklə, bizim zəngin mədəniyyətimizin ən dəyərli inciləri 
var. Bu incilər çox deyil və çox olsa, onlar heç vaxt qiymətli 

olmaz. Bax, onlardan ən dəyərliləri Fidan xanımdır, Xura-
man xanımdır.  

KeçmiĢdə bizdə dünyada ən qiymətli Ģeyi qızılla müqayisə 

edərdilər. Əgər keçmiĢ qanun-qayda ilə müqayisə etsək, onlar 
999 əyarlı qızıldır. Əgər almaz, brilyant və digər qiymətli daĢ-
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qaĢlar ilə ölçsək, mənə belə gəlir ki, bunlara bərabər nə almaz 
tapmaq olar, nə brilyant, nə də baĢqa qiymətli daĢ-qaĢ 

tapmaq olar. Bunlar onlardan da qiymətlidirlər.  
Bunların xoĢbəxtliyi nədir?! Birincisi, bunlara ilahidən çox 

fitri istedad verilibdir. Ġkincisi, gözəl ailə tərbiyəsi alıblar. 
Bunlar hamısı əsasdır. Ailə tərbiyəsi, yəni yüksək mədəniy-

yətə malik olan ailədə böyüyüblər. Atası, anası həm musiqiçi 
olublar, həm də bizim ziyalılardan olublar. Demək, ziyalı da 

ziyalıdan fərqlidir. Onlar Azərbaycanın keçmiĢ, ən köklü 
ziyalılarından idilər. Demək, belə bir ailədə böyüyüblər.  

Allah bunlara həm gözəl səs verib, həm də çox zahiri gözəl-

lik veribdir.  Hamısı gözəldir. Bunlar hamısı birlikdə harmo-
niya təĢkil edir və bu harmoniya da bax, bizim  bu iki gözəl 

müğənnimizdir, gözəl mahnı oxuyanlarımızdır, gözəl sənət 
ustalarımızdır.  

Mən çox Ģadam ki, bugünkü mərasim bu qədər gözəl əh-
val-ruhiyyədə keçir. Mən öz münasibətimi Fidan xanıma da, 

Xuraman xanıma da bildirirəm. Eyni zamanda, mən hamını 
bizim cəmiyyətdə belə insanlara xüsusi münasibət, qayğı 

göstərməyə, belə insanlara hörmət etməyə dəvət edirəm. 
Hesab edirəm ki, onlar ömürlərinin sonuna qədər Azərbay-

can opera teatrının daimi solistləridirlər. Mən əmr verirəm, 
bunu opera teatrında yazın. Daim siyahının baĢında duran 

solistlərdirlər.  
Fidan, Xuraman teatra gələndə, gərək teatrın qapıçısından 

ta direktoruna qədər bunlara baĢ əyib, qarĢılasınlar. Çünki 
bunlar adi adam deyillər. Bunları adi adam kimi qəbul etmək 
olmaz. Mən bu sözləri göydən götürmürəm. Biz bunu filmlər-

də görmüĢük. Yüksək mədəniyyətli Avropa ölkələrində bu 
qədər yüksək ada malik olan sənətkarları hamı, doğrudan da,  
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böyük hörmətlə qarĢılayır. Bu bizdə də olmalıdır. Biz bu mə-

dəniyyəti yaratmalıyıq. Mən bunu təkcə Fidan xanım, Xura-

man xanım haqqında demirəm. Ümumiyyətlə, mədəniyyət 
xadimlərinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Həqiqətən, onlarla 

hesablaĢmaq lazımdır.  
Yenə də deyirəm, onlar çox deyillər. Onları barmaqla say-

maq olar. Əgər biz bunları göz üstə saxlamasaq, belə insan-
ları cəmiyyət – bizim 8 milyonluq əhalimiz var – göz üstə sax-

lamasa, mədəniyyətimizi inkiĢaf etdirə bilmərik. Bunları adi 
adamlar sırasına salmaq olmaz. Təkcə bunlar haqqında de-
mirəm. Bizim baĢqa da dəyərli mədəniyyət xadimlərimiz var, 

onların da haqqında deyirəm. Amma indi konkret olaraq 
Fidan və Xuraman xanımı deyirəm. 

EĢitmiĢəm ki, opera və balet teatrının direktoru da kon-
servatoriyani qurtarıbdır, musiqiçidir. Amma teatrın direkto-

rudur. O, Fidan xanıma və Xuraman xanıma xüsusi müna-
sibət göstərməlidir. Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu yaxĢı 

bilir ki, böyük sənətkar olmaq nədir. Onun atası böyük Bül-
bülün qarĢısında hamı baĢ əyirdi, hamı ona hörmət edirdi. 

Onun özü də həm bəstəkardır, həm də mahnı oxuyur, buna 
da diqqət yetirmək lazımdır. Amma bizim bu iki qız xüsusi 

yer tutur. Ona görə Mədəniyyət naziri də gərək bu qızlara xü-

susi diqqət yetirsin, münasibət göstərsin.  

Bir sözlə, bu bizim xalqın mədəniyyətinin nümunəsi ola-
caqdır. Biz istəyirik ki, xalqımızı Avropa dəyərlərinə daha da 

yaxınlaĢdıraq. Ġndi biz  müstəqil Azərbaycanda Qərb ölkələri 
ilə, Avropa ölkələri ilə inteqrasiya haqqında danıĢırıq. Ġnteq-
rasiya deyəndə, daha çox iqtisadi məsələləri nəzərdə tuturlar. 

Amma bu belə deyildir. Ġnteqrasiya bütün sahəni əhatə edir. 
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O cümlədən mədəniyyət, incəsənət, musiqi sahəsini əhatə 
edir. Biz bu barədə irəlidəyik.  

Yenə də deyirəm, böyük Üzeyir Hacıbəyov hələ yüz il 
bundan qabaq bunun əsasını qoyubdur. Biz artıq on illərdir 

ki, öz musiqimizə, mədəniyyətimizə görə Avropa səviyyəsin-
dəyik. Bəlkə iqtisadiyyatda onlardan geridəyik, amma mədə-

niyyətdə yox. Fidan da, Xuraman da Avropanın ən mötəbər 
opera səhnələrində müvəffəqiyyətlə çıxıĢ edə bilərlər. Bunu 

bu gün də edə bilərlər. Çünki biz onlara da, özümüzünkülərə 
də baxırıq və müqayiĢə etmək imkanımız da var. Doğrudan 
da, təəssüf ki, biz vaxtilə bu iĢlə yaxĢı məĢğul ola bilməmiĢik. 

Ancaq indi məĢğul olmaq lazımdır. Bunu deyərək, mən, ümu-
miyyətlə, istedadı olan hər bir gəncə, hər bir insana xüsusi 

münasibət göstərilməsini istəyirəm. Çünki bu istedadlardan 
bizim gələcəyimizin mədəniyyət xadimləri yaranacaqdır və 

burada Fidan xanım və Xuraman xanım nümunədirlər.  
Mənim əziz bacılarım, ikiniz də mənim bacılarımsınız. 

YaĢca qızıma da yaxınsınız. Bilirsiniz, mənim bir qızım, bir 
oğlum var. Mən çox Ģadam ki, bu gün bu mərasimi sizinlə 

birlikdə təĢkil etdik və yaxĢı keçiririk. Çox gözəl keçir. Sizin 
yanınızda yorulmaq olarmı?! Mən yorulmadım.  

Mən sizi bir də təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yaradıcılıq 
uğurları arzu edirəm.    
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DÜNYA VOKAL SƏNƏTИNИN MƏġHUR 

ИФАЧЫЛАРЫ,  XALQ ARTИSTLƏRИ  

MÜSLÜM MAQOMAYEV VƏ  
TAMARA SИNYAVSKAYA ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
21 декабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev dekabrın 21-də Pre-

zident sarayında  vokal sənətinin məşhur ustalarını – Azərbay-

can mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri, xalq artistləri Fidan 
və Xuraman Qasımovaların yaradıcılığının 25 illiyinə həsr olun-

muş təntənəli mərasimdə iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş SSRİ 
və Azərbaycanın xalq artistləri Müslüm Maqomayevi və onun 

xanımı Tamara Sinyavskayanı qəbul etmişdir.  
Səmimi qəbul üçün minnətdarlıq edən sənətçilər Azərbaycan 

prezidenti Heydər Əliyevin təntənəli mərasimdəki parlaq və 
məzmunlu nitqindən aldıqları təəssüratlarını bölüşərək dedilər 

ki, həmin nitqdə prezidentin mədəniyyət və incəsənət xadim-
lərinə sonsuz diqqət və qayğısı bir daha öz ifadəsini tapmışdır.  

Müslüm Maqomayev vurğuladı ki, çox yüksək səviyyədə 
olan təntənəli mərasimdə Azərbaycan opera sənətinin tarixi bir 

daha hamının gözü önündən keçdi.  
Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan opera sənətinin tari-

xini xatırlayaraq bildirdi ki, ölkəmizdə SSRİ Xalq artisti adına 
layiq görülmüş ilk azərbaycanlı opera müğənnisi Şövkət Məm-
mədova olmuşdur. O, 1938-ci ildə, Moskvada ilk dəfə Azərbay-
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can mədəniyyəti ongünlüyü keçirildikdən sonra bu adı almışdı. 
Həmin vaxt dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov və 

mədəniyyətimizin digər nümayəndələri də bu yüksək ada layiq 
görülmüşdülər. Dövlətimizin başçısı onu da vurğuladı ki, 

Üzeyir Hacıbəyovun «Koroğlu» operasında Nigarın partiyasını 
ifa edən ilk azərbaycanlı müğənni SSRİ Xalq artisti, bu ya-

xınlarda prezident təqaüdünə layiq görülmüş Firəngiz Əhmə-

dova olmuşdur.  Ondan sonra isə Nigar rolunda Fidan Qası-

mova çıxış etmişdir.  
Эюрцшцн sonunda qonaqlar Azərbaycan prezidenti Heydər 

Əliyevlə xatirə шякli чəkdirdilər.  
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ЙАПОНИЙАНЫН АЗЯРБАЙЪАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАКЫ СЯФИРИ  
ТОСИЙУКИ ФИЪИВАРА ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
23 декабр 2002-ъи ил  
 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щюрмятли сяфир, сизи хош эюрдцк. 

Юлкянизин милли байрамы – Йапонийа императорунун доьум 
эцнц мцнасибятиля сизи сямими-гялбдян тябрик едир, сизя вя  
дост Йапонийа халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя рифащ арзу-
лайырам. 

Мян чох мямнунам ки, Йапонийа иля Азярбайъан ара-
сында артыг бир нечя илдир чох йахшы щям дипломатик ялагяляр, 
щям дя игтисади ялагяляр, бцтцн башга сащялярдя ямякдашлыг 
йараныбдыр вя инкишаф едир. Йапонийанын сяфирлийи артыг бурада 
юз фяалиййятини уьурла щяйата кечирир. 

Т о с и й у к и   Ф и ъ и в а р а: Ъянаб Президент, сямими 
гябула эюря минятдарлыьымы билдирирям. Сизин  Хош сюз-
ляринизи Йапонийа императоруна чатдыраъаьам. Йапонийа 
вя Азярбайъан арасындакы ялагяляр зати-алинизин Йапони-
йайа сяфяриндян сонра чох инкишаф етмишдир. Бу иллярдя Йа-
понийа иля Азярбайъан арасындакы ямякдашлыг эенишлянмиш-
дир. Мян цч мясяляни хатырлатмаг истяйирям. Биринъиси, бу 
илин сентйабрында Азярбайъан вя Йапонийа арасында дип-
ломатик мцнасибятлярин гурулмасынын 10-ъу илдюнцмцнц 
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гейд етмишик. Икинъиси, зати-алинизин Йапонийайа сяфяри за-
маны разылашдырылмыш сянядя ясасян, ики юлкя арасында дост-
луг ялагяляринин рямзи олан «Шимал» ДРЕС-ин тикинтисинин 
баша чатдырылмасы вя електрик енержиси щасил етмясидир. Дцз-
дцр, индийядяк онун ачылыш мярасими олмамышдыр. Амма 
иншаллащ, йахынларда бунун рясми ачылышы олаъаьына ями-
ням. Цчцнъцсц, Азярбайъан Республикасынын Йапонийа-
да сяфирлийинин ачылмасы щаггында зати-алинизин фярман им-
заламасы бизим цчцн чох хош бир щадисядир. Иншаллащ, Йа-
понийанын Бакыдакы сяфирлийинин вя Токиода ачылаъаг Азяр-
байъан сяфирлийинин фяалиййяти сайясиндя бундан сонра юл-
кяляримиз арасында ялагялярин даща да сых щала эяляъяйиня 
инанырам.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизин дедикляринизля разыйам, ейни 
заманда гейд едим ки, бизим ялагяляримиз тякъя цч мясяля иля 
баьлы дейил, даща эенишдир. Йапонийа иля игтисади ялагяляримиз 
эенишдир, Йапонийанын Азярбайъана йардымы, мцяййян са-
щялярдя програмларын щяйата кечирилмяси цчцн айрылан грантлар 
вя с. – бунлар башга юлкяляря нисбятян чохдур вя мян буна 
эюря тяшяккцр едирям.  

«Шимал» ДРЕС-ин тикинтиси гуртарыбдыр вя биз мяслящят-
ляшмишдик ки, сизинля бунун тянтяняли ачылышыны едяк. Чцнки 
етмяк лазымдыр. Бу, бюйцк бир щадисядир. 400 мегават елек-
трик енержиси истещсал едян, мцасир техникайа, технолоэийайа 
малик олан бир стансийадыр. Анъаг ишляри щавалар корлады. Бу 
эцнлярдя йягин ки, мцнасиб вахт мцййян едярляр. Мян бу 
барядя Баш назиря тапшырыг вермишям. Сизинля дя данышарлар ки, 
юлкянизин нцмайяндяляри дя эялсинляр, биз онун ачылыш мя-
расимини кечиряк. Чцнки бу лазымдыр. Бу щям Йапонийа–Азяр-
байъан ялагяляринин бюйцк бир рямзидир, щям дя стансийанын 
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Азярбайъан цчцн бюйцк ящямиййяти вар. Ялавя 400 мегават 
електрик енержиси алаъагдыр.  

Юлкяляримиз арасында дипломатик ялагяляр гурулмасында 
сяфирликлярин ачылмасында эеъикдик. Мян 1998-ъи илдя Йапони-
йада оларкян о вахткы Баш назир ъянаб Щашимото иля даны-
шанда чох тякидля дейирдим ки, тезликля Йапонийанын Азярбай-
ъанда сяфирлийини ачын. Мян истяйирдим ки, о, 1999-ъу илдя 
ачылсын. О мяня деди ки, 1999-ъу илдя бцдъя имкан вермир. 
Дедим, яэяр Йапонийа кими бир зянэин юлкянин бцдъяси имкан 
вермирся, эюрцн, инди Азярбайъанын бцдъяси неъядир? 

Мян чох мямнунам ки, 2000-ъи илдя сяфирлик ачылды. Бизим 
дя бцдъя проблемляримиз вар. Амма буна бахмайараг, мян 
фярман вермишям, сяфирлик ачырыг вя орайа сяфир тяйин едяъя-
йям. Тябиидир ки, бу да бизим ялагяляримизин инкишафыны эе-
нишляндиряъякдир. 

Сизин бязи ширкятляр дя бурада чох уьурлу фяалиййят эюстярир. 
Хцсусян нефт сянайеси сащясиндя. Мян онларын бир чохуну 
йахшы таныйырам. Илк дяфя бурайа «Иточу» ширкяти эялди, Йапо-
нийанын бурада игтисади ялагяляринин йолуну «Иточу» ширкяти 
ачды. Онун бурадакы нцмайяндялийи бир мцддят сизин юлкя-
низин сяфирлийинин дя функсийасыны щяйата кечирирди. Инди башга 
ширкятляр дя вар, онлар да ишляйирляр. 

Мян истярдим ки, Йапонийа ширкятляри Азярбайъанда да-
ща эениш тямсил едилсинляр, чох олсунлар. Эцман едирям, би-
зим ямякдашлыьымызын нятиъясиндя бу да олаъагдыр. Йапо-
нийа–Азярбайъан мцштяряк игтисади комиссийасы вар. Бу 
комиссийайа биздян Баш назирин биринъи мцавини Абид Шя-
рифов башчылыг едир. Сиздян дя онун башчысы вар. Мян бцтцн 
бу ялагяляримиздян мямнунам вя эяряк чалышаг ки, буну 
даща да инкишаф етдиряк. Бу байрам эцнц дя мян сизи бу 
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ялагяляри инкишаф етдирмяк цчцн дявят етмишям ки, эюрцшяк, 
сющбят едяк. 

Т о с и й у к и   Ф и ъ и в а р а: Щягигятян «Иточу» Азярбай-
ъан–Йапонийа ялагяляринин йаранмасында мцщцм рол ой-
намышдыр.  

Ики эцн юнъя Йапонийанын «Инпекс» нефт ширкяти Ру-
сийанын «ЛУКойл» ширкятинин «Азяри», «Ъыраг», «Эцняшли» 
лайищясиндяки пайынын 10 фаизини сатын алмышдыр. Яминям ки, 
диэяр йапон ширкятляри дя бурайа эялиб фяалиййят эюстяря-
ъякляр. 

Индийя гядяр Йапонийа иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр 
игтисади сащядя даща уьурлу олмушдур. Эялян илдян етибарян 
йени сащяляр цзря ямякдашлыьымызы давам етдирмяк фикриндя-
йик. Бунун цчцн Йапонийадан бир щейят эялмиш, бурада бир 
чох эюрцшляр кечирмишди. «Шимал» ДРЕС-ин икинъи щиссясинин 
тикилмясиндя дя ямякдашлыг етмяк цчцн данышыглар апарырыг. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын йыьылмасы цчцн лазым олан 
техниканын – комбайн вя диэяр механизмлярин Йапонийадан 
Азярбайъана эятирилмяси цчцн Кянд Тясяррцфаты Назирлийи иля 
ялагя сахлайырыг. 

Биз мядяниййятя айрылан грантлар чярчивясиндя Сизин дя 
мязуну олдуьунуз Бакы Дювлят Университетиндя хариъи диллярин 
йахшы юйрянилмяси цчцн лабораторийа йарадылмасы вя онун 480 
мин доллар дяйяриндя аваданлыгла тяъщиз олунмасы барядя 
разылыьа эяляъяйик вя эялян ил буну щялл едяъяйик. Цмуми грант 
чярчивясиндя сящиййя сащясиндя, йяни хястяханаларын лазыми 
аваданлыгла тямин олунмасында, тящсиля, йяни мяктяб бинала-
рынын тикинтиси вя тямириндя, еляъя дя еколожи сащялярдя ямяк-
дашлыг етмяк фикриндяйик.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: «ЛУКойл» ширкятинин Йапонийа шир-
кяти иля алыш-веришиня бизим етиразымыз йохдур. Анъаг «ЛУКойл» 



218 

 

ширкяти мцгавиляйя гошуларкян бязи шяртляр олубдур. Инди яэяр 
консорсиумдан чыхырса вя пайыны Йапонийа ширкятиня верирся, 
бизим етиразымыз йохдур. «ЛУКойл» иля бизим бязи проб-
лемляримиз вар. Онлары щялл етмялийик. Амма «ЛУКойл» бу-
радан там эетмяк вя пайыны Йапонийа ширкятиня сатмаг 
истяйирся, о ширкят бурайа эялмялидир, бязи шяртляр вар, онлары 
данышмалыйыг, бу шяртляри йериня йетирмялидир. 
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УКРАЙНАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЛЕОНИД КУЧМАЙА 

 
Щюрмятли Леонид Данилович! 
Украйнанын «Аеромост–Харков» авиасийа ширкятиня 

мяхсус Ан-140 тяййарясинин Исфащан шящяри йахынлыьында гяза-
йа уьрамасы нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты хябяри мяни 
црякдян кядярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 
йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 24 декабр 2002-ъи ил 
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КУБА РЕСПУБЛИКАСЫ ДЮВЛЯТ ШУРАСЫНЫН 
СЯДРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ФИДЕЛ КАСТРО РУСА  

 
Щюрмятли ъянаб сядр! 
Куба Республикасынын милли байрамы – Азадлыг эцнц мц-

насибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям.  
Яминям ки, юлкяляримиз арасында артмагда олан ялагяляр 

даим халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.  
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Куба 

халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 
 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 24 декабр 2002-ъи ил    
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СУДАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЮМЯР ЩЯСЯН ЯЩМЯД ЯЛ-БЯШИРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Судан Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, икитяряфли мцнасибятляримиз халгларымызын 

мянафейиня уйьун олараг даим инкишаф едяъякдир.  
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Судан 

халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 
 

Щюрмятля,  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 24 декабр 2002-ъи ил    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 

 

 
 

 
ТЦРКИЙЯНИН АЗЯРБАЙЪАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАКЫ СЯФИРИ  
ЯЩМЯД ЦНАЛ ЧЕВИКЮЗ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
25 декабр 2002-ъи ил  

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Сизи сямими-гялбдян саламлайырам. 

Эюрцрсцнцз, бизя неъя гыш эялиб?! 
Я щ м я д  Ц н а л  Ч е в и к ю з: Щюрмятли Ъцмщур баш-

ганым, дейилдийиня эюря 30 илдир Азярбайъанда беля сойуг 
щава олмамышдыр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Амма мяня дедиляр ки, Тцркийядя дя 
чох эцълц гыш вар. 

Я щ м я д  Ц н а л  Ч е в и к ю з: Бяли, Тцркийядя дя чох чятин 
гыш кечир. Истанбулда, Анкарада вя Шярги Анадолуда хцсусиля 
сяртдир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Щятта Истанбул–Анкара йолу бир вахт 
баьланмышды. Сонра мялумат алдым ки, 7 мин кянддя йоллар 
баьланыбдыр. 

Я щ м я д  Ц н а л  Ч е в и к ю з: Сон заманлар бцтцн дцн-
йада иглимдя чох бюйцк дяйишикликляр вардыр. Бу, Тцркийяйя вя 
Азярбайъана да тясирини  эюстярир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Биздя гыш олмасы лазымдыр. Олмасайды 
дейярдик, ня цчцн биздя йохдур. 
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Я щ м я д  Ц н а л  Ч е в и к ю з: Ялбяття, бунун Азяр-
байъандакы якинчилик цчцн файдалы олдуьуну сюйляйирляр. О 
бахымдан, тябии ки, бу, севиндириъи щалдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щям якин цчцн, щям тябият цчцн, 
щям дя мешяляр цчцн – щяр шей цчцн файдалыдыр. Биздя йашайыш 
цчцн мцяййян чятинликляр йарадыр. Анъаг бунлар мцвяггяти-
дир. Амма ясас мясяляляри эютцрсяк, бу, тякъя Азярбайъанын 
якинчилийи цчцн дейил, бцтцн тябияти цчцндцр. Чцнки биз нечя 
илляр иди Азярбайъанда нормал гыш эюрмцрдцк. 

Кечмишдя Русийада бюйцк бир артист вар иди – Аркади 
Райкин, инсанлары орижинал комик сящняъиклярля эцлдцрцрдц. О 
данышырды ки, кечмишдя ня йахшы идися, инди йахшы дейил. Дейирди 
ки, кечмишдя гыш гыш иди, амма инди гыш дейил. Башга шейляр дя 
дейирди, амма буну щямишя дейирди. Азярбайъанда да беля 
олмушдур. 

Мян дцнян Нахчыван иля телефонла данышырдым. Мян ушаг-
лыьымы, эянълийими Нахчыванда кечирмишям. Орада чох сярт гыш 
оларды, 30 дяряъяли шахта 20–30 эцн давам едярди. Гары 
кцчялярдян ики айа тямизлямяк мцмкцн олмурду. Амма 
сонра орада да иглим дяйишди. 

Мян орада эянъ вахтымда олмушдум, сонра, билирсиниз, бир 
мцддят Нахчыванда йашамаьа башладым. Тябии ки, буралара 
баханда орада гар варды, гыш варды. Башга йерляр кими дейилди. 
Амма мян эюрдцйцм гышы эюрмядим. Инди мяня дейирляр ки, 
эюрдцйцн о гыш вар.      

Я щ м я д  Ц н а л  Ч е в и к ю з: Нахчыван Шярги Анадолуйа 
йахын олдуьу цчцн иглими дя ейнидир. Бу ил чох чятин бир гыш кечир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу кечиб эедяъяк, амма хейри 
чохдур.  

Кефиниз йахшыдыр. Тцркийядя дя ишляр йахшы эедир. Йени щю-
кумят гурулубдур. 
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Я щ м я д  Ц н а л  Ч е в и к ю з: Ъянаб Президент, тяшяккцр 
едирям. Мян бунлары Сизя ярз етмяк цчцн эюрцшмяк истяйир-
дим. Вахт айырыб мяни гябул етдийинизя эюря миннятдарам. 
Билирсиниз ки, бу ил нойабрын 3-дя кечирилян сечкилярдян сонра 
Тцркийядя йени, тякпартийалы щюкумят гурулду, йени парла-
мент сечилди. Сон иллярдян фяргли олараг, илк дяфя бир партийа 
щюкумяти гурду. Бу щюкумятин гурулмасы юлкямизин са-
битлийи, парламентин бязи ганунлары даща йахшы гябул етмяси  
бахымындан чох файдалы вя мцщцм щадисядир.  

Билирсиниз ки, щюкумятимиз гурулан кими, бязи мясялялярля 
гаршылашды вя эцндяминдя бунлара ясас йер айырды. Дахили сийа-
сят сащясиндя Тцркийядя давам едян игтисади ислащатлар 
амалына файда веряъяк бязи аддымлар атылды. Декабрын 13-дя 
Авропа Бирлийинин Копенщаэендя кечирилмиш зирвя топлантысы-
нын сонунда Тцркийянин Авропа Бирлийиня цзв гябул олунмасы 
щаггында данышыглара башланылмасы цчцн 2004-ъц илин декабр 
айы мцяййян едилди. Тябии, Тцркийя истядийи нятиъяни ала 
билмядийи цчцн бу гярардан мямнун дейилдир. Анъаг бу гя-
рарын верилмяси Тцркийянин Авропа Бирлийиня цзв гябул олун-
масынын вя Авропа иля ялагяляринин гаршысынын ачыг олдуьуну 
эюстярди.  

Авропа Бирлийи Тцркийя иля баьлы бу гярары гябул едяркян, 
Ъянуби Кипр иля баьлы бир гярар да верди. Биз бу гярарын йанлыш 
олдуьуну вя проблемин щялли цчцн йетярли олмайаъаьыны дцшц-
нцрцк. Тцркийя Кипрля баьлы атаъаг аддымларыны яввялдян ачыг 
шякилдя диля эятирмишдир. Тцркийя Ъянуби Киприн Авропа Бир-
лийиня цзв гябул едилмясини сийаси вя щцгуги бахымдан таны-
майаъагдыр. Тцркийя бу гярары танымадыьыны вя онун ящямий-
йятсиз олдуьуну бцтцн дцнйайа ачыг шякилдя бяйан етмишдир. 
Цмид едирик ки, юнцмцздяки вахтларда Шимали Кипр Тцрк 
Ъцмщуриййяти иля Ъянуби Кипр арасында мцзакиряляр давам 
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едяъяк вя бу мясялянин щялли цчцн мцщцм аддымлар атыла-
ъагдыр. Анъаг Авропа Бирлийинин вердийи гярар, Ъянуби Кипр 
бу мясялянин щялли цчцн ирадя сащиби олмадыьы цчцн, ону бир аз 
архайынлашдыраъагдыр. Бунун ися проблемин щяллиня мцщцм 
файда вермяйяъяйини дцшцнцрцк. 

Мян йени щюкумятимизин фяалиййяти, хариъи сийасятля баьлы 
эюрдцйц ишляр вя бязи башга мясяляляр барядя Сизя мялумат 
вермяк цчцн эюрцшмяк истямишдим. 

Ъянаб Президент, щюкумятимизин хариъи сийасяти яввялки щю-
кумятлярин щяйата кечирдикляри програмлара там уйьун шякилдя 
давам едир. Хцсусиля Гафгазла баьлы сийасятимизин ясасыны Сиз 
билирсиниз. Азярбайъанла, диэяр тцркдилли ъцмщуриййятлярля яла-
гяляр даим диггят мяркязиндядир. Азярбайъанын ярази бцтювлц-
йцнцн танынмасы, ишьал алтындакы торпагларынын тезликля азад 
олунмасы, Даьлыг Гарабаь проблеминин Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйцня, бейнялхалг щцгуга щюрмят эюстяриляряк щялли 
Тцркийянин 58-ъи щюкумятинин сийасятини тяшкил едир. Щесаб 
едирик, бу сащядя ялавя щеч бир шярщя ещтийаъ йохдур. Бунлары 
Сизя демяк цчцн бурайа эялдим. Сизи Дцнйа азярбайъанлы-
ларынын щямряйлик эцнц вя Йени ил мцнасибятиля дя тябрик 
едирям.           

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Саь олун, тяшяккцр едирям. 
Тцркийядя эедян просесляр бизи мямнун едир. Инди, сиз 

буйурдунуз, Тцркийядя илк дяфя бир партийа ясасында йени 
щюкумят гурулубдур. Бу тяхминян индики гыша бянзяйир, 40 
илдир беля гыш йох иди. Инди беля бир гыш эялди. Сиздя дя билмирям, 
нечя иллярдир бир партийа щеч вахт тякбашына игтидара эялмя-
мишди, инди эялди. Бу, щяр щалда, чох юнямли бир щадисядир. 
Чцнки бир партийа сийасятини дцзэцн гурараг, Тцркийянин 
проблемлярини даща да уьурла щялл едя биляр.  
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Сиздя илляр бойу олан коалисион щюкумятляр щямишя ишлярин 
мцяййян гядяр янэяллянмясинин сябяби олубдур. Билирям, 
Тцркийядя бюйцк сийасят адамларынын щамысы узун иллярдян 
бяри илк дяфя бир партийанын игтидара эялмясини чох мцсбят 
гиймятляндирир. Азярбайъанын президенти олараг, мян дя буну 
чох йцксяк гиймятляндирирям. Парламентдя дя бу щюкумятин 
бир мцхалифяти вар. Йяни бу бахымдан да еля бир проблем 
йохдур. Щям игтидарда бир партийа вар, щям дя мцхалифятдя. 
Галан партийалар парламентдян кянарда галыблар. Биринъиси, 
йени щюкумят юлкя игтисадиййатынын инкишафыны тямин едяъяк, 
икинъиси, цмумиййятля, Тцркийянин бцтцн проблемлярини щялл 
едяъяк, онун хариъи вя дахили сийасятиндя йени бир мярщяля 
ачаъагдыр. Мян дя буну бяйянирям вя севинирям. Мян бу 
барядя илк олараг щюрмятли Ярдоьаны тябрик етдим, она 
уьурлар дилядим.  

Тцркийянин Авропа Бирлийиня гябул олунмасы иля ялагядар 
эедян просеси биз сизинля бярабяр излямишик. Щесаб едирдик вя 
бу эцн дя щесаб едирик ки, индийя гядяр эюрдцйц бцтцн ишляря 
эюря Тцркийянин Авропа Бирлийиня дахил олмаьа 2004-ъц илин 
май айында гябул едиляъяк 10 дювлятдян даща чох щаггы вар. 
Она эюря дя Копенщаэендя гябул олунан бу гярар сизи мяйус 
етдийи кими, бизи дя мяйус етди. Щямин гярарын гябул 
олунмасындан юнъя дя биз о просесляри щисс едирдик. Бязи 
йерлярдя Тцркийянин ялейщиня бяйанатлар верирдиляр. Бу да бизи 
наращат едирди. Биз бюйцк диггятля бу просеси изляйирдик вя о 
мянада ки, сизин кими, биз дя истяйирдик Тцркийя бу дяфя 
Авропа Бирлийиня илк дювлятляр сырасында гябул олунсун. Анъаг 
тяяссцфляр олсун ки, Копенщаэендя чох бюйцк ядалятсизлик 
етдиляр. Мян буну ачыг дейирям. Бялкя сиз буну демяйя бир аз 
чякинирсиниз. Амма биз чякинмирик. Бурада икили стандартлар 
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там ачыг эюрцнцр. Чцнки беля гярара щеч бир ясас йохдур. Цс-
тялик, гярара йунан Киприни дя салырлар ки, о да дахил олмалыдыр.  

Кипр проблеми 28 илдир щялл олунмур. Мян сон 7-8 илдя 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Кипр мясялясинин щялли цчцн 
ъидди бир аддым атмасыны щисс етмядим. Анъаг инди Ъянуби 
Кипри Авропа Бирлийиня гябул етмяк цчцн Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын Баш катиби тяклиф верди ки, бу мясяляни щялл етсин. 
Демяк, тяклиф верди, она эюря йох ки, бу мясяля щялл олунсун, 
халглар доьрудан да, ращатлыг ялдя етсинляр. Она эюря ки, йу-
нан Кипринин Авропа Бирлийиня дахил олмасына йол ачылсын. Биз 
бурада да ядалятсизлик, икили стандартлар эюрцрцк. 

Мясялян, бир мцддят бундан юнъя, Жискар дЕстйенин бяйа-
наты олмушдур ки, Тцркийя Авропа юлкяси дейил, Авропа Бирли-
йиня башгалары дахил ола билмяз. Бу, дящшятли бир шейдир. Бир 
тяряфдян, онлар бюйцк дювлятляр олараг вя дцнйанын сийасятини 
апарараг, истяйирляр ки, дцнйада миллятляр, юлкяляр арасында 
сцлщ, ямин-аманлыг олсун. Амма диэяр тяряфдян ися, бу ъцр 
бяйанатлар верирляр. Инди эюрцн, онлар ня гядяр гаты фикир-
дядирляр. Яэяр беля фикрин варса да, щеч олмаса, буну ачыг 
демя. Амма о, ачыг бяйан едир. Бу да бизи чох наращат етди 
вя ондан сонра эедян просесляри эюрдцк. Биз бу мясялядя 
Тцркийяйя гаршы ядалятсизлик олундуьуну эюрцрцк вя буна юз 
етиразымызы билдиририк. 

Биз щямишя Тцркийя иля бир йердяйик, бир йердя дя олаъаьыг. 
Тякъя она эюря йох ки, Тцркийя иля биз гядим заманлардан 
достуг, гардашыг. Щям дя она эюря ки, сон 40 илдя демокра-
тийаны, базар игтисадиййатыны инкишаф етдирян, НАТО-нун цзвц 
олан, Авропада бюйцк йер тутан Тцркийя Авропа Бирлийиндян 
кянарда галыр. Бу гядяр дя ядалятсизлик олармы?! Мян дя били-
рям, сизин щюкумятиниз вя щамыныз беля дцшцнцрсцнцз ки, бу 
ядалятсизликляр вар. Анъаг Тцркийя щюкумяти дя, дювляти дя юз 
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сийасятини давам етдиряъякдир. Нящайят, эцман едирям ки, ня 
гядяр ядалятсиз йанашсалар да, онлар Тцркийянин гаршысыны ала 
билмяйяъякляр.  

Биз Кипр барясиндя Тцркийяни тамамиля дястякляйирик. Сиз 
Кипр барясиндя щансы гярары гябул етсяниз – буну сиз биздян 
даща йахшы билирсиниз – она йцз фаиз тяряфдарыг, дястякляйирик вя 
даим дястякляйяъяйик. Чцнки биринъиси, билирик ки, Тцркийяйя, 
тцрк халгына гаршы, о ъцмлядян Кипр адасында йашайан тцрк-
ляря гаршы ядалятсизлик олубдур. Икинъиси дя, инди тяклиф олунан 
план мясяляни, проблеми щялл етмир. Садяъя, мцвяггяти, кос-
метик бир шей йаратмаьы нязярдя тутур ки, Ъянуби Кипри Ав-
ропа Бирлийиня дахил етсинляр. Ондан сонра Шимали Кипри дя, 
тцркляр дя, чапалайа-чапалайа галсынлар. Биз буну беля анла-
йырыг, беля баша дцшцрцк. Тябии ки, бу да йолверилмяздир. Тцр-
кийя буна йол вермяз. Биз бу мясялядя дя Тцркийянин сийасяти-
ни йцз фаиз дястякляйирик вя бундан сонра да дястякляйяъяйик. 
Буна щямишя архайын ола билярсиниз. 

Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы мяся-
лясиндя Тцркийянин индийя гядяр эюрдцйц ишляри биз гиймятлян-
диририк. Яминик ки, – буну мяня дяфялярля дейибляр вя буна 
инанырам – Тцркийядя щансы партийанын, щансы щюкумятин ща-
кимиййятя эялиб-эялмямясиндян, Тцркийянин башында кимлярин 
дурмасындан асылы олмайараг, Тцркийя Азярбайъана гаршы 
олан ядалятсизликляря щямишя етираз едибдир вя бундан сонра да 
етираз едяъякдир. Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин йалныз вя йалныз бейнялхалг щцгуг нормалары 
ясасында, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц принсипляри ясасында 
щялл едилмясиня тяряфдар олубдур, бундан сонра да тяряфдар 
олаъагдыр. 

Бязян мятбуатда кимся няся дейир. Бу йахын заманларда 
бизим мятбуатда йазмышдылар ки, эуйа Тцркийядя Хариъи Ишляр 
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назири няся дейибдир. Сонра дедиляр, беля демяйиб, тякзиб едиб-
дир. Дцзц, мян бунлары ешидяндя, билин, президент кими, бунла-
ра фикир вермирям. Бизим бу адамлар дярщал щай-кцй салмаьа 
башлайырлар. Хцсусян, мцхалифят гязетляри бир тяряфдян, юзлярини 
Тцркийянин ян йахын досту кими эюстярирляр, о бири тяряфдян дя, 
арашдырмамыш щай-кцй салырлар. Мян бунлара фикир вермирям. 
Чцнки мян инанырам ки, беля шей ола билмяз. Щесаб едирям ки, 
мяним бу инамым щеч вахт итмяйяъякдир. Она эюря бу барядя 
сизинля бир йердяйик. Щямишя – инди дя, сабащ да сизин дястя-
йинизля Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь проблеми-
нин щялл олунмасында ян щялледиъи кюмяйи мящз Тцркийя 
етмялидир вя Тцркийя дя едяъякдир. Мян буна инанырам.              

Я щ м я д  Ц н а л  Ч е в и к ю з: Щюрмятли Ъцмщур баш-
ганым, чох тяшяккцр едирям. Тцркийя иля Азярбайъанын бир-
бириня ян бюйцк дястякчи олмасыны билирик. Анъаг бунлары 
Сиздян бир даща ешитмяк, Тцркийянин гаршылашдыьы мясялялярдя 
Азярбайъанын даим онун йанында олдуьуну Сиздян бир даща 
ешитмяк бизи чох мямнун етди. Сизин дя вурьуладыьыныз кими, 
Тцркийя дя Азярбайъанын проблемляринин щяллиндя дя ян бю-
йцк дястяк верян юлкя олмушдур. Бу эцня гядяр олдуьу кими, 
бундан сонра да бу шякилдя давам едяъякдир.  

Бязи щюкумят цзвляримизин ифадяляринин мцяййян даиряляр 
тяряфиндян йанлыш баша дцшцлмяси зещинляри буландырмышдыр. 
Анъаг бунларын тамамиля йанлыш олдуьуну Сизин дя дедийинизи 
мямнуниййятля эюрцрям.  

Даьлыг Гарабаь мцнагишяси ядалятли щялл едилмяйинъя, Ер-
мянистанла ялагяляр барядя Тцркийянин сийасятиндя щеч бир 
дяйишиклик йохдур вя олмайаъагдыр.  

Сизин бунлары чох йахшы шякилдя йахындан излямиш олдуьу-
нузу эюрмяк мяни бир даща мямнун етди. Чох тяшяккцр 
едирям. 
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ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫНА  

 
Язиз азярбайъанлылар! 
Щюрмятли сойдашларымыз, щямвятянляримиз! 
31 декабрын – Дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлик эц-

нцнцн Азярбайъан Республикасы вятяндашлары вя бцтцн дцнйа 
азярбайъанлылары тяряфиндян щяр ил цмуммилли байрам кими 
гейд едилмяси артыг хош бир яняня щалыны алмышдыр. Бу милли бир-
лик вя щямряйлик байрамы азярбайъанлыларын тарихи кюкляря 
баьлылыьыны, милли йцксялишини, азадлыг мцбаризясинин ганунауй-
ьун нятиъяси кими мейдана чыхмагла йени тарихи шяраитдя 
халгымызын мяняви дирчялишини вя тяряггисини якс етдирир. 

ХХ ясрин яввялиндя мцсялман Шяргиндя илк демократик 
республика йаратмыш Азярбайъан халгы ясрин сонунда мцстя-
гиллийини бярпа едяряк, юз инкишафынын кейфиййятъя йени мярщяля-
синя дахил олду. Бу эцн мцстягил Азярбайъан Дцнйа Бирлийи-
нин, бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларын тамщцгуглу цзвц вя 
тямсилчисидир. Юлкямиздя щцгуги дювлят, демократик вя азад 
вятяндаш ъямиййяти гурулмушдур. Республикамыз иътимаи-
сийаси бирлийин, вятяндаш щямряйлийинин вя сабит игтисади тяряг-
гинин тямин едилмясиндя бир чох башга юлкяляря нцмуня ола 
биляъяк наилиййятляр газанмышдыр. Азярбайъанын йени нефт стра-
теэийасы артыг юз бящрялярини верир, ясрин ян бюйцк лайищя-
ляриндян бири олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри реаллыьа 
чеврилир, Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяри лайищяси щяйата 
кечирилмяк цзрядир. Юлкямизин, реэионун вя бцтцн ятраф юлкяля-
рин инкишафына мцсбят тясир эюстяряъяк бу нящянэ тикинтилярин 
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перспективляриня олан бейнялхалг мараг эетдикъя артмаг-
дадыр.  

Халгымыз ясрлярин сынаьындан чыхмыш мцтярягги милли хц-
сусиййятлярини горуйараг, ейни заманда сивил бяшяри дяйярляри 
мянимсяйир, юлкямиз дцнйа халглары аилясиня дахил олур, глобал 
игтисади, щцгуги, сийаси мякана интеграсийа олунур. Азярбай-
ъан дювлятинин бейнялхалг нцфузу, игтисади, сийаси вя мяняви 
потенсиалы сцрятля артмагдадыр. Лакин тяяссцф щисси иля гейд 
олунмалыдыр ки, кечян дюврдя халгымызын мцстягил дювлят 
гуруъулуьу просеси Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси, ярази бцтювлцйцмцзцн позулмасы, йцз мин-
лярля сойдашымызын гачгын вя мяъбури кючкцн вязиййятиня 
салынмасы кими аьыр проблемлярля мцшайият олунмушдур. 

Мцстягил Азярбайъан Республикасы дцнйа азярбайъанлылары-
нын щямряйлийинин ясасы вя эцълц дайаьыдыр. Бу щямряйлийин 
гайясини тяшкил едян азярбайъанчылыг вя Азярбайъан дювлят-
чилийи идейалары мящз мцстягил дювлятимизин йаранмасы иля инки-
шаф етмиш, шцурларда юзцня мющкям йер тутмуш, сойдашлары-
мызы бирляшдирян милли мяфкуряйя чеврилмишдир.  

Азярбайъан Республикасы инди дцнйа азярбайъанлыларынын 
бирлийи вя щямряйлийи идейаларынын ясас дашыйыъысыдыр, мцхтялиф 
вахтларда тарихи вятянимиздян узаг дцшмцш сойдашларымызын 
милли шцурунун эцълянмясинин башлыъа мянбяйидир. Дювлятимиз 
бу эцн хариъдя йашайан азярбайъанлыларын инсан вя вятяндаш 
щцгугларынын мцдафиячиси вя гаранты ролунда чыхыш едир. 

2001-ъи илин нойабрында Дцнйа азярбайъанлыларынын Ы гурул-
тайынын кечирилмяси, 2002-ъи илин ийулунда Хариъдя Йашайан 
Азярбайъанлыларла Иш цзря Дювлят Комитясинин йарадылмасы, 
сойдашларымызын бирлийинин вя щямряйлийинин эцълянмяси истига-
мятиндя атылан диэяр аддымлар юз мцсбят нятиъялярини вермяк-
дядир. Щазырда бцтцн азярбайъанлыларын ващид амал вя идейа 
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ятрафында бирляшдирилмяси, сойдашларымызла ялагялярин эцълянди-
рилмяси дювлят сийасяти сявиййясиня галдырылмыш, бцтцн рясми вя 
гейри-рясми структурларын диггяти бу истигамятя йюнялдилмиш-
дир. Мямнунлугла гейд едирям ки, сойдашларымызла ялагялярин 
эенишляндирилмяси, онларын арасында бирлик вя щямряйлийин эцъ-
ляндирилмяси интенсив вя мягсядйюнлц шякилдя эедир. Хариъдяки 
азярбайъанлы ъямиййят вя иъмаларын мювъуд юлкялярин сийаси вя 
мядяни щяйатында иштиракы даща артыг щисс олунмагдадыр. 

Дцшцнцрям ки, хариъдя йашайан сойдашларымыз щямишя 
цмумбяшяри дяйярлярин вя мцтярягги милли яняняляримизин, ди-
лимизин, мядяниййятимизин дашыйыъылары олаъаг, Азярбайъан щя-
гигятляринин дцнйайа чатдырылмасы, тарихи вятянля йашадыглары 
юлкяляр арасында ялагялярин мющкямляндирилмяси ишиня ящямий-
йятли дяряъядя кюмяк эюстяряъякляр. Бунун цчцн бцтцн сой-
дашларымыз цмуммилли мясялялярдя ващид мювгедян чыхыш ет-
мяли, Азярбайъанын мянафеляринин, сийаси вя игтисади мараг-
ларынын, мядяниййятинин, мяняви дяйярляринин горунмасында 
хцсуси фяаллыг эюстярмялидирляр. Хариъдяки Азярбайъан иъма-
ларынын, диаспорумузун потенсиалы, истифадя олунмамыш им-
канлары хейли бюйцкдцр вя бу сащя ясл вятянпярвяр инсанла-
рымыз цчцн эениш йарадыъылыг вя фяалиййят сащясидир.  

Бцтцн сойдашларымызы вя щямвятянляримизи бу байрам мц-
насибяти иля бир даща тябрик едир, онларын щяр бириня фираванлыг, 
хошбяхтлик арзулайырам.  

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти         
 
Бакы шящяри, 26 декабр 2002-ъи ил 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
БАКЫДАКЫ СЯФИРИ РОСС УИЛСОН ИЛЯ  
ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
27 декабр 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли сяфир, сизи сямимиййятля 

саламлайырам вя Милад байрамы мцнасибятиля тябрик едирям. 
Неъясиниз? 

Р о с с  У и л с о н: Ъянаб Президент, тяшяккцрцмц билди-
рирям, гаршыдан эялян Йени ил мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. 
Бир нечя мювзу ятрафында Сизинля данышмаг истяйирям.  

Еля билирям ки, 2002-ъи илдя бизим эюрдцйцмцз ишляри ифтихар 
щисси иля хатырламаг олар. Цмид едирям ки, 2003-ъц илдя дя 
Сизинля вя башчылыг етдийиниз щюкумятля ваъиб мювзулар ятра-
фында фяалиййятимизи уьурла давам етдиряъяйик.  

Ъянаб Президент, байрам мцнасибятиля мян бир нечя эцн-
лцйя Америка Бирляшмиш Штатларына эедяъяйям. Ейни заманда, 
орада ъянаб Пауелля, ъянаб Армитаъла вя щюкумятин диэяр 
йцксяк вязифяли шяхсляри иля сющбятлярим дя олаъагдыр. Онлар 
мянимля эюрцшмяк вя юйрянмяк истяйирляр ки, Азярбайъанда 
бизим эюрдцйцмцз ишляр нядян ибарятдир, баша чатмагда олан 
2002-ъи илдя щансы ишляри эюрмцшцк вя 2003-ъц илдя щансы ишляри 
эюряъяйик. Еля билирям ки, 2002-ъи илдя эюрдцйцмцз ишляри 
онлара изащ етмяк цчцн йахшы ясаслар вардыр. Енержи сащясиндя 
ямякдашлыьымызы онлара хцсуси фярящ щисси иля билдиряъяйям. 
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Мялум олдуьу кими, бу ямякдашлыьын ян йцксяк нюгтяси 
сентйабрда Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кямяринин тямялини 
гойдуьумуз вахт олду. Бундан ялавя, биз бир сыра диэяр мя-
сяляляри дя уьурла йериня йетирдик.  

Мян АБШ-ын йцксяк вязифяли шяхсляриня бурадакы бизнес мц-
щити щаггында да мялумат веряъяйям. Буну да бюйцк мям-
нуниййятля едяъяйям. Сизин вя башчылыг етдийиниз щюкумятин 
бизнес мцщитинин йахшылашмасы цчцн эюрдцйцнцз ишлярдян 
сющбят ачаъаьам. Йазда Сизин бизнесменлярля олан эюрцшцнцз 
щаггында мялумат веряъяйям, август вя сентйабр айларында 
бу мясяля иля ялагядар имзаладыьыныз фярманлары онларын 
нязяриня чатдыраъаьам. 

АБШ щюкумятиня щям дя Сизин щюкумятля бирэя апарды-
ьымыз ишляр щаггында да мялумат веряъяйям. Бу, эениш сяпки-
дя олан мювзулары – сечки иля ялагядар кечирдийимиз мцзаки-
ряляри, бизим ямякдашлыьымыз, дини азадлыг вя мятбуат азадлыьы 
цзря апардыьымыз ишляри ящатя едяъякдир. 

Ялбяття ки, сющбятин ясас щиссясини башга бир мювзу тяшкил 
едяъякдир. Бу сащядя биз бу йахынларда ямякдашлыьа башла-
мышыг. Мян терроризмя гаршы мцбаризя сащясиндя ямякдашлыьы-
мызы нязярдя тутурам. Бу, юлкяляримизин мющкям ямякдашлы-
ьыдыр. Еля билирям ки, 2003-ъц илдя бу сащядя ямякдашлыьымыз 
даща да мющкямляняъякдир.  

Вашингтонда мцзакиря едяъяйим диэяр мювзу йардым 
мясялясидир. Бу мясяля ятрафында биз 2002-ъи илдя кифайят гядяр 
эюрцшляр кечирмиш, сющбятляр етмишик. Мян Азярбайъанын 
мцхтялиф гурумларына, ян ясасы ися, Мцдафия Назирлийиня едиля-
ъяк йардымы нязярдя тутурам. Бурада олан ещтийаълар щаггын-
да дювлят рясмиляриня сющбят ачаъаьам. Бу, сярщядлярин мющ-
кямляндирилмясиня, ъанэцдянляря даща чох тялиматлар кечирил-



235 

 

мясиня вя терроризмя гаршы мцбаризянин эцъляндирилмясиня 
едиляъяк йардымлардыр.  

Ейни заманда, хязинядарлыг рясмиляри иля дя эюрцшлярим ола-
ъагдыр. Щямин эюрцшляр заманы Азярбайъана лазым олан игтисади 
ислащатларын неъя кечирилмяси барядя мяслящятляр алаъаьам.  

Биз чох цмид едирик ки, 2003-ъц илин февралында «Шащдяниз» 
лайищясиня санксийа вериляъяк вя даща сонра имканымыз олаъаг 
ки, бу йатагдан чыхарылаъаг Азярбайъан газыны Авропанын 
базарларына чатдыраг. Бу мясяля ятрафында сяфир Стив Мянн иля 
вя игтисади мясялялярля мяшьул олан диэяр дювлят нцмайян-
дяляри иля дя сющбят едяъяйям.  

Ъянаб Армитаъла вя диэяр щюкумят нцмайяндяляри иля эю-
рцшляримдя Америка Бирляшмиш Штатларынын Азярбайъана де-
мократийа сащясиндя ня ъцр йардым едяъяйи барядя мцзакиря-
лярим олаъагдыр. Мялумдур ки, 2003-ъц илдя демократийа 
Азярбайъан цчцн хцсусиля ваъиб мясялядир. Эялян илин пайы-
зында Азярбайъанда президент сечкиляри кечириляъякдир. 

Щеч шцбщясиз ки, ъянаб Перина иля дя эюрцшцм олаъагдыр. Бу 
эюрцш  заманы биз чалышаъаьыг ки, Америка Бирляшмиш Штатлары иля 
Азярбайъан арасында икитяряфли мцнасибятляри вя еляъя дя Минск 
групунун эяляъяк фяалиййятини мцзакиря едяк, бу групун щям-
сядрлярини бир арайа эятиряк вя мющкям ясас йарадаг ки, ондан 
чыхыш едяряк, мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиня наил олаг. 

Ъянаб Президент, эюрдцйцнцз кими, мцзакиря едиляси мяся-
ляляр бу дяфя дя чохдур. Щямишя олдуьу кими, Америка Бирляш-
миш Штатларына йола дцшмяздян яввял мян истядим ки, Сизинля 
эюрцшцм. Чцнки Сизин мяслящятляринизя бизим ещтийаъымыз  
вардыр. Бу мяслящятляр щямишя мяня кюмяк едибдир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Ъянаб сяфир, тяшяккцрцмц билдирирям 
вя мяним саламларымы, хош арзуларымы Колин Пауелля, Ричард 
Армитаъа вя диэяр шяхсляря чатдырын. Яэяр онлардан да йцксяк 
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вязифяли шяхслярля эюрцшсяниз, щамысына саламларымы чатдырын. Им-
каныныз олса, президент Буша да мяним  саламларымы йетирин. 

Мян арзу едирям ки, 2003-ъц илдя Америка Бирляшмиш Штат-
лары  гаршысында гойдуьу вязифяляри уьурла щяйата кечиря билсин. 

Бу сяфяр заманы сизин эюряъяйиниз ишляр щаггында вя бизим 
2002-ъи илдя бурадакы ямякдашлыьымыз, Азярбайъанын ялдя 
етдийи наилиййятляр барядя юз юлкяниздя, Вашингтонда веряъя-
йиниз мялуматлар бизим цчцн чох мараглыдыр. Мян сизин прог-
рамынызы дястякляйирям вя бу програмыныз чярчивясиндя эюря-
ъяйиниз ишляр, Азярбайъан щаггында веряъяйиниз мялуматлары 
мяня чатдырдыьыныза эюря тяшяккцр едирям. 

Щягигятян, 2002-ъи илдя бизим ямякдашлыьымыз уьурлу олуб. 
Сиз бир нечя сащяйя тохундунуз. Мян чох мямнунам ки, о 
сащялярдя ялдя етдийимиз наилиййятляри бизим кими гиймятлян-
дирирсиниз. Бу бизим цчцн чох ваъибдир. Чцнки биз юзцмцз 
эюрдцйцмцз ишляри гиймятляндиря билирик. Анъаг эюрдцйцмцз 
ишляр щаггында башга юлкяляр тяряфиндян, хцсусиля Америка Бир-
ляшмиш Штатлары тяряфиндян, бу юлкянин Азярбайъандакы сяфирлийи 
тяряфиндян дейилян йцксяк фикирляр, тябиидир ки, бизи севиндирир вя 
рущландырыр. Бурада гейри-ади бир шей йохдур. Эюрцлян ишляр 
щаггында, садяъя, обйектив фикир сюйлянилир. Мян онлары бир 
даща садаламаг истямирям, сиз дединиз. Садяъя, ону демяк 
истяйирям ки, инди 2002-ъи илин сон эцнлярини йашайырыг. 2002-ъи 
илдя Азярбайъан дювлятинин эюрдцйц ишляри, халгымызын кечдийи 
йолу Азярбайъанын президенти кими, мян мцстягиллийин мющ-
кямляндирилмясиндя, Азярбайъанын игтисадиййатынын инкишафын-
да вя хариъи сийасятинин щяйата кечирилмясиндя йени бюйцк 
аддым щесаб едирям.  

Бцтцн яввялки иллярдян фяргли олараг, 2002-ъи илдя йягин ки, 
907-ъи дцзялишин гцввяси дайандырылдыьына, йахуд да, цмумий-
йятля, мцнасибятляримиздя даща да ирялийя эетдийимизя эюря, 
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яввялки илляря нисбятян Америка Бирляшмиш Штатларынын Азярбай-
ъана йардымы чох олмушдур. Хцсусян, сиз дедийиниз кими, 
Сярщяд Гошунларына едилян йардымы, бцтцн сащялярдя эюстяри-
лян кюмяйи йцксяк гиймятляндирирям. Анъаг дцшцнцрям ки, 
2003-ъц илдя биз чох иряли эетмялийик. Антитеррор фяалиййятиндя, 
йяни бейнялхалг терроризмля мцбаризядя, демяк олар ки, 2002-
ъи ил сынаг дюврц олду. Чцнки 2001-ъи ил сентйабрын 11-дя баш 
вермиш дящшятли щадися бизим щамымыздан бейнялхалг терро-
ризмля мцбаризяйя чох ъидди сурятдя гошулмаьы тяляб етди. Биз 
буну юз имканларымыз чярчивясиндя етдик. Щесаб едирям ки, 
бу, ямякдашлыьымызын ясас щиссяляриндян бири олубдур. 

Сиз доьру гейд етдиниз, Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищяси артыг 
реалдыр вя феврал айында «Шащдяниз» йатаьындакы газын истифадя 
олунмасы щаггында, щягигятян ъидди тядбирляр эюрцляъякдир. 
Беляликля, биз Хязярин нефт вя газ ещтийатларынын Гярбя ихраъ 
олунмасы иля ялагядар 1994-ъц илдян башладыьымыз ишлярин 
нятиъясини эюрцрцк. 

Тяяссцфляр олсун ки, биз бир сащядя истядийимизя наил олма-
мышыг. Бу да 2002-ъи илдя Минск групу башчыларынын, йяни щям-
сядрлярин нцмайяндяляри иля апардыьымыз данышыглар, эюрцшляр, 
Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялл 
олунмасы сащясиндя ишлярдир. Мян чох мямнунам ки, сиз 
ъянаб Перина иля эюрцшцб сющбят едяъяксиниз. Ъянаб Перинанын 
сон дяфя вердийи бяйанат бурада, Азярбайъанда мцяййян 
мцсбят фикирляр дя ойатды. Анъаг мцяййян шцбщяляр дя йаратды.  

Билирям ки, журналистляр бу барядя сиздян сорушублар, сизя 
суаллар верибляр. Бунунла баьлы сизин вердийиниз ачыглама-
лардан мян разыйам. Онлар обйектив характер дашыйыр. Амма 
орада Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин диэяр мцнагишялярдян фярглянмяси, бунун щяллиндя диэяр 
мцнагишялярин щялл едилмяси гядяр мцнасибят эюстярилмяси ба-



238 

 

рядя фикрин олмамасы биздя бир гядяр анлашылмазлыг йарадыб-
дыр. Мян бу мясяляйя тохунмаг истямирдим. Чцнки бу мясяля 
иля ялагядар бизим Хариъи Ишляр назири мяктуб щазырлайыбдыр. 
Анъаг инди сизинля сющбят едяркян, бцтцн бу мясяляляр 
щаггында данышаркян буна тохунмасайдым, еля дцшцнцля 
билярди ки, эуйа мяним бу барядя фикрим йохдур. Мян она 
эюря буну сизя дейирям. Амма истямирям бу мясяляни биз 
мцзакиря едяк. Бу барядя биз юз фикримизи билдиряъяйик.  

Амма бир дя дейирям, Азярбайъан президенти олараг шях-
сян мян щям юз халгыма эюря, щям юлкямя эюря, респуб-
ликама эюря, щям дя АБШ–Азярбайъан ялагяляриня эюря 2002-
ъи или бюйцк мямнуниййят щисси иля йола салырам. Бурада сизин 
билдирдийиниз фикирляр мяндя даща бюйцк цмид йарадыр ки, 
2003-ъц илдя Америка Бирляшмиш Штатлары–Азярбайъан ялагяляри 
даща да сцрятля, даща да уьурла инкишаф едяъякдир. 

Р о с с  У и л с о н: Сюйлядийиниз фикирляря эюря Сизя тяшяккцр 
едирям, еля билирям, онларын яксяриййяти иля щяр икимиз разыйыг.  

Ялбяття ки, сизин саламларынызы щям ъянаб Пауелля, щям дя 
ъянаб Армитаъа йетиряъяйям. Бу илин йанвар айында мян 
Америка Бирляшмиш Штатларында оларкян, хошбяхтликдян прези-
дент Бушла эюрцшдцм. Ялбяття, щеч дя щямишя беля олмур. 
Билмирям, бу дяфя ону эюрмяк мцмкцн олаъаг, йа йох. Щяр 
щалда, чалышаъаьам ки, ону эюря билям, Сизин саламларынызы йе-
тирим, эюрмясям дя, киминся васитясиля саламларынызы она чат-
дырым.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бу чох эюзял олар.  
Тяшяккцр едирям. 
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НЕПАЛЫН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ГЙАНЕНДРА БИР БИКРАМ ШАЩ ДЕВЯ 
 
Ялащязрят! 
Непалын  милли байрамы – Кралын тявяллцд эцнц мцнасибя-

тиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан–Непал ялагяляринин инкишаф ет-

дирилмяси щямишя халгларымызын мянафеляриня хидмят едяъякдир.  
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Непал 

халгына ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам. 
 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 27 декабр  2002-ъи ил 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ 

 
Щюрмятли Владимир Владимирович! 
Грозны шящяриндя тюрядилмиш террор акты нятиъясиндя чох-

сайлы инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 
Баш вермиш террор ямялини гятиййятля писляйир, Сизя, щялак 

оланларын аиляляриня вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаь-
лыьы верир, йаралананларын вя хясарят аланларын тезликля саьалма-
сыны арзулайырам. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 28 декабр  2002-ъи ил 
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«ИТЕРА» БЕЙНЯЛХАЛГ ШИРКЯТЛЯР 
ГРУПУНУН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИГОР МАКАРОВ БАШДА ОЛМАГЛА 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
28 декабр 2002-ъи ил  

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли гонаглар, сизи сямими-

гялбдян саламлайырам. Билдирмяк истяйирям ки, «Итера» ширкяти 
Азярбайъана газ эюндярмяк вядлярини цмумян йериня йетирир, 
лакин ъари илин йекунларына эюря ширкятин юлкямизя мцяййян 
мигдарда, тяхминян 100 милйон кубметр боръу вар. Цмидва-
рыг ки, бу боръ эялян илин яввялляриндя юдяниляъякдир.  

И г о р  М а к а р о в:  Ъянаб Президент, йаранмыш вязиййятин 
сябяблярини ачыгламаг истяйирям. Бу боръун юдянилмяси цчцн 
бцтцн имканлардан истифадя едяъяйик.  

Азярбайъан 2003-ъц илдя 4 милйард кубметр щяъминдя газ 
алмаг барядя «Итера» иля мцгавиля баьламышдыр вя бу щяъмин 
артырылмасыны арзу едир. Бунунла ялагядар ширкят щямин щяъми 
даща 1,5 милйард кубметр артырмаг вя бунун щаггы явязиндя 
Азярбайъанда нефт-газ аваданлыьы алмаг ниййятиндядир. Щя-
мин сазиш Азярбайъан тяряфиня тягдим олунмушдур. 

«Итера»нын президенти олараг газын Юзбякистан яразиси иля 
няглиня даир бир сыра мясялялярин тянзимлянмясиня вя бунун 
сайясиндя мцщцм мцгавиля баьламаг мцмкцн олдуьуна эюря 
Сизя тяшяккцрцмц билдирирям. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бунунла баьлы мяним Юзбякистан 
президенти Ислам Кяримовла телефон сющбятим олмушдур. 

Юлкямизя газ эюндярдийиня эюря «Итера» ширкятиня тяшяккцр 
едирям. Мялуматыныз олсун ки, Азярбайъанда газ щасилатынын 
щяъми бир гядяр азалмышдыр. Ширкятин эюндярдийи газ ися юлкянин 
бюлэялярини мави йанаъагла тямин етмяйя, Йапонийа аваданлыьы 
гурашдырылмыш йени електрик стансийасыны там эцъц иля ишя 
салмаьа имкан йаратмышдыр. 

 И г о р  М а к а р о в:  Ъянаб Президент, юлкямиздя ширкятляр 
групунун фяалиййятиня сийаси мцдахиля едилмяся, «Итера» Азяр-
байъана газ эюндярилмясиня даир ющдяликлярини узунмцддятли 
ясасда йериня йетирмяйя щазырдыр, бунун цчцн бизим бюйцк 
ещтийат мянбяляримиз вардыр. 

Ъари илдя Русийада 30 милйард кубметр газ щасил олун-
мушдур, 2003-ъц илдя йени йатаьын истифадяйя вериляъяйи дя эюз-
лянилир.   
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КЕНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МВАИ КИБАКИЙЯ  
  
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Кенийа Республикасынын Президенти вязифясиня сечилмяйи-

низ мцнасибятиля Сизи   црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдаш-

лыг мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим эениш-
ляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, халгыныза 
ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 30 декабр  2002-ъи ил 
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ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫНЫН ЩЯМРЯЙЛИК 
ЭЦНЦ ВЯ ЙЕНИ ИЛ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНА ТЯБРИК  

 
Язиз щямвятянляр, Азярбайъан Республикасынын вятян-

дашлары! Сизи гаршыдан эялян 2003-ъц ил мцнасибятиля сямими-
гялбдян тябрик едирям.  

Биз 2002-ъи илин сон дягигялярини йашайырыг. Ифтихар щисси иля 
дейя билярик ки, 2002-ъи ил Азярбайъан халгы цчцн, юлкямиз 
цчцн уьурлу олмушдур. Бу илдя Азярбайъанын дювлят мцстягил-
лийи мющкямлянмиш, гурдуьумуз, йаратдыьымыз щцгуги, де-
мократик, дцнйяви дювлят инкишаф етмиш, Азярбайъанда вятян-
даш ъямиййяти бяргярар олмуш, мятбуат азадлыьы, инсан щагла-
рынын горунмасы Азярбайъан дювлятинин сийасятинин ясас исти-
гамятляриндян бири олмушдур. Азярбайъанда игтисадиййат ар-
дыъыл сурятдя инкишаф едир. Игтисади ислащатлар щяйата кечирилир вя 
бунларын нятиъясиндя Азярбайъанда базар игтисадиййаты артыг 
эениш йер алмышдыр. Сащибкарлыг фяалиййяти бцтцн имканлары ялдя 
етмишдир. Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафыны сцбут едян 
эюстяриъиляр чохдур. Мян бир нечясини гейд етмяк истяйирям.  

 Цмуми дахили мящсул 10,5 фаиз артмыш, кянд тясяррцфаты 
истещсалы 6 фаиз артмышдыр. Сянайе истещсалы 3,5 фаиз артмышдыр. 
Ян севиндириъи эюстяриъи одур ки, бир ил мцддятиндя Азярбай-
ъана 2 милйард доллар щяъминдя инвестисийа гойулмушдур. 
Онун 1 милйард 700 милйон доллары хариъи инвестисийа, 300 мил-
йон доллары ися дахили инвестисийадыр. Бу, эяляъякдя игтисадий-
йатын инкишафы цчцн бюйцк бир амилдир. Бцтцн бунларын няти-
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ъясиндя халгымызын рифащ щалы йахшылашмышдыр. Орта щесабла, 
ишляйянлярин ямяк щаггы 20 фаиз, пенсийалар 20 фаиз артмышдыр.  

Азярбайъанын ордусу даща да эцълянмиш, Азярбайъан дюв-
лятчилийинин вя халгын, вятяндашларын щцгугларынын мцдафиясини 
тямин едян щцгуг-мцщафизя органларынын иши тякмилляшмишдир. 

Беляликля, юлкямиз ютян илдя бюйцк наилиййятляр ялдя етмишдир. 
Азярбайъанда чох хош ящвал-рущиййя йаранмыш вя беля ящвал-
рущиййя иля биз 2003-ъц или гаршылайырыг. 2003-ъц ил Азярбайъан 
цчцн даща уьурлу олаъагдыр. Чцнки щям 2002-ъи илдя, щям дя 
яввялки иллярдя эюрцлян ишляр, щяйата кечирдийимиз дахили вя 
хариъи сийасят Азярбайъаны илбяил инкишаф етдирир. 

Хариъи сийасят сащясиндя бизим наилиййятляримиз Азярбайъа-
нын мювгелярини даща да мющкямляндирмякдян ибарят олуб-
дур. Азярбайъан бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда тямсил олунуб, 
бейнялхалг тяшкилатларын кечирдикляри мцхтялиф топлантыларда 
Азярбайъан юз мювгелярини бяйан едиб, онлары мцдафия едиб вя 
онларын танынмасына наил олубдур. 

2003-ъц илдя Азярбайъанын сцрятли инкишафыны гаранты гябул 
етдийимиз дювлят бцдъясидир. Дювлят бцдъяси артыг елан олунуб, 
онун иърасы цчцн лазыми фярманлар имзаланыб вя 2003-ъц илин 
яввялиндян онун иърасы тямин едилмялидир. Инанырам ки, дювлят 
бцдъясинин ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмяси Азярбайъанда 
игтисадиййаты даща да инкишаф етдиряъяк вя ящалинин рифащ щалыны 
даща да йахшылашдыраъагдыр. Азярбайъанын 2003-ъц ил цчцн дюв-
лят бцдъяси 1 милйард 200 милйон доллар щяъминдядир. Мцгайися 
цчцн демяк истяйирям ки, 1994-ъц илдян бяри Азярбайъанын 
дювлят бцдъяси 17 дяфя артмышдыр. 1996-ъы илдя Азярбайъанын 
бцдъяси 640 милйон доллар щяъминдя олмушдур. Инди ися, эюр-
дцйцнцз кими, 1 милйард 200 милйон доллардыр. Бу ону эюстярир 
ки, илбяил Азярбайъанда игтисадиййат инкишаф едир вя юлкянин эя-
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лирляри артыр. Бу да бизя гаршымызда дуран вязифялярин йериня йетир-
илмяси цчцн ясас йарадыр. 

Бизим проблемляримиз дя чохдур. Щяр сащядя проблемляр вар, 
бу, тябии бир щалдыр. Бу эцн щялл олунан мясяля артыг сабащ 
эцнцн тялябляриня ъаваб вермир. Она эюря дя даим щярякятдяйик, 
даим инкишафдайыг. Анъаг бир проблем, Азярбайъанын, демяк 
олар ки, йарасыдыр, бу да Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясидир вя онун индийя гядяр щялл олунмамасыдыр. 
2002-ъи илдя бу сащядя чох ишляр эюрцлцбдцр. Биринъиси, Минск 
групунун щямсядрляринин фяалиййятини мян мцсбят гиймятлян-
дирирям. Бундан башга, Ермянистан вя Азярбайъан президент-
ляри арасында билаваситя эюрцшляр кечирилир. Ону демяк истяйирям 
ки, Азярбайъан президенти щансы бейнялхалг тяшкилатда олурса, 
щансы юлкяни зийарят едирся, йа Азярбайъанда, йахуд да диэяр юл-
кялярдя щансы дювлят башчысы иля эюрцшцрся, данышыгларын ясас 
щиссясини Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси, Даьлыг Гарабаь 
проблеми тяшкил едир. Дейя билярям ки, бу йахынларда Прагада 
НАТО-нун топлантысында щяр бир натигя беш дягигя сюз демяк 
щцгугу верилмишди. Мян бу беш дягигядян бир аз да артыг даныш-
дым, анъаг бцтцн данышыьымын щамысыны мящз бу проблемя, 
Азярбайъанын ишьал олунмуш торпагларынын азад едилмясиня, яра-
зи бцтювлцйцнцн бярпа олунмасына, йериндян-йурдундан дидяр-
эин дцшмцш сойдашларымызын  юз йериня гайытмасына щяср етдим.  

Эцман едирям ки, 2003-ъц илдя бу сащядя ишляримиз давам 
едяъяк вя биз бу мясяля иля даща сцрятля, даща бюйцк сяйля мяш-
ьул олаъаьыг вя яминям ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл едяъяйик. 
Буна щеч кясин шцбщяси олмасын. Бязян бизим ъямиййятдя бу 
мясяляни мцщарибя йолу иля щялл етмяк фикирляри мейдана чыхыр. 
Бу йол щеч вахт инкар олунмур. Анъаг биз щяля чалышмалыйыг ки, 
сцлщ йолунун имканларындан сона гядяр истифадя едяк. Эцман 
едирям ки, биз бу йолла эедяряк истядийимизя наил ола биляъяйик. 
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Биз 2003-ъц иля бюйцк никбинликля бахырыг. Юлкямиздя йаран-
мыш иътимаи-сийаси сабитлик давам едир. Биз инсанлара ращат йа-
шамаг имканы йаратмышыг вя инсанларын щяйат тярзинин илбяил, ай-
баай йахшылашмасы цчцн чалышырыг вя бундан сонра да чалы-
шаъаьыг. Цмидварам ки, бизим щамымызын бирликдя эюстярдийимиз 
сяйляр 2003-ъц илдя юз эюзял нятиъялярини веряъякдир. 

Бу эцн Дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлик эцнцдцр. Мян 
бу мцнасибятля Азярбайъан халгыны, вятяндашларымызы вя бцтцн 
дцнйада йашайан азярбайъанлылары тябрик едирям вя онлары бир 
даща, бир даща бирлийя, щямряйлийя дявят едирям. 

Язиз достлар, Йени илиниз мцбаряк олсун! 
Саь олун. 
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БАКЫНЫН УШАГ ЕВЛЯРИНДЯ ТЯРБИЙЯ ЕДИЛЯН 
УШАГЛАР ЦЧЦН БАКЫ ШЯЩЯРИ ИЪРА 
ЩАКИМИЙЙЯТИ ТЯРЯФИНДЯН ТЯШКИЛ  
ЕДИЛМИШ ЙЕНИ ИЛ ШЯНЛИЙИНДЯ НИТГ  

 
Республика сарайы 
 
31 декабр 2002-ъи ил  

 
Язиз балалар! 
Язиз ушаглар! 
Сизи гаршыдан эялян Йени ил – 2003-ъц ил мцнасибятиля цряк-

дян тябрик едирям, сизя, Азярбайъанын бцтцн ушагларына, бцтцн  
эянъляриня саьлам щяйат вя хошбяхт эяляъяк арзулайырам. 

Мян чох мямнунам ки, ютян иллярдя олдуьу кими, бу ил дя, 
2002-ъи илин сон эцнцндя дя бу саатлары, бу дягигяляри сизинля бир 
йердяйям, сизин араныздайам. Мян бу салонда сизинля бирликдя 
шянликдя иштирак едяркян тясяввцр едирям ки, санки бцтцн 
Азярбайъан ушаглары, бцтцн Азярбайъан эянъляри бизим ятрафы-
мыздадырлар. Мян тясяввцр едирям ки, сизи, бцтцн эянъляри гуъаг-
лайырам, баьрыма басырам, юпцрям. Мян сизин щамыныза сяадят 
арзулайырам.  

Язиз балалар, бу эцн бурада нцмайиш етдирдийиниз эюзял бядии 
сящняъикляр, рягсляр, мащнылар, ъцрбяъцр ойунлар бир даща эюстя-
рир ки, Азярбайъан ушаглары, Азярбайъанын йенийетмя нясли ня 
гядяр истедадлыдыр вя язиз балалар, сизин ня гядяр хошбяхт эяля-
ъяйиниз вар.  
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Мян щямишя фяхр етмишям, бу эцн дя фяхр едирям ки, бизим 
халгымыз, Азярбайъан халгы, миллятимиз, йяни щяр бир Азярбайъан 
ювлады бцтцн хариъи вя дахили алями иля чох эюзялдир. Мян бу 
эюзяллийи бу эцн сиздя эюрцрям. Сизин щяр бириниз юзцнямяхсус 
Азярбайъан эюзяллийинин нцмунясисиниз. Гызлар эюзял Азярбай-
ъан гадыны, эюзял Азярбайъан анасы, эюзял Азярбайъан гызынын 
нцмунясидир. Оьланлар мярд, гочаг, эцълц, гцдрятли, ъясур 
Азярбайъан оьланларынын нцмунясидир. Бунлары эюряндя вятянини 
севян, халгыны севян щяр бир азярбайъанлы биэаня гала билмяз. 
Онун йалныз вя йалныз бир щиссиййаты, севинъ щиссийаты халгына, 
миллятиня, юлкясиня мящяббят щиссиййаты ола биляр. Бах, бу щис-
сийатлары мян инди бурада сизинля кечирирям. 

Сиз 2002-ъи илдя мяним щяйатымда баш верян бцтцн чятин-
ликлярин, проблемлярин аьры-аъысыны вя ил бойу бу эярэин ишдян олан 
йорьунлуьуму буэцнкц шян, эюзял тамашанызла тамамиля чы-
хартдыныз. Мян бу саатларда сизинля даща да эцмращлашдым, 
юзцмдя даща чох гцввя щисс едирям вя 2003-ъц или еля бу гцввя 
иля, бу щиссиййатларла сизинля бярабяр, халгымызла бярабяр бир йер-
дя гаршылайырам. 

Язиз балалар! 
Сиз мцстягил Азярбайъанын ювладларысыныз. Сиз мцстягил Азяр-

байъан вятяниндя доьулмусунуз, дцнйайа эялмисиниз вя инди илк 
аддымларынызы атырсыныз. Бу, бюйцк бир хошбяхтликдир. Бизим нясил-
ляр, биздян яввялки нясилляр Азярбайъанын милли азадлыьы, дювлят 
мцстягиллийи уьрунда чалышыблар, мцбаризя апарыблар вя нящайят, 
11 ил бундан юнъя Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едибдир. 
Биз бу дювлят мцстягиллийини ялдя етдийимизя эюря вя ян ясасы, ону 
11 ил ярзиндя горуйуб сахлайа билдийимизя эюря, эцнц-эцндян 
мющкямляндирдийимизя, инкишаф етдирдийимизя эюря фяхр едирик. 

Язиз балалар, сизя ися даща бюйцк хошбяхтлик нясиб олубдур. 
Чцнки сиз бу дювлят мцстягиллийи шяраитиндя дцнйайа эялмиш ювлад-
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ларымызсыныз, Азярбайъанын эяляъяк вятяндашларысыныз. Азярбайъа-
нын эяляъяйи, бу мцстягиллийин ясрляр бойу йашамасы сизин, эянъ-
лярин цзяриня дцшцр. Сизи эюряряк, сизин бу аьыл, зяка потенсиалынызы 
щисс едяряк, сиздя бу енержини, халга, вятяня мящяббяти эюряряк, 
Азярбайъанын президенти кими, мян бу эцн там архайынам. Биз 
Азярбайъанын сцканыны сизин ялляринизя веряъяйик. Сиз Азярбайъаны 
ирялийя апараъагсыныз. Амма билин, биз Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийинин еля бир тямялини гоймушуг ки, ютян иллярдя дя, гаршыдан 
эялян иллярдя дя еля бир Азярбайъан йаратмышыг вя йарадаъаьыг ки, 
сизин цчцн йашамаг да, ишлямяк дя гат-гат асан олаъагдыр.  

Бизим мягсядимиз халгымыза фираван щяйат йаратмагдыр. Буну 
едирик, анъаг истядийимизя наил ола билмирик, чцнки проблемляр дя 
вар. Щялли чятин олан проблемляр дя вар. Сиз эянъляр, ушаглар 
билмялисиниз ки, бизим торпагларымызын бир гисми Ермянистанын ишьалы 
алтындадыр. О торпаглардан зорла чыхарылмыш сойдашларымыз чадыр-
ларда йашайырлар. Щямин чадырларда 8–10 ил бундан юнъя доьул-
муш, инди сизин йашыныза эялиб чатмыш ювладларымыз вар. Онларын 
йашайышы аьырдыр. Биз чалышырыг ки, онларын йашайышыны йцнэцлляшдиряк. 
Биз илбяил буна наил олуруг. Амма там наил олмаг о вахт 
мцмкцн олаъагдыр ки, биз ишьал алтындакы торпаглары азад едяк. 
Буну мцтляг едяъяйик вя сойдашларымыз юз йерляриня гайыдаъаглар, 
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц тямин олунаъагдыр. Биз бу чятинлик-
ляри арадан галдыраъаьыг вя демяк олар ки, бюйцк проблемляри 
олмайан Азярбайъан йарадыб сизя тящвил веряъяйик. Сиз ися эяряк 
ону даща да мящарятля идаря едясиниз, ирялийя апарасыныз. 

Сон илляр мяним сизинля беля эюрцшлярим яняняйя чеврилибдир. Бу 
эюрцшлярдя, сизин щазырладыьыныз байрам шянликляриндя, мярасимля-
риндя Бакыда йерляшян ушаг евляриндяки ушагларын яксяриййяти ишти-
рак едир. Тякъя бурада яйляшянляри демирям, онлар мяним кими 
тамашачылардыр. Бу эцн бу сящнядя ушаг евляриндя йашайан, тящсил 
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алан ушаглар да юз истедадларыны нцмайиш етдирирляр. Бу чох севин-
дириъи щалдыр. 

Азярбайъанда кимсясиз ушаг йохдур. Ушаг онда кимсясиз 
олур ки, валидейнини итириб, йахуд щансыса сябябдян валидейни  иля 
бир йердя дейил, ейни заманда дювлятин щимайясиня эютцрцлмя-
йибдир. Ушаг дювлятин щимайясиня эютцрцляндян сонра о, кимсясиз 
дейил, о бизим ушагдыр, дювлятин ушаьыдыр, Азярбайъанын ушаьыдыр. 
Биз ушаг евляриня мящз беля гайьы эюстяририк вя чалышырыг ки, ушаг 
евляриндя оланлар щеч вахт щисс етмясинляр ки, кимсясиздирляр. Артыг 
бу да эюрцнцр. Она эюря мян бу эцн фцрсятдян истифадя едиб, 
ушаг евляриндя тярбийя алан ушаглары хцсуси тябрик едирям вя 
хцсусян, онларын тярбийячиляриня, ушаг евляринин башчыларынын ща-
мысына тяшяккцр едирям.  

Сизинля бирликдя биз щамымыз бурадан, бу салондан ермяни 
ишьалы нятиъясиндя йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш, чадыр-
ларда аьыр шяраитдя йашайан вятяндашларымыза вя хцсусян, онларын 
ушагларына байрам саламымызы эюндяририк. Онлара ъансаьлыьы арзу 
едирик. Мян онлары бир даща ямин едирям, о эцн эяъяляк ки, онлар 
бу аьыр вязиййятдян хилас олаъаг, юз торпагларына дюняъякляр. 

Язиз ушаглар, валлащ, мян сизин аранызда оланда о гядяр ращат 
олурам ки,  щеч айрылмаг истямирям. Сиз билирсиниз ки, мяним 
нявялярим дя вар. Нявялярими чох севирям. Тяяссцф ки, онларын 
бязиси бир аз хястядир, бу эцн мянимля бура эяля билмядиляр. 
Амма билирсиниз ки, кечян илляр эялирдиляр. Эцман едирям, инди 
телевизийа иля бахырлар, бизи эюрцрляр вя щейфсилянирляр ки, бурада 
дейилляр. Анъаг мяним цчцн фярги йохдур, мян нявялярими, юз 
ушагларымы, юз ювладларымы севдийим кими, сизи дя севирям, бцтцн 
Азярбайъан ушагларыны севирям. 

Бу севэи иля, бу мящяббятля мян сизи бир даща тябрик едирям. 
Щамыныза, бцтцн Азярбайъан ушагларына, Азярбайъан эянъляриня 
2003-ъц илдя даща да хошбяхт щяйат арзулайырам. Саь олун. 
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АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР 
АКАДЕМИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
МАЩМУД КЯРИМОВ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
31 декабр 2002-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев де-

кабрын 31-дя Президент сарайында Милли Елмляр Академийасынын 
(МЕА) президенти Мащмуд Кяримову гябул етмишдир. 

Академик Мащмуд Кяримов дювлятимизин башчысыны Дцнйа 
азярбайъанлыларынын щямряйлик эцнц вя Йени ил байрамы мцна-
сибятиля црякдян тябрик етди, МЕА-нын иллик фяалиййятиндян, мювъуд 
проблемлярдян данышды.  

Президент Щейдяр Ялийев МЕА-нын фяалиййятини йцксяк гий-
мятляндирди, бурада апарылан ислащатларын, кечирилян сечкилярин, кадр 
дяйишиклийинин мцсбят нятиъяляр вердийини вурьулайараг деди ки, 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы 2002-ъи илдя йени бир щяйат 
йашамышдыр. Демяк олар ки, узун иллярдян академийада йаранмыш 
дурьунлуг вя гейри-мцяййянлик, башга щаллар онун лазыми сявиййядя 
фяалиййят эюстярмясиня имкан вермирди. 2001-ъи илдя кечирилмиш 
сечкиляр сизя ишляри йенидян тяшкил етмяк имканы верди. Чцнки она 
гядяр академийада кечмишдян, дейя билярям ки, 1980-ъи иллярдян 
мювъуд олан вязиййят йеня давам едирди. Инди академийада аб-
щава дяйишибдир. 
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Дювлятимизин башчысы хатырлатды ки, МЕА-да сечкилярдян сонра 
академиклярин, мцхбир цзвлярин сайы артды. Онларын маашлары 
артырылды. Бцтцн академийа ишчиляринин маашларыны артырдыг. Бу щеч 
вахт олмамышды. Бунларын щамысы академийанын ишинин ъанлан-
масына йюнялдилибдир.  

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы бизим милли сярвятимиздир. 
Ону горуйуб сахламалыйыг. Анъаг тарихин мцяййян бир 
мярщялясиндя – 1945-ъи илдя, Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртаран 
заман, ян чятин дюврдя йаранмыш академийаны, тяяссцфляр олсун ки, 
1980-ъи иллярин сонунда, 1990-ъы иллярин яввялляриндя даьытмаг 
истядиляр вя яслиндя, о сявиййяйя эятириб чыхардылар. Биз бунун гаршы-
сыны алдыг, буна имкан вермядик вя сечкилярля, апарылан башга 
тядбирлярля, маашларын артырылмасы иля академийайа йени бир няфяс 
вердик. Инди щяр шей сизин ялиниздядир, сиздян асылыдыр. Биз бунлары 
едяряк, тябиидир ки, сиздян академийанын ишиндя йени кейфиййят 
эюзляйирик. 

Президент Щейдяр Ялийев хцсуси вурьулады ки, Милли Елмляр 
Академийасы инди яввялки кими ишляйя билмяз. Вахтиля ССРИ-дя 
мцттяфиг республикаларда милли кадрларын щазырланмасыны тямин 
етмяк цчцн вя щяр республиканын елми потенсиалындан йерлярдя 
истифадя етмяк цчцн беля академийалар йарадылмышды. Анъаг бу о 
вахтын тяляби иди. О вахт беля иди ки, истяр кичик олсун, истярся дя 
бюйцк олсун, мцттяфиг республикалардакы академийаларын фяалий-
йятиндя ССРИ Елмляр Академийасында олан истигамятлярин щамысы 
яксини тапырды вя бцтцн сащялярдя елми ахтарышлар апарылырды. Биз дя 
буна юйрянмишдик, щесаб едирик ки, яксиня, щяля бу аздыр, нийя ССРИ 
Елмляр Академийасында филан институт вар, Азярбайъанда йохдур? 
Амма бязян беля олурду ки, яввяла Азярбайъанда, башга мцттяфиг 
республикада буна ещтийаъ йох иди. Икинъиси, бунун цчцн елми 
потенсиал йох иди. Цчцнъцсц дя, о елми ахтарышлары апармаг цчцн, 
дейяк ки, республиканын ъоьрафи, иглим вя йа торпаг, йахуд да башга 



254 

 

шяраитляри имкан вермирди. Амма дейирдиляр ки, йох, олмалыдыр, она 
эюря дя йарыш эедирди. 

Инди мцстягил олан бу юлкялярин щяр биринин юз милли академийасы 
вар. Щяр бир юлкя юзц мцяййян едир ки, она академийа лазымдыр, 
йохса лазым дейилдир. Яэяр лазымдырса, бу щансы структурда 
лазымдыр. Бу структур да бу юлкянин тялябатына уйьун олмалыдыр. 

Тябиидир ки, юлкянин тялябатлары чох дар чярчивядя юдянилмир. 
Биринъиси, юлкянин юзцнцн елми потенсиалы, икинъиси, елми базасы, мад-
ди-техники базасы олмалыдыр. Цчцнъцсц, Азярбайъанда еля елмляр вар 
ки, даим инкишаф етмялидир. Мясялян, нефт сащяси. Бу, даим 
йашайаъагдыр чцнки нефт, газ бизим зянэин сярвятляримиздир. Бу 
сащядя елми-тядгигат ишляри эетмялидир. Йахуд тябиятя, торпаьа, 
башга шейляря аид олан сащялярдя елми ишляр эетмялидир. Анъаг еля 
сащяляр дя вар ки, орада елми иш апармаьа ещтийаъ йохдур. Яэяр 
доьрудан да, щансыса бир алим мейдана чыхарса, беля бир сащя иля 
баьлы бюйцк елми фикирляри оларса, ялбяття, дцнйанын академийа-
ларында онлара йер тапа билярик, орада ишляйя биляр. Она эюря эяряк 
бизим академийанын мцстягил Азярбайъанын тялябляриня уйьун 
структуру олсун. 

Мян эцман едирям ки, бунун цзяриндя ишлямисиниз, мцяййян 
тяклифляриниз дя вар. Сиз бу тяклифляря биринъи нювбядя юзцнцз бах-
малысыныз. Амма ейни заманда, биз дя юз фикримизи демялийик. 
Чцнки яэяр елм халга, миллятя, дювлятя лазымдырса, дювлят дя юз 
фикрини демялидир. Биз илин сон эцнцндя, сон саатларында эюрцшцрцк. 
Бу чох гиймятли бир вахтдыр. Чцнки илин сон саатлары олдугъа 
гиймятли олур. Щяр бир инсан чалышыр ки, ил гуртарана гядяр эюрмядийи 
ишляри эюря билсин. Икинъи тяряфдян дя, бир нечя саатдан сонра биз йени 
или гаршылайаъаьыг. Демяк, йени ил яряфясиндя сющбят апарырыг. Она 
эюря дя бу эюрцшцн мящз бу эцн кечирилмясинин хцсуси ящямиййяти 
вар. 
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ПРАВОСЛАВ ИЪМАСЫНА    
 

Язиз щямвятянляр! 
Сизи – юлкямизин бцтцн православ христианларыны мцгяддяс 

Милад байрамы мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям.  
Иса пейьямбярин мювлуду иля яламятдар олан Милад бай-

рамы бцтцн дцнйада христианларын ясас байрамларындан бири 
кими щямишя тянтяня иля гейд олунур. Христианлыьын йайылдыьы илк 
юлкялярдян олан Азярбайъан торпаьында да Милад байрамы 
сцлщ, ямин-аманлыг, никбинлик рямзи кими эениш шякилдя кечи-
рилир. Хцсуси эеосийаси мяканда йерляшян юлкямиздя динляр вя 
мядяниййятляр арасында ясрляр бойу йаранмыш диалог вя гар-
шылыглы ялагя халгымызда дини дюзцмлцлцк вя толерантлыг кими 
йцксяк мяняви кейфиййятляр формалашдырмышдыр. Мящз бунун 
сайясиндя дя мцхтялиф динлярин нцмайяндяляри Азярбайъанда 
мещрибанлыг, ямин-аманлыг, гаршылыглы ещтирам шяраитиндя йа-
шайараг милли-ирги айры-сечкилик, дини дюзцмсцзлцк зямининдя 
щяр щансы гаршыдурма щаллары иля цзляшмямишляр. 

Юз тарихи яняняляриня садиг галан мцстягил Азярбайъан 
Республикасында вятяндашларын виъдан вя дини етигад азадлыьы 
ганунвериъиликля тясбит едиляряк тямин олунмуш, щяр бир инса-
нын юз дини айин, мярасим вя байрамларыны сярбяст кечирмяси 
цчцн мцнасиб шяраит йарадылмышдыр. Азярбайъанын диэяр дини 
иъмаларынын нцмайяндяляри кими, православ христианлары да 
Конститусийанын онлара вердийи щцгуглардан эениш истифадя 
едяряк юлкямизин сийаси, иътимаи, игтисади вя мядяни щяйатында 
фяал иштирак едир, Азярбайъанын инкишафы наминя бюйцк гуруъу-
луг ишляринин уьурла щяйата кечирилмясиндя юз гцввялярини ясир-
эямирляр. Ъямиййятимизин айрылмаз щиссясини тяшкил едян хрис-
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тиан иъмасынын Азярбайъан Республикасында эедян сийаси-
иътимаи просеслярин гиймятляндирилмясиндя, юлкямизин талейцклц 
мясяляляринин щялли йолунда нцмайиш етдирдийи ясл вятяндашлыг 
мювгейи тягдирялайигдир. 

Язиз байрамыныз – Иса пейьямбярин мювлуду мцнасибятиля 
щамынызы бир даща тябрик едир, щяр биринизя ъансаьлыьы вя хош-
бяхтлик, доьма Азярбайъанымызын чичяклянмяси наминя эюр-
дцйцнцз ишлярдя бюйцк уьурлар, аиляляринизя ямин-аманлыг вя 
фираванлыг арзулайырам. 

Байрамыныз мцбаряк олсун! 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 4 йанвар 2003-ъц ил           
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ИСПАНИЙАНЫН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ Ы ХУАН 
КАРЛОСА  

 
Ялащязрят! 
65 иллик йубилейиниз мцнасибятиля Сизи сямими-гялбдян тябрик 

едирям.  
Азярбайъан иля Испанийа арасындакы достлуг вя ямякдашлыг 

мцнасибятляринин инкишафында Сизин хидмятляринизи йцксяк гиймят-
ляндирирям. Яминям ки, ялагяляримизин даща да эенишляндирилмяси 
вя инкишаф етдирилмяси цчцн бундан сонра да бирэя сяйляр эюстя-
ряъяйик.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Испанийа халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля,    

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 5 йанвар 2003-ъц ил  
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ТЦРКИЙЯНИН ЯДАЛЯТ ВЯ ИНКИШАФ 
ПАРТИЙАСЫНЫН СЯДРИ  
РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬАН ИЛЯ  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
7 йанвар 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 

Тцркийянин Ядалят вя Инкишаф Партийасынын сядри Ряъяб Таййиб 
Ярдоьан иля тякбятяк эюрцшц олмушдур.  

Щюрмятли гонаьы сямимиййятля саламлайан дювлятимизин 
башчысы Щейдяр Ялийев ъянаб Ряъяб Таййиб Ярдоьанын рящ-
бярлик етдийи нцмайяндя щейятинин Азярбайъана сяфярини йцксяк 
дяйярляндирди. 

Ядалят вя Инкишаф Партийасынын щакимиййятя эялмясини, цму-
миййятля, Тцркийядя баш верян мцсбят дяйишикликляри црякдян, 
гялбдян излядийини нязяря чатдыран президент Щейдяр Ялийев 
гардаш юлкянин нцмайяндя щейятинин юлкямизя бу сяфярини 
Азярбайъан–Тцркийя ялагяляриндя хцсуси тарихи ящямиййятя 
малик бир щадися щесаб етдийини вурьулады.  

Кечян илин нойабрында Тцркийядя кечирилмиш парламент сеч-
киляриндя бюйцк гялябя газанараг тякбашына щакимиййятя эял-
миш Ядалят вя Инкишаф Партийасыны вя онун сядри Ряъяб Таййиб 
Ярдоьаны црякдян тябрик едян республикамызын президенти 
Щейдяр Ялийев бунун Тцркийянин тарихиндя яламятдар бир 
щадися олдуьуну билдирди.  
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Демократийа, базар игтисадиййаты йолунда бюйцк яняняляря 
малик, узун иллярдян бяри НАТО-нун цзвц олан гардаш юлкянин 
йени щюкумятинин фяалиййятя башладыьы гыса мцддятдя уьурлу 
аддымлар атдыьыны нязяря чатдыран дювлятимизин башчысы Щейдяр 
Ялийев ямин олдуьуну билдирди ки, ъянаб Ряъяб Таййиб Ярдоьан 
Баш назир оландан сонра бу щюкумят даща бюйцк наилиййятляр 
ялдя едяъякдир. 

Юлкямиз цчцн ян аьрылы проблем олан Ермянистан–Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь проблеминдян, Азярбайъанын яразиля-
ринин 20 фаизинин Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал 
едилмясиндян, йериндян-йурдундан зорла говулмуш бир мил-
йондан чох вятяндашымызын он илдян бяри чадырларда аьыр 
вязиййятдя йашамасындан бящс едян президент Щейдяр Ялийев бу 
мцнагишянин арадан галдырылмасы сащясиндя апарылан даны-
шыгларындан сющбят ачараг, Тцркийянин Азярбайъанын щагг ишини 
даим дястяклямясини бир даща йцксяк гиймятляндирди. 

Сямими сюзляря вя йцксяк гонагпярвярлийя эюря миннятдар-
лыьыны билдирян ъянаб Ряъяб Таййиб Ярдоьан республикамыза 
сяфяриндян вя Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев иля эюрц-
шцндян бюйцк гцрур дуйдуьуну нязяря чатдырды. 

Президент Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанын ялдя 
етдийи уьурлары даим диггятля излядиклярини вурьулайан щюрмятли 
гонаг гардаш юлкяляримиз арасындакы тарихи достлуг ялагяляринин 
бундан сонра да инкишаф едяъяйиня ямин олдуьуну билдирди. 

Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси мяся-
лясиня тохунан ъянаб Ярдоьан деди ки, биз Азярбайъан вя 
Ермянистан президентляри арасында давам едян эюрцшлярин 
Азярбайъан барясиндя хейирли бир нятиъя иля битмясини истяйирик. 
Биз бу сащядя данышыглар просесини мцщцм механизм кими 
эюрцрцк. Амма бу данышыгларын щялялик бир нятиъя вермямясини 
тяяссцфля гаршылайырыг. Тцркийя Республикасы индийя гядяр олдуьу 
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кими, Азярбайъана дястяйини бундан сонра да давам етдиряъяк 
вя щяр заман азярбайъанлы гардашларымызын йанында олаъагдыр. 

Эюрцшдя Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ нефт бору кямяри вя 
Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяри лайищяляринин реаллашдырыл-
масы, бюлэядя вязиййят вя щяр ики юлкяни марагландыран бир сыра 
диэяр мясяляляр барядя дя ятрафлы фикир мцбадиляси апарылды. 

Президент Щейдяр Ялийев ъянаб Ряъяб Таййиб Ярдоьаны Баш 
назир вязифясини тутдугдан сонра йенидян Азярбайъана рясми 
сяфяря дявят етди. Дявят мямнунлугла гябул олунду. 
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ТЦРКИЙЯНИН ЯДАЛЯТ ВЯ ИНКИШАФ 
ПАРТИЙАСЫНЫН СЯДРИ РЯЪЯБ ТАЙЙИБ 
ЯРДОЬАН ВЯ ОНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
7 йанвар 2003-ъц ил  
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Ярдоьан! 
Щюрмятли назирляр! 
Щюрмятли гонаглар! 
Сиз Азярбайъана хош эялмисиниз, сяфа эятирмисиниз! Сизин 

бу сяфяриниз бизим цчцн чох ящямиййятли вя гиймятлидир. Чцнки 
Тцркийядя щюкумят дяйишиклийи баш верибдир. Биз Тцркийядяки 
ишлярин щамысыны даим црякдян, гялбдян, Тцркийяйя баьлы 
олараг излямишик. Она эюря дя беля бир сяфярин инди баш вермя-
сини мян Тцркийя–Азярбайъан ялагяляриндя хцсуси тарихи ящя-
миййятя малик олан бир щадися щесаб едирям. 

Ъянаб Ярдоьан, кечян ил нойабр айында Тцркийядя кечирил-
миш сечкилярдя бюйцк гялябя газандыьыныза эюря, Ядалят вя 
Инкишаф Партийасы бюйцк гялябя газандыьына эюря сизи црякдян 
тябрик едирям. Бу гялябяниз сизя Бюйцк Миллят Мяълисиндя 
чохсайлы миллят вякилляринин олмасыны тямин едиб вя беляликля, 
Ядалят вя Инкишаф Партийасы тякбашына Тцркийядя щюкумят тяш-
кил етмяк, игтидарда олмаг имканы ялдя едибдир. Бу, Тцрки-
йянин тарихиндя чох яламятдар щадисядир. Биз инди сизинля сющ-
бят едяндя тарихя бир аз нязяр салдыг. Кечмишдя беля щаллар 
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чох аз олмушдур. Амма щяр дяфя щюкумят тякбашына игти-
дарда олан гцввяляр тяряфиндян идаря олунаркян Тцркийя йцк-
сялмиш, инкишаф етмишдир. Она эюря дя мян дцшцнцрям ки, Тцр-
кийя Ъцмщуриййятинин вятяндашлары сизя чох сяс веряряк, сизи 
бу ъцр бюйцк уьурла сечяряк, тябиидир ки, сизя бюйцк цмидляр 
бясляйибляр. Эцман едирям ки, сизин партийа вя йаратдыьыныз 
щюкумят бу цмидляри доьрулдаъагдыр. 

Ъянаб Ярдоьан, мян сизи хцсуси тябрик едирям. Чцнки сизин 
партийа сядри олмаьыныз вя бу партийайа бюйцк уьур газандыр-
маьыныз да гейри-ади щадисядир. Инди сиз онун проблемлярини 
щамыдан йахшы билирсиниз. Сизин щяля индийя гядяр миллят вякили 
олмаг имканыныз йохдур, амма беля олан щалда да сизин 
гурдуьунуз, йаратдыьыныз, башчылыг етдийиниз партийанын халг 
арасында бу ъцр щюрмят газанмасы, сяс алмасы шяхсян сизин 
фяалиййятинизин чох йцксяк гиймятидир. Мян бу мцнасибятля 
сизи тябрик едирям. Шцбщя йохдур ки, сиз миллят вякили олаъаг-
сыныз. Эцман едирям, сиз Баш назир дя тяйин олунаъаг, щюку-
мятя башчылыг едяъяксиниз. Анъаг бунлар щамысы гейри-ади бир 
просесдя эетдийиня эюря мян буна хцсуси ящямиййят верирям. 

Ъянаб Ярдоьан, гялябя газандыгдан сонра шяхсян сизин 
динамик фяалиййятинизи дя биз Азярбайъанда чох бюйцк севэи 
вя мящяббятля изляйирик. Мян буну алгышлайырам. Чцнки Тцрки-
йя Ъцмщуриййяти дцнйанын бюйцк юлкяляриндян биридир. Тцрки-
йя Ъцмщуриййяти инкишаф етмиш бир дювлятдир, демократик юлкя-
дир, базар игтисадиййаты йолу иля эедян юлкядир. Узун илляр 
НАТО-нун тяркибиндя олан бир юлкядир. Беля бир юлкянин щю-
кумяти, тябиидир ки, эяряк динамик олмаьа гадир олсун. Сизин 
илк аддымларыныз, Тцркийянин Авропа Бирлийиня дахил олмасы 
истигамятиндяки фяалиййятиниз, Кипр мясяляси иля ялагядар 
фяалиййятиниз – бунлар щамысы ону эюстярир ки, сизин ялиниздя Баш 
назир мандаты оланда бу ишляри даща чох, даща асанлыгла 
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эюряъяксиниз. Мян бцтцн бунлара эюря сизи тябрик едирям. 
Бунлар щамысы севиндириъи щаллардыр. 

Сизин бу гялябянизи, Тцркийянин инди беля инкишаф йолуна 
дцшмясини биз Азярбайъанда юзцмцзцн беля бир сявиййяйя 
галхмаьымыз кими гябул едирик. Чцнки Тцркийя иля Азярбайъан 
арасындакы ялагяляр, достлуг, гардашлыг ялагяляри яввялдян 
олубдур. Тябиидир, бизим дярин кюкляримиз мялумдур. Анъаг 
Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян сонра Тцркийя 
щямишя Азярбайъанын ян йахын досту, гардашы олубдур. Бу 
эцн дя белядир. Артыг биз бир-биримиз иля стратежи ямякдашлыг 
сявиййясиндя ялагяляр щяйата кечиририк. Еля бир сащя йохдур ки, 
бизим орада ямякдашлыьымыз олмасын. 

Тябиидир ки, ясас сащялярдян бири дя Тцркийя иля Азярбайъаны 
баьлайан, Азярбайъанын бюйцк тябии сярвятляринин, Хязяр дяни-
зиндя олан сярвятлярин дцнйа базарларына чыхарылмасы цчцн Ба-
кы–Тбилиси–Ъейщан бору хяттинин мящз Тцркийянин яразисиндян 
кечирилмяси, Азярбайъанын бюйцк тябии газ ещтийатларынын йеня 
дя Тцркийяйя вя Тцркийядян Авропайа чыхарылмасы щаггында 
бизим бирэя гярарларымыз вя бир чох башга ишляримиздир. Бунлар 
бизим щяля эюряъяйимиз ишлярин ясасыдыр. Гаршыда чох бюйцк им-
канлар, бюйцк перспективляр вар. Онлардан да биз бирэя исти-
фадя едяъяйик. 

Мян сизи бир даща саламлайырам. Хош эялмисиниз! Сизин 
Азярбайъанда аз мцддятдя олмаьыныза бахмайараг, биз чалы-
шаъаьыг сизя шяраит йарадаг ки, максимум чох иш эюря биля-
синиз. Буйурун.  

Р я ъ я б   Т а й й и б   Я р д о ь а н: Щюрмятли Ъцмщур баш-
ганым! 

Щюрмятли назирляр! 
Чох тяшяккцр едирям. Биз, нцмайяндя щейятинин бцтцн 

цзвляри гардаш Азярбайъаны зийарят етмякдян вя зати-алиляри иля 
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бир арада олмагдан бюйцк мямнунлуг вя шяряф дуйуруг. 
Тябии, биз бу эцн йеня юз евимиздяйик. Он ил бундан юнъя 
Азярбайъана эялмишдим, о эцндян бу эцня баханда Азяр-
байъанда зати-алиляринин рящбярлийи алтында ялдя олунан наилий-
йятляри, инкишафы, чох фяргли инкишафы эюрцрям. Доьрудан да 
Азярбайъан чох ъидди бир дяйишиклик йолуну кечмиш, чаьдаш-
лашма йолунда чох ъидди бир дяйишиклийи баъармышдыр. Инанырам 
ки, бу дяйишиклик дцнйада да юрняк бир йер алыр.  

Тцркийя иля Азярбайъан арасында, яслиндя, анлатмаьа ещтийаъ 
олмайан чох ъидди гардашлыг кюкляри вар. Биз щяр шейдян яввял 
гардашыг. Тябии, бу гардашлыг кюкляри бизим иш адамларымызын 
Азярбайъанын дахилиндя  эюрдцкляриндя, сизлярин онлара гуъа-
ьынызы ачмаьынызда юзцнц эюстярир. Амма кюнлцмцз бунун 
даща чох олмасыны истяйир. Иншаллащ, бу Сизин онлара эюстяряъяй-
иниз щимайя иля даща да ирялийя эедяъякдир. Мян буна инаны-
рам. Бизим ял-яля веряряк щям сийасятдя, щям игтисадиййатда, 
щям дя мядяни сащядя бунлары йцксялишля ирялийя апармаг вя 
инкишаф етдирмяйимиз ясас шяртдир. Щазырда бизим ян юнямли 
мцнасибятляримизи даща да эенишляндирмяк цчцн ясас сащяляр 
онлар олдуьу цчцн биз бу эцн бурайа Хариъи Ишляр назиримизи, 
Дахили Ишляр назиримизи, Енержи назиримизи вя Мядяниййят на-
зиримизи дя эятирмишик. 

Тябиидир ки, нойабрын 3-дя Тцркийя йени бир дювря гядям 
гойду. Халгымыз бизя парламентдя йерлярин 66 фаизи иля тямсил 
олунмаг щцгугу верди. Бу, сечим системиндян гайнагланан 
бир фярглиликдир. Халг бизя 34,4 фаиз сяс верди вя бизим партийа 
парламентдя йерлярин 66 фаизини газанды. Тябиидир ки, бу бизим 
цзяримиздя чох бюйцк мясулиййят гойур. Биз дя бу мясулиййяти 
биляряк, Сизин дя бир аз яввял дедийиниз кими, яввялъя Авропа 
Бирлийи иля баьлы мцнасибятлярдя йцксяк бир динамиклик эюстяр-
дик, 20 эцндя Авропа Бирлийинин цзвц олан 14 юлкяни зийарят 
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етдик. Арада Америка Бирляшмиш Штатларыны зийарят етдик. Сонра 
Русийайа бир зийарятимиз олду. Ондан сонра да дедик ки, инди 
артыг тцрк ъцмщуриййятлярини зийарятя башламалыйыг вя буну 
Азярбайъандан башладыг.  

Рамазан айында йемяк заманы дяйярли бюйцк елчинизя сюйля-
мишдим. Демишдим ки, иншаллащ, йахын вахтларда тцрк ъцм-
щуриййятлярини зийарятя башлайаъаьыг вя илк сяфяр едяъяйимиз йер 
Азярбайъан олаъагдыр. Бу эцн она сюйлядим ки, артыг бу сяфяри 
щяйата кечиририк. Инди бурадан Тцркмянистана, даща сонра да 
Газахыстана сяфяр едиб илк туру битиряъяйик. Сонра ися иншаллащ, 
икинъи туру йериня йетиряъяйик. 

Бизим арамызда олан гардашлыг телляри йалныз кечмишимиздян 
дейил, щям дя эяляъяйимиздян илщам алыр. Чцнки гардашларын ара-
сындакы баьлар заман бахымындан сярщядсиздир. Арзумуз, диля-
йимиз бу щямряйлийимизи, бу бирлийимизи, бу бярабярлийимизи эяля-
ъяйя доьру даща шювгля, севэи вя мящяббятля апармагдыр. Чцнки 
бизя биздян файда вар. Буну баъармаьымыз лазымдыр. 

Аз юнъя сизя ифадя етдийимиз кими, иншаллащ, Бакы–Тбилиси–Ъей-
щан 2005-ъи илдя йох, даща тез щазыр олсун. Бизим Енержи назири 
дя бурададыр. Бюйцк сяйля, эеъя-эцндцз дурмадан ишлямякля 
буну даща еркян битирмяк лазымдыр. Чцнки заманла йарышмаг 
мяъбуриййятиндяйик.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Чох эюзял. 
Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н: Бяли, заманла йарышаъаьыг 

вя бу иши тезликля битирмяйимиз лазымдыр. Ейни шякилдя мядя-
ниййят сащясиндя фяалиййятимизи даща чох зянэинляшдирмяйимиз 
лазымдыр. Бизим ортаг мядяниййятимиз вар. Бунун зянэинляш-
дирилмяси лазымдыр. Чцнки мядяниййят мядяниййятдир, яэяр мя-
дяниййятимиз йохдурса, демяк, мядяниййят бахымындан дцн-
йада да йохсан. Азярбайъанын бу сащядя чох дярин зянэинлийи 
вар. Мян бялядиййя башганы олдуьум дюврдя Азярбайъан иля 
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чох сых ялагялярим вар иди. Бунлары щюрмятли назириниз дя билир. 
Иншаллащ, бундан сонра буну даща да артырараг  давам етдиря-
ъяйик. Щазырда бу чалышмалар давам едир вя едяъякдир. 

Енержи секторунда сюйлядийимиздян ялавя, дахили ишлярдя дя – 
щюрмятли Дахили Ишляр назиримиз дя бурададыр, онларын кечмишя 
ясасланан зянэин тяърцбяляри вар – ялагяляримизи давам етдир-
мяк амалы иля бирлик, бярабярлик, бцтцнлцк ичиндя эяляъяйя йю-
нялдилмиш фяалиййятимизи сцрдцряъяйик. 

Щюрмятли Ъцмщур башганым, чох гиймятли вахтынызы нцма-
йяндя щейятимизя айырдыьыныза эюря Сизя тякрар тяшяккцр едирям. 
Бу эюрцшцмцзцн бундан сонра мцштяряк атаъаьымыз аддымлар 
цчцн хейирли олмасыны диляйирям. Тяшяккцр едирям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Чох саь олун, тяшяккцр едирям.  
 

 
Эюрцш баша чатдыгдан сонра Азярбайъан президенти Щейдяр 

Ялийевин вя Тцркийянин Ядалят вя Инкишаф Партийасынын сядри 
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын бирэя мятбуат конфрансы вя 

бяйанатларла чыхышлары 
 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты 
 

Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри! 
Сизин щамынызы саламлайырам вя билдирмяк истяйирям ки, бу 

эцн Тцркийя–Азярбайъан ялагяляриндя яламятдар щадися баш 
верир. Тцркийя Ъцмщуриййятиндя кечян илин нойабрында сечки-
лярдя уьур газанмыш Ядалят вя Инкишаф Партийасы тякбашына ща-
кимиййятя эялиб вя щюкумят гурубдур. Партийанын сядри, бизим 
щюрмятли достумуз ъянаб  Ярдоьан бир нечя чох мцщцм хариъи 
сяфярдян сонра Гафгаза, Орта Асийа ъцмщуриййятляриня сяфярля-
риня Азярбайъандан башлайыбдыр. Мян бу мцнасибятля щям 
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достумуз ъянаб Ярдоьана, щям дя ону мцшайият едян шяхсля-
рин щамысына бир даща тяшяккцрцмц билдирирям. Азярбайъана 
хош эялмисиниз! Бу да яламятдар щадисядир ки, бу сяфярляр йеня 
дя Азярбайъандан башлайыр. Амма ейни заманда бу тябиидир, 
яэяр башга бириси олсайды, ола биляр ки, ону анламаг чятин олар-
ды. Бунун сябябини сиз билирсиниз. Тцркийя вя Азярбайъан ара-
сындакы достлуг, гардашлыг, стратежи ямякдашлыг ялагяляри хцсуси 
характер дашыйыр, щяйатымызын бцтцн сащялярини ящатя едир вя бу 
достлуг ялагялярини Азярбайъанда щямишя йцксяк гиймятлянди-
рибляр, бу эцн дя биз йцксяк гиймятляндиририк. Мящз бу дост-
луг, гардашлыг ялагяляри Азярбайъан Республикасы юз дювлят 
мцстягиллийини ялдя едяндян сонра онун инкишафында мцщцм рол 
ойнайыбдыр. Мян щямишя демишям, бу эцн дя дейирям ки, 
Азярбайъан юз мцстягиллийини ялдя едяндян Тцркийя щямишя 
Азярбайъанла бярабяр олуб, бир йердя олуб вя Азярбайъанын 
бцтцн гайьыларыны бюлцшцбдцр. Дедим ки, бизим ялагяляримиз 
чох йцксяк сявиййядядир вя щяйатын бцтцн сащялярини ящатя едир. 
Анъаг щесаб едирям ки, инди Тцркийядя йени щюкумят йаранан-
дан сонра бир партийанын игтидарда олмасы Тцркийя Ъцмщурий-
йятинин сцрятля инкишаф етмясиня шяраит йарадыб вя беля щалда, 
тябии ки, Тцркийя–Азярбайъан ялагяляри дя эяряк о сцрятли инки-
шафла айаглашсын. Йяни онунла бярабяр эетмяйя гадир олсун. 

Эцман едирям ки, биз буна да наил ола биляъяйик. Мян бир 
даща сизя дейирям ки, хош эялмисиниз. Биз бу эцн чох сямяряли 
данышыглар апардыг. Ъянаб Ярдоьанла мян башбаша, тякбятяк 
данышдыг. Доьрудур, биз регламенти поздуг вя бир-ики дяфя 
протокол шюбясиндян эялиб бизя дедиляр ки, вахт кечди. Амма 
еля бил ки, биз щеч данышмамышдыг. Бизим данышмаьымыз цчцн 
1-2 саат аздыр. Саатлар лазымдыр. Иншаллащ, бу да олаъагдыр. 
Эцман едирям ки, йахын вахтларда ъянаб Ярдоьан Тцркийянин 
Баш назири олаъаг, ондан сонра мяним дявятим вар, дявятими 
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гябул едиб йеня дя илк олараг Азярбайъана сяфяр едяъякдир. 
Програмы биз онда даща эениш тутаъаьыг. Бизим даща чох сющ-
бят етмяйя, данышмаьа, Азярбайъанда беля бир сюз вар, дярд-
ляшмяйя вахтымыз олаъагдыр 

Саь олун, мян сизя юз щюрмят вя ещтирамымы билдирирям. Сюзц 
сизя верирям. 

 
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын бяйанаты 

 
Мющтярям мятбуат нцмайяндяляри! 
Азярбайъаны зийарят етмякдян вя ъянаб президент Щейдяр 

Ялийевля бир арада олмагдан бюйцк бир сяадят вя шяряф дуй-
магдайам. Ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында Азяр-
байъанын ялдя етдийи инкишаф вя наилиййятляр щямишя бизим диггят 
мяркязимиздядир. Бу эцн ъянаб Щейдяр Ялийевля сон дяряъя 
файдалы данышыглар апардыг. Тцркийя иля Азярбайъан арасында 
дярин гардашлыг вя достлуг мцнасибятляри мювъуддур. Кифайят 
гядяр йцксяк сявиййядя олан икитяряфли мцнасибятляримизин даща 
да инкишаф етдирилмясинин юлкяляримизин мянафейи цчцн мцщцм 
нятиъяляр доьураъаьына инанырыг. Црякдян инанырыг ки, бу зийа-
рятимиз дя ялагяляримизин даща да инкишафына мцщцм тющфя 
веряъякдир. Тцркийя Азярбайъанла ялагялярини вя ямякдашлыьыны 
даща да инкишаф етдирмяк язминдядир. Ъянаб Ялийевин иш башына 
эялмясиндян бяри Азярбайъанын да ейни язм вя гярарлылыг ичиндя 
олдуьуна шащидик.  

Ъянаб президентя дя дедийим кими, биз гардаш вя дост ол-
магла йанашы, юлкяляримиз арасында бцтцн сащялярдя стратежи бир 
щямряйлик вя ортаглыг мювъуддур. Бу чярчивядя бязи мясяляляри 
ашкарлыг шяраитиндя мцзакиря етмяйимизин лазымлы вя файдалы 
олдуьуну дцшцнцрям.  
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Бу сяфяря эяляндя юзцмля тяхминян 150 тцрк иш адамыны, 
иътимаи тяшкилатларын рящбярлярини, о ъцмлядян Тцркийя Тиъарят 
Палатасынын рящбярлярини дя бурайа эятирдим. Онларла бярабяр 
50-йя йахын мятбуат ишчиси дя бу сяфяри ишыгландырмаг цчцн 
бурайа эялмишдир. Дюрд назиримиз, Ядалят вя Инкишаф Партийасы 
сядринин бязи мцавинляри, мцшавирляримиз мянимля бярабяр-
дирляр. Бу да Азярбайъана сяфяримизя вердийимиз бюйцк ящя-
миййятя бир сцбутдур. 

Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри! 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищясинин щяйата кечирилмясиндя юлкя-

ляримизин эярэин сяйляри артыг юз бящрясини вермишдир. Маршрутун 
щарадан кечмяси барядя Эцръцстанда йашанан проблемин 
арадан галдырылмасы севиндириъи бир щадисядир. Тцркийя бундан 
сонра беля проблемлярин ортайа чыхмамасы цчцн мясяляни ъидди 
шякилдя изляйяъякдир. 

Бир аз яввял бу барядя мющтярям президентимизя дя фикрими 
билдирдим. Бизим зяннимизъя, 2005-ъи ил чох узагдыр. Биз зама-
на гаршы йарышмаьа мяъбуруг. Бу иши ня гядяр гыса мцддят яр-
зиндя щялл едя билсяк, о гядяр чох уьур газанаъаьыг.  

Бундан сонракы ясас ишимиз ися Бакы–Ярзурум газ кя-
мяринин тикинтисини эеръякляшдирмякдир. Бу лайищянин щяйата ке-
чирилмяси нятиъясиндя Азярбайъан газы Тцркийя цзяриндян Авро-
пайа нягл едиляъякдир. Сащаб терминала эедяряк бу ишляря ня 
гядяр бюйцк ящямиййят вердийимизи яйани шякилдя эюстяряъяйик. 

2000-ъи илдя юлкяляримиз арасында олан 326 милйон долларлыг 
тиъарятин щяъми 2001-ъи илдя 295 милйон доллара дцшмцшдцр. Бу 
да 11 фаизлик бир азалма демякдир. Тяяссцф ки, бу мейл 2002-ъи 
илдя дя давам етмишдир. Диэяр тяряфдян, Азярбайъана гойулан 
сярмайямиз 2001-ъи илдя 723 милйон доллар тяшкил етмишдир. Биз 
Азярбайъанда апарылан игтисади ислащатлары дястякляйир вя имка-
нымыз дахилиндя она кюмяк етмяйя чалышырыг. Бунунла бярабяр, 
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инанырыг ки, верэи, эюмрцк, малиййя вя няглиййат бюлмяляриндя 
мювъуд олан проблемляр Азярбайъанын мющтярям Баш назири-
нин эюстяришляри иля арадан галдырылаъагдыр. 

Биз ортаг бир мядяниййятя мянсубуг. Бу мянада мядяний-
йят сащясиндя дя атаъаьымыз ъидди аддымлар вар. Она эюря дя 
Мядяниййят назиримизи дя юзцмля эятирдим. Мядяни ялагяляр 
сащясиндя арамыздакы мцнасибятляри даща да мющкямлян-
диряъяйимизя инанырам.  

Дахили ишляр сащясиндя дя бязи мцштяряк аддымлар атмалыйыг. 
Дахили Ишляр назиримиз дя мянимля бирликдядир. Дахили Ишляр 
назирликляримиз арасында ямякдашлыг даща да гцввятляндириляъяк-
дир. Хариъи Ишляр назиримиз дя нцмайяндя щейятинин тяркибиндя-
дир. Назиримиз Азярбайъанда щямкарлары иля лазым олан мяся-
ляляри мцзакиря едяъякдир. Мян инанырам ки, сащаб бцтцн бу 
сащялярдя эениш данышыглар эедяъякдир. 

Юз дяйярли вахтыны бизимля эюрцшя айырдыьы цчцн сизин щцзу-
рунузда ъянаб президент Щейдяр Ялийевя нцмайяндя щейятимиз 
адындан юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Саь олун. 

 
*  *  * 

Даща сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев вя Ряъяб 
Таййиб Ярдоьан журналистлярин суалларына ъаваб вердиляр. 

С у а л: Ъянаб Ярдоьан, бу суалы бурадакы бцтцн тцрк жур-
налистляри адындан верирям. Биз Тцркийядян йола дцшдцкдян дяр-
щал сонра Щаким Канатоьлунун бир ачыгламасы олду. Онун сюз-
ляриндян беля чыхыр ки, 3 нойабр сечкиляриндян сонра Сиирт вила-
йятиндя кечириляъяк тякрар сечкилярдя дя сиз намизяд ола билмя-
йяъяксиниз. Бунун цчцн сечиъилярин сийащыларынын йенидян тяртиб 
едилмяси кими манеяляр вар. Бу барядя сизин фикриниз неъядир? 

Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н: Мян бу суала Тцркийяйя 
гайытдыгдан сонра ъаваб вермяк истярдим.  
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С у а л: Ъянаб Ярдоьан, Азярбайъан–Тцркийя ялагяляринин 
индики сявиййясини неъя гиймятляндирирсиниз? 

Рящбярлик етдийиниз партийа щакимиййятя эялдикдян сонра бу 
ялагяляри неъя инкишаф етдиряъяк? Азярбайъанын щазыркы инкишафы 
вя перспективляри Тцркийядян неъя эюрцнцр? 

Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н: Бир аз яввял дя дедийим ки-
ми, бу эцня гядяр олан мцнасибятляри кифайят гядяр парлаг 
щесаб етмирик. Щям сийаси, щям игтисади, щям дя мядяни сащя-
лярдя мцнасибятляри гцввятляндирмялийик. Бир аз яввял мющтярям 
президентимиз Щейдяр Ялийевя дя сюйлядим. Биз цзяримизя дцшян 
щяр шейи етмяйя щазырыг. Мян бу мясяля иля баьлы щюрмятли Баш 
назиримиз Абдуллащ Эцлцн саламларыны вя дцшцнъялярини дя 
чатдырмаг истяйирям. Мянимля ейни тяййарядя эялян иш адамлары 
вя бурада чалышан тцрк иш адамлары Азярбайъанда даща чох сяр-
майя гоймаьы арзулайырлар. Онлар мющтярям президент Щейдяр 
Ялийевя цмидвардырлар. Бундан башга, юлкяляримиз арасында 
тиъарятин щяъмини дя сцрятля артырмалыйыг. 

С у а л: Ъянаб Президент, ъянаб Сядр, мян щяр икинизя ейни 
суалла мцраъият етмяк истяйирям. Азярбайъан–Тцркийя мцнаси-
бятляриндя бир сыхынты вя йа проблем олубму, яэяр олубса, бу, ара-
дан галдырылдымы? Мющтярям Щейдяр Ялийев Тцркийя иля ялагяля-
риндя щяр щансы проблем иля цзляшдими, ъянаб Ярдоьан Азярбай-
ъан–Тцркийя ялагялярини кифайят гядяр мющкям щесаб едирми? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян дедим ки, Тцркийя–Азярбайъан 
ялагяляри чох йцксяк сявиййядядир. Буну бир даща тякрар едирям. 
Амма проблем дейяндя, проблемсиз щяйат олмур. Проблем 
олур вя биз ону щялл едирик. Тцркийя иля Азярбайъан арасында щялл 
едиля билмяйяъяк проблем йохдур, олмайыбдыр. Кечмишдя бир-ики 
хяталар баш вермишдир. Онлар да мялумдур. Онлары йада салмаг 
истямирям. Анъаг бизим дювлятляр арасында, щюкумятляр ара-
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сында щяллини тапа билмяйян проблем йохдур. Проблемляри биз 
бирликдя щялл едирик. 

Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н:  Мян дя ъянаб президентин 
сюзляри иля разыйам. Ону да ялавя етмяк истяйирям ки, кечмишдя 
олмуш хяталары эяляъяйя апармаг сийасятин характериня зиддир. 
Сийасят ясла кин гябул етмяз. Хцсусиля гардашлар арасында бу 
ясла мцкмцн дейилдир. Биз бунларын щамысынын цстцндян кечиб 
эедирик, тарихимиздя йени сящифяляр ачараг, арамыздакы мцна-
сибятляри, тиъарятин щяъмини артырараг щямряйлик ичиндя эяляъяйя 
аддымлайырыг вя аддымлайаъаьыг. 

С у а л: Ъянаб Ярдоьан, 15 иля йахын давам едян Даьлыг Га-
рабаь мцнагишясиндя Тцркийя щяр заман Азярбайъанын ядалятли 
мювгейини дястякляйибдир. Амма Авропа вя Америка Бирляшмиш 
Штатларынын бязи сийаси вя игтисади даиряляри, бир сыра малиййя гурум-
лары Тцркийянин Ермянистанла дипломатик ялагяляр гурмаг, игти-
сади мцнасибятляр йаратмасы цчцн тязйигляр эюстярирляр. Даьлыг 
Гарабаь проблеми щялл едилмядийи тягдирдя, Ермянистанын Тцрки-
йяйя ярази иддиалары иряли сцрдцйц бир щалда Тцркийя бу аддымы 
атаъагмы? Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя Азярбайъана дястяйини 
давам етдиряъякми? 

Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н: Бу мясяля иля ялагядар 
Тцркийянин бу эцня гядяр йцрцтдцйц сийасят мялумдур. Биз щеч 
вахт азяри гардашларымызы инъидяъяк бир аддым атмадыг. Бу, 
мцмкцн дя дейилдир. Биз ъянаб Щейдяр Ялийев иля Роберт Кю-
чярйан арасында давам едян данышыгларын Азярбайъан цчцн хе-
йирли бир нятиъя иля баша чатмасыны диляйирик. Минск просесини мцс-
бят бир механизм олараг гябул едирик, анъаг бир нятиъя вермя-
мясини дя тяяъъцбля гаршылайырыг. Бу бахымдан Тцркийя бу эцня 
гядяр йцрцтдцйц сийасяти бундан сонра да давам етдиряъякдир. 
Биз щяр заман азяри гардашларымызын йанында олаъаьыг.     
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АДЫНДАН ТЦРКИЙЯНИН 
ЯДАЛЯТ ВЯ ИНКИШАФ ПАРТИЙАСЫНЫН СЯДРИ 
РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬАНЫН ШЯРЯФИНЯ 
ВЕРИЛЯН ЗИЙАФЯТДЯ НИТГ 
 
«Улдуз» сарайы 
 
7 йанвар 2003-ъц ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щюрмятли ъянаб Ярдоьан! 
Щюрмятли назирляр! 
Щюрмятли гонаглар, достлар! 
Сизи Азярбайъанда бир даща сямими-гялбдян саламлайы-

рам вя Азярбайъана бу сяфяриниздян бюйцк мямнунлуг щисси 
дуйурам.  

Биз бу эцн аз вахт ичярисиндя чох ишляр эюрдцк. Биринъиси, ъя-
наб Ярдоьанла шяхсян таныш олдуг. Биз вахтиля Истанбулда да 
эюрцшмцшдцк, бир йердя йемяк дя йемишдик. О башга. Амма 
инди ися ъянаб Ярдоьан Тцркийя щюкумятинин лидеридир, 
сечкилярдя эюзлянилмямиш бюйцк наилиййят ялдя етмиш Ядалят вя 
Инкишаф Партийасынын сядридир. Тябиидир ки, инди бу эюрцшцмцз 
тамамиля башга характер дайышыр. 

Ъянаб Ярдоьан, мян сизинля тякбятяк данышыгдан, апарды-
ьымыз фикир мцбадилясиндян чох мямнунам. Бизим фикирля-
римиз цст-цстя дцшцр вя индийя гядяр олдуьу кими, бу эцн дя 
сиз дя, мян дя Тцркийя–Азярбайъан ялагялярини ян йцксякдя 
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тутуруг. Мян сизинля апардыьым данышыглар нятиъясиндя беля 
анладым. 

Бу сяфярин гейри-ади характери ондан ибарятдир ки, ъянаб 
Ярдоьан партийанын сядри олараг, юз партийасыны щакимиййятя 
эятириб, партийасынын цзвляриня щакимиййят вязифяляри вериб, 
онлары Бюйцк Миллят Мяълисиндя, щюкумятдя яйляшдириб вя юзц 
дя онлара даща йухарыдан рящбярлик едир. Бу тамамиля тябиидир. 
Чцнки дедийим кими, бу наилиййят Тцркийянин тарихиндя кеч-
мишдя надир щалларда олубдур. Щяр дяфя беля щал, йяни бир пар-
тийанын тякбашына игтидар олмасы Тцркийяйя чох бюйцк уьурлар 
эятириб, Тцркийяни инкишаф етдириб вя Тцркийяни йцксялдибдир. 

Халг инди дя сяси Ядалят вя Инкишаф Партийасына веряркян, 
дцшцнцрям ки, бу цмидлярля йашайыр вя щеч шцбщя етмирям ки, 
партийа халгын бу цмидлярини доьрулдаъагдыр. Ъянаб Ярдо-
ьан, беля бир шяраитдя сизин Азярбайъана сяфяриниз, йеня дя де-
йирям, чох ящямиййятлидир. Демяк, Тцркийя–Азярбайъан яла-
гяляри Тцркийя сийасятиндя йеня дя приоритет характер дашыйыр. 
Бизим сийасятимиздя хцсуси йер тутур вя бу да бизи мямнун 
едир. 

Гаршымызда бюйцк йол вар. Азярбайъан эянъ, мцстягил дюв-
лятдир. Биз 11 илдир ки, мцстягиллик дюврцндя йашайырыг, проб-
лемляримиз вар. Ян бюйцк проблем Ермянистан–Азярбайъан 
мцнагишяси, Азярбайъан торпагларынын Ермянистан силащлы 
гцввяляри тяряфиндян ишьал олунмасы вя ишьал едилмиш торпаг-
лардан бир милйондан артыг Азярбайъан вятяндашынын зорла 
чыхарылмасы, онларын чадырларда йашамасыдыр. Бу проблем би-
зим, Азярбайъан дювлятинин бюйцк йарасыдыр. Биз бу проблеми 
щялл етмяйя чалышырыг. Бу барядя Тцркийя иля даим мясля-
щятляширик, Тцркийянин дястяйиня цмид бясляйирик. Тцркийя би-
зимля бярабярдир. Амма тяяссцфляр олсун, щяля ки, буну щялл 
едя билмямишик. Анъаг инанырам ки, биз буну щялл едяъяйик.  
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Мцстягил Азярбайъанын, эянъ дювлятин гаршысында башга 
проблемляр дя вар. Инди биз базар игтисадиййатына кечмишик. 
Базар игтисадиййатынын хцсусиййятляри Тцркийядя йахшы мялум-
дур. Кечмиш заманларда Тцркийя бу дюврц йашайыбдыр. Инди 
биз дя йашайырыг. Анъаг яэяр бизим торпагларымыз ишьал олун-
масайды, бир милйондан артыг вятяндашымыз юз йериндян-йур-
дундан чыхарылыб чадырларда, ишсиз вязиййятдя олмасайды, мцс-
тягил дювлятимизин гаршысында олан диэяр проблемляри даща да 
асанлыгла, уьурла щялл едя билярдик. Анъаг буна бахмайараг, 
биз ирялиляйирик.  

Азярбайъанын игтисадиййаты 1996-ъы илдян башлайараг илбяил 
инкишаф едир. Биз 2002-ъи илдя дя йени нятиъяляр ялдя етмишик. 
Бизим 2003-ъц иля бюйцк планларымыз вар. Анъаг щяля ки, Азяр-
байъанда базар игтисадиййатыны там бяргярар етмяк, юзялляш-
дирмяни сона чатдырмаг цчцн, сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк, 
щяр бир сащибкарын сямяряли ишлямясиня шяраит йаратмаг цчцн 
эюрцляси ишляримиз чохдур. 

Биз юз инкишаф йолумузун бир щиссясини хариъи инвестисийанын 
Азярбайъана ъялб олунмасында эюрцрцк. Бу барядя дя чох 
ишляр эюрмцшцк, нефт вя газ секторуна бюйцк инвестисийалар 
эялибдир. 2002-ъи илдя Азярбайъана 2 милйард доллар инвестисийа 
гойулубдур. Разы олун ки, кичик бир юлкяйя, ъями 8 милйон 
ящалиси олан юлкяйя бир илдя 2 милйард доллар инвестисийа гойул-
масы – бунун 1 милйард 700 милйон доллары хариъи инвести-
сийадыр, 300 милйон доллары ися дахили инвестисийадыр – бюйцк 
ишдир. Анъаг бу да бизи гане етмир. Инвестисийа гойулмасында 
биз Тцркийяни, тцрк иш адамларыны Азярбайъана даща чох ъялб 
етмяк истяйирик. 

Тцркийянин иш адамлары Азярбайъанда чох ишляр эюрцбляр. 
Онларын ишляри еля шящяримиздя дя эюрцнцр. Мясялян, бизим 
аеропортун бинасынын тикилмясиндя Тцркийянин ширкятляри эюзял 
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ишляр эюрцбляр. Инди биз фяхр едирик ки, бейнялхалг щава лима-
нымыз вардыр. Амма бир о дейил, башга чох ишляр дя эюрцбляр. 
Анъаг щяля бундан сонра да ишляр эюряъякляр. Цмидварам ки, 
ъянаб Ярдоьанла бярабяр эялмиш иш адамлары иля сащаб кечири-
ляъяк эюрцш вя орада апарылаъаг фикир мцбадиляси йени имкан-
лар ачаъагдыр. 

Мян бир нечя ай бундан юнъя Тцркийядя оларкян, Истан-
булда Тцркийянин иш адамлары иля эюрцшдцм, онлары Азярбай-
ъана дявят етдим. Ондан сонра Тцркийянин ян бюйцк иш адамы 
Сабанчы Азярбайъана эялди. Сонра Шарык Тара Азярбайъана 
эялди, башгалары эялди, бюйцк эюрцшляр кечирдик. Инди ъянаб 
Ярдоьан бурайа 150 иш адамы эятирибдир. Щеч олмаса, бунлар-
дан 50-си бурада йахшы ишляся, бизим ишляримиз чох ирялийя эедя-
ъякдир. 

Бизим юлкямиз ачыгдыр, щяр шей ачыгдыр. Истярдим ки, Тцркийя 
Азярбайъана даща чох сярмайя гойсун, эялиб бурада иш эюр-
сцнляр. Хцсусян, истещсал йаратсынлар. Истещсал йени иш йерляри 
ачыр. Биздя ишсизляр чохдур. Ишсизлик бизим ясас проблемляримиз-
дян биридир. Биз истещсал сащяляри йаратмалыйыг. Юзцмцз дя 
буна чалышырыг вя чалышмалыйыг. Хариъи инвесторлар да юзлярини 
мящз истещсал сащясиндя даща чох эюстярмялидирляр.  

Коммерсийа, тиъарят, алыш-вериш сащяляри чох мцщцм сащя-
лярдир. Бунлары да ирялийя апармалыйыг. Ъянаб Ярдоьан доьру 
буйурду ки, 300 милйон долларлыг тиъарят дювриййяси Тцркийя вя 
Азярбайъан цчцн о гядяр дя йарарлы бир шей дейилдир. Биз буну 
артырмалыйыг. Амма ейни заманда, эяряк хариъи инвесторлар 
Азярбайъанда истещсал сащяляри йаратсынлар. Биздя олан ишсизля-
ря иш вермяк лазымдыр. Онлара иш веряндя, истещсал йарананда 
иш адамлары гойдурлары сярмайялярдян бящря эютцряъяк, бизим 
адамлар да ишля тямин олунаъаглар. Эцман едирям, бу сащядя 
имкан чохдур вя биз бу имканлардан да истифадя едяъяйик. 
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Мян буну хцсуси гейд етмяк истяйирям, бизи севиндирян 
одур ки, Тцркийянин щяйатында йени бир дювр ачылыр, йени бир 
мярщяля ачылыр. Ядалят вя Инкишаф Партийасы тякбашына игтидарда 
олараг бюйцк ишляр эюря биляр. Мян бу эцн ъянаб Ярдоьанын 
дедикляриндян беля анладым ки, артыг бу ишлярин планлары вар, 
онлар щяйата кечириляъяк, Тцркийянин игтисадиййаты инкишаф 
едяъякдир. Тцркийянин игтисадиййаты ня гядяр чох инкишаф ется, 
бунун Азярбайъана да бир о гядяр мцсбят тясири олаъагдыр. 
Биз буну арзу едирик. 

Башга мясялялярдя, бейнялхалг тяшкилатларда, щяр йердя Тцр-
кийя иля Азярбайъан бир йердядир вя бир йердя дя олаъаьыг. Ер-
мяни лоббисиня гаршы бир йердя мцбаризя апармышыг, бир йердя 
дя апараъаьыг. Ермянилярин эуйа тцрклярин онлара гаршы сойгы-
рым етмяляри щаггында фикирляринин биз щямишя ялейщиня чыхмы-
шыг. Бизим Милли Мяълис бу барядя Франса парламентиня етираз 
эюндяриб, башга бяйанатлар вермишик вя бундан сонра да 
веряъяйик. Ермяниляр Азярбайъанда азярбайъанлылары гырыблар, 
Тцркийядя тцркляри гырыблар. Инди дейирляр ки, эуйа тцркляр ер-
мяниляри гырыб, сойгырым едибляр. Бу, доьру дейилдир, йаландыр. 

Сиз сабащ Шящидляр хийабанында олаъагсыныз. Эцман еди-
рям, орада тцрк ясэярляринин хатирясиня уъалдылмыш абидяни дя 
эюряъяксиниз. О абидя нядир? Гафгаз тцрк ордусу 1918-ъи илдя 
Азярбайъана эялди. Яэяр о, Азярбайъана эялмясяйди, азяр-
байъанлылары ермянилярин гырьынындан хилас етмясяйди, ермя-
ниляр бурада даща чох азярбайъанлы гыраъаг вя щакимий-
йятлярини мющкямляндиряъякдиляр. Она эюря Азярбайъан халгы 
миннятдарлыг яламяти олараг, бир нечя ил бундан юнъя орада о 
абидяни уъалдыбдыр. Мяним достум, 9-ъу ъцмщур башганы 
Сцлейман Дямирял иля бирликдя о абидянин ачылышыны етмишик. 
Инди о бизим Шящидляр хийабаны кими, бцтцн азярбайъанлылар 
цчцн ейни дяряъядя зийарятэащ йеридир. Биз щямишя бир олму-
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шуг, бир олаъаьыг вя бирликдя дя щяр йердя мцбаризямизи апа-
раъаьыг. 

Ататцркцн йаратдыьы Тцркийя Ъцмщуриййяти 1923-ъц илдян 
индийя гядяр бюйцк йол кечибдир. Бу йол чох шяряфли йолдур. 
Инди Тцркийядя демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят вар. Бу 
чох бюйцк ишдир. Бу иши тцрк халгы, Тцркийянин сийасятчиляри 
апарыб, бу эцн дя апарыр, эяляъякдя дя апараъаглар.  

Мян истяйирям бадяляри Тцркийя Ъцмщуриййятинин шяряфиня, 
тцрк халгынын шяряфиня, Тцркийя–Азярбайъан достлуьунун, 
гардашлыьынын шяряфиня галдыраг. Саь олун. 

Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н:  Щюрмятли Ъцмщур 
башганы! 

Щюрмятли дявятлиляр! 
Яввялъя, щюрмятли Щейдяр Ялийевя бизим шяряфимизя ачдыьы 

бу гардашлыг вя мящяббят сцфрясиня эюря бцтцн щейятим адын-
дан дярин тяшяккцрцмц билдирирям.  

Билдийимиз кими, нойабрын 3-дя кечирилмиш сечкидян сонра, 
нойабрын 28-дя Тцркийянин 58-ъи щюкумяти иш башына кечди. Бу 
фяалиййяти дюврцндя  гардаш юлкялярля мцнасибятляримизи инкишаф 
етдирмяйи мягсяд эютцрцбдцр. Биз буна чох бюйцк юням 
веририк. Истяр сийаси сащядя, истяр игтисади сащядя, истярся дя со-
сиал сащядя мцнасибятляримизи сцрятля эенишляндирмяйимиз вя 
мющкямляндирмяйимиз ваъибдир. Мцасир мядяниййятляр сявий-
йясиня бирликдя галхмаг истяйирик. Билирик ки, мещрибан гар-
дашлар кими, ял-яля вермялийик. Ялбяття, бирлик, бярабярлик, 
бцтцнлцк ичярисиндя олмаьымыз ваъибдир. Буну баъардыьымыз 
тягдирдя, дцнйада эюря биляъяйимиз чох шейляр вардыр. Бярабяр 
эюрмяли чох ишляримиз вардыр. 

Тцркийянин ящалисинин 60 фаизини 40 йашадяк инсанлар тяшкил 
едир. Бу яслиндя игтисадиййат цчцн чох бюйцк зянэинликдир. Бу 
динамик эцъя сащиб олан Тцркийя эяляъяк цчцн цмидляр вяд 
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едир. Тябии ки, инди щакимиййятдя олан 58-ъи щюкумят бу цмиди 
мящв едя билмяз. Башда Азярбайъан олмагла, гардаш юлкяля-
римизля, Орта Асийа юлкяляри иля бирликдя бцтцн мцнасибятляри-
мизи сцлщ, ямин-аманлыг, гардашлыг, севэи щисси иля инкишаф ет-
дирмяйимиз эярякдир. Буну хцсуси эцъляндирмяйимиз лазымдыр. 
Сюйлянилян рягямляр чох кичик рягямлярдир, бясит рягямлярдир. 
Бу рягямляри артырмаьымыз эярякдир. 

Биз кечян ай Русийада идик. Щягигятян, «Мави ахын» ла-
йищяси иля Тцркийяйя эяляъяк тябии газла вя Русийадан алынан 
башга мящсулларла бирликдя хариъи тиъарят щяъминя бахдыгда, 
Тцркийянин ялейщиня чох бюйцк бир рягям йараныр. Амма 
гардаш Азярбайъанла тиъарятдяки рягям ися онунла мцгайися 
едилмяз дяряъядя аздыр. 

Инди Тцркийянин Одалар вя Биржалар Бирлийинин сядри, диэяр 
бизнес гурумлары вя бирликляринин рящбярляри вя 150-дян чох 
дяйярли иш адамы, ейни заманда щазырда Азярбайъанда фяалий-
йят эюстярян, сярмайя гойан ширкятлярин нцмайяндяляри йаны-
мыздадырлар. Онлар щяр бири иля тяййарядя эюрцшяркян мяня 
сюйлядикляри бир фикри сизя чатдырмаг истяйирляр: Биз Азярбай-
ъанда даща чох ишляр эюрмяк истяйирик, даща чох сярмайя гой-
маг истяйирик. Онлар мяня дедиляр ки, бизим сиздян бир риъамыз 
вар. Дедим, риъаныз нядир? Дедиляр ки, щюрмятли ъцмщур 
башганы Щейдяр Ялийев бизя гуъаьыны даща чох ачсын, биз бу-
райа даща ращат эяляк.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян гуъаьымы тамамиля ачмышам. 
Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н: Чох саь олун. Инанырам 

ки, иншаллащ, биз бунлары эерчякляшдиряъяйик, эедиш-эялишляримиз 
даща да артаъагдыр. 

Мяним щяр заман бир сюзцм вар. 15 ил футбол ойнадым. 
Мялумдур ки, Илщам да идмана чох бюйцк диггят вя гайьы иля 
йанашыр. Дедим ки, футболда мейданчанын орта щиссясиндя 
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топа сащиб олмаг иш дейил, гол вурмаг ишдир. Гол вурмалысан 
ки, галиб эялясян. Гол вурмадан топа истядийин гядяр сащиб 
олсан, файдасы йохдур. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бяли, орада ня гядяр ойнасан да бир 
шей чыхмаз. 

Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н: Щеч бир мянасы йохдур. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Елядир… 
Р я ъ я б  Т а й й и б  Я р д о ь а н: Гол вурдуьун заман иш 

битир, галиб эялирсян. Инди иншаллащ, биз бирликдя, бярабяр гол 
вурмаг истяйирик. Иншаллащ, гардашлар олараг буну едяъяйик. 

Бизя бу эюзял мящяббят сцфрясини щазырладыьыныз цчцн бцтцн 
нцмайяндя щейяти адындан Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирирям. 
Бу, Тцркийя иля Азярбайъан арасындакы йцксяк инкишафы эюс-
тярян, онун шяряфини артыран бир мящяббят сцфрясидир. Мян ща-
мыныза тякрарян дярин щюрмят вя ещтирамымы, севэими билдири-
рям. Саь олун. 
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ВЯЛИ АХУНДОВ АДЫНА ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ  
ТИББИ ПРОФИЛАКТИКА  
ИНСТИТУТУНА    

 
Щюрмятли институт ямякдашлары! 
Сизи –  Вяли Ахундов адына Елми-Тядгигат Тибби Про-

филактика Институтунун ишчилярини институтунузун йарадылма-
сынын 80 иллийи мцнасибятиля сямим 

и-гялбдян тябрик едирям.  
Азярбайъанда профилактик тябабятин актуал проблемляринин 

щялли иля мяшьул олан институтунузун юлкямиздя сящиййя ишинин 
елми ясасларла гурулмасында вя инкишаф етдирилмясиндя бюйцк 
хидмятляри вардыр. Институт диагностик-мцалиъяви вя елми-мето-
дик фяалиййяти иля юлкямиздя йолухуъу хястяликляря гаршы мцба-
ризядя йахындан иштирак едяряк инсанларын саьламлыьынын го-
рунмасы ишиня юз санбаллы тющфясини вермиш вя бу сащядя зянэин 
тяърцбя топламышдыр. 

Елми-Тядгигат Тибби Профилактика Институтунун ясасыны гой-
муш вя инкишафына тякан вермиш эюркямли тибб алимляринин 
ямяйини йцксяк гиймятляндиряряк бу йубилей эцнцндя онларын 
хатирясини бюйцк ещтирам щисси иля йад едирям. 

Яминям ки, сиз халгымызын саьламлыьынын горунмасы йо-
лунда ялляриндян эяляни ясирэямямиш щямин нясиллярин яняня-
лярини ляйагятля давам етдиряъяк вя юлкямиздя сящиййя ишинин 
даща да инкишаф етдирилмяси цчцн вар гцввянизи сярф едя-
ъяксиниз. 
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Бу яламятдар эцнлярдя сизя – институтун ямякдашларына, юлкя-
мизин бцтцн сящиййя ишчиляриня инсанларын саьламлыьынын горун-
масына йюнялдилмиш няъиб фяалиййятиниздя бюйцк уьурлар диляйир, 
щяр биринизя ъансаьлыьы вя хошбяхтлик арзулайырам.    

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 7 йанвар 2003-ъц ил 
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ЛИТВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ РОЛАНДАС ПАКСАСА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Литва Республикасынын президенти вязифясиня сечилмяйиниз 

мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Азярбайъан иля Литва арасындакы яняняви достлуг вя ямяк-

дашлыг мцнасибятляринин инкишафындан мямнунам. Яминям 
ки, ялагяляримизин бцтцн сащялярдя эенишлянмяси даим халглары-
мызын мянафейиня хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Литва халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 9 йанвар 2003-ъц ил 
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯЩМЯД НЕЪДЯТ СЕЗЯРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
«Тцрк Щава Йоллары» авиасийа ширкятиня мяхсус сярнишин 

тяййарясинин Дийарбякирдя гязайа уьрамасы нятиъясиндя чох-
сайлы инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 
йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

 
Аллащ рящмят елясин! 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 9 йанвар 2003-ъц ил 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОРЪ БУША 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Шарлотт шящяринин бейнялхалг щава лиманында баш вермиш 

тяййаря гязасы нятиъясиндя инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян 
кядярляндирди.  

Баш вермиш фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня 
вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 10 йанвар 2003-ъц ил 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



286 

 

 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВЯ АНС ШИРКЯТЛЯР 
ГРУПУНУН ВЯ ЧИНЭИЗ МУСТАФАЙЕВ АДЫНА 
ФОНДУН ТЯСИС ЕТДИЙИ «2002-ъи ИЛИН АДАМЫ» 
МЦКАФАТЫНЫН ВЯ ДИПЛОМУНУН ТЯГДИМ 

ОЛУНМАСЫ МЯРАСИМИ

  

 
«Щйатт Реъенси–Нахчыван» отели 
 
11 йанвар 2003-ъц ил  
 
Мярасимдя Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев Милли 

Гящряман Чинэиз Мустафайевин аиля цзвляри, онун адыны дашыйан 
фондун вя АНС ширкятляр групунун рящбярлийи, хариъи юлкялярин 
юлкямиздяки сяфирляри иля сямимиййятля эюрцшдц. 

Мярасимдя Милли Гящряман Чинэиз Мустафайевин гардашы, 
АНС ширкятляр групунун президенти Ващид Мустафайев чыхыш 
етди. 

 
В а щ и д  М у с т а ф а й е в: Щюрмятли Президент! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Яэяр сиз Азярбайъанын мцстягил олдуьу 11 ил ярзиндя 

юлкямиздя дяръ олунан мятбуаты вя телевизийаларын хябярляр 
бурахылышыны бир даща нязярдян кечирсяниз, мцзакиря олунан ян 
мцщцм проблемляри алты група бюля билярсиниз. Мян мцмкцн 
гядяр гыса шякилдя онлары сизя бир даща хатырлатмаг истяйирям 

                                                 
        


 Мярасими АНС ширкятляр групунун витсе-президенти Миршащин Аьайев ачды. 
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ки, 2002-ъи илин халгымыз вя дювлятимиз цчцн ня гядяр ящя-
миййятли олдуьуну айдын вя мцгайисяли тясвир едя билим.  

Биринъиси, Азярбайъан мцстягил оланда Русийа иля мцна-
сибятлярдя хцсуси эярэинлик мцшащидя олунурду вя бу эярэинлик 
Азярбайъан цчцн ъидди проблемляр йарадырды.  

Икинъиси, Иран формал олараг Азярбайъанын мцстягиллийини 
таныса да, де-факто ики дювлят арасында мцнасибятляр сон дяря-
ъя эярэин олараг галмагда иди.  

Цчцнъцсц, Азярбайъан узун илляр иди ки, Бакы–Тбилиси–Ъей-
щан ясас ихраъ нефт кямяри лайищясини реаллашдыра билмирди. 

Дюрдцнъцсц, 1992-ъи илдян башлайараг Русийа вя Иран Хя-
зярин статусуна даир мясялялярдя Азярбайъанла ъидди фикир 
айрылыьы вязиййятиндя иди. 

Бешинъиси, 1991-ъи илдян башлайараг Азярбайъан ССРИ-нин 
вя Русийанын формалашдырдыьы тящлцкясизлик системиндян имтина 
ется дя, башга щеч бир реэионал тящлцкясизлик системиня дахил 
дейилди.  

Нящайят, алтынъысы вя бизим цчцн ян аьрылысы – артыг 15 илдир 
ки, Азярбайъан Гарабаь мцнагишясиня ъялб едилиб вя бу 
проблем щяля дя щялл олунмамыш галыр. 

Бцтцн бу садаладыгларым Азярбайъанын мцстягиллийи иля 
йашыд проблемлярдир. Бу алты проблем айрыъа эютцрцлмцш сийаси 
партийаларын мараглары олмайыб, милли мигйаслыдыр вя милли ящя-
миййят кясб едир. Бу «алтылыг» щям дя еля фундаментал проб-
лемляр топлусудур ки, йердя галан бцтцн дахили вя бейнялхалг 
ящямиййятли мясялялярин щяллиня йол ача вя сонракы инкишаф цчцн 
мющкям база ролуну ойнайа биляр. Нящайят, гцрур щисси иля 
билдирмяк истяйирям ки, бу алты проблемдян беши мящз 2002-ъи 
илдя там вя гисмян юз щяллини тапды. Беля ки: 
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– Русийа иля мцнасибятлярдя хейли эярэинлийя сябяб олан 
Гябяля РЛС-ин статусу, демяк олар ки, бцтцн тяряфляри гане 
едян формада щялл едилди. 

– Азярбайъан цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян Иранла 10 
илдян сонра «Достлуг вя ямякдашлыг щаггында сазиш» имза-
ланды ки, бу да Иранын Азярбайъаны икинъи дяфя, бу дяфя артыг 
де-факто танымасына бярабяр щадися кими гиймятляндирилир. 

– Чохсайлы сийаси зиддиййятлярдян сонра Бакы–Тбилиси–Ъей-
щан нефт кямяринин юзцлц гойулду вя реэионун игтисади-стратежи 
хятти бирмяналы олараг мцяййянляшди.  

– Хязярин дибинин бюлцнмяси мясяляси мцщцм сащилйаны 
дювлятляр олан Русийа вя Газахыстанла разылашдырылды. Инди мц-
щцм цчтяряфли сазишин имзаланаъаьы эюзлянилир. Артыг щеч бир 
мараглы тяряф бу бюлэцнцн принсипляриня гаршы реал олараг мц-
гавимят эюстярмяк игтидарында дейилдир. 

– Нящайят, Азярбайъан 1991-ъи илдян башлайараг он бир ил 
бцтцн тящлцкясизлик системляриндян кянарда галдыгдан сонра 
мящз 2002-ъи илдя Тцркийя вя Эцръцстанла тящлцкясизлик сазиши 
имзалады. Бу бирэя сазиш айрылыгда Азярбайъан–Тцркийя, Азяр-
байъан–Эцръцстан, Азярбайъан–АБШ щярби ямякдашлыьынын 
гурулмасы вя Азярбайъанын НАТО Парламент Ассамблейасы-
на ассосиатив цзв олмасы иля мющкямляндирилди. 

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Инди ися иъазянизля, Милли Гящряман Чинэиз Мустафайев 

адына фонд вя АНС ширкятляр групу тяряфиндян сечилмиш «2002-
ъи илин адамы»ны елан едирям.  

Ютян ил Азярбайъан цчцн 5 мцщцм сийаси-игтисади мясялянин 
щяллиня – Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кямяринин тямял дашынын 
гойулмасы, Азярбайъан–Эцръцстан–Тцркийя тящлцкясизлик сис-
теминин йарадылмасы, Иранла достлуг вя ямякдашлыг мцгави-
лясинин имзаланмасы, Азярбайъан вя Русийа арасында Хязярин 
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дибинин бюлцнмяси вя Гябяля РЛС-ин статусунун мцяййян-
ляшдирилмясиня наил олдуьуна эюря Азярбайъан Республи-
касынын президенти ъянаб Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев «2002-ъи 
илин адамы» елан едилир.  

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
АНС телевизийасынын дили иля десяк, мин дяфя ешитмякдянся, 

бир дяфя эюрмяк йахшыдыр. Одур ки, бир гядяр сонра Азярбай-
ъан цчцн чох мцщцм олан щямин анлары видеокадрлар васитяси 
иля бирликдя мцшащидя едяъяйик. 

Инди ися Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Щей-
дяр Ялийевя «2002-ъи илин адамы» мцкафатыны тягдим едирик. 

 
*  *  * 

АНС телеканалынын президенти Ващид Мустафайев Азярбай-
ъан президенти Щейдяр Ялийевя мцкафаты, диплому вя щядиййяни 
тягдим едяряк деди:  

 Чинэиз Мустафайев адына фонд вя АНС ширкятляр групу 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевя «2002-ъи илин адамы» 
хцсуси дипломуну вя 20 милйон манат мябляьиндя мцкафат 
тягдим едир. Бу пул мцкафатынын 20 милйон манат дяйяриндя 
олмасына бахмайараг, 3 милйон 296 мин манатыны биз ъянаб 
президентдян верэи кими тутуруг вя дювлятимизин башчысына 16 
милйон 704 мин манат пул веририк. Ъянаб Президент, она эюря 
хащиш едирик, бурайа имза атасыныз. 

Щ е й д я р  Я л и й е в (имза атдыгдан сонра): Дайан, мян 
мясяляни айдынлашдырмалыйам. Демяк, бу сизин мяня верди-
йиниз пул мцкафатыдыр. 

В а щ и д  М у с т а ф а й е в:  Бяли, 20 милйон манатдыр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Амма сян цстцндян чыхдын?! 
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В а щ и д  М у с т а ф а й е в: Бяли, ордан 3 милйон 296 мин 
манат веэиляр цчцн чыхдыг. Сизя ися 16 милйон 704 мин манат 
чатыр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу, 16 милйон манатдыр?! 
В а щ и д  М у с т а ф а й е в: 16 милйон 704 мин манатдыр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян бу 16 милйон 704 мин манаты 

АНС-я баьышлайырам.  
В а щ и д  М у с т а ф а й е в: Чох саь олун. 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Янянямизя садиг галараг, биз «Илин адамы»ны щям дя гызыл 

саатла мцкафатландырырыг. Бу дяфя «Илин адамы» ади адам йох, 
дювлятимизин башчысы ъянаб Щейдяр Ялийев олдуьуна эюря, 
тягдим етдийимиз саат да онун адына лайиг сечилибдир. Бу, 
дцнйада дюрд ясрдир ки, ян дягиг вя мяшщур саат сайылан, 
фабрик тяряфиндян шяхсян, ъянаб Президент, Сизин цчцн 
щазырланмыш 2-080 нюмряли «Бреге» саатыдыр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Чох саь ол, тяшяккцр едирям.    
В а щ и д  М у с т а ф а й е в: Щадисянин ящямиййятини нязяря 

алараг, Исвечрянин «Бреге» ширкятинин рящбярлийи мярасимдя 
шяхсян иштирак етмяйи арзулайыб вя ъянаб Мирко Бертолучи бир 
нечя кялмя иля Сизи тябрик етмяк истяйир. 

 
 
М и р к о   Б е р т о л у ч и «Бреге» ширкятинин нцмайяндяси): 
Зати-алиляри ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Иъазя верин, «Бреге» ширкятинин рящбярлийи адындан Сизи 

«2002-ъи илин адамы» елан олунмаьыныз мцнасибятиля тябрик 
едим вя бу чятин, мясулиййятли ишиниздя Сизя мцвяффягиййятляр 
арзулайым.  
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1999-ъу илдян АНС ширкятляр групу иля ямякдашлыьа башла-
йандан сонра биз Азярбайъан щаггында даща дольун инфор-
масийалара малик олдуг. Бу, «Бреге»нин илк дашыйыъыларындан 
бири олан Пушкинин тясвир етдийи кими, щеч дя йалныз тябии 
мянзяряляри иля сечилян бир юлкя дейил. Бу, эетдикъя даща сцрятля 
ващид Авропа аилясиня дахил олан бир дювлятдир. Биз буну 
дцнйанын ян гядим «саат еви» кими, тарихи просесляри юз дягиг 
механизмляри иля мцшайият едян «Бреге» ширкяти кими дейирик. 

ХВЫЫЫ ясрдян башлайараг Авропа юлкяляринин бцтцн щюкм-
дарлары – Наполеон, Османлы империйасынын султаны ЫЫЫ Сялим, 
даща сонралар Русийа империйасынын бцтцн чарлары, сер 
Уинстон Чюрчилл, Мисир кралы Фяррух тарихи мящз бизим саат-
ларла йарадыблар. Ады чякилян тарихи шяхсиййятляр, щабеля мцасир 
дюврцмцзцн бир чох дювлят башчысы «Бреге» цмумдцнйа му-
зейинин фяхри цзвляридир.  

Ъянаб Президент, фяхрля дейя билярик ки, «Бреге» рящбяр-
лийинин гярары иля бу эцндян етибарян Сиз дя бу тарихи сийащыйа 
дахил едилирсиниз. Сизин саатынызын мяхсуси нюмряси бейнялхалг 
фяхри реестря рясмян ялавя едилибдир. 

Чыхышымын сонунда АНС ширкятляр групу вя Чинэиз Мус-
тафайев адына фондун «2002-ъи илин адамы» цчцн мящз «Бре-
ге» саатыны, мящз Сизи сечмясиндян гцрур щисси кечирирям. 
Иъазянизля, мян хатиря олараг «Бреге»нин тарихини якс етдирян 
бу китабы Сизя тягдим едирям. Биз бу эцндян бир-биримизин 
тарихиня щякк олунуруг. Сизи тябрик едирям. Саь олун. 

 
*  *  * 

Сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
цчцн ян мцщцм сийаси-игтисади мясялялярин щялли истигамятиндя 
эюрдцйц ишляр – Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кямяринин тямял да-
шынын гойулмасы, Азярбайъан–Эцръцстан–Тцркийя тящлцкясизлик 
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системинин йаранмасы, Иранла достлуг вя ямякдашлыг мцгави-
лясинин имзаланмасы, Азярбайъан вя Русийа арасында Хязярин 
дибинин бюлцнмяси вя Гябяля РЛС-ин статусунун мцяййянляшдир-
илмяси иля баьлы кечирдийи эюрцшляри вя имзаланма мярасимлярини 
якс етдирян видеокадрлар нцмайиш етдирилди. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев мярасимдя эениш нитг 
сюйляди. 

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Мян сизи бу эцн бу мярасимдя сямими-гялбдян салам-

лайырам вя беля бир гейри-ади эюрцшдя щамымызын бир йердя 
олмаьындан чох мямнунам. 

Азярбайъан президенти кими, мян Азярбайъанда мцка-
фатлар верирям, инсанлары тялтиф едирям – щамысыны мян едирям. 
Амма инди Азярбайъанда илк дяфядир ки, мяни тялтиф едибляр вя 
мяня мцкафат верибляр. Она эюря бу, щягигятян чох яламят-
дар щадисядир вя бу мцнасибятля мян Чинэиз Мустафайев фон-
дуна, АНС ширкятляр групуна юз тяшяккцрцмц, миннятдар-
лыьымы билдирмяк истяйирям. 

Бу щядиййя мяним цчцн чох гиймятлидир. Ян биринъиси, онун 
адына эюря. Чинэиз Мустафайевин адыны дашыйан фонд Азяр-
байъанда узун иллярдир фяалиййят эюстярир. Бу фонд Милли Гящ-
ряманын, Азярбайъанын истедадлы журналистляриндян биринин ха-
тирясиня йаранмыш фонддур. Чинэиз Мустафайевин гыса мцд-
дятли щяйаты, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцз етдийи илк 
иллярдя бир журналист кими чох ъясарятли вя мящарятли фяалиййяти 
нцмуня олмушдур, бюйцк юрняк олмушдур. Щесаб едирям ки, 
бу, щягигятян, Азярбайъанын бцтцн журналистляри цчцн бюйцк 
нцмуня олмалыдыр.  

Вятян йолунда шящид олан щяр бир инсан гялбимиздя, халгы-
мызын гялбиндя йашайыр вя йашамалыдыр. Анъаг беляляринин, 
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мцщарибянин гызьын дюврцндя горхмадан юзцнц одун-аловун 
ичиня атараг, щягигятляри халга вя дцнйайа чатдырмаг арзусу 
иля йашайан Чинэиз Мустафайев кими инсанын хатиряси бизим 
цчцн даща да язиздир. Она эюря дя бу щядиййя мяним цчцн 
бюйцк ящямиййят кясб едир. 

АНС Азярбайъанда илк мцстягил телевизийа каналыдыр. АНС-
ин йаранма тарихи мялумдур. О, мцхтялиф формаларда щяля 
1990-ъы иллярин яввялляриндян фяалиййят эюстярмяйя башламышды. 
Бу да мящз Чинэиз Мустафайевин гардашы Ващид Мустафайе-
вин вя диэярляринин сяйляри нятиъясиндя мцмкцн олмушду. Били-
рям, онларын гаршысы алынмышды, верилишляри бир нечя дяфя баьлан-
мышды, гадаьан едилмишди, анъаг онлар юз тутдуглары йолдан 
чякилмямишдиляр. Демяк, онлар да Чинэиз Мустафайевин хцсу-
сиййятляриня садиг олараг, юз йоллары иля инадла эетмишляр вя 
Азярбайъанда юзял телевизийа ширкятляринин йаранмасынын яса-
сыны гоймушлар. 

Тябиидир ки,  юзял телеширкятляр щеч дя щамынын хошуна эял-
мир. Бязян еля бурада оланлары да наращат едир, бязи верилишляри 
мяним юзцмцн дя хошума эялмир. Мян буну ачыг етираф 
етмялийям. Анъаг ня етмяк лазымдыр? Дюзмяк лазымдыр. Чцн-
ки бизим демократийанын, сюз азадлыьынын, мятбуат азадлы-
ьынын, инсан азадлыьынын йолларындан бири дя будур. Биз бу йола 
дцшмцшцк, Азярбайъанда дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян 
сонра буну бяйан етмишик. Мян буну Азярбайъанын прези-
денти кими дейирям, бяйан етмишик ки, бизим йолумуз демо-
кратийа йолудур, сийаси плцрализм йолудур, инсан щагларына 
щюрмят йолудур, базар игтисадиййаты, сярбяст игтисадиййат йолу-
дур. Гурдуьумуз, йаратдыьымыз щцгуги, демократик, дцнйяви 
дювляти анъаг бу йолла инкишаф етдирмяк олар. Биз бу йолда чох 
ишляр эюрмцшцк. Анъаг бу йол щеч вахт, щеч вахт щамар ол-
майыдыр. Яэяр биз бу йолла эедяряк, кянардан тянгидляри ешит-
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мясяк, бурахылан сящвляр щаггында дейилян щагг сюзляри 
ешидиб, гаврайыб, онлардан нятиъя чыхармасаг, анъаг юз билди-
йимиз кими етсяк, онда тябии ки, чох сящвляр бурахарыг. Еля 
индийя гядяр дя сящвляр бурахылыбдыр. Мян етираф едирям ки, би-
зим эетдийимиз бу йолда сящвляримиз дя олубдур, гцсурла-
рымыз, нюгсанларымыз бу эцн дя вар, щамысы вар. Амма 
щакимиййятдя оланлар, иъра органларында ишляйянляр бунлары бя-
зян йа эюря билмирляр, эюрсяляр дя ящямиййят вермирляр. Анъаг 
бизя азад мятбуат, о ъцмлядян, хцсусян мцстягил телеканаллар 
вахтлы-вахтында мцяййян мясяляляри хатырлатмаса, тянгид 
етмяся, йеня дя дейирям, сящвляр даща да чох олар. 

Мясялян, мян дцнян ахшам АНС-я бахырдым. Байылда сц-
рцшмя иля ялагядар бир сцжет эюстярдиляр ки, орадан инсанлары чы-
хармаг истяйирляр, онлар мцгавимят эюстяриб, щай-кцй салыб-
лар, полис эялибдир. Сонра онун далынъа икинъи бир сцжет эетди. 
Биз Минэячевирдя гачгынлар цчцн йер айырмышыг ки, евляр 
тикилсин вя онлар орада инди галдыглары дювлят биналарындан, 
мяктяблярдян чыхсынлар. Хцсусян дя орада аварчякмя цзря 
чох ящямиййятли идман базамыз вар. О, бейнялхалг характер 
дашыйан бир идман базасыдыр. Онлары вахтиля орда йерляшдириб-
ляр. Щям дя онларын йашадыьы йерляр мцнасиб дейилдир. Амма 
инди онлар цчцн тикилян евляри телевизийада бязян эюстярирляр. 
Онлар щямин евляря кючмялидирляр. Орада да наразылыг вар ки, 
эуйа о йер дцз сечилмяйибдир, шоранлыгдыр, филандыр. Мян бу ики 
сцжети ахшам эюрдцм. Фикирляшдим ки, сабащ сорушаъаьам ки, 
бу мясяля нядир. Анъаг щеч сабаща гоймадым, бир саатдан 
сонра Баш назир Расизадяни евиндян телефонла наращат етдим. 
Дедим ки, мян телевизийайа бахырдым, АНС каналына бахыр-
дым. Беля шейляри эюрдцм. О деди ки, мян дя эюрдцм. Мяня 
изащат верди ки, инсанлар анлашылмаз щярякятляр едирляр. Мян 
онун дедийини дейирям. Байылда зона вар, сцрцшмя эедир. 
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Орада бир-ики дяфя бюйцк сцрцшмядян фаъияляр олду. Инди 
орада апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, сцрцшмя йеня ола 
биляр. Инсанлар да сцрцшмя ещтималы олан йерлярдя йашайырлар. 
Онлары башга йерляря кючцрмяк истяйирляр, щамыны кючцрмяк 
цчцн йер планлашдырылмышдыр, амма орадакылар истямирляр. Йерли 
иъра органлары тябиидир ки, нязарят етмяйибляр, пис ишляйибляр вя 
инсанлар орадан чыхмаг явязиня, йени ганунсуз евляр тикибляр. 
Орада тикилянлярин щамысы ганунсуздур. Расизадя дейир ки, 
оранын ня канализасийасы вар, ня су хятти вар, ня дя башга 
шейляри вар. Амма орадан кючмяк дя истямирляр.  

Мян телевизийадан беля баша дцшдцм. Орада гышгыран дейир 
ки, мяним пулуму вер, кючцм. Чцнки онлара пул вермяк 
лазымдыр ки, эедиб башга йерлярдя ев алсынлар. Бу, проблем 
дейил, верилян о пула эедиб ев ала билярляр. Анъаг инди билми-
рям, орада вязиййят нечядир, буну демяк истямирям. Мян 
бунлары Расизадяйя дедим. Ялбяття, Расизадя буну эюрмцш-
дц. Амма деди ки, йахшы, биз буну едирик, даща телевизийада 
вермяк няйя лазымдыр. Мян дедим, сян инди беля дейирсян, ан-
ъаг онлар буну вермясяйдиляр, биз дя эюрмяздик. Сяня эялиб 
дейирляр ки, едирик. Сян дя мяня дейирсян ки, едирик. Биз дя 
ращатланырыг. Амма бунлар эюстяряндян сонра мяъбуруг бу 
ишя гарышаг вя айдынлашдыраг ки, щягигят ня йердядир. Яэяр 
доьрудан да щягигят иъра органларынын тяряфиндядирся, онда 
билярдик ки, белядир. Йох, еля дейился, беля дейяк. Йяни мян 
дцнянки щадисяни дейирям. Ахшам Расизадя дя истиращят едир, 
мян дя истиращят едирям. Анъаг АНС-я бахырам вя буну эю-
рцрям, Баш назиря телефон едирям вя она бу барядя эюстяришляр 
верирям. Демяк, бу факт юзц-юзлцйцндя юзял телевизийа кана-
лынын – сизин, йахуд о бирисинин, о бирисинин – бизя кюмяйидир. 

Она эюря дя мян бу фактла бир дя тясдиг етмяк истяйирям ки, 
сярбяст, азад мятбуат вя о ъцмлядян юзял телевизийа каналлары 
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демократик юлкядя эениш йайылмалыдыр, инкишаф етмялидир вя бизим 
щамымызын цмуммилли мянафеляримизи тямин етмяк цчцн бирлик-
дя чалышмалыдыр. Амма бу сащядя гцсурлар да вар. Хцсусян бязи 
гязетляр мцяййян мясялялярдя ифратчылыьа йол верирляр. Журналистика 
етикасы тамамиля позулур. Беляликля, бялкя дя бязи щалларда вя бир 
чох щалларда ядалятли тянгидляри дя гябул олунмур. Амма мян 
буна бюйцк бир просес кими бахырам. 

Мян дедим, АНС телевизийа каналы бир эцндя инкишаф етмя-
йибдир, 13 илдир йараныбдыр. Амма эюрцн, биринъи илдян индийя 
гядяр бу телевизийа каналы ня гядяр дяйишибдир. О ъцмлядян 
ондан сонра йаранмыш «Спаъе», «Лидер», «Азад Азярбай-
ъан» каналлары. Демяк, эюрцрсцнцз, сиз бу ъыьыры ачмысыныз. 
Сизин далынызъа да эедирляр. Мяня дейирляр, районларда да беля 
каналлар вар. Бюлэяляря, районлара хидмят едирляр.  

Она эюря мян сизин телеканал щаггында юз фикрими дейирям, 
щюрмят вя ещтирамымы билдирирям, мцсбят ишляринизи гиймятлян-
дирирям. Амма мяслящят эюрцрям ки, нюгсанларынызы да ара-
дан галдырын. Бязян журналистляря беля эялир ки, онлар нюгсан-
сыздыр. Онда мяним йадыма Мяшяди Ибад дцшцр. Билирсиниз дя, 
Мяшяди Ибад дейир ки, мяним ейибим нядир? Фикирляшир, фикир-
ляшир вя дейир ки, мяним ейибим ейибсизликдир. Инди яэяр сиз дя 
юзцнцзц тамамиля ейибсиз щесаб етсяниз, онда Мяшяди Ибад 
олаъагсыныз. Мян истямирям ки, сиз Мяшяди Ибад оласыныз. 

Мян бялкя дя сизин вахтынызы чох алырам. Анъаг мяня беля 
эялир ки, бу сюзляр бурада дейиляси сюзлярдир вя мян бунлары 
демяли идим.  

О мясяляляри ки, сиз йцксяк гиймятляндирмисиниз вя бунунла 
ялагядар мяни «Илин адамы» елан етмисиниз, сиз бурада да 
мясяляляри дцзэцн тутмусунуз. Йяни мян эюрцрям ки, сиз 
мясялялярин щансынын Азярбайъана ня гядяр, щансы сявиййядя 
файдалы олдуьуну мцяййян етмяк габилиййятиня маликсиниз. 
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Щягигятян, сиз гейд етдийиниз мясяляляр Азярбайъан цчцн чох 
ящямиййятли мясялялярдир. 

Мясялян, Хязярин статусу иля ялагядар. Сиз тясяввцр един, 
биз Азярбайъанын нефт стратеэийасыны щяйата кечиряряк, 1994-
ъц илдя илк бюйцк мцгавиля имзаладыг вя буну «Ясрин 
мцгавиляси» адландырдылар. Бу, дцнйада бир бомба кими 
партлады вя тябиидир ки, бунун ятрафында мцзакиряляр апармаьа 
башладылар. О вахта гядяр Хязярдя ня гядяр нефт вар, ня гядяр 
нефт чыхармаг олар, ня етмяк олар – бунлары щеч кяс йадына 
салмырды. О ъцмлядян Хязярйаны дювлятляр – Русийа да вя 
башга дювлятляр дя.  

Амма билин, биз бу мцгавиляни имзалайанда орада йазыл-
мышды ки, бурадан щасил олан нефт эяляъякдя Бакы–Тбилиси–Ъей-
щан нефт кямяри васитясиля ихраъ едиляъякдир. Яэяр биз ону мц-
гавилядя йазмасайдыг, бу мцгавиля щеч бир перспективя малик 
олмазды. Щансыса бир йердя бюйцк нефт ещтийатынын, газ 
ещтийатынын олмасы, тябиидир ки, о йерин зянэинлийидир. Амма 
онун истифадя едилмяси вя дцнйа базарына чыхарылмасы им-
канлары олмаса, онун цстцндя отураъагсан, еля аъ галаъаг-
сан. Биз дя бундан истифадя етмяк имканларыны тапдыг, дцнйа-
нын бюйцк нефт ширкятлярини ъялб етдик вя нефтин ихраъ олунмасы 
йолуну да мцяййян етдик. Она эюря дя бу, бюйцк наразылыглар 
мейдана чыхартды. 

Биз инди Русийа иля чох йахшы бир сяняд имзаладыг. Анъаг 
1994-ъц илдя мцгавиля имзаланандан 4-5 ай сонра Русийа бизя 
нота вермишди. Няинки бизя, Инэилтяряйя, бп-йя дя нота вермиш-
ди ки, сиз ганунсуз иш эюрмцсцнцз, Хязярин статусу мцяййян 
олунмамыш мцгавиля имзаламысыныз. 

Мяним хатиримдядир, онун цстцндян 6 ай кечмишди, мян 
Истанбулда Бюйцк Британийанын о вахткы Хариъи Ишляр назири иля 
эюрцшдцм. Эюрдцм ки, о мянимля пяришан бир вязиййятдя 
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данышыр. Дейир ки, ня едяъяйик? Дедим, ня барядя? Дейир ки, 
бяс Русийа беля бир нота верибдир, биз неъя ишляйяъяйик. Мян 
дедим ки, сиз наращат олмайын, биз ишляйяъяйик. Амма ондан 
сонра ня гядяр беля данышыглар эедибдир, ня гядяр мцзакиряляр 
эедибдир. Нящайят, ачыг дейим, Владимир Путин Русийайа пре-
зидент сечиляндян сонра, 2001-ъи илин яввялиндя онун Азярбай-
ъана илк сяфяриндян сонра биз Русийа иля бу данышыглары сцр-
ятляндиря билдик. Йяни конструктив бир мяърайа эятиря билдик. 
Нящайят, сяняд имзаладыг. Газахыстанла да имзаладыг. Инди цч 
дювлят ейни фикирдядир. 

Эцман едирям ки, биз бу данышыглары Иранла да, Тцркмянис-
танла да давам етдиряъяйик. Цмумиййятля, бунунла гуртармыр. 
Хязярйаны беш дювлят вахташыры эюрцшцб данышмалыдыр. Айын 13-дя 
Бакыйа Иранын Хариъи Ишляр назиринин нцмайяндяси Сяфяри иля щейят 
эялир. Биз бурада данышыглар апараъаьыг. Сонра Азярбайъанда 
Хязярйаны дювлятлярин експертляринин эюрцшцнц кечирмяк нязярдя 
тутулубдур. Буну да едяъяйик. Беляликля, эцман едирям, бу 
проблеми щялл едяъяйик. Анъаг сиз гейд етдийиниз мцгавилянин 
имзаланмасы щягигятян тарихи бир щадисядир. 

Мян о бирилярини садаламаг истямирям. Щяр биринин бюйцк 
ящямиййяти вар. Мясялян, Гябяля РЛС-и барядя. Бязиляри инди 
дя дейирляр ки, дцз етмяйибляр, ня етмяйибляр. Йахшы, биз ет-
мишик, ня олубдур? Он илди еля-беля галмышды, ня о тяряфя кечя 
билирдик, ня дя бу тяряфя. Амма инди илдя 7 милйон доллар иъаря 
щаггы алырыг, суйун пулуну верирляр, електрик енержисинин пулу-
ну верирляр – щяр бир шейи верирляр вя орада юз ишлярини эюрцрляр. 
О ишлярин эюрцлмясинин дя зяряри йохдур. Ня бизим тябиятя 
зяряри вар, ня ятраф мцщитя зяряри вар. Яксиня, яэяр цмуми, 
глобал нюгтейи-нязярдян, тящлцкясизлик нюгтейи-нязяриндян 
бахсаныз, о тякъя Русийа цчцн йох, Гярб дювлятляри цчцн дя 
чох ящямиййятлидир. 
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Бакы–Тбилиси–Ъейщан, бяли, бу да чох бюйцк дцйцня дцш-
мцш бир мясяля иди. Анъаг биз буну аддым-аддым ирялийя 
апардыг. Эюрцн, ня гядяр вахт кечибдир. 1998-ъи илдя биз – 
Тцркийя, Газахыстан, Эцръцстан, Азярбайъан Анкарада би-
ринъи анлашманы имзаладыг, щятта Юзбякистаны да она ъялб 
етдик. Орада Америка Бирляшмиш Штатлары чох фяал иштирак едир-
ди. Чцнки ону имзаламаг чох чятин иди. Америка Бирляшмиш 
Штатларынын о вахткы Енерэетика назири эюрцшляр кечирирди, 
иштирак едирди вя орада о да имзасыны гойду. 

1999-ъу илдя Истанбулда АТЯТ-ин зирвя эюрцшцндя биз – 
Тцркийя, Азярбайъан, Эцръцстан сазиш имзаладыг. Сонра бя-
йаннамя дя имзаладыг. Она эюря Газахыстан да гошулду. 
Бунларын щамысына Америка Бирляшмиш Штатларынын президенти 
Билл Клинтон да имзасыны гойду. Амма эюрцн, ондан нечя ил 
кечди. Биз лайищянин щяйата кечирилмяси цчцн бу ишляри аддым-
бааддым, илбяил, ардыъыл сурятдя эюрмцшцк. Бунун нятиъяси дя 
эялиб чатды. Биз кечян илин сентйабрында бору кямяринин 
тямялини гойдуг. Бирбаша тикинти ишляри март айында башлайыб, 
2005-ъи илдя гуртараъаг вя нефт Бакы–Тбилиси–Ъейщан кямяри 
иля Ъейщан лиманына ахаъагдыр. Бу щям игтисади нюгтейи-
нязярдян, щям дя сийаси нюгтейи-нязярдян тарихи бир щадисядир. 
Биз бунлары етмишик вя чох саь олун ки, сиз дя бунлары гий-
мятляндирмисиниз. 

Галан мясяляляр щаггында вахтынызы даща алмаг истямирям. 
Бир дя дейирям, эюрцнцр ки, сиз бу мясялялярин цмуммилли ящя-
миййятя малик олмасыны дцзэцн тута билирсиниз вя инди дя дцз-
эцн тутмусунуз, обйектив олмусунуз. Бязи щалларда обйектив 
олмурсунуз, амма бунда обйектив олмусунуз. Бялкя дя 
мяним бир мцкафатым олсайды, обйективлийинизя эюря бурада 
сизя бир мцкафат да верярдим. 
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Ващид, мян сянин аиляни бурада эюрмякдян чох мямну-
нам. Чинэиз Мустафайевин анасы, атасы, гардашы, ямиси Ариф 
Мустафайев, о, кечмишдя Мяркязи Комитядя 13 ил мяним кю-
мякчим ишляйибдир, бурадакылар ону таныйырлар – щамысы бура-
дадыр, мян сизи бир дя саламлайырам вя чох шадам ки, сизин 
аилядян беля бюйцк ишляр мейдана чыхыбдыр. Тяшяккцр едирям. 
Чох саь олун. 

В а щ и д  М у с т а ф а й е в:  Ъянаб Президент, беляликля, 
мярасимимизин рясми щиссяси баша чатыр. 

Ъянаб Президент, мян Сизи «2002-ъи илин адамы» сечилмяйи-
низ мцнасибятиля бир даща тябрик едирям. Сизя фяалиййятиниздя 
йарадыъылыг уьурлары арзулайырам. Она эюря ки, дювлят йарады-
ъылыьы ян чятин йарадыъылыгдыр. Арзу едирям ки, щяр шей цряйиниз-
ъя олсун, истядикляринизя наил оласыныз. 

Мян бцтцн азярбайъанлылары, бизим халгымызы тябрик едирям 
ки, биз щамымыз чох дювлятлийик. Она эюря ки, бизим Азярбай-
ъан кими дювлятимиз вар. 

*  *  * 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев АНС ширкятляр ГРУ-

пунун вя Чинэиз Мустафайев адына фондун ямякдашлары, Милли 
Гящряманын аиля цзвляри иля бир даща сямими эюрцшдц, онлара 
тяшяккцрцнц билдирди.                      
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН МЦЛКИ 
ТЯДГИГАТЛАР ВЯ ИНКИШАФ ФОНДУНУН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЭЕРСОН ШЕР ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
14 йанвар 2003-ъц ил  
 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щюрмятли Эерсон Шер, сизи сямими-

гялбдян саламлайырам. Бакыйа хош эялмисиниз. Азярбайъан 
Милли Елмляр Академийасы иля ямякдашлыьыныз щаггында чох 
хош мялуматлар алмышам. Чох мямнунам вя цмидварам ки, 
бу ямякдашлыг бундан сонра даща да эенишляняъякдир. Инди 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы чох бюйцк статус алыб-
дыр. Мян бу йахынларда лазыми фярманлар вермишям. Артыг 
академийа бир дювлят органы олараг, Азярбайъанда елмин ин-
кишафына щям ъавабдещдир, щям дя ону бцтцн сащялярдя тямин 
етмялидир. Эцман едирям, бу барядя сизя мялуматлар верибляр. 

Ъянуби Гафгаз юлкяляри щаггында сизин хцсуси бир прог-
рамыныз вар, ону щяйата кечирмяк истяйирсиниз. Инди мян сизи 
динлямяк истяйирям ки, Азярбайъан бу програмда ня кими йер 
тутур.  

Э е р с о н  Ш е р: Ъянаб Президент, миннятдарлыьымы бил-
дирирям, Сизинля эюрцшмяк мяним цчцн бюйцк шяряфдир вя чох 
хошдур. Мян академик Мащмуд Кяримовдан мялумат 
алдым ки, Сиз Азярбайъанда елмин инкишафына бу гядяр бюйцк 
диггят йетирирсиниз. Бизим фонд кечмиш ССРИ юлкяляри иля 
ямякдашлыг едир вя бу ямякдашлыг чярчивясиндя чалышырыг алим-
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ляря имкан веряк ки, онлар юз юлкяляриндя мцлки тядгигатлар 
цзря арашдырмалары инкишаф етдирсинляр. Истяйирик ки, Америка 
Бирляшмиш Штатларындан олан алимлярля бирликдя щямкарлыг чяр-
чивясиндя ишлясинляр. Ейни заманда, иш заманы Америка идаря-
чилик цсулундан истифадя олунсун, иш рягабятя, йарыша ясаслан-
сын. Алимлярин ян йахшысы сечилсин вя сонра онлара мцвафиг 
грантлар айрылсын.  

Биз билирик ки, сон он ил сизин юлкя цчцн чох чятин олмушдур. 
Елмля ялагядар гярарлар гябул едиляркян чохлу чятинликляр ол-
мушдур. Бу щям малиййя, щям дя идарячилик мясяляляриня 
аиддир. 

Бизим елми ямякдашлыьымыз она ясасланыр ки, бу ямякдашлыг 
чярчивясиндя мцстягил милли елми фондлар олаъагдыр. Чалыша-
ъаьыг ки, сизин алимляря ялимиздян эялян кюмяйи едяк. Лакин 
сон гярары онлар юзляри веряъякдир.  

Ъянаб Президент, хцсусиля дя Сизин елмля баьлы олан сон 
гярарыныз мяни чох рущландырды. Сиз Ъянуби Гафгазла баьлы 
тяшяббцсцмцзля марагландыныз. Цмуми фикир бундан иба-
рятдир ки, биз Ъянуби Гафгазда йерляшян университетляря хцсуси 
фикир веряъяйик вя хцсуси дястяк эюстяряъяйик. Биз анлайырыг ки, 
университетлярдя елми тядгигатлар апармаг олдугъа чятиндир. 
Чцнки бурада аваданлыг артыг кющнялмишдир, мцасир тялябляря 
ъаваб вермир. Лакин мящз университетляр йени цмидвериъи 
алимлярин йетишдирилдийи йердир. 

Ялбяття, яэяр Сизин дястяйиниз олса вя Америка Бирляшмиш 
Штатларындан малиййя йардымы алсаг, истяйирик цч Гафгаз юлкяси 
цчцн бир мяркяз йарадаг вя идаряетмяни бурадан апараг. Биз 
анлайырыг ки, бу ишя, бу идаряетмяйя олдугъа ещтийатла йанаш-
маг лазымдыр. Чцнки юлкяляр мцхтялифдир вя еля етмяк лазымдыр 
ки, програмлар мящз щямин юлкялярин тялябляриня ъаваб версин. 
Бу юлкялярдя елмин вя университетлярин цзляшдийи проблемляр дя 
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охшардыр. Инди бизим цчцн ясас мясяля щазырда вясаит тапмаг-
дыр. Лакин яввялъя истяйирик ки, бу мясялядя Сизин вя реэионда 
олан диэяр рящбярлярин дя дястяйини алаг. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Бизим Милли Елмляр 
Академийасына вя университетляримизя эюстярдийиниз диггяти вя 
ямякдашлыьынызы мцсбят гиймятляндирирям. Арзу едирям ки, бу, 
давам етсин. Сиз бу барядя, планларыныз щаггында данышдыныз. 

Бизим елми мцяссисялярин вя университетлярин индики вязиййяти 
щаггында дедикляринизля мян тамамиля разыйам. Йяни биз эянъ 
мцстягил дювлят олараг вя бюйцк бир просесдян кечяндян сон-
ра, ялбяття, елми, университетляри мцасир техника, технолоэийа 
иля, мцасир аваданлыгла тямин етмяк имканларымыз мящдуд-
дур. Бу бахымдан сизин тяряфиниздян щяр бир тяшяббцс мямну-
ниййятля гябул олунаъагдыр. Эцман едирям ки, бундан сонра 
тяшяббцсляриниз даща да чох олаъаг вя грантларыныз даща да 
артырылаъагдыр. Сющбятимизин яввялиндя эюрдцм ки, сиз мяним 
вердийим фярманларла танышсыныз вя бунлары бяйянирсиниз. Демяк, 
беля дцшцнмяк олар ки, бу бизим Милли Елмляр Академийасынын 
сизинля ямякдашлыьына даща да чох кюмяк едяъякдир. 

Ъянуби Гафгаз университетляри щаггында сизин фикриниз дя 
мцсбят характер дашыйыр. Анъаг эцман едирям, бу мясяляни 
бир аз дяриндян юйрянмялисиниз. Сиз дедийиниз кими, бир мяркяз 
йарадыб щяр бир юлкядя лазыми инкишафы тямин етмяк  чятин 
олаъагдыр.  

Билирсиниз ки, Ермянистанла Азярбайъан арасында инди мц-
нагишя мювъуддур. Демяк, Азярбайъан Ермянистанла индики 
дюврдя щеч бир ямякдашлыг едя билмяз. О ъцмлядян, сизин 
эюстярдийиниз програм ясасында. Она эюря дя мян сизя мяс-
лящят эюрярдим ки, щяр бир республикайа мцстягил мцнасибят 
эюстярясиниз. Даща да йахшы олар ки, щяр бир юлкядя мцстягил 
олараг юз ишинизи эюрясиниз. Онда сизин щяр юлкяйя эюстярдийиниз 
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йардымын щамысы эюз габаьында олаъагдыр. Амма бир мяркяз 
йаратсаныз – о мяркяздян щансы юлкяйя даща чох йардым 
эюстярдиниз, щансына аз эюстярдиниз – рягабят эедяъяк вя бу 
да чох хошаэялмяз щадисяляр мейдана чыхараъагдыр. Она эюря 
мяним мяслящятим белядир.  

Э е р с о н  Ш е р: Ъянаб Президент, биз щяр бир юлкянин 
мцстягиллийиня вя юзцнямяхсус хцсусиййятляриня чох диггятля 
йанашырыг. Щяр бир юлкядя айрыъа мяркяз йарадылаъаг, йяни цч 
мяркяз олаъагдыр. Лакин онларын идарячилийи цчцн бир ялагя-
ляндирмя мяркязи лазым олаъагдыр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу мцмкцндцр, ейни заманда 
билдирирям ки, анъаг щяр юлкянин мцстягил иши олмалыдыр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



305 

 

 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
ТЕКФЕН ГАРА ДЯНИЗ ФИЛАРМОНИК 
ОРКЕСТРИНИН КОНСЕРТИНДЯ  
 
14 йанвар 2003-ъц ил  
 
Азярбайъанын Дювлят Опера вя Балет Театрында Тцркийянин 

танынмыш мусиги коллективинин – ТЕКФЕН Гара дяниз филармоник 
оркестринин консерти олмушдур. Оркестрин мцсигичиляри Мяркязи 
Асийа, Гафгаз, Гара дяниз вя Аралыг дянизи щювзяси юлкяляринин 
нцмайяндяляриндян ибарятдир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев театра эялди. Салона 
топлашанлар дювлятимизин башчысыны щярарятли алгышларла гаршыладылар.  

Тцркийянин Бакыдакы сяфири Ящмяд Цнал Чевикюз консертин 
башланмасындан яввял чыхыш едяряк билдирди ки, оркестрин буэцнкц 
консерти гардаш юлкяляримизин тарихиндя яламятдар щадисяйя – 
Азярбайъан иля Тцркийя арасында дипломатик ялагяляр гурулмасынын 
11-ъи илдюнцмцня щяср олунмушдур.  

О, консертин тяшкилатчылары олан ТЕКФЕН ширкятляр групуна вя 
республикамызын Мядяниййят Назирлийиня тяшяккцрцнц билдирди. 
Дипломат хатырлатды ки, мцхтялиф юлкялярдян олан мусигичиляр бязи 
ясярлярин ифасы заманы юз милли алятляриндян истифадя едирляр. Бу да 
щямин оркестрин юзцнямяхсус ъящятидир. 

Сяфир деди ки, 2003-ъц ил Азярбайъан вя Тцркийя цчцн яламят-
дардыр. Бу ил Тцркийя Ъцмщуриййятинин йаранмасынын вя Азяр-
байъан президенти Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 80 иллийи 
тамам олур вя буэцнкц консерт мцяййян мянада оркестрин рямзи 
щядиййясидир. 
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Тцркийя дипломаты ону да билдирди ки, консертин биринъи нюмряси 
оркестрин солисти, Азярбайъанын ямякдар артисти, щяйатдан вахтсыз 
эетмиш Ядалят Вязировун хатирясиня щяср олунмушдур. 

Консертин биринъи щиссясиндя Азярбайъан вя Тцркийя бястякар-
ларынын – Гара Гарайевин, Муса Мирзяйевин, Илйас Мирзяйевин, 
Невит Кодаллынын ясярляри сяслянди. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев фасиля заманы ТЕКФЕН 
ширкятляр групунун президенти Нищат Эюкйиэит вя оркестрин дирижору 
Саим Акчыл иля эюрцшцб сющбят етди. 

Икинъи щиссядя П.И.Чайковскинин симли алятляр цчцн консерти, 
мяшщур тцрк вя испан мелодийаларынын оранжеманлары ифа олунду. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев консертдян сонра 
оркестрин йцксяк ифасына эюря Нищат Эюкйиэитя вя профессор Саим 
Акчыла тяшяккцрцнц билдирди. Дювлятимизин башчысы деди ки, муси-
гичиляр чох йахшы ифа етдиляр, Истанбулдакындан да йахшы иди. Чцнки 
орада онларын чыхыш етдикляри йер симфоник оркестр цчцн уйьун 
дейилди. Амма бизим театрымызын эюзял акустикасы вар. Бир даща 
тяшяккцрцмц билдирирям. Чох йахшы ифа етдиниз. Мян бурайа эяляндя 
йорьун идим, амма инди динъялдим.  
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МДБ ИЪРАИЙЙЯ КОМИТЯСИНИН СЯДРИ –  
ИЪРАЧЫ КАТИБИ ЙУРИ ЙАРОВУН БАШЧЫЛЫГ  
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
16 йанвар 2003-ъц ил   

 
 Президент Щейдяр Ялийев гонаглары саламлайараг, онлары 

Йени ил мцнасибяти иля тябрик етди вя цмидвар олдуьуну билдирди 
ки, яввялки иллярдяки кими, бу ил дя МДБ Иъраиййя Комитясинин вя 
бцтцн Бирлийин фяалиййяти йцксяк сявиййядя олаъагдыр. 

Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян Йури Йаров да 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви вя бцтцн халгымызы Йени 
ил мцнасибятиля тябрик етди, ямин-аманлыг вя тярягги арзулады. О 
деди: «Яминям ки, Бирлик юлкяляри президентляринин сийаси ирадяси 
вя мцдриклийи сайясиндя МДБ-нин фяалиййяти ирялиляйяъякдир». 

МДБ юлкяляри дювлят башчыларынын Кишинйов зирвя эюрцшцндя 
Азярбайъан президентинин тяшяббцсц вя бцтцн дювлят башчыла-
рынын тапшырыьы иля Русийа Федерасийасынын президенти Владимир 
Путинин Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин Фяхри нишаны иля тялтиф 
едилмяси щаггында тяклиф иряли сцрцлмцш вя бу барядя гярар гябул 
олунмушду. Йури Йаров бу нишанын вясигясини имзаламаг цчцн 
дювлятимизин башчысына тягдим етди. Азярбайъан президенти Щей-
дяр Ялийев Русийа дювляти башчысынын тялтифи барядя вясигяни им-
залады вя буну бюйцк мямнуниййятля етдийини вурьулады.  
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Сонра МДБ-нин иърачы катиби дювлят башчыларынын йанварын 
ахырларында Украйнанын Ивано-Франковск шящяриндя кечириляъяк 
гейри-рясми эюрцшцнцн эцндялийи барядя мялумат верди. Йури 
Йаров деди ки, бу эюрцшц кечирмяк тяшяббцсцнц Украйна 
президенти Леонид Кучма иряли сцрмцшдцр. Эюрцшдя МДБ юл-
кяляринин игтисади интеграсийасыны сцрятляндирмяк, азад тиъарят 
зоналары йаратмаг мясялялярини мцзакиря етмяк нязярдя ту-
тулур. О щямчинин билдирди ки, йанварын 27–28-дя Москвада 
Дювлят Башчылары Шурасынын гярарларында яксини тапмыш щямин 
мясяляляря даир елми-практики  конфранс кечириляъякдир. 
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ГЫРЬЫЗЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯСЭЯР АКАЙЕВЯ  
 
Щюрмятли Ясэяр Акайевич! 
Азярбайъан Республикасы иля Гырьызыстан Республикасы 

арасында дипломатик ялагяляр йарадылмасынын 10 иллийи мцна-
сибятиля Сизи сямими-гялбдян тябрик едирям.  

Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра халгларымыз арасында тари-
хян мювъуд олмуш достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин 
инкишафы цчцн эениш имканлар ачылмышдыр. 

Бу эцн юлкяляримизин икитяряфли гайдада, бейнялхалг тяшки-
латлар чярчивясиндя фяал ямякдашлыьы,  гаршылыглы дястяйи бюйцк 
мямнунлуг доьурур. 

Яминям ки, ялагяляримизи бцтцн сащялярдя эенишляндирмяк 
цчцн эюстярдийимиз гаршылыглы сяйляр бундан сонра да халгла-
рымызын рифащына, юлкяляримизин тяряггисиня, реэионда сцлщцн вя 
сабитлийин бяргярар олмасына хидмят едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Гырьызыс-
тан халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 16 йанвар 2003-ъц ил  
 
 



310 

 

 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
20 ЙАНВАР ФАЪИЯСИНИН 13-ЪЦ ИЛДЮНЦМЦНЯ  
ЩЯСР ОЛУНМУШ МЯРАСИМДЯ   
 

Республика сарайы 
 
18 йанвар 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев совет империйасы 

рящбярляринин вя онун Азярбайъандакы нюкярляринин яли иля хал-
гымыза гаршы тюрядилмиш ганлы 20 Йанвар фаъиясинин он цчцнъц илдю-
нцмцня щяср олунмуш мярасимдя иштирак етмяк цчцн сарайа эялди. 

Мярасим иштиракчылары дювлятимизин башчысыны бюйцк ещтирамла 
гаршыладылар. 

Салона чюкмцш гямли сцкуту дащи бястякарымыз Гара Гара-
йевин «Матям мусигиси»нин щязин мелодийасы позду.  

Сонра «20 Йанвар фаъиясинин он цчцнъц илдюнцмцнцн кечирил-
мяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевин 2002-ъи ил 28 декабр тарихли сярянъамынын мятни охунду: 

«Азярбайъан халгынын тарихиня Ганлы Йанвар фаъияси кими 
дахил олмуш 1990-ъы ил 20 Йанвар щадисяляриндян он цч ил кечир. 

Кечмиш совет дювлятинин щярб машынынын щямин эцн Азярбайъан 
халгына гаршы щяйата кечирдийи вящши террор акты инсанлыьа гаршы 
тюрядилмиш ян аьыр ъинайятлярдян бири кими, бяшяр тарихиндя ябяди 
олараг галаъагдыр. Юз гануни Конститусийа щцгугларынын тямин 
едилмяси тялябляри иля айаьа галхмыш динъ ящалийя диван тутулмасы, 
кцтляви террор нятиъясиндя йцзлярля эцнащсыз инсанын гятля йетирилмяси 
вя йараланмасы тоталитар совет режиминин сцгуту яряфясиндя онун 
ъинайяткар мащиййятини бцтцн дцнйайа бир даща нцмайиш етдирди. 
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Азярбайъан халгына гаршы тюрядилмиш бу ганлы фаъия онун милли 
гцруруну вя ирадясини сарсыда билмяди. Гящряман Азярбайъан 
ювладлары халгымызын бюйцк мяняви эцъцнц ифадя едяряк, шящидлик 
зирвясиня гядяр йцксялдиляр вя милли мцстягиллик дуйьуларыны даща 
да эцъляндирдиляр. Мцстягил Азярбайъан Республикасы 1994-ъц 
илдя 20 Йанвар фаъиясинин щярби тяъавцз вя ъинайят кими там сийа-
си-щцгуги гиймятини верди, бу щадисялярин тяшкилатчылары вя билава-
ситя иърачылары олан Михаил Горбачов, Ябдцррящман Вязиров, 
Айаз Мцтяллибов вя башгаларынын ъязаландырылмасыны тяляб етди. 
Тяяссцф ки, 20 Йанвар фаъиясинин баш вермясиндян он цч ил кеч-
мясиня бахмайараг, бу ъинайятин сябябкарлары щяля дя юз ъяза-
ларыны алмамышлар. 

Азярбайъан халгы юз гящряман ювладларынын фядакарлыьыны 
йцксяк гиймятляндиряряк, щяр ил 20 йанварда онларын язиз 
хатирясини дярин ещтирамла йад едир. 20 йанвар эцнцнцн Азяр-
байъан тарихиндя юлкямизин азадлыьы, мцстягиллийи вя ярази 
бцтювлцйц уьрунда гящряманлыг рямзи кими мцстясна ящямий-
йятини нязяря алараг гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасынын бцтцн шящяр, район вя 
кяндляриндя 20 Йанвар фаъиясинин он цчцнъц илдюнцмцня щяср 
олунмуш тядбирляр кечирилсин…» 

Халг артисти, дирижор Рауф Абдуллайевин идаряси иля Цзейир Щаъыбя-
йов адына Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин, щабеля Дювлят 
Хор Капелласынын ифасында Фиркят Ямировун, Ъцзеппе Вердинин, 
Мотсартын, Ъювдят Щаъыйевин ясярляриндян парчалар, Милли Драм 
Театры актйорларынын ифасында Сцлейман Рцстямин, Бяхтийар Ващаб-
задянин, Мяммяд Аразын, Шящрийарын шеирляри сяслянди, 1990-ъы илин 
дящшятли йанвар эцнлярини, Вятянимизин азадлыьы йолунда щяйатыны 
гурбан вермиш шящидляримизин язямятли дяфн мярасимини якс етдирян 
кинокадрлар нцмайиш етдирилди.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
ГАНЛЫ ЙАНВАР ФАЪИЯСИНИН 13-ъц ИЛДЮНЦМЦ  
ИЛЯ ЯЛАГЯДАР ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНЫ 
ЗИЙАРЯТ ЕТМИШДИР 
 
20 йанвар 2003-ъц ил  
 
Азярбайъан халгынын ган йаддашында ябяди йашайаъаг 

1990-ъы ил 20 Йанвар фаъиясини республикамыз щяр ил цмумхалг 
щцзн эцнц кими эениш гейд едир. 

Йанварын 20-дя сящяр Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийев Ганлы Йанвар фаъиясиндя щялак оланларын язиз 
хатирясини йад етмяк цчцн Шящидляр хийабанына эялди.  

Шящидлярин рущуна дуа охунду. 
Президент Щейдяр Ялийев матям мусигисинин сядалары алтында 

мцгяддяс зийарятэащда уъалдылмыш «Ябяди мяшял» абидяси 
юнцня яклил гойду. Яклилин цзяриндяки лентдя бу сюзляр йазыл-
мышды: «Азярбайъан Республикасынын Президентиндян  20 Йан-
вар шящидляриня». 

Азярбайъанын  дювлят щимни ифа олунду.  
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев шящидлярин хатирясини йад 

етмяйя эялмиш хариъи юлкялярин Бакыдакы сяфирляри, бейнялхалг 
тяшкилатларын нцмайяндяляри иля эюрцшдц. Онлар Азярбайъан пре-
зидентиня дярин щцзнля башсаьлыьы вердиляр, халгымызын кядяриня 
шярик олдугларыны сюйлядиляр.  

Президент Щейдяр Ялийев дипломатик корпусун рящбярляриня, 
хариъи гонаглара тяшяккцрцнц билдирди. 
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Дювлят тяшкилатларынын рящбяр ишчиляри, республикамызда фяалий-
йят эюстярян дини иъмаларын башчылары да шящидлярин хатирясини йад 
етмяйя эялмишдиляр. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев иля бирликдя Милли Мяъ-
лисин сядри Муртуз Ялясэяров, Баш назир Артур Расизадя, Прези-
дентин Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев, парламент 
сядринин вя Баш назирин мцавинляри, диэяр рясми шяхсляр дя Шящид-
ляр хийабаныны зийарят етдиляр. 
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ШРИ-ЛАНКА ДЕМОКРАТИК СОСИАЛИСТ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ ЧАНДРИКА КУМАРАТУНГАЙА 
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Шри-Ланка Демократик Сосиалист Республикасынын милли 

байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы 
црякдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляр халгла-
рымызын рищафы наминя даим инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Шри-Лан-
ка халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам.  

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 21 йанвар 2003-ъц ил   
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯБДЦЛ КАЛАМА    

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щиндистан Республикасынын милли байрамы – Республика 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям.  
Юлкяляримиз арасында мцнасибятляря бюйцк ящямиййят 

верирям. Яминям ки, халгларымызын гаршылыглы ряьбятиндян до-
ьан Азярбайъан–Щиндистан достлуьу даим йашайаъагдыр. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Щиндис-
тан халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 21 йанвар 2003-ъц ил   
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АТАЛ БИЩАРИ ВАЧПАИЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Щиндистан Республикасынын милли байрамы – Республика 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, халгларымыз арасында тарихи яняняляри олан 

ямякдашлыьын бцтцн сащялярдя эенишляндирилмяси цчцн бундан 
сонра да бирэя сяйляр эюстяряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 21 йанвар 2003-ъц ил  
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АВСТРАЛИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОН УИНСТОН ЩОВАРДА 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Юлкянизин милли байрамы – Австралийа эцнц мцнасибятиля 

Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапан дост-

луг мцнасибятляри гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьымыз 
цчцн имканлар ачаъагдыр. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Австра-
лийа халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 21 йанвар 2003-ъц ил  
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ЙЕНИ ЗЕЛАНДИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ ЩЕЛЕН КЛАРКА  
 
Щюрмятли ханым Баш назир! 
Йени Зеландийанын милли байрамы – Вайтанга эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям.  
Цмидварам ки, халгларымыз арасында достлуг вя ямяк-

дашлыг мцнасибятлярини эенишляндирмяк наминя бундан сонра 
да бирэя сяйляр эюстяряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Йени 
Зеландийа халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.   

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 21 йанвар 2003-ъц ил  
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ЭЦРЪЦСТАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЕДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕЙЯ 
  
Язиз Едуард Амвросийевич! 
Сизи, эюркямли дювлят хадимини яламятдар йубилейиниз – 

анадан олмаьынызын 75 иллийи мцнасибятиля сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Сиз тарихин ян кешмякешли дюврцндя Эцръцстана башчылыг 
едяряк, ардыъыл вя узагэюрян сийасятинизля юлкянизи дювлят мцс-
тягиллийинин мющкямляндирилмяси, демократик дяйишикликлярин 
щяйата кечирилмяси, Дцнйа Бирлийиня интеграсийа йолу иля 
инамла иряли апарырсыныз.  

Сиз йенилмяз сийаси ирадянизля, гярарларын гябул едилмясиндя 
вя щяйата кечирилмясиндя ямякдашлыьыныз вя гятиййятинизля 
бюйцк нцфуз вя щюрмят газанмысыныз.  

Тарихян достлуг вя мещрибан гоншулуг шяраитиндя йашамыш 
юлкяляримизин ямякдашлыьы сон дяряъя бюйцк ящямиййят да-
шыйыр, реэионумузда сцлщцн вя сабитлийин бяргярар олмасына 
сямяряли тясир эюстярир. Бу эцн мцстягил Азярбайъан иля Эцр-
ъцстан арасында дювлятлярарасы мцнасибятляр кейфиййятъя йени 
характер алмышдыр. Гаршылыглы мцнасибятляримизин инкишаф етди-
рилмясиндя вя мющкямляндирилмясиндя Сизин хидмятляриниз 
бюйцкдцр. 

Юлкяляримиз вя халгларымыз, бцтцн Гафгаз реэиону цчцн 
талейцклц ящямиййяти олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ 
бору кямяринин, Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяринин тикин-
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тиси, тарихи Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы кими трансмилли лайи-
щялярин эерчякляшмясиндя ролунуз мцщцмдцр. 

Язиз Едуард Амвросийевич! 
Узун илляр бойу бизи достлуг вя сых ямякдашлыг бирляш-

дирмишдир. Гаршылыглы щюрмятя, етимада вя сямимиййятя ясасла-
нан шяхси мцнасибятляримизи уъа тутурам. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, гардаш Эцръцстанын чичяклянмяси 
наминя дювляти фяалиййятиниздя уьурлар диляйир, аилянизя 
хошбяхтлик вя сяадят арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 22 йанвар 2003-ъц ил  
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ЙУНЕСКО-нун БАШ ДИРЕКТОРУНУН МЦАВИНИ  
МУНИР БУШЕНАКИ ВЯ БАШ ДИРЕКТОРУН  
БАШ МЦШАВИРИ ХОРСТ ГОДИКЕ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
23 йанвар 2003-ъц ил  
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли гонаглар, сизи саламлайы-

рам, Азярбайъана хош эялмисиниз. Сизин бу сяфяриниз Азярбайъан 
иля ЙУНЕСКО арасындакы ялагялярин вя ямякдашлыьын инкишафы 
цчцн файдалы олаъагдыр. Биз ЙУНЕСКО кими мютябяр тяшкилата 
чох бюйцк щюрмят вя ещтирамла йанашырыг. Индийя гядяр Азяр-
байъан ЙУНЕСКО иля уьурлу ямякдашлыг едибдир. Анъаг щяля 
чох мясяляляр вар ки, бунлар ЙУНЕСКО–Азярбайъан ямякдаш-
лыьынын бу эцнц вя эяляъяйи цчцн мцзакиря мювзуларыдыр вя мюв-
зулары ола биляр.  

Мян сизин сяфяр програмыныза бахдым. Мямнунам ки, 
бизим бязи тарихи-мядяниййят абидяляримизля таныш олмаг истя-
йирсиниз. Бунлар щамысы мцяййян шякилдя ЙУНЕСКО-йа мя-
лумдур. Анъаг сизин шяхси таныш олмаьыныз, тябиидир ки, бу тяяс-
сцратлары тамамиля йахшылашдыра биляр.  

М у н и р  Б у ш е н а к и: Ъянаб Президент, сямими гябула 
эюря тяшяккцр едирик. Иъазя верин тямсил етдийимиз тяшкилатын 
рящбяринин саламыны вя хош арзуларыны Сизя чатдырым. Ъянаб 
Президент, дцздцр, биз Азярбайъана гысамцддятли сяфяр едирик, 
лакин програмымыз чох зянэиндир. Ики эцн ярзиндя тяяссцрат-
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ларым чох бюйцкдцр, юлкянизин чох эюзял тарихи йерлярини эюр-
мцшям. Ян бюйцк тяяссцрат ися, ялбяття, Шящидляр хийабаныны 
зийарят едяркян йаранды. Мян орада чох мцтяяссир олдум. 
Фикир вердим ки, ъанларыны фяда вермиш инсанларын чоху мяним 
ушагларымла щямйашыддыр. Мяним бу юлкя щаггында илк тяяссц-
ратларым беля йаранды. Тяяссцф ки, юлкяниз инди дя тяъавцзя 
мяруз галмагдадыр. 

ЙУНЕСКО-да мядяниййятя ъавабдещ бир шяхс кими, мям-
нуниййятля демяк истяйирям ки, Азярбайъанда эюркямли тарихи 
йерляр вар. Онлардан бири дя Ичяришящярдир. Дцнян Ширван-
шащлар сарайына да эетдим вя Дцнйа Банкынын малиййя дястяйи 
иля эюрцлян бярпа ишлярини мцшащидя етдим. Мяня Гыз галасына 
да чыхмаг мцйяссяр олду. Кечмишдя археолог олмушам. Она 
эюря дя истядим ки, бу тарихи йерляри эюрцб щисс едя билим. Гыз 
галасына галхдыгдан сонра шящярин бцтцн топографийасыны 
мцшащидя етдим. 

Бу эцн сящяр Гобустана эетмяк дя бизя нясиб олду, ораны 
эюрдцк. Бу, Йер кцрясинин ян илк инсан мяскянляриндян бири-
дир. Ора бизим чох хошумуза эялди. Ъянаб Президент, билирям 
ки, Азярбайъанын эюркямли йерляри даща чохдур. Сийащыдакы 
сонракы йерляр Нахчыванда олан тцрбяляр вя Сураханыдакы Атяш-
эащдыр.  

Биз Мядяниййят Назирлийи иля вя ЙУНЕСКО цзря Азяр-
байъан Милли Комиссийасы иля бирликдя диэяр мясяляляр цзяриндя 
дя ишляйирик. Мян илк нювбядя муьамы нязярдя тутурам. Биз 
Конвенсийа щазырлайырыг вя о, щисс олуна билмяйян, гейри-
мадди, щабеля шифащи мядяниййят ирсинин горунмасыны нязярдя 
тутур.  

Кечян ил бурайа бизим бир миссийа эялмиш вя бярпа ишляриня 
даир дярсляр кечмишдир. Щямин миссийанын ишинин давамы кими, 
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биз бу илин сонуна гядяр Сейид Йящйа Бакуви тцрбясинин 
бярпасыны баша чатдыраъаьыг. 

Ъянаб Президент, иъазянизля ЙУНЕСКО иля Азярбайъан 
арасында ямякдашлыьын рямзи олараг, тяшкилатын Баш директо-
рунун имзаладыьы сертификаты Сизя тягдим едим вя билдирим ки, 
бу сертификата ясасян Бакыдакы Ширваншащлар сарайы вя Гыз 
галасы дахил олмагла Ичяришящяр ЙУНЕСКО-нун дцнйа ирс 
сийащысына дахил едилмишдир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щюрмятли гонаглар, миннятдарлыьымы 
билдирирям. Ичяришящяри дцнйа ирс сийащысына дахил етдийинизя 
эюря ЙУНЕСКО-йа, онун Баш директоруна вя сизя тяшяккц-
рцмц билдирирям. 

Дцшцнцрям ки, бу чохдан олмалы иди. Чцнки бу тарихи аби-
дяляр бцтцн дцнйайа чохдан мялумдур. Анъаг индийя гядяр 
олмайыбса, инди буну едирсинизся, мян сизя бир дя тяшяккцр 
едирям. Эцман едирям ки, бу иш садяъя, сийащыйа салынмагла 
битмяйяъякдир. Йягин ки, бу барядя эениш тяблиьат ишляри апа-
рылаъаг вя бизим бу тарихи абидяляримиз дцнйада даща эениш 
тяблиь олунаъагдыр. Бу ися бизим цзяримизя даща да чох щям 
вязифя, щям дя мясулиййят гойур. 

Етираф етмялийям ки, биз юзцмцз дя йахын кечмишдя бу 
абидяляря, Азярбайъан халгынын бу гядяр зянэин, гиймятли, 
милли мядяниййятини нцмайиш етдирян абидяляря фикир вермя-
мишик. Чцнки совет дюврцндя бунларын щамысы феодализмин, 
капитализмин галыглары щесаб олунурду. Щяр щалда, совет 
щакимиййятинин илк дюврляриндя беля ящвал-рущиййя олмушду. 
Она эюря дя бир чох беля абидяляр йер цзяриндян тамамиля 
силинмишди, даьылмышды. Анъаг ХХ ясрин икинъи йарысындан, йяни 
Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра халгымыз бу ишлярля ъидди 
мяшьул олмаьа башлады. Бу абидяляр щаггында мялуматлар бир 
эцнцн ичярисиндя, йахуд сон он илдя мейдана чыхмайыбдыр. 
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Бизим фядакар алимляримиз, тядгигатчыларымыз бу ишля даим мя-
шьул олублар. Бахмайараг ки, вахтиля щюкумятин бу мясяляляря 
мцнасибяти о гядяр дя мцсбят дейилди. 

Инди ися мцстягил дювлят олараг Азярбайъан, тябии ки, щям 
бу сярвятлярля фяхр едир, щям дя онларын горунуб сахланмасыны 
вя дцнйада тяблиь олунмасыны юзцнцн ясас вязифяляриндян бири 
щесаб едир. Бу бахымдан биз инди беля бир сертификат алараг 
даща да рущланырыг вя сизинля ямякдашлыьымызы давам етди-
ряъяйик.  

Мян ЙУНЕСКО тяшкилатына бюйцк миннятдарлыьымы бил-
дирмяк истяйирям. ЙУНЕСКО-нун Баш директору Азярбай-
ъана эяляркян биз онунла таныш олдуг, сющбят етдик. Чох йахшы 
мцнасибятляр йаранды. Арзу едярдим ки, сиз она мяним салам-
ларымы, ян хош арзуларымы чатдырасыныз. Цмумиййятля, билясиниз 
ки, биз сизинля ямякдашлыьы даща да эенишляндирмяк вя дяринляш-
дирмяк истяйирик. Дцшцнцрям ки, бурада эюрмядийиниз бязи 
йерляри дя эюряъяк, йахшы тяяссцратларла Парися гайыдаъагсыныз.    
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ЯМЯКДАР ИНЪЯСЯНЯТ ХАДИМИ  
МУСА МИРЗЯЙЕВЯ 
 
Щюрмятли Муса Мирзяйев! 
Сизи – Азярбайъан бястякарлыг мяктябинин танынмыш нц-

майяндясини анадан олмаьынызын 70 иллик йубилейи мцна-
сибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Сиз Азярбайъан мусиги мядяниййятинин, хцсусиля милли 
симфоник мусигинин инкишафына юз лайигли тющфясини вермиш ся-
няткарлардансыныз. Сиз зяманямизин бюйцк бястякары Гара 
Гарайевин синфини битирдикдян сонра кечян йарымясрлик мцддят 
ярзиндя дащи мцяллиминизин сянят мяктябинин янянялярини 
ляйагятля давам етдирмяк йолунда йорулмадан чалышмысыныз. 
Йарадыъылыьынызын ясас щиссясини тяшкил едян симфоник ясярляриниз 
сизин милли мусиги ирсимизин тцкянмяз имканларындан мяща-
рятля истифадя етмяк баъарыьынызи нцмайиш етдирир. Вокал-симфо-
ник вя камера-инструментал жанрларында бястялядийиниз мусиги 
нцмуняляри дярин поетик лиризми, зярифлийи, мусиги дилинин 
зянэинлийи иля сечилир. Мящз еля буна эюря дя сиз хариъи юлкялярдя 
ясярляри тез-тез ифа олунан Азярбайъан бястякарларындан 
бирисиниз. 

Бакы Мусиги Академийасынын профессору кими, педагожи 
фяалиййятиниз тягдирялайигдир. Ясярляринизин мцхтялиф тядрис 
програмларына дахил едилмяси дя Азярбайъанда эянъ мусиги-
чиляр няслинин йетишдирилмяси ишиня хидмят едир. Юлкямизин эюр-
кямли мусиги хадимляринин ири щяъмли ясярляринин йенидян 
щазырланараг тамашайа гойулмасы сащясиндя апардыьыныз ишляр 
сизин мусиги хязинямизин нцмуняляриня эюстярдийиниз дярин 
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ещтирам, диггят вя гайьынын тязащцрцдцр. Инанырам ки, сим-
фоник вя камера мусигимизин инкишаф етдирилмяси цчцн бундан 
сонра да ялиниздян эяляни ясирэямяйяъяк, зянэин тяърцбя вя 
йцксяк пешякарлыьыныздан истифадя едяряк мусиги щявяскарла-
рыны йени ясярлярля севиндиряъяксиниз.  

Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йени йарадыъылыг уьурлары ар-
зулайырам.          

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 25 йанвар 2003-ъц ил  
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АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН  
«АЗЯРБАЙЪАН» ЖУРНАЛЫНА  

 
Щюрмятли журнал ямякдашлары! 
Сизи, щабеля бцтцн Азярбайъан йазычыларыны вя журналын 

охуъуларыны «Азярбайъан» ядяби-бядии мяъмуясинин 80 иллик 
йубилейи мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям. 

«Азярбайъан» журналы юлкямиздя ядябиййатын вя ядяби-бядии 
фикрин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. 1923-ъц илин йанва-
рында «Маариф вя мядяниййят» ады иля фяалиййятя башлайан, 
сонралар ися мцхтялиф адлар алтында беля бир мятбу органын няшри 
о вахт тякъя республикамызда дейил, еляъя дя бцтцн бюлэядя 
бянзяри олмайан мядяниййят щадисяси иди. Азярбайъанын мцтя-
рягги мятбуатынын янянялярини давам етдирян журнал ютян сяксян 
ил ярзиндя сюз сянятимизин даща да зянэинляшмяси ишиня хидмят 
етмиш, охуъуларын бядии-естетик зювгцнцн инкишаф етдирилмяси 
вязифясини шяряфля йериня йетирмишдир. Азярбайъан йазычыларынын, 
истедадлы ядяби эянълийин йаратдыглары диггятялайиг ясярлярин чоху 
илк дяфя мящз бу журналда ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Мцасир вя классик Азярбайъан ядябиййатына ясас йер верян 
журнал, ейни заманда, Азярбайъан охуъусуну дцнйа ядябий-
йатынын гиймятли нцмуняляри иля мцнтязям олараг таныш етмишдир. 
Онун сящифяляриндя ядяби просеси якс етдирян тянгиди йазылар, 
елми арашдырмалар, публисистика вя инъясянятя даир материаллар да 
эениш йер тутмушдур. Бцтцн бунлар «Азярбайъан» журналыны 
йарандыьы эцндян ядябиййатымызын эцзэцсцня чевирмишдир. 

«Азярбайъан» журналынын няшря башламасындан он ил сонра рус 
дилиндя чыхан «Литературны Азербайджан» журанлы ися узун иллярдир 
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ки, Азярбайъан ядябиййатынын наилиййятлярини рус дили васитясиля 
тяблиь етмяк вязифясинин ющдясиндян ляйагятля эялир.  

Журналын няшря башламасы, ярсяйя эялмяси вя инкишафында ролу 
олмуш бцтцн гялям сащибляринин язиз хатирясини бу йубилей 
эцнляриндя дярин щюрмят вя ещтирамла йад едяряк, онларын 
хидмятлярини йцксяк гиймятляндирирям. 

Цмидварам ки, журналын йарадыъы коллективи ядябиййата йцксяк 
боръуна вя амалына бундан сонра да сядагятля хидмят едяъяк, 
мцстягиллик дюврцнцн ядяби салнамясиня йени парлаг сящифяляр 
йазылмасы, эянъ няслин милли-мяняви дяйярляря, Азярбайъан 
ядябиййаты вя дилиня севэи, мящяббят вя сых баьлылыг рущунда 
тярбийя олунмасы ишиня юз тющфясини веряъякдир.  

Сизи ядябиййат тарихимиз цчцн мцщцм щадися олан йубилей 
мцнасибятиля бир даща црякдян тябрик едир, щяр биринизя ъансаь-
лыьы, хошбяхтлик вя йени йарадыъылыг уьурлары диляйирям. 

      
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 25 йанвар 2003-ъц ил  
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ЮЗБЯКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ИСЛАМ КЯРИМОВА 

 
Щюрмятли Ислам Ябдцгянийевич! 
Сизи йубилейиниз – анадан олмаьынызын 65 иллийи мцнаси-

бятиля тябрик едирям.  
Юзбякистанын дювлят мцстягиллийинин тяшяккцлц вя мющкям-

лянмяси Сизин адынызла баьлыдыр. 
Сиз мцряккяб вя мясулиййятли дюврдя халгыныза башчылыг 

едяряк, щяр ъцр чятинликляри вя манеяляри инад вя гятиййятля дяф 
едир, юлкянизи демократик дяйишикликляр вя Дцнйа Бирлийиня 
интеграсийа йолу иля инамла иряли апарырсыныз.  

Азярбайъан вя Юзбякистан халгларыны чохясрлик достлуг телляри 
бирляшдирир. Яминям ки, ямякдашлыьымызын бцтцн сащяляриндя 
гаршылыглы сурятдя файдалы бирэя фяалиййятимиз мцнасибятляримизи 
даща да мющкямляндиряряк, бундан сонра да халгларымызын 
рифащына, реэионда сцлщя, сабитлийя вя тяряггийя хидмят едяъякдир.  

Язиз Ислам Ябдцгянийевич! 
Шяхси мцнасибятляримизи, эюрцш вя сющбятляримиздяки сями-

миййяти, арамыздакы гаршылыглы анлашма вя етимады йцксяк гий-
мятляндирирям.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дювляти фяалиййятиниздя 
уьурлар арзулайырам.  

 

Щюрмятля,  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 

Бакы шящяри, 25 йанвар 2003-ъц ил  
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МДБ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ 
БАШЧЫЛАРЫНЫН ГЕЙРИ-РЯСМИ ЗИРВЯ 
ЭЮРЦШЦНДЯ ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН КИЙЕВ 
ШЯЩЯРИНЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ  
БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА  
ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ  
 
28 йанвар 2003-ъц ил  

 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Кийевя мяним сяфярим щаггында 

артыг йетярли мялуматыныз вар, ялавя мялумата ещтийаъ йохдур. 
Русийанын вя Украйнанын президентляри ъянаб Путин вя ъянаб 
Кучма тяклиф етдиляр ки, дювлят башчыларынын беля нювбядян-
кянар гейри-рясми бир эюрцшц кечирилсин. Мян дя буна етираз 
етмямишям, бу эюрцшя эедирям. Эюрцшдя ясасян игтисади мяся-
ляляр, о ъцмлядян азад игтисади зона йарадылмасы щаггында 
мясяля мцзакиря едиляъякдир. Ола биляр, башга мясяляляр дя 
мцзакиря олунсун. Сабащ эцнцн икинъи йарысында гайыда-
ъаьам. О гядяр чох ишимиз йохдур. 

С у а л: Ъянаб Президент, дцнян хош бир хябяр алдыг. Биз Сизи 
бу мцнасибятля тябрик едирик. Ялбяття, Азярбайъанын Авропа 
Шурасында тямсил олундуьу гыса вахт ярзиндя МДБ юлкяляриндян 
еля бир нцмайяндя йохдур ки, Илщам Ялийев кими орада иш эюр-
сцн. Онун АШ ПА сядринин мцавини вя бцро цзвц сечилмяси би-
зим щамымызы севиндирди. Бу, Азярбайъан дювлятинин адыны йцк-
сялдир. Бу барядя Сизин фикринизи билмяк олармы? Илщам Ялийевин 
бу йцксяк вязифяйя сечилмясиндян Азярбайъан ня эюзляйир? 
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сян щамысыны дедин. Билирсиниз, эялин 
бу мясяляни инди мцзакиря етмяйяк. Мян юзцм дя щеч 
билмирдим ки, о бу вязифяйя сечиляъякдир. Ону сечибляр, етимад 
эюстярибляр. Тябии ки, бу, мцяййян гядяр гейри-ади щалдыр. 
Чцнки ики ил бундан габаг бизи Авропа Шурасына гябул етмяк 
истямирдиляр. Билирсиниз ки, бир нечя ил иди Авропа Шурасына 
щягиги цзв олмаьа чалышырдыг, чцнки биз дюрд ил намизяд вязий-
йятиндя идик. Анъаг бизя бязи шяртляр гойурдулар. Онларын 
бязилярини биз йериня йетирдик, бязилярини йох. Бизим дахилимиздя 
олан мцхалифят гцввяляри дя чох чалышырдылар ки, бизи орайа 
гябул етмясинляр. Анъаг гябул етдиляр. 

Биз ямякдашлыг едирик, орада да бизим нцмайяндя щейятиня 
Илщам Ялийев рящбярлик едир. Диэяр депутатларын фяалиййятиня 
дя мян диггят йетирирям. Щягигятян, чох фяалдырлар. Иш тякъя 
Ассамблейанын иъласлары иля битмир, мцхтялиф комитялярдя 
эюрцшляр кечирилир. Бизим депутатлар щяр йеря эедирляр вя Азяр-
байъанын мянафелярини мцдафия едирляр. Бизим цчцн чох ящя-
миййятли щалдыр ки, Авропа Шурасында Ермянистан–Азярбай-
ъан мцнагишяси щаггында мясяля галдырылыбдыр. Биз нечя 
иллярдир ки, АТЯТ чярчивясиндя данышыглар апарырыг. Бу ил дя 
апараъаьыг. Чцнки бу мясялянин щялли Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты тяряфиндян АТЯТ-я щяваля олунубдур. Амма Авро-
па Шурасынын да бюйцк имканлары вар. 

Ермянистанын Азярбайъана тяъавцз етмяси, торпагларымызын 
ишьал едилмяси, вятяндашларымызын зорла йурдларындан чыхарыл-
масы, онларын 10 илдир ки, чадырларда йашамасы. Билирсиниз ки, бу 
вязиййяти дцнйайа чатдырмаг цчцн мян юзцм дя ня гядяр 
чалышырам, башгалары да чалышыр. Индийя гядяр щяля чох йерлярдя 
биз буну олдуьу кими чатдыра билмямишик. Авропа Шурасынын 
трибунасы бу барядя бизим цчцн чох мцщцм бир йердир. Бизим 
депутатлар да бундан истифадя едибляр. 
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Амма бир бу дейил. Мян буну она эюря дейирям, чцнки бу 
бизим ясас мясялямиздир. Яэяр бу проблемимиз олмаса, биз 
башга мясялялярдя ишляримизи чох уьурла апарардыг вя щеч бир 
наращатчылыьымыз да олмазды. Амма бу ясас мясяляни Авропа 
Шурасынын – орада Авропа юлкяляриндян 600 депутат иштирак 
едир – гаршысына чыхармаг, щямин депутатлара чатдырмаг, йа-
худ да айры-айры эюрцшлярдя, гейри-рясми эюрцшлярдя онлара бил-
дирмяк – бу чох бюйцк имкандыр. Мян йеня дя дейирям, Ил-
щам Ялийев вя онун рящбярлийи алтында бизим бцтцн нцма-
йяндя щейяти уьурла ишляйирляр. Мян онларын ишини мцсбят гий-
мятляндирирям. Бу бизим юз ишимиздир. Анъаг инди беля бир им-
канын йаранмасы, Илщам Ялийевин сядрин мцавини вя бцро цзвц 
сечилмяси йягин ки, бизим имканларымызы даща да артырыр.  

С у а л:  Ъянаб Президент, Илщам Ялийев Авропа Шурасынын 
трибунасындан азярбайъанлы щярби ясир Елмяддин Абыйевля баьлы 
мясяля галдырды. Сиз Гафгаз дюрдлцйц иля эюрцшяндя бу мясяляни 
галдыраъагсынызмы? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бахаъаьам, яэяр лазым олса, галдыра-
ъаьам.  

С у а л: Ъянаб Президент, Кийевдя Роберт Кючярйанла эюрц-
шцнцз ола билярми? Икитяряфли эюрцшцн кечирилмяси мцмкцн-
дцрмц? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Билмирям, бялкя олду, бялкя йох. 
С у а л: Авропа Шурасында Азярбайъаны тямсил едяъяк щаким 

мясяляси эцндялийя эялибдир… 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ай гызым, ахы ъямиси цч-дюрд эцндцр 

ки, ора намизядляр верилибдир. Юзляри дя дейирляр ки, цч няфярин 
намизядлийини верин, цчцндян бирини юзцмцз сечяъяйик. Мян 
эедиб ондан йапышым ки, де эюрцм, кими сечяъяксян? Орайа 
щаким сечилмяйин юз проседурасы вар. Онлар сизин кими дейил-
ляр. Каьызлар орада 10–15 эцн, 20–30 эцн йатыр, сонра эютцрцб 
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бир дя бахырлар. Амма бу онларын юз ишидир. Мян щесаб етми-
рям ки, бу бизим цчцн бир нюмряли мясялядир вя бундан ютрц 
чалышмалыйыг. Индийя гядяр бизим щакимимиз олмайыбдыр. Бун-
дан сонра ня вахт олар, олар. 

С у а л: Ъянаб Президент, йанвар фаъияси иля ялагядар Михаил 
Горбачовун Бейнялхалг мящкямяйя верилмяси мясяляси галды-
рылды. Вагиф Мустафайевин чякдийи филмдя дя Горбачовун мцяй-
йян етирафлары  вар. Бу мясялянин реаллашмасы мцмкцндцрмц? 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Билирсиниз, щяр бир мясялянин реаллыьы 
онун щяйата кечирилмяси имканларындан асылыдыр. Бу мясяляни 
бизим иътимаиййят, мцхтялиф тяшкилатлар галдырыблар, щесаб 
едирям ки, дцз галдырыблар вя онлар буну ахыра чатдыра билярляр. 

С у а л: Ъянаб Президент, АБШ президенти йахын вахтларда 
Ирагда щярби ямялиййатларын башланмасына щазыр олдугларыны 
билдирди. Азярбайъанын бу мясяля иля баьлы мювгейи неъядир? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян щяля ъянаб Бушун мярузясини 
ешитмямишям. О эяряк ки, бу эеъя Конгресдя чыхыш етмяли иди. 
Саь олун. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
КИЙЕВ ШЯЩЯРИНДЯ  
 
28 йанвар 2003-ъц ил  

    
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Украйнанын 
пайтахтында кечирилян гейри-рясми зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк 
цчцн Кийевя эялмишдир. 

Республикамызын, Украйнанын, щабеля МДБ-нин цзвц олан 
диэяр юлкялярин дювлят байраглары иля бязядилмиш Бориспол 
бейнялхалг щава лиманында Азярбайъан президентинин шяряфиня 
фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.  

Дювлятимизин башчысы Украйна милли адятинъя дуз-чюрякля 
гаршыланды. 

Милли эейимли азярбайъанлы гызлар президентя эцл дястяси тяг-
дим етдиляр.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев тяййарянин пиллякяни 
йанында Украйна Президенти Апаратынын рящбяри Виктор Мед-
ведчук, Хариъи Ишляр Назирлийинин дювлят катиби Йури Серэейев, Ки-
йев шящяринин мери Александр Омелченко, Азярбайъанын Украй-
на, Молдова вя Беларусдакы Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири Тялят 
Ялийев вя диэяр рясми шяхсляр сямимиййятля гаршыладылар.  

Президент Щейдяр Ялийев фяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечди.                    

Дювлятимизин башчысы щава лиманындан онун цчцн айрылмыш 
игамятэаща эялди.  
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Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин АТЯТ-ин  
Минск групунун щямсядрляри иля эюрцшц 

 
 МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Кийевдя 

кечирилян Зирвя эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийев йанварын 28-дя онун цчцн 
айрылмыш игамятэащда АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри 
Рудолф Перинаны (АБШ), Николай Грибкову (Русийа) вя Анри 
Жаколяни (Франса), щабеля Франсадан олан кечмиш щямсядр Цг 
Пернени гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы мясяляляри барядя 
сющбят апарылды. 

Там сцлщ ялдя едилянядяк атяшкяс режиминя ямял олунмасынын 
ваъиблийини бир даща нязяря чатдыран президент Щейдяр Ялийев 
низамасалма просесиндя АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя 
сяйлярин даща да артырылмасы лцзумуну гейд етди.  

Сющбят заманы мцнагишянин арадан галдырылмасы сащясиндя 
Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин бирбаша эюрцшляринин зя-
рури олдуьу вя бунларын давам етдирилмясинин ваъиблийи вурьуланды.  

АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри эюрцш цчцн вахт 
айырдыьына эюря Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевя миннят-
дарлыгларыны билдирдиляр.  

 

* * * 

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин, Русийа Федерасийасынын 

президенти Владимир Путинин, Эцръцстан президенти Едуард Шевард-
надзенин вя Ермянистан президенти Роберт Кючярйанын бирэя эюрцшц 

 
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Кийев 

шящяриндя кечирилян Зирвя эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан 
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Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин, Русийа Федера-
сийасынын президенти Владимир Путинин, Эцръцстан президенти 
Едуард Шеварднадзенин вя Ермянистан Республикасынын прези-
денти Роберт Кючярйанын йанварын 28-дя «Гафгаз дюрдлцйц» 
чярчивясиндя эюрцшц олмушдур. 

Эюрцшдя Гафгазда тящлцкясизлийин вя ямякдашлыьын актуал 
проблемляри мцзакиря едилди. 

Мцнагишялярин сцлщ йолу иля низама салынмасынын ваъиблийини вур-
ьулайан дювлят башчылары билдирдиляр ки, бу, реэион юлкяляринин щяр-
тяряфли ямякдашлыьына манеялярин арадан галдырылмасына хидмят едярди. 

Фикир мцбадиляси заманы президентляр вурьуладылар ки, Гаф-
газдакы мцнагишялярин тезликля низама салынмасы, реэионда 
сабитлийин бяргярар олунмасы цчцн икитяряфли вя чохтяряфли ющдя-
ликляря ямял едилмялидир. 

Президентляр реэионда сцлщ вя сабитлик цчцн, онун эяляъяк инкишафы 
цчцн тящлцкя йарадан щяр ъцр екстремизм вя терроризм щалларына гар-
шы мцбаризядя сяйлярин бирляшдирилмясинин ваъиблийини нязяря чатдырдылар.  

Дювлят башчылары Гафгазда тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя, 
сцлщ вя сабитлийин ялдя едилмясиндя реэион юлкяляри рящбярляринин 
йцксяк сявиййядя мцтямади эюрцшляринин бюйцк ящямиййяти 
олдуьуну вурьуладылар.  

Президентляр Гафгаз юлкяляри нцмайяндяляринин мцхтялиф 
структурлар сявиййясиндя эюрцшлярини вя тямасларыны мцсбят щал 
кими гиймятляндирдиляр. 

Эюрцшдя бир сыра диэяр мясяляляр барясиндя дя фикир мцба-
диляси апарылды.  

*  *  * 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Украйна 

президенти Леонид Кучма иля эюрцшц 
 

МБД-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Кийев 
шящяриндя кечирилян Зирвя эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан 



337 

 

Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин йанварын 28-дя 
Украйнанын президенти Леонид Кучма иля эюрцшц олмушдур. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви сямимиййятля салам-
лайан Леонид Кучма юлкямизин башчысы иля Украйна пайтах-
тында эюрцшмякдян мямнун олдуьуну билдирди. 

Президент Щейдяр Ялийев эюстярилян гонагпярвярлийя вя диггятя 
эюря президент Леонид Кучмайа миннятдарлыьыны билдирди.  

Юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапмыш достлуг, гаршылыглы 
сурятдя файдалы ямякдашлыг вя стратежи тяряфдашлыг мцнасибят-
ляриндян сющбят ачан президентляр икитяряфли ялагялярин даща да 
эенишляндирилмясинин ваъиблийини, бейнялхалг вя реэионал тяшки-
латлар чярчивясиндя бирэя фяалиййятин зярурилийини вурьуладылар.  

Нефт вя газ сащясиндя ямякдашлыьын перспективляриня тохунан 
дювлят башчылары трансмилли лайищялярин реэионун игтисади инкишафы, 
тяряггиси цчцн ящямиййятли олдуьуну билдирдиляр. 

Яняняви мещрибанлыг вя сямимилик шяраитиндя кечян эюрцш 
заманы щяр ики юлкяни марагландыран бир сыра диэяр мясяляляр дя 
нязярдян кечирилди. 

 
*  *  *  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Эцръцстан 
президенти Едуард Шеварднадзе иля эюрцшц 

 
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Украйна пайтах-

тында кечирилян зирвя эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан Республикасынын 
президенти Щейдяр Ялийевин йанварын 28-дя Эцръцстанын президети Едуард 
Шеварднадзе иля эюрцшц олмушдур. 

Президентляр Щейдяр Ялийев вя Едуард Шеварднадзе бир-бири-
ни сямимиййятля саламлайараг, яняняви характер алмыш эюрцш-
ляриндян мямнун олдугларыны билдирдиляр. 
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Эюрцш заманы юлкяляримиз арасында икитяряфли ялагялярин даща 
да эенишляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси мясяляляри барядя 
фикир мцбадиляси апарылды. 

Президентляр Хязярин зянэин карбощидроэен йатагларынын ишля-
нилмяси вя енержи ещтийатларынын дцнйа базарларына нягли, о ъцмлядян 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ нефт кямяринин иншасы иля баьлы 
мясяляляри нязярдян кечирдиляр. Дювлят башчылары бу лайищя иля яла-
гядар гаршыйа чыхан чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн бундан 
сонра да бирэя сяйляр эюстярилмясинин зярурилийини билдирдиляр.  

Азярбайъан вя Эцръцстан президентляри Ъянуби Гафгазда вя 
цмумян Гафгазда тящлцкясизлийин вя сабитлийин бяргярар олмасынын 
реэионун инкишафы вя тяряггиси цчцн ваъиблийини вурьуладылар, мюв-
ъуд мцнагишялярин – Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь, 
эцръц–абхаз, эцръц–осетин мцнагишяляринин щялли йоллары барядя 
фикир мцбадиляси апардылар.  

Яняняви достлуг вя мещрибанлыг шяраитиндя кечян эюрцшдя тяряф-
ляр щяр ики юлкяни марагландыран бир сыра диэяр мясяляляр цзяриндя 
дя дайандылар.  

*  *  * 
Йанварын 28-дя ахшам Украйна президенти Леонид Кучманын 

адындан Зирвя эюрцшц иштиракчыларынын шяряфиня шам йемяйи 
верилди. Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 
шам йемяйиндя иштирак едирди.   

 
 
 
 



339 

 

 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
МДБ-нин  ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ 
БАШЧЫЛАРЫНЫН ГЕЙРИ-РЯСМИ ЗИРВЯ 
ЭЮРЦШЦНДЯ 
 
29 йанвар 2003-ъц ил 
 
Йанварын 29-да Кийевин Мариинск сарайында Мцстягил 

Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын 
гейри-рясми Зирвя эюрцшц кечирилди. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев, Ру-
сийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин, Украйна 
президенти Леонид Кучма, Эцръцстан президенти Едуард Ше-
варднадзе, Таъикистан президенти Имамяли Рящмонов, Молдова 
президенти Владимир Воронин, Ермянистан президенти Роберт 
Кючярйан, Беларус президенти Александр Лукашенко, Юзбя-
кистанын Баш назири Уткир Султанов, Гырьызыстанын Баш назири 
Николай Танайев, Газахыстанын Хариъи Ишляр назири Гасымъо-
мярд Токайев, Тцркмянистанын Президент Апаратынын рящбяри – 
МДБ юлкяляри цзря ялагяляндириъи Ряъяб Сапаров эюрцшдя 
иштирак едирдиляр. 

Игтисади мясялялярин, ясасян, азад тиъарят зонасы йарадылмасы 
барядя мясялялярин мцзакиря олундуьу гейри-рясми Зирвя эюрц-
шцнц Украйна президенти Леонид Кучма ачды, саммитдя иштирак 
едян дювлят башчыларыны вя диэяр рясми шяхсляри сямимиййятля 
саламлады вя онлара дярин тяшяккцрцнц билдирди. О, эцндяликдя 
дуран мясяляляр барядя мялумат верди вя деди ки, эюрцшдя МДБ 
цзвц олан дювлятлярин игтисади сащядя гаршылыглы фяалиййятинин ин-
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кишафы щаггында, актуал бейнялхалг вя реэионал проблемляр, о 
ъцмлядян Ираг вя Шимали Корейа ятрафында вязиййят, бейнялхалг 
терроризмля мцбаризя вя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иштирак-
чысы олан дювлятлярин башчыларынын Гырьызыстанда Конститусийа 
ислащатларынын дястяклянмяси барядя бяйанаты щаггында мяся-
ляляр мцзакиряйя чыхарылмышдыр.  

Украйна президенти Леонид Кучма эюрцш иштиракчылары адын-
дан Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзени анадан олма-
сынын 75 иллийи мцнасибятиля тябрик етди. 

Эцндяликдяки мясяляляр ятрафында апарылан мцзакирялярдя 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев, Русийа президенти Влади-
мир Путин, Украйна президенти Леонид Кучма, Эцръцстан пре-
зиденти Едуард Шеварднадзе, Таъикистан президенти Имамяли 
Рящмонов, Молдова президенти Владимир Воронин, Ермянистан 
президенти Роберт Кючярйан, Беларус президенти Александр 
Лукашенко вя Газахыстан, Гырьызыстан нцмайяндя щейятляринин 
рящбярляри чыхыш етдиляр, юз фикир вя тювсийялярини билдирдиляр.  

Кишинйов Зирвя эюрцшцндя галдырылмыш игтисади мясялялярин цс-
тцн йер тутдуьу мцзакирялярдя азад тиъарят зонасы йарадылмасы 
барядя эениш фикир мцбадиляси олду. Бирлийин цзвц олан юлкялярин 
щюкумятляриня, МДБ-нин Игтисади Шурасына вя Иъраиййя Коми-
тясиня тапшырылды ки, азад тиъарят зонасынын формалашдырылмасыны 
баша чатдырмаг цчцн лазыми норматив-щцгуги сянядляри нювбяти 
Зирвя эюрцшцнядяк щазырласынлар. Беля бир фикир сяслянди ки, 
йанаъаг-енерэетика комплекси вя няглиййат Бирлик дювлятляринин 
игтисади ямякдашлыьында цстцн истигамятляр олмалыдыр. 

Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин эюрцш ишти-
ракчыларына бейнялхалг терроризмля мцбаризя, Ираг вя Шимали 
Корейа ятрафында йаранмыш вязиййят барядя мялумат верди, 
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвц кими, Русийанын бу 
мясяляляря мцнасибятдя мювгейини ачыглады. 
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Дювлят башчылары Гырьызыстанда Конститусийа ислащатларынын 
дястяклянмясиня даир бяйанат да гябул етдиляр. Сяняддя билди-
рилир ки, МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчылары Гыр-
ьызыстан Республикасынын демократийа принсипляриня садиглийини 
вурьулайыр, ъямиййятин бцтцн иътимаи-сийаси гцввяляринин бирэя 
разылыьы ясасында демократик просеслярин дяринляшдирилмяси сащя-
синдя республика рящбярлийинин эюстярдийи сяйляри дястякляйирляр.  

Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путинин тяклифи иля 
Украйна президенти Леонид Кучма йекдилликля МДБ-нин цзвц 
олан юлкялярин Дювлят Башчылары Шурасынын сядри сечилди. 

Дювлят башчыларынын нювбяти Зирвя эюрцшцнц 2003-ъц илин 
сентйабрында Украйнанын Йалта шящяриндя кечирмяк гярара алынды. 

Кийев Зирвя эюрцшцнцн иштиракчылары саммитин йекунларына 
даир бяйанат гябул етдиляр. Бяйанатда дейилир ки, дювлят башчылары 
МДБ юлкяляринин бцтювлцкдя йцксяк игтисади потенсиала малик 
олдуьуну вя милли игтисадиййатларын мющкямляндирилмясиня истига-
мятляндирилмиш гаршылыглы сурятдя файдалы ялагялярин мцмкцн-
лцйцнц вурьулайараг, цзв юлкялярин вя онларын мцвафиг органлар-
ынын сяйляринин азад  тиъарят зонасынын йарадылмасынын баша чатды-
рылмасына, йанаъаг-енерэетика вя няглиййат комплексляри кими 
цстцн сащялярдя ямякдашлыьын инкишафына йюнялдилмясини зярури 
сайырлар. Мцвафиг органлара тапшырылыр ки, бцтцн бу истигамятлярдя 
ямякдашлыьын инкишафыны тямин етмяк цчцн лазыми сянядляри ща-
зырласынлар.  

*  *  * 
  
Йанварын 29-да Мариинск сарайында Украйна президенти 

Леонид Кучманын адындан Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц 
олан юлкялярин дювлят башчыларынын шяряфиня рясми зийафят верилди. 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев зийа-
фятдя иштирак едирди. 
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*  *  * 
Сяфяр баша чатды 

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин Ук-

райна пайтахтына ишэцзар сяфяри баша чатды. 
Президент Щейдяр Ялийев Азярбайъанын, Украйнанын, щабеля 

МДБ-нин цзвц олан диэяр юлкялярин дювлят байраглары иля 
бязядилмиш Бориспол бейнялхалг щава лиманына эялди.  

Милли эейимли азярбайъанлы гызлар дювлятимизин башчысына эцл 
дястяси тягдим етдиляр. 

Азярбайъанын президенти Щейдяр Ялийеви тяййарянин пиллякяни 
йанында Украйна Президенти Апаратынын рящбяри Виктор Мед-
ведчук, Хариъи Ишляр Назирлийинин дювлят катиби Йури Серэейев, 
Кийев шящяринин мери Александр Омелченко, Азярбайъанын Ук-
райна, Молдова вя Беларусдакы Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири 
Тялят Ялийев вя диэяр рясми шяхсляр сямимиййятля йола салдылар. 
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КИЙЕВДЯН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ 
БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА 
ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ  

 
29 йанвар 2003-ъц ил   

 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Ахшамыныз хейир олсун!  
Мяним Кийевя гысамцддятли сяфярим щаггында йягин ки, 

телевизийадан вя диэяр информасийа органларындан мялума-
тыныз вар. Она эюря сизя еля бир мялумат вермяйя ещтийаъ 
йохдур.  

Биз орада ясасян азад игтисади зона йарадылмасы щаггында 
мцзакиря апардыг. Бу барядя йеня дя щяря юз фикрини деди. 
Тапшырдыг ки, бир аз да ишлясинляр, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи 
юлкяляри башчыларынын сентйабр айында топлантысы олаъаг, орада 
бу мясяляйя бахарыг.  

Илк дяфя олараг Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя сядр дяйишилди. 
Инди Русийанын дейил, Украйнанын президентини сядр сечдик. 
Бу да йахшы бир щадисядир. Чцнки, цмумиййятля, яввялъядян бу 
тяшкилатда ротасийа системи вар. Анъаг Йелтсин заманы ону 
мцяййян гядяр дястяклямяк цчцн щяр дяфя беля гярарлар гябул 
едирдик ки, о, сядр галсын. Амма инди президент Путин мяся-
ляни юзц гойубдур. О буну октйабр айында Кишинйовдакы 
саммитдя дя галдырмышды. Биз буну орада да мцзакиря етдик, 
анъаг щялл едя билмядик. Амма бурада мцзакиря етдик вя 
щялл етдик. Артыг инди Украйнанын президенти Леонид Кучма 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин Дювлят Башчылары Шурасынын 
сядридир. Сентйабр айында олаъаг саммитин йери дя яввялъядян 
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мцяййян олунду – Йалтада кечириляъякдир. Башга еля бир мя-
сяля йохдур. 

Президент Путин эюрцшдя бейнялхалг мясяляляр щаггында 
мцяййян мялумат верди. Чцнки онун бюйцк ялагяляри вар. 
Хцсусян Ирагла вя бир дя Шимали Корейа иля ялагядар олан мя-
сяляляр щаггында бизя мялуматлар верди. Биз бу мялуматларын 
бир щиссясини билирик, бир щиссясини дя нязяря алдыг. Башга еля бир 
шей йохдур. 

С у а л: Ъянаб Президент, Русийа президенти саммитдян сонра 
мятбуат конфрансында бяйан етди ки, Ирагла баьлы МДБ дювлят 
башчыларынын щамысы ейни мювгедян чыхыш едибдир. Буна мцна-
сибятинизи юйрянмяк истярдик, Азярбайъанын мювгейи неъядир? 

Ъ а в а б: Биз орадан чыхыб эетдик. Мятбуат конфрансыны 
ъянаб Путинля ъянаб Кучма бир йердя кечирдиляр. Буна эюря 
ня дейибся, онун ъавабыдыр. 

С у а л: Ъянаб Президент, орада «Гафгаз дюрдлцйц»нцн 
эюрцшц кечирилди, нятиъяляри барядя ня дейя билярсиниз? 

Ъ а в а б: Бяли, кечирилди, нювбяти дяфя сющбят етдик. Русийа, 
Эцръцстан, Ермянистан вя Азярбайъан президентляри реэион-
дакы вязиййят, тящлцкясизлийин тямин олунмасы, игтисади ямяк-
дашлыг мясяляляри барядя данышдыг. Бу, садяъя, фикир мцбади-
лясидир, башга бир шей йохдур.  

С у а л: Ъянаб Президент, «Гафгаз дюрдлцйц» чярчивясиндя 
ясир дцшмцш Елмяддин Абыйевин мясялясини галдырдынызмы? 

Ъ а в а б: Мян буну ондан сорушдум. Сиз буну артыг о 
гядяр шиширтмяйин. Щяр дяфя телевизийада, дейясян, АНС кана-
лыдыр, о ясэяри эюстярирляр. Щадися олубдур, минайа дцшцбдцр. 
Буну онлар дейир. Бялкя дя атяш ачыблар. О йараланыб вя юзц дя 
аьыр йараланыбдыр. Онлар да онун цзяриндя ъярращиййя 
ямялиййаты апарыблар. Яввял дя бизя демишдиляр, инди Кючярйан 
да мяня деди ки, – Путинин йанында сющбятимиз олду, Ше-
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варднадзе дя орада иди – биз эюзляйирик ки, сящщятиня зяряр 
дяймядян ону гайтармаг мцмкцн олсун.  

Ахы щяр эцн телевизору ачырыг, о ясэяри эюстярирсиниз, билми-
рям, ону эюстярянляр кимдир, йягин бурададыр. Ясэяр йарала-
нар да, иткин дя дцшяр. Сиз буну баша дцшмялисиниз ки, 6-7 ил 
мцщарибя апармыш, бир-бирини юлдцрмцш, бир-бирини гырмыш ики 
халг, ермяни вя Азярбайъан халгы 1994-ъц илдян индийя гядяр 
щяр ики дювлятин ирадясиня эюря, кянардан щеч бир сцлщмярамлы 
гцввянин иштиракы олмадан атяшкяси сахлайыр. Еля щямин о 
ясэяр щаггында да сющбят едяндя Кючярйан юзц деди, мян дя 
дедим ки, бяли, биз атяшкяси сахлайырыг вя сахлайаъаьыг. Анъаг 
бу щадися дя олубдур. Беля щадисяляр ола биляр. 

С у а л: Ъянаб Президент, азад игтисади зонанын йарадылмасы 
барядя ня кими ирялиляйишляр ялдя олунду?   

Ъ а в а б: Мян сизя дедим ки, йеня дя мцзакиря етдик вя 
тапшырдыг ки, эялян саммитя гядяр там гярар щазырласынлар. 

С у а л: Ъянаб Президент, «Гафгаз дюрдлцйц»нцн эюрцшцн-
дян сонра Владимир Путин бяйан етди ки, бу юлкялярин эцъ 
структурларынын ямякдашлыьы зяруридир. Буна мцнасибятинизи бил-
мяк олармы? 

Ъ а в а б:  Билирсиниз, эцъ структурлары ямякдашлыг етмирляр. 
Онлар эюрцшцрляр вя бязи мясяляляр щаггында мцзакиряляр апа-
рырлар. Анъаг бу о демяк дейил ки, биз Ермянистанла ямякдаш-
лыг едирик. Еляъя дя, мясялян, беля тяклифляр ирялийя сцрцлцбдцр ки, 
дюрд юлкянин парламент  сядрляри эюрцшсцнляр. Онлар бу йахын-
ларда Кисловодскда эюрцшяъякляр. Бяли, дахили ишляр назирляри, 
башга эцъ структурларынын рящбярляри эюрцшцрляр. 

С у а л: Ъянаб Президент, Русийанын кцтляви информасийа 
васитяляри беля бир мялумат йайыб ки, йазда Ермянистан вя Азяр-
байъан президентляри Санкт-Петербургда эюрцшяъякляр. Бу доь-
рудурму?  
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Ъ а в а б: Йахшы, бунлары билирсинизся, мяндян нийя сорушур-
сунуз?! Бяли, майын 30-да Санкт–Петербургун 300 иллийи ола-
ъагдыр. Биз дя дявят олунмушуг. Юзц дя бир чох дювлят баш-
чылары, бцтцн Авропанын дювлят башчылары дявят едилибдир. Бизим 
орада эюрцшцмцз олаъагдыр. Саь олун. 
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УКРАЙНАНЫН МЦДАФИЯ НАЗИРИ,  
ОРДУ ЭЕНЕРАЛЫ ВЛАДИМИР ШКИДЧЕНКО  
ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
30 йанвар 2003-ъц ил                

 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мян сизи сямими-гялбдян салам-

лайырам. Азярбайъана хош эялмисиниз, Украйна Мцдафия нази-
ринин рясми сяфяри юлкяляримиз арасында достлуг мцнасибят-
ляринин эенишляндийиня сцбутдур. Украйна иля Азярбайъан ара-
сындакы достлуг мющкямдир, ямякдашлыг чох сямяряли, сямими 
вя етибарлыдыр. Мян президент Леонид Кучма иля йаранмыш 
мещрибан достлуг мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирирям. 
Сизи – Украйнанын Мцдафия назирини яламятдар щадися – прези-
дент Леонид Кучманын МДБ-нин цзвц олан юлкялярин Дювлят 
Башчылары Шурасынын сядри сечилмяси мцнасибятиля тябрик едирям. 
Ону да билдирим ки, сядр вязифясинин бу ъцр ротасийа принсипи 
Бирлийин бцтцн тарихи ярзиндя илк дяфя гябул олунуб вя бу 
принсипи дювлят башчыларынын яввялки, 2002-ъи илдя Кишинйовда 
кечирилмиш зирвя топлантысында Русийа президенти Владимир 
Путин тяклиф етмишди. 

В л а д и м и р  Ш к и д ч е н к о: Ъянаб Президент, сямими гя-
була эюря тяшяккцрцмц билдирирям. Сяфярин эедишиндя апар-
дыьым данышыглар барядя мялумат вермяк истяйирям. Бакыйа 
сяфяр яряфясиндя президент Леонид Кучма нцмайяндя щейяти 
гаршысында юлкяляримиз арасында щярби ямякдашлыьын сявий-
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йясинин даща да йцксялдилмяси вязифясини гоймушдур. Сяфяр 
заманы Мцдафия назиринизля  данышыглар апармыш, 2003-ъц илдя 
икитяряфли ямякдашлыг щаггында сазиш имзаланмышдыр. Ики юлкя 
арасында щярби тящсил сащясиндя, щярби-техники сащядя йахшы 
ямякдашлыг йаранмышдыр. НАТО иля ялагялярин мющкямлянди-
рилмяси йоллары барядя дя фикир мцбадиляси апарылмышдыр. Мяним 
фикримъя, беля фикир мцбадилясинин зярурилийи щяр ики юлкянин 
стратежи мягсядляринин охшарлыьындан иряли эялир. 

Мян Али Щярби Мяктябдя вя тялим мяркязиндя дя олдум. 
Азярбайъанда щярби тящсил сащясиндя щяйата кечирилян ислащаты 
йцксяк гиймятляндирирям. Азярбайъанда эюрдцйцм бир сыра 
мцсбят йениликляри Украйна Силащлы Гцввяляриндя тятбиг етмяк 
ниййятиндяйям. Ону да вурьулайым ки, Сизин рящбярлийиниз иля 
сон илляр Азярбайъанда бюйцк наилиййятляр ялдя олунмушдур.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бяли, сон вахтлар Азярбайъанда 
щярби тящсилин тякмилляшдирилмяси цчцн бюйцк иш эюрцлмцшдцр. 
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкямиздя щярби 
гуруъулуг Ермянистанла мцщарибя шяраитиндя эетмишдир. О 
иллярдя мцяййян шяхсляр эуйа мцдафия мягсядляри иля силащлы 
дястяляр йарадырдылар, яслиндя ися, щямин дястяляр бу адамларын 
щакимиййят уьрунда мцбаризяси иля баьлы шяхси мягсядляриня 
хидмят едирди. Украйнанын ися милли орду йатармаг мясяля-
ляриндя даща бюйцк цстцнлцкляри вар иди, чцнки Совет Орду-
сунда украйналылар бир чох рящбяр вязифяляриндя тямсил олун-
мушдулар вя сырави щейятин хейли щиссясини тяшкил едирдиляр.  

Азярбайъан забитляри Украйнанын али щярби мяктябляриндя 
тящсил алырлар. Одур ки, щярбчиляримиз бу юлкянин тяърцбясиндян 
щяр васитя иля бящрялянмялидирляр. Украйна нцмайяндя щейяти-
нин сяфяри, Бакыда апарылмыш данышыглар икитяряфли ямякдашлыьын 
инкишафы цчцн мцщцм щадисядир. Щярби сащядя даща сых ямяк-
дашлыьы инкишаф етдирмяйя хцсуси зярурят вар. 
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В л а д и м и р  Ш к и д ч е н к о: Ъянаб Президент, азяр-
байъанлы щямкарымын МДБ юлкяляринин мцдафия назирляри 
арасында йцксяк нцфузу олдуьуну сюйлямяк истяйирям вя мян 
ону Украйнайа сяфяря дявят етмишям.    
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ  ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОРЪ БУША 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Шаттл «Коламбийа» космик эямисинин гязайа уьрамасы вя 

екипаж цзвляринин тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 
Бу фаъияли щадися иля ялагядар дярдинизя шярик чыхырам, Сизя, 

щялак оланларын аиляляриня вя бцтцн Америка халгына дярин 
щцзнля башсаьлыьы верирям. 

       
 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

       Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 1 феврал 2003-ъц ил 
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СТАЛИНГРАД ВУРУШМАСЫНДА  
ГЯЛЯБЯНИН 60 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ 
ТЯНТЯНЯЛИ ЙЫЬЫНЪАЬЫН  
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА  

 
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары! 
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ясаслы дюнцшцн башланьыъыны 

гоймуш Сталинград вурушмасында гялябянин 60 иллийи мцнаси-
бятиля сизи црякдян тябрик едирям. 

Сталинград вурушмасы бяшяриййяти фашизм зцлмцндян хилас 
етмяк амалы иля бирляшмиш халгларымызын шанлы дюйцш салнамяси-
ня гызыл щярфлярля йазылмышдыр. Сталинградын мярд вя мятин мц-
дафиячиляри бу дюйцшлярдя ясл гящряманлыг вя мярдлик нцмуня-
си эюстяряряк, фашист ордусунун мяьлубедилмязлийи мифини дар-
мадаьын етмишляр. 

Сталинград дюйцшляриндя диэяр халгларын нцмайяндяляри 
иля чийин-чийиня вурушараг ъанындан кечмиш Азярбайъанын 
минлярля гящряман ювлады бюйцк щярби, сийаси вя стратежи 
ящямиййяти олан тарихи гялябяйя юз лайигли тющфясини вер-
мишдир. 

Яминям ки, бу эцн юлкяляримиз арасында достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятлярини мющкямляндирмякля биз фашизмя гаршы 
мцбаризядя халгларымызын нцмайиш етдирдийи сарсылмаз бирлийи 
ябяди йашадаъаьыг. 

Бу яламятдар эцндя Сталинград вурушмасында щялак олан-
ларын хатирясини дярин миннятдарлыг щисси иля йад едир, бу дюйцш-
лярин иштиракчыларына, бцтцн мцщарибя ветеранларына бюйцк ещ-
тирамымы билдирирям. 
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Сизи бир даща тябрик едир, сизин щяр биринизя мющкям ъансаь-
лыьы, узун юмцр вя уьурлар арзулайырам. 

 

Щюрмятля, 
 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 1 феврал 2003-ъц ил 
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЯБДЦЛ КАЛАМА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Шаттл «Коламбийа» космик эямисинин гязайа уьрамасы 

вя екипаж цзвляринин тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярлян-
дирди. 

Баш вермиш фаъия нятиъясиндя щямвятяниниз Калпана Чау-
ланын щялак олмасы иля ялагядар Сизя, мярщумун аилясиня вя 
бцтцн Щиндистан халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

 
      ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 3 феврал 2003-ъц ил 
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ИСРАИЛ ДЮВЛЯТИНИН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АРИЕЛ ШАРОНА 
 
Щюрмятли Баш назир! 
Шаттл «Коламбийа» космик эямисинин гязайа уьрамасы 

вя екипаж цзвляринин тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярлян-
дирди. 

Баш вермиш фаъия нятиъясиндя юлкянизин илк астронавты Лиан 
Рамонун щялак олмасы иля ялагядар Сизя, мярщумун аилясиня 
вя бцтцн Исраил халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 3 феврал 2003-ъц ил 
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АЗЯРБАЙЪАН ЩЯМКАРЛАР ИТТИФАГЛАРЫ 
КОНФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ЫЫ ГУРУЛТАЙЫНА 

 
Щюрмятли гурултай нцмайяндяляри! 
Сизи Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасы-

нын ЫЫ гурултайынын юз ишиня башламасы мцнасибятиля саламлайыр 
вя сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Щцгуги дювлят вя вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу просесини 
йашайан мцстягил Азярбайъан Республикасында кечян иллярдя 
инсан щаглары вя азадлыгларынын бяргярар олмасы, вятяндашларын 
ямяк вя сосиал щцгугларынын тямин олунмасы сащясиндя ардыъыл 
аддымлар атылмышдыр. Бейнялхалг стандартлара ясасланан зярури 
ганунвериъилик базасынын йарадылмасы вя дювлят идарячилик сис-
теминин базар игтисадиййатынын принсипляриня уйьун тякмилляш-
дирилмяси дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин сямяряли шякилдя 
щяйата кечирилмясиня даща ялверишли шяраит йаратмышдыр. Йени 
иътимаи-сийаси вя игтисади системин тяшяккцл тапдыьы дюврдя вя-
тяндашларын сосиал вя игтисади мянафеляринин горунмасы йалныз 
дювлят органларынын дейил, щямчинин щямкарлар иттифагынын да 
ясас ишиня чеврилир вя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Бу эцн республикамызын игтисади потенсиалындан даща ся-
мяряли истифадя едилмяси вя вятяндашларымызын мадди рифащ щалы-
нын йахшылашдырылмасы мягсяди иля щяйата кечирилян игтисади 
ислащатлар юз бящрясини вермякдядир. Юлкямиздя йени игтисади 
систем, йени мцлкиййят формалары вя тясяррцфат механизмляри 
формалашмыш, игтисадиййатымыз ардыъыл инкишаф йолуна гядям 
гоймушдур. Хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяррцфат сцбйект-
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ляринин фяалиййяти цчцн йарадылан шяраит инсанларын фярди тяшяб-
бцскарлыьынын реаллашмасына эениш мейдан ачмышдыр. 

Сащибкарлыьын инкишафы юлкя игтисадиййатында юзял бюлмянин 
апарыъы мювге газанмасына тякан вермишдир. Йени шяраитдя 
щямкарлар иттифагларынын ъямиййятдяки ролу даща да артмышдыр. 
1994-ъц илдя гябул олунмуш «Щямкарлар Иттифаглары щаггын-
да» Азярбайъан Республикасынын гануну бу гурумун ъямий-
йятимиздяки  фяалиййятинин йени принсипляр ясасында тянзимлян-
мяси вя вятяндашларымызын сосиал-игтисади мянафеляринин го-
рунмасында фяал иштиракы цчцн щцгуги база йарадыр. Щямкар-
лар иттифагы щазыркы дюврдя ямяк просесиня ъялб олунмуш Азяр-
байъан вятяндашларынын щцгугларынын мцдафиячиси кими, юлкя-
миздя фяалиййят эюстярян бцтцн мцяссисялярдя, о  ъцмлядян 
хариъи сярмайя иля ишляйян тяшкилатларда, трансмилли кампани-
йаларда иш шяраитинин мцасир стандартлара  уйьунлашдырылмасы, 
сосиал проблемлярин щялли вя  ямяк щцгугларынын тямин олун-
масы сащясиндя йени метод вя васитялярдян истифадя едяряк да-
ща ардыъыл вя мягсядйюнлц фяалиййят эюстярмялидирляр. Вятян-
дашларымызын ян бюйцк иътимаи тяшкилаты олан щямкарлар иттифаг-
лары йени ъямиййят гуруъулуьунда йахындан иштирак етмяли, со-
сиал сийасятин щяйата кечирилмясиндя юнямли рол ойнамалыдырлар. 

Азярбайъан Республикасынын мцстягил дювлят кими бейнял-
халг алямя сых интеграсийа олунмасы щямкарлар иттифаглары гар-
шысында да эениш перспективляр ачыр вя мцщцм вязифяляр гойур. 
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын 2001-
ъи илдя дцнйанын ян нцфузлу щямкарлар тяшкилатына – Бейнял-
халг Азад Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасына цзв гябул 
едилмяси республикамызын дцнйада нцфузуна, юлкямиздяки вя-
тяндаш ъямиййяти гуруъулуьуна, демократик тясисатларын ро-
луна верилян гиймятин тязащцрцдцр. Бу, ейни заманда Азяр-
байъан Щямкарлар Иттифагы Конфедерасийасына ямяйин тяшкили 



357 

 

вя сосиал проблемлярин щялли сащясиндя дцнйа юлкяляринин тяъ-
рцбясини дяриндян юйрянмяк, мцвафиг гурумларла гаршылыглы 
файдалы ямякдашлыг мцнасибятляри йаратмаг вя дювлятимизин 
сосиал-игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясиндя йахындан 
иштирак етмяк имканы верир.  

Яминям ки, щямкарлар иттифаглары дюврцн тялябляриня уйьун 
олараг юз фяалиййятини йенидян тяшкил едяъяк, Азярбайъан Рес-
публикасында демократик, азад ъямиййятин, инсанларын фираван 
щяйатынын бяргярар олмасы йолунда эяляъякдя дя юн сыраларда 
аддымлайаъагдыр. Щесаб едирям ки, икинъи гурултай щямкарлар 
иттифагларынын фяалиййятинин даща сямяряли тяшкилиня вя ъямий-
йятдяки мювгейинин даща да мющкямлянмясиня тякан веря-
ъякдир. 

Гурултайын ишиня уьурлар вя гябул едяъяйиниз гярарларын щя-
йата кечирилмясиндя сизя бюйцк мувяффягиййятляр арзулайырам. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 3 феврал 2003-ъц ил   
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МДБ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН  
МЯДЯНИ ЯМЯКДАШЛЫГ ШУРАСЫНЫН  
БАКЫДА КЕЧИРИЛМИШ 18-ъи ИЪЛАСЫНЫН 
ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 феврал 2003-ъц ил  

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли гонаглар, сизи  сямими-

гялбдян саламлайырам, МДБ-нин цзвц олан юлкялярин Мядяни 
Ямякдашлыг Шурасынын 18-ъи иъласынын Азярбайъанда кечирил-
мясиндян мямнун олдуьуму билдирирям. Биз, цмумян, 
МДБ-нин фяалиййятиндя мядяниййят сащясиня бюйцк ящямиййят 
веририк. 

МДБ дювлят башчыларынын, демяк олар, щамысы беля бир фикир-
дядир ки, Бирлик юлкяляри арасында мцнасибятлярин даща да инки-
шафынын, игтисади ямякдашлыьын эенишляндирилмясинин тямин 
олунмасында мядяниййят сащяси чох бюйцк рол ойнайыр. Бу, 
щягигятян, белядир. Биз щансы юлкяйя вя ня гядяр мал сатыр, 
ондан ня гядяр алырыг – буну чох аз адам билир. 

Мясялян, яэяр инди сорушсаг ки, МДБ юлкяляриндян щяр бири 
иля диэярляри арасында, yaxud Azərbaycanla Rusiya arasında 
mal dövriyyəsi nə qədərdir, hesab edirəm ki, bu suala cavab 

vermək çətin olacaqdır. Mən bunu mədəniyyətin, incəsənətin 
əhalinin geniĢ dairələrinə nə qədər bəlli olduğunu və qarĢılıqlı 
münasibətlərə necə güclü təsir göstərdiyini – bunu heç nə ilə 

ölçmək olmaz – vurğulamaq üçün deyirəm.  
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Ġndi MDB-də müvafiq idarələrin müxtəlif təĢkilatları çox-
dur. Amma mən hesab edirəm ki, onların arasında mədəniy-

yət daha mühüm rol oynayır. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, bu 
təkcə mənim fikrim deyildir. Bu bizim – MDB ölkələri dövlət 

baĢçılarının görüĢlərində həmiĢə səslənən ümumi fikirdir. Ona 
görə də mən Ģadam ki, siz görüĢürsünüz, məsələləri müzakirə 

edirsiniz, bir-birinizə kömək göstərir və ölkələrimiz, müstəqil 
dövlətlərimiz arasında mədəni mübadiləni təmin edirsiniz.  

Dövlətlər və xalqlar, ayrı-ayrı insanlar arasında dostluğun 
möhkəmlənməsinə mədəniyyət qədər güclü heç nə təsir göstə-

rə bilməz. 

Dövlət baĢçısı hər hansı ölkədə səfərdə olarkən və orada 
çıxıĢ edərkən iki ölkə arasındakı əlaqələrdən – iqtisadi-ticarət 

əlaqələrindən ümumi Ģəkildə bəhs edir. Ancaq hansısa Ģairin, 
yazıçının, bəstəkarın, rəssamın hələ hansısa əsrdə filan-filan 

əsərlərdə xalqlarımızın dostluğunu tərənnüm etməsi barədə 
isə daha ifadəli və inandırıcı Ģəkildə danıĢır.  

Биз эörkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin ana-
dan olmasının 85 illiyi münasibətilə тянтяняли yubiley мяраси-

ми кечирмяйя щазырлашырыг. Onun «Yeddi gözəl» kimi çox məĢ-

hur baleti var. Onun parlaq musiqisi, bəstəkarlıq sənətinin ən 

yüksək səviyyədə olması, bu baletin XX əsr dünya mədəniy-
yəti inciləri sırasına düĢməyə layiq olması – bütün bunlar öz 

yerində. Ancaq bəstəkarın Xll əsrdə yaĢamıĢ və slavyan gözə-

lini, Çin gözəlini və baĢqalarını tərənnüm etmiĢ Nizami Gən-

cəvinin poemasından istifadə etməsi xüsusi təsir bağıĢlayır. 
Deməli, Nizami hələ 800 il əvvəl bu reallığı görmüĢ və özünün 
ölməz poemasında təsvir etmiĢdir. Bizim müasirimiz Qara 

Qarayev isə bu süjetdən istifadə edərək, tamamilə baĢqa for-
mada, amma eyni məzmunda əsər yaratmıĢdır. 
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Nizaminin poemasını oxuyursan və orada həmin gözəllərlə 
bağlı sözləri axtarıb tapırsan, baletə tamaĢa edəndə isə hansı 

gözəlin hansı ölkədən olduğunu bilmək çətin olmur ki, bu, 
Çin, bu isə slavyan gözəlidir, çünki rejissor iĢi də, musiqi də 

son dərəcə mükəmməldir. Mən bunu ona görə deyirəm ki, 
mədəniyyətin həmiĢə, təkcə indi yox, qədim dövrlərdən indi-

yədək xalqlar arasında, dövlətlər arasında, ölkələr arasında 
qarĢılıqlı münasibətlərin inkiĢafında necə mühüm rol oyna-

dığını daha inandırıcı Ģəkildə ifadə edim. Ġndi MDB-də, əl-
bəttə, hər ölkə öz xüsusiyyətlərini, öz dövlət müstəqilliyini qo-
ruyub saxlamaqla, öz mənafelərini müdafiə etməklə daha 

geniĢ surətdə əməkdaĢlığa yönəldilmiĢ ardıcıl tədbirlər görü-

lür. Eyni zamanda, bütün hallarda bizə köməyi dəyən mədə-

niyyət kimi bir vasitədən istifadə edirik.  
Siz mədəniyyət xadimlərisiniz və öz ölkələrinizdə mədəniy-

yət nazirliklərinə baĢçılıq edirsiniz. Budur, siz Azərbaycanda 
toplaĢmısınız, mənim qeyd etdiyim məsələləri müzakirə etmi-

siniz. Mən orada sizin nə etdiyinizi bilmirdim, əlimin altında 
heç bir kağız, heç bir arayıĢ yoxdur. Mən bunu bilmirəm. 

Amma mən bütün həyatım boyu, həmiĢə və hər yerdə, həyatı-
mın bütün mərhələlərində, cəmiyyətin inkiĢafının bütün dövr-

lərində mədəniyyətə böyük əhəmiyyət vermiĢəm. Buna görə 
də mən sizi təbrik edirəm və əminəm ki, siz, sadəcə olaraq, 

görüĢmək, söhbət etmək, bir-birinizə xoĢ sözlər demək üçün 
toplaĢmamısınız. Hər bir görüĢdə, mən isə istərdim ki, xüsu-

sən bu görüĢdə siz özünüz bildiyiniz və mənim dediyim məsə-

lənin həlli üçün daha bir ciddi addım atasınız.  

Y u r i   Y a r o v (МДБ-нин иъра katibi): Ъянаб Президент,  
səmimi qəbula və Bakıda toplaĢmaq imkanı yaratdığınызa gö-

rə Сизя мinnətdarlığıмı bildirərək qeyd ediм ki, prezident 
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Heydər Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin fəaliyyətində mə-

dəniyyət sahəsinə daim diqqət yetirən bir insandır. ġuranın 

üzvlərinin bu gün məhz burada toplaĢması məhz Sizin xidmə-

tinizdir, sizin dövlətinizin xidmətidir. 

ġuranın əvvəlki iclasında Azərbaycanın Mədəniyyət naziri 
ġuranın sədri seçildi və bundan sonra Bakıda keçirilmiĢ ilk 

iclas axırıncı 8 il ərzində ən mötəbər iclas олду. Bunu da əlavə 
ediм ki, bu, yaxĢı ənənədir, bugünkü iclasdan baĢlayaraq 

estafet davam etdiriləcəkdir. Biz minnətdarıq ki, bu gün 
iĢgüzar söhbət oldu. Ümid edirik ki, Azərbaycanın sədrliyi ilə 
və əgər Siz bizim təklifimizi müdafiə etsəniz, Bakıda MDB öl-

kələri musiqi kollektivlərinin beynəlxalq festivalını keçi-
rərdik.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Bu ideyanı dəstəkləyирям. Ancaq bu 
tədbir dövlət baĢçılarının Zirvə toplantısı ilə eyni vaxta təsa-

düf etməməlidir.  
Y u r i  Y a r o v: Bu festival MDB-nin üzvü olan ölkələrin 

dövlət baĢçılarının mədəni əməkdaĢlığı geniĢləndirmək sahə-

sində qarĢıya qoyduqları vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair 

tədbirlərdən biri olacaqdır.  
M i x a i l   ġ v i d k o v (Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət 

naziri): Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edərək билдирим ki, 
bunu, adətən, ġuranın sədri edir. Ancaq indiki sədr həm də 

Azərbaycanın Mədəniyyət naziri olduğu üçün bu mühüm 
vəzifəni yerinə yetirmək mənə tapĢırılmıĢdır. Mən bunun öh-

dəsindən yaxĢı gələ bilməyəcəyəm, çünki mən nisbətən təzə 
nazirəm. Cənab Prezident, bu görüĢə görə, bizi mehribanlıqla 
qarĢıladığınıza görə Sizə minnətdarıq. Bu görüĢ bizim üçün 

çox mühümdür, çünki Ukrayna tərəfinin təĢəbbüsü ilə Polad 
Bülbüloğlunun ġura sədri seçildiyi Moskvadakı yığıncaqdan 
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sonra biz ilk dəfə toplaĢaraq, 2005-ci ilədək əməkdaĢlığımızla 
bağlı mövzuda 14 məsələni artıq müzakirə etmiĢik.  

 2005-ci il Birliyin bütün ölkələri üçün çox mühüm bir 
dövrdür. Bizim birgə fəaliyyətimizdə, əlbəttə, faĢizm üzərində 

qələbənin 60 illiyi ilə bağlı tədbirlər əsas yer tutacaqdır. Bu 
tarix MDB xalqları üçün öz əhəmiyyətini indi də saxlamıĢdır 

və srağagün Volqoqradda keçmiĢ Sovet Ġttifaqının, əslində, 
burada vuruĢmuĢ bütün xalqların nümayəndələri iĢtirak et-

miĢdir. Siz bilirsiniz ki, o torpaqda bir çox azərbaycanlı qəh-
rəmanlar canlarını qurban vermiĢ və çoxları da Berlinə qədər 
gedib çıxaraq, vətənə qayıtmıĢlar. Bu bizim atalarımızın bay-

ramıdır və o hamımızı birləĢdirir.  
Bu gün MDB-də mədəniyyətlə bağlı dialoqlar və proseslər, 

bütövlükdə, dünyada baĢ verən proseslərlə yanaĢı gedir. Bunu 
baĢa düĢmək bizim üçün çox vacibdir. Avropa inteqrasiyası 

var, Asiya inteqrasiyası prosesləri var, türk dünyası var və bü-

tün bunlar tamamilə yeni proseslərdir. Bu gün biz iclasımızda 

dedik ki, ötən illər üçün yas saxlamamalıyıq, çünki bunun 
mənası yoxdur, gələcəyimizi düĢünməliyik.  

Biz baĢqa, yeni dünyada yaĢayırıq, indi baĢqa qanunlar, 
baĢqa mexanizmlər qüvvədədir və biz MDB çərçivəsində döv-

lətlərimizin cəlb olunduğu bütün coğrafi-siyasi amilləri nəzərə 
almalıyıq. Buna görə də mədəniyyət sahəsində hamı ilə əmək-

daĢlıq etmək, əlbəttə, vacibdir. Bu əməkdaĢlıq ümumi xarak-
terli bütün proseslərə – iqtisadi, siyasi proseslərə təsir göstərir. 

Bu bizim hamımızı özünə cəlb edir. Odur ki, kitabxanalar-
arası mübadilə, rəssamlıq təhsili sahəsində mübadilə prob-
lemlərini müzakirə edərkən, qanunvericilik bazasına da diq-

qət yetirməliyik, çünki biz mədəniyyət sahəsində müxtəlif qa-
nunvericiliyə malik dövlətlərlə əməkdaĢlıq edirik. Bu qanun-
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vericilik eyniləĢdirilə bilməz, lakin burada hansı kommuni-
kasiyaların olduğunu baĢa düĢmək lazımdır. Bir sözlə, mən 

bütün həmkarlarımın fikrini ifadə edirəm, bu iĢdə ġura sədri-
nin fəaliyyəti ona görə çox vacibdir ki, ġura ölkələrimizin 

mədəniyyətinin yeni minilliyin çağırıĢlarına hazır olmasında 
mühüm rol oynasın. Hər Ģeydən göründüyü kimi, bu bir o qə-

dər asan məsələ deyildir. Lakin mədəniyyət insanlara rahatlıq 
gətirmək, onların həyatını mənalı etmək üçündür. Biz müxtə-

lif konfessiyalara mənsub, müxtəlif dillərdə danıĢan adam-
larıq. Ona görə də bizim üçün çox vacibdir ki, Yer kürəsinin 
bu hissəsində insanların qəlbində dinclik olsun. Mən qonaq-

pərvərliyə görə bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyi-
rəm. Bu gün, həqiqətən günəĢli oldu, çünki Siz havanı da  də-

yiĢmisiniz. Avropanın 16 dərəcə Ģaxta olan slavyan hissəsin-
dən gələnlər üçün bu, ayrıca bayramdır, lakin günəĢ həm də 

bizim qəlbimizdə idi, çünki biz Azərbaycanda mədəniyyətə 
yüksək münasibəti hiss etdik. 

(Rusiyanın Mədəniyyət naziri iclas iştirakçıları adından Azər-
baycan prezidenti Heydər Əliyevə yaraşıqlı vaza təqdim etdi).  

H e y d ə r   Ə l i y e v:  Bakı görüĢündə MDB ölkələrinin 
bütün mədəniyyət nazirləri iĢtirak ediр? 

P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Ъянаб Президент, Ermənis-
tanın, Özbəkistanın və Türkmənistanın mədəniyyət nazirləri 

bu görüĢə gəlməmiĢlər. Onlar ġuranın üzvləri olsalar da, Öz-
bəkistanın və Türkmənistanın nümayəndələri Moskva görü-

Ģündə də iĢtirak etməmiĢ, Ermənistan isə səfirlə təmsil olun-
muĢdu. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu, əlbəttə, hər ölkənin öz iĢidir, biz 

müstəqil dövlətlərik, bu iĢə müdaxilə edə bilmərik. Mənə Er-
mənistanın burada iĢtirak edib-etməməsi maraqlı idi, qalan 
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ölkələrin iĢtirak etmədiklərini heç bilmirdim də. Siz Polad 
Bülbüloğlunu ġuranın sədri seçmisiniz. Əlbəttə, sizdə də rota-

siya prinsipi olacaq. Biz MDB-də rotasiyanı artıq tətbiq et-
məyə baĢlamıĢıq. Kiyevdə axırıncı iclasda bunu Vladimir 

Vladimiroviç özü təklif etdi, ondan əvvəl KiĢinyovda da 
rotasiya prinsipinə keçməyi təklif etmiĢdi və elə bu prinsiplə 

də biz Leonid Daniloviç Kuçmanı seçdik. Hesab edirəm ki, 
bu, düzgün qərardır və siz də bunu yaddan çıxarmamalısınız. 

Əlbəttə, siz hələ təzə-təzə möhkəmlənirsiniz. Mən MDB-nin 
iclasında dedim ki, Vladimir Vladimiroviç MDB-ni möhkəm-
lətdi, birləĢdirdi və buna görə də indi baĢqası rəhbərlik edə 

bilər. Burada da məsələyə təxminən belə yanaĢmaq lazımdır. 
Görünür, siz onu çoxdankı nazir kimi seçmisiniz. Lakin bu-

nunla belə, rotasiya prinsipində əlifba sırası əsas götürülür. 
Elə əlifbaya görə də Azərbaycan birinci yerdədir. Deməli, siz 

prinsipi pozmamısınız. Əlbəttə, mən özüm MDB-yə baĢçılıq 
etmək iddiasında deyiləm və əgər sabah hətta əlifba prinsipi 

ilə mənə MDB-nin sədri olmaq təklif edilsə, bunun lazım 
olub-olmadığını fikirləĢəcəyəm. Belə məsuliyyəti öz üzərinə 

götürmək çox ciddi iĢdir. Bu məsələdə sizə «afərin» demək 
olar. Siz əlifbaya riayət edirsiniz, ona görə də sizə irad tutmaq 

olmaz. Əlifbanın növbəti hərfini tətbiq etmək daha çətin 
olacaqdır.  

M u x t a r  G ü l - M ə h ə m m ə d (Qazaxıstanın Mədəniy-
yət, Informasiya və Ictimai Həmrəylik naziri): Ъянаб Прези-

дент, məlumat  verərək bildiriм ki, fevralın 5-də daha bir təd-
bir nəzərdə tutulmuĢdur: bu görüĢdə türkdilli ölkələrin, o 
cümlədən  6 müstəqil dövlətin və Rusiya Federasiyasının sub-

yekti olan 6 türkdilli ölkənin mədəniyyət nazirləri iĢtirak edə-

cəklər. Orada da bizim liderimiz Azərbaycanın Mədəniyyət 
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naziri olacaqdır. Həqiqətən, TÜRKSOY-un yaradılması tə-

Ģəbbüsü Polad Bülbüloğluna məxsusdur. Bu gün biz fikir mü-

badiləsi apardıq. Türkdilli xalqlar 200 milyon nəfərə çatır, 
Rusiyada türk mədəniyyətinin, türkdilli sivilizasiyanın əhə-

miyyəti böyükdür. Rusiya Federasiyasının bu barədə ayrıca 
planları vardır və biz də onların həyata keçirilməsində fəal 

iĢtirak edəcəyik. Buna görə də təkcə mədəniyyətin inkiĢafına 
deyil, həm də bütün sosial sahənin inkiĢafına daim diqqət 

yetirdiyinizə görə Sizə ürəkdən təĢəkkür edirik. Bu gün biz 
bunu öz gözlərimizlə gördük – filarmoniya bərpa olunur, 
muzeylər, teatrların hamısı fəaliyyət göstərir. Biz yaxĢı bilirik 

ki, Birliyin bəzi ölkələrində teatrlar bağlanmıĢdı, incəsənətin 
tam bir sıra növləri sönmüĢdü. Azərbaycanda isə yeni Ģəraitdə 

mədəniyyət də, təhsil də, bütün sosial sahələr çiçəklənir və 
dinamik inkiĢaf edir. Mən bu qayğıya və qonaqpərvərliyə 

görə, bizimlə görüĢmək üçün vaxt tapdığınıza görə, həmkarla-
rım adından bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Çox sağ olun, Sizə cansağlığı və xoĢ diləklər arzulayırıq. Qa-
zaxıstanda Sizi çox sevirlər, Qazaxıstana hər gəliĢinizi, Qaza-

xıstan dövlətinin baĢçısı Nursultan Nazarbayevin Sizə səmimi 
və dostcasına münasibətini yaxĢı xatırlayırıq. Sizə uzun ömür, 

cansağlığı arzulayırıq. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Мараглыдыр, Rusiya Federasiyasının iri 

türkdilli respublikaları olan Tatarıstan və BaĢqırdıstan TÜRKSOY-
da iĢtirak едирляр? 

П о л а д   Б ц л б ц л о ь л у: Бяли, bu respublikalar TÜRKSOY-
da iĢtirak edirlər. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Fevralın 6-da Opera və Balet Teatrın-

da Qara Qarayevin xatirəsinə həsr edilmiĢ konsert olacaqdır, 
sizi bu konsertə dəvət edirəm. Bu, yaxĢı simfonik konsert ola-
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caqdır. Bilirəm ki, onu Rauf Abdullayev hazırlayır. Bu yaxın-
larda mən Qara Qarayevin oğlunu qəbul etdim və mənə de-

miĢdilər ki, onun mənzili yoxdur. Mən sərəncam verdim ki, 
ona dərhal üçotaqlı mənzil ayrılsın. Ġndi o burada deyildir, 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına getmiĢdir. O mənə məlumat 
verdi ki, Rauf Abdullayev Qara Qarayevin tələbələrinin əsər-

lərindən ibarət bir neçə simfonik konsert hazırlayır. Bunu da 
həyata keçirmək lazımdır. Bu, silsilə konsertlər olmalıdır. 

Çünki bir var Qara Qarayevin özü, bir də var onun məktəbi, 
tələbələri. Onların sayı isə az deyildir. Müasir musiqiçilər nəs-
li nümayəndələrinin hamısı Qara Qarayevin tələbələridir. 

Söhbət simfonik musiqidən gedir. Ġndi konsertlər verin, filar-
moniyada bərpa iĢləri qurtardıqdan sonra isə orada davam 

etdirərsiniz. 
Hazırda filarmoniya yenidən qurulur. Bu, gözəl və qədim 

bina 100 il öncə tikilmiĢdir. Vaxt ötdükcə yararsız hala düĢ-

müĢdü. Əvvəl onu bərpa etməyə imkanımız yox idi, lakin 

mən vəsait axtarıb tapdım. Kimlərsə bizə hansısa faizlərlə 
kreditlər təklif edirdilər. Nə üçün? Biz bunun üçün öz büdcə-

mizdən vəsait ayırdıq. DüĢünürəm ki, ilk konserti Mstislav 
Rostropoviç verəcəkdir. O bizim həmyerlimizdir. Hər dəfə 

buraya gələndə təəssüflənirdi ki, filarmoniya yoxdur. Vaxtilə 
o bu filarmoniyada konsertlər vermiĢdir və bizə irad tuturdu 

ki, nə üçün onu bərpa etmirik. O, filarmoniyanın bərpa olun-
duğundan xəbər tutanda sevindi və gəlməyi vəd etdi. Rostro-

poviçin idarəsi ilə simfonik konsert dünya miqyaslı hadisədir.  
Сизлярдян мяним salamıмı öz ölkələriniзин rəhbərlərinə 

yetirməyi xahiĢ едирям.Саь олун. 
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ТЦРКСОЙ ТЯШКИЛАТЫНЫН ЦЗВЦ ОЛАН 
ЮЛКЯЛЯРИН МЯДЯНИЙЙЯТ НАЗИРЛЯРИ  
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ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
6 феврал 2003-ъц ил 

 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən TÜRKSOY təĢkilatinin yeni 

toplantısının iĢtirakçılarını salamlayıram və burada – Azərbay-
canda hamınıza uğurlu fəaliyyət arzulayıram. Türkdilli döv-

lətlər birliyi əmələ gələndən sonra bizim təĢkilatlar içərisində ən 
irəli getmiĢ qurumlardan biri TÜRKSOY-dur.  TÜRKSOY ha-

mını birləĢdirir. Amma hansısa baĢqa bir təĢkilatda hərə bir 
tərəfə çəkir. Ona görə biz sizin təĢkilata çox diqqət yetirir, 
əhəmiyyət veririk. Biz dövlət baĢçıları olaraq, türkdilli dövlət 

baĢçılarının toplantılarında birinci növbədə mədəni əlaqələri 
inkiĢaf etdirmək məsələsini qoyuruq. Təbiidir, iqtisadi 

əməkdaĢlığın, insani əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi məsələləri 
də vardır. Bunların hamısı vardır. Ancaq bunların hamısının 

kökündə mədəniyyət, dil, bizim adət-ənənələrimiz durur.  
Bizi bir-birimizə bağlayan nədir? Dilimizin kökü. Düzdür, 

bəziləri bir-birini baĢa düĢmür. Amma biz dilimizə görə eyni 
kökdən gəlmiĢ xalqlarıq.  

Ġkincisi, bizim müĢtərək mədəniyyətimiz, ənənələrimiz, 
müĢtərək mənəvi dəyərlərimizdir. Bunlar əsrlər boyu türkdilli 

xalqları bir-biri ilə bağlayıb, birləĢdirib, yaxınlaĢdırıbdır. 
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Sonra rus imperatorluğu, ondan sonra isə sovet imperator-
luğu dövründə biz bunları itirmədik, ancaq bir-birimizdən bir 

qədər aralandıq. Doğrudur, tamam aralanmadıq, biz Türk-
mənistan nümayəndələri ilə hər il burada görüĢürdük, yarıĢ 

keçirirdik. Türkmənistan pambıqçıları Azərbaycana gəlirdi-
lər, bizim pambıqçılar isə Türkmənistana gedirdilər. Yəni 

bunlar var idi. Amma oturub danıĢmırdıq ki, axı bizim dili-
mizin bir kökü vardır. Bizim yaxın adət-ənənələrimiz vardır.  

Bu barədə danıĢmırdıq, çünki onda sovet ideologiyası, bir 
də ümumi sovet xalqı vardı. Get-gedə millətlər əriyib gedirdi, 
olacaqdı ümumi sovet xalqı. Sovet xalqı. Bunlar da hamısı – 

Elçin, Polad, Fatma xanım... sovet xalqının adamlarıdır. O 
qədər «sovet xalqı» olublar ki, bəzən öz dillərini də yaddan 

çıxarıblar. 
Amma imperatorluq dağıldı, biz müstəqil olduq. Onda an-

ladıq ki, bizim hələ ulu babalarımız vaxtilə həmiĢə bir yerdə 
olublar, bir kökdən gəliblər, bir yerdə vuruĢublar. Bunların 

eyni adət-ənənələri,  mahnıları, rəqsləri var. Polad yaxĢı bilir, 
bunlar hamısı eyni Ģeydir. Ona görə də Türkiyə Cümhuriy-

yətinin təĢəbbüsü ilə, xüsusən mərhum Turqut Özalın və 
doqquzuncu prezident Süleyman Dəmirəlin təĢəbbüsü ilə 

Türkdilli dövlətlər birliyi yarandı. Son dövrdə hər il müxtəlif 
ölkələrdə Türkdilli dövlətlər birliyinə daxil olan dövlət baĢçı-

larının görüĢünü keçiririk. ÇalıĢırıq, iqtisadiyyatımızı irəli 
aparırıq. Amma mədəniyyət sahəsində sizin iĢləriniz bizim-

kindən də yaxĢı gedir. Ona görə də mən sizi təbrik edirəm. 
Çox məmnunam ki, buraya toplaĢmısınız. Ġndi Türkiyə, 
Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Qaqauziya, Tatarıs-

tan, BaĢqırdıstan nümayəndələri buradadırlar. Mən çox ma-
raqlanırdım ki, bu toplantıya BaĢqırdıstanın, Tatarıstanın 
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nümayəndələri gələcək, ya yox. Çünki bunlar  böyük respubli-
kalardır. Ġndi günah onlarda deyil ki, bu respublikalar müs-

təqil ola bilməyiblər. Onların günahı yoxdur. Öz əhalisinin 
sayına görə – məsələn, Tatarıstanda deyəsən 4 milyon əhali 

var – böyük respublikalardır. 
Özü də güclü iqtisadiyyatı, hər Ģeyi var. Bu respublika müs-

təqil ola bilər. Eləcə də BaĢqırdıstan, elədirmi? Amma, o ki, 
qaldı Tıva, Xakasiya, Saxa (Yakutiya), Altay... Gəlin açıq 

danıĢaq. Heç kim – o cümlədən bəlkə mən də – bilmirdi ki, 
tıvalar türk kökündən gələn bir xalqdır. Düzdür, cənab Elçin? 
O bizim böyük yazıçılarımızdan  biridir. Bunu bilmirdik. 

Çünki «sovet xalqı» fikri beynimizə girmiĢdi, bunu bilmirdik. 
Mən Moskvada Siyasi Büroda çalıĢanda, – SSRĠ Nazirlər 

Soveti sədrinin birinci müavini idim – tıvalar mənim yanıma 
çox gələrdilər. Bir-iki dəfə söhbət etdik, dedik, axı bizim kö-

kümüz birdir. Ona görə də bunlar daha çox mənim yanıma 
gəlirdilər. Bunlara Krasnoyarskdan dəmir yolu çəkmək lazım 

idi. O vaxt Tıvanın rəhbərləri mənim yanımda tez-tez olur-
dular.   

Orada avtomobil yolları çəkmək çətin idi. Dəmir yolu istə-

yirdilər. Mən onlara kömək edir və qərarlar qəbul edirdim. 
Amma kimlərsə o tərəfdən, bu tərəfdən mane olurdu.  

Mən Altayda oldum. Orada məni Rusiya Federasiyası Ali 
Sovetinin deputatı seçmiĢdilər. SSRĠ Ali Sovetinin Azərbay-
candan deputatı seçilmiĢdim. Altay bizim babalarımızın qə-

dim məskənidir. Mən ora getdim. O vaxt Dağlıq Altay adı al-
tında tanınan ərazi indi Altay Respublikası adlanır.   

Mən o vaxt orada olarkən onlara deyirdim ki, siz türksü-

nüz, onlar deyirdilər ki, biz dağlıq altaylılarıq. Amma onların 

mənə olan münasibətini görürdüm. Onlar isə mənimlə «qo-
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hum» olduqlarını boyunlarına almırdılar. Amma indi qohum 
olmuĢuq. Mən istədim ki, sizin bu görüĢünüz bir qədər Ģux 

keçsin. Ġndi görün nə qədər türkdilli diyar var. Xakasiya, Tı-

va, Altay, Saxa... Saxadan da tez-tez mənim yanıma gələnlər 

olurdu. Orada yaĢayanların qəribə familiyaları var. Məsələn, 
Nikolay... 

Onların ad-familiyaları ruslarda olduğu kimidir. Rəhbər-
ləri vardı, adı Nikolay idi, mənim yanıma gəlirdi. Onun da 

problemləri vardı. Berkatitdən dəmir yolu çəkdirmək istə-
yirdi. Biz də bunu istəyirdik. Çünki orada çoxlu daĢ-kömür və 

dəmir filizi yataqları vardı. Lakin dəmir yolu çəkmək üçün 
vəsait yox idi. Amma mənim yanıma gəlib-gedirdilər. Ġndi 

onlardan kimin həyatda olub-olmadığını bilmirəm. 
Mən hələ 1948–1950-ci illərdə Leninqradda oxumuĢam. 

Xakasiyadan bir nəfər mənimlə oxuyurdu. Mən o vaxt Xa- 
kasiyanı tanımırdım. Ondan soruĢdum ki, Xakasiyada 

yaĢayanlar kimlərdir, hansı millətdəndir, müsəlmandırlarmı? 
Türkdürlərmi? O özü bunu izah edə bиlmirdi.  

E l ç i n   Ə f ə n d i y e v: Onlar Ģamandırlar. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: ġaman olsalar da, türkdürlər. Türk-

lər də Ģamandır.  
Mən sizin təĢkilatın iĢindən çox razıyam. Təəssüf edirəm 

ki, bəzi cümhuriyyətlərdən gələn yoxdur. Təkcə Türkmənis-
tan nümayəndəsinin gəlməsi böyük bayramdır. YaxĢı bilirəm 
ki, Türkmənistan nümayəndələri çox yerə getmirlər. Amma 

əgər Türkmənistan nümayəndəsi Azərbaycana gəlibsə, bu 
mənim dostum, qardaĢım, TürkmənbaĢı Saparmurad Niya-

zovun Azərbaycan–Türkmənistan dostluğuna olan sədaqəti-
dir. Doğrudurmu? XahiĢ edirəm mənim salamımı, hörmətimi  

ona çatdırın. Deyin ki, orada baĢ vermiĢ hadisələrdən mən 
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çox sıxıldım. Ancaq yaxĢı ki, o bu vəziyyətdən çıxa bildi. 
Onun gücü var. Oradakı bəzi adamlar baĢa düĢmürlər ki, belə 

bir insanı hakimiyyətdən devirmək olmaz. Bizim dostumuz 
TürkmənbaĢı həmiĢə sayıqdır, ikincisi də, öz rəqiblərindən 

daha böyük qüvvəyə malikdir. Bütün xalq arxasındadır. 
Arxasında xalq duranda, ona heç nə etmək olmaz.  

Məsələn, 1994-cü ildə burada məni hakimiyyətdən salmaq 
istədilər. Özü də cəmi bir il idi ki, mən hakimiyyətə gəlmiĢ-

dim. 1993-cü ildə burada Elçibəy hökumətini yıxırdılar. Elçi-
bəy hökuməti məni Naxçıvandan buraya dəvət etdi ki, gəlib 
onları xilas edim. Mən buraya gəldim, onlar qorxub hamısı 

qaçıb getdilər. Sonra Gəncədən Surət Hüseynov adlı bir pol-
kovnik bura hücum etdi. Onun hücumunu dayandırdıq. Ba-

kıya gəldi, dedim ki, nə istəyirsən? Dedi ki, prezident olaca-
ğam. Dedim ki, sən prezident ola bilməzsən. Mənə dedi ki, 

yox, olacağam. Dedim ki, xalq kimi seçsə, o da olsun. Xalq 
məni seçdi. Amma bir ildən sonra Surət Hüseynov yenə də 

dözmədi, burada çevriliĢ etməyə çalıĢdı. Mənim də silahım 
yox idi, ordu onun əlində idi. Mən bu otaqdan gecə saat 10-

da xalqa müraciət etdim. Ġki saatdan sonra bu meydana 500 
min insan toplaĢdı. Onların içərisində qadınlar da, uĢaqlar 

da, cavanlar, yaĢlılar da vardı. Bunun, xalqın qarĢısında heç 
kəs dura bilməzdi. Mən heç nə etmədim. Xalq onun cəzasını 
verdi. 

Ġndi TürkmənbaĢının da arxasında xalq dayanır. Ona görə 

də kimin ki, arxasında xalq var, ona heç nə etmək olmaz. 
Mən çox məmnunam ki, sən Türkmənistandan bura gəlmi-

sən. Tatarıstan prezidenti Mintimer ġaymiyev, BaĢqırdıstan 
prezidenti Murtaza Rəhimov da mənim dostumdur.  
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ġaymiyev Bakıda olub. Amma Rəhimov olmayıbdır. Mən 
bir neçə dəfə dəvət etmiĢəm ki, gəlsin, görüĢək. Mintimer 

ġaymiyev bütün dünyada məĢhur adamdır.  
P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u (Azərbaycanın Mədəniyyət nazi-

ri, TÜRKSOY-un Baş direktoru):  Hörmətli Prezidentimiz, mən 
bütün həmkarlarım adından Sizə dərin təĢəkkürümüzü bildir-

mək istəyirəm. Biz öz danıĢıqlarımızda dəfələrlə demiĢik ki, 
türkdilli ölkələrin baĢçıları arasında TÜRKSOY-a Sizin xüsusi 

qayğınız vardır. Siz yeganə ölkə rəhbərisiniz ki, TÜRKSOY-un 
Bakıda keçirilmiĢ toplantısında çıxıĢ etdiniz. Sizin nitqiniz 
proqram mahiyyətli idi və TÜRKSOY-un bütün sənədlərində 

bizim üçün proqram xarakterini indiyədək saxlayır.  
Keçən il TÜRKSOY-un 10 illik yubileyində Siz bizə təbrik 

məktubu göndərmisiniz. Həmin məktubda da bizim fəaliyyə-

timizi çox yüksək dəyərləndirmisiniz. Biz buna görə də Sizə 

dərin təĢəkkürümüzü bildiririk.  
Mən Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, biz bu gün Bakıda 

keçirdiyimiz XЫX toplantıda Altay və Saxa (Yakutiya) res-
publikalarını TÜRKSOY-a üzv qəbul etmiĢik. Yəni bizim 

təĢkilatımız bir qədər də geniĢlənibdir. Ġndi 14  ölkəni əhatə 
edir. Bu gün Sizin qəbulunuzda 12 ölkənin mədəniyyət nazir-

ləri və Qırğızıstandan nazir müavini var. Yəni Özbəkistandan 
savayı, hamı burada iĢtirak edir. Onlar daha çox Sizinlə 

görüĢmək üçün buraya gəliblər. Mən Sizə dərin təĢəkkürümü 
bildirirəm ki, vaxtınızın çox məhdud olmasına baxmayaraq, 

bizi qəbul etmisiniz.  
Mən Sizə dərin təĢəkkürümü bildirirəm və Siz dediyiniz 

kimi, Türkiyə bu qurumun yaradılmasının təĢəbbüsçüsü və 

depozitar ölkə olduğuna görə, xahiĢ edərdim ki, bu ölkənin 
Mədəniyyət naziri Hüseyn Çelik də öz fikirlərini söyləsin.  
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H ü s e y n   Ç e l i k (Türkiyənin Mədəniyyət naziri): Möh-
tərəm Cümhur baĢqanımız, öncə Sizə ən dərin hörmətim və 

ehtiramımı bildirirəm. Mən Türkiyədən buraya gələrkən hör-
mətli BaĢ nazirimizlə və Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüĢdüm. 

Hörmətli BaĢ nazirimiz Abdullah Gül və partiyamızın sədri 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Sizə onların ən dərin salamlarını və 

ehtiramlarını yetirməyi xahiĢ etdilər.  
TÜRKSOY-un X1X toplantısının keçirilməsi ilə əlaqədar 

biz Bakıdayıq. Bu mənim Bakıya ikinci səfərimdir. Bildiyiniz 
kimi, bundan əvvəl mən hörmətli Ərdoğanla birlikdə buraya 
gəlmiĢdim. Mədəniyyət naziri təyin olunduqdan sonra Bakı-

ya ilk rəsmi səfərimi Azərbaycana, Bakıya etmiĢəm.  
Bu səfərimdən fövqəladə dərəcədə məmnun olduğumu 

Zati-alinizə bildirmək istəyirəm.  
Səfər zamanı mən Bakıdakı türk məktəblərində olmaq 

fürsəti əldə etdim. Qafqaz Universitetində, Anadolu liseyində 
görüĢlərim oldu. Bu təhsil ocaqlarındakı təmsilçilərimizin, 

müəllimlərimizin Zati-alinizə böyük minnətdarlığı var. Siz 
burada onlara qucağınızı açmısınız, onları himayə etmisiniz. 

Mən onların adından da Zati-alinizə təĢəkkür edirəm. «Hyaтt 
Recensi–Naxçıvan» otelində 200-dək türk iĢ adamı ilə bir-

likdə Ģam etdik, onların da adından Sizə təĢəkkür etmək is-
təyirəm. Siz onlara burada həqiqətən qol-qanad vermisiniz. 

Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı həm iqtisadi, həm də 
mədəni əlaqələr Sizin himayənizlə və bizim səyimizlə daha da 

inkiĢaf edəcəkdir. Bu sahədə bizim üzərimizə düĢən vəzifələri 
yerinə yetirməyə hazırıq. Bizi burada qəbul etdiniz. BaĢ 
nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, Mədəniyyət naziri Polad 

Bülbüloğlu baĢda olmaqla, burada bizə çox böyük qonaqpər-
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vərlik göstərdilər. Bununla bağlı öz minnətdarlığımızı  bildir-
mək istəyirəm. 

M u x t a r   G ü l - M ə h ə m m ə d (Qazaxıstan Respubli-
kasının Mədəniyyət, Informasiya və Ictimai Həmrəylik naziri): 

Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, mən həmkarlarım adından Sizə 
təĢəkkür etmək istəyirəm. Azərbaycanın prezidenti və türk 

dünyasının böyük Ģəxsiyyəti olaraq Siz TÜRKSOY yarandığı 
ilk gündən ona böyük kömək göstərmiĢ, türkdilli ölkələrin 

mədəni əlaqələrinin inkiĢafı sahəsində çox böyük iĢlər görmü-

sünüz. Yer üzündə türkdilli xalqların sayı 200 milyon nəfərə 
yaxındır. Sizin Ġstanbul sammitində dediyiniz sözlər mənim 

yaxĢı yadımdadır: vaxtilə SSRĠ-nin tərkibində 5 türkdilli 
respublika olmuĢdur, indi isə 6 müstəqil dövlətik. Bizim ulu 

babalarımız Orxоn-Yenisey ərazilərindən tutmuĢ Xəzərə, 
Qaqauziyaya qədər ərazidə yaĢamıĢlar.  

Biz bu gün Tatarıstanın Mədəniyyət naziri ilə birlikdə Bakı 
Dövlət Universitetində olduq. Oradakı muzeydə çox gözəl 

eksponatlar toplanmıĢdı. 
Orada bir qəribə eksponat da vardı. Bu Sizin orta mək-

təbdə oxuyarkən aldığınız attestat idi. Attestatdakı bütün 
qiymətlər «əla»dır. Sözümün sonunda dostunuz, qardaĢınız, 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin Sizə səmimi 
salamlarını çatdırıram. O Sizin haqqınızda çox dəyərli sözlər 

söyləyir. Deyir ki, Azərbaycan xalqı xoĢbəxtdir ki, onun Hey-
dər Əliyev kimi prezidenti var.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Nursultan Nazarba-
yev mənim çox köhnə dostumdur. 30 ildir, gənc vaxtlarından 
mən onu tanıyıram. Onu çox sevirəm. Bizim münasibətləri-

miz çox yaxĢıdır. Xəzər dənizində də biz birgə çox iĢlər görü-
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rük. Sən bunu yaxĢı bilirsən. Mənim ona salamımı yetir, ən 
xoĢ arzularımı çatdır.  

X ə l ə f   I Ģ m u r a t o v (Başqırdıstan Respublikasının Mə-

dəniyyət və Milli Siyasət naziri): Hörmətli Heydər Əlirza oğ-

lu, BaĢqırdıstan prezidenti Murtaza Rəhimov səmimi salam-
larını Sizə yetirməyi tapĢırmıĢdır. BaĢqırdıstan neftçiləri ölkə-

mizdəki neft yataqlarının mənimsənilməsində Azərbaycan 
neftçilərinin vaxtilə onlara göstərdikləri köməyi yüksək də-

yərləndirirlər. Ġl yarım bundan əvvəl burada BaĢqırdıstan mə-

dəniyyət və incəsənət günlərini keçirərkən biz çox mehriban-
lıqla qarĢılandıq. Ġndi, il yarım ötəndən sonra Bakının yaxĢı 

mənada çox dəyiĢdiyini görürük. Azərbaycanın nailiyyətləri 
bizi ürəkdən sevindirir. TÜRKSOY beynəlxalq təĢkilatı Rusi-

yanın türkdilli xalqlarının həyatında çox böyük rol oynayır. 
TÜRKSOY-un fəaliyyətini dəstəklədiyinizə görə biz Sizə çox 

minnətdarıq. Bizi mehribanlıqla qarĢıladığınıza görə öz həm-
karlarım adından Sizə çox sağ olun demək istəyirəm. Hər 

dəfə Azərbaycana gələrkən biz özümüzü burada öz evimizdə 
olduğu kimi hiss edirik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun. Mən sizin həmyerliniz 
Ziya Nuriyeviçlə bir yerdə iĢləmiĢям. O indi necədir?  

X ə l ə f   I Ģ m u r a t o v: O indi Moskvada yaĢayır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: BaĢqırdıstana gəlib-gedir?  

X ə l ə f   I Ģ m u r a t o v: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Özünü necə hiss edir? Ġmkan düĢən-

də, mənim salamımı yetirin. 
X ə l ə f   I Ģ m u r a t o v: BaĢ üstə. Mən qayıdanda Sizin 

dəvətinizi BaĢqırdıstan prezidenti Murtaza Rəhimova çatdı-

racağam.  
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I l d u s   T a r x a n o v (Tatarıstan Respublikasının Mədə-

niyyət naziri): Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, mən Tatarıstan 

prezidenti Mintimer ġaymiyevin Sizə çoxlu salamlarını 
gətirmiĢəm. Türk dünyasında, türkdilli xalqlar arasında birlik 

və əməkdaĢlığın möhkəmləndirilməsi iĢində Azərbaycan Res-
publikasının dövlət baĢçısı kimi, biz Sizin xidmətlərinizi yük-

sək dəyərləndiririk və Sizə təĢəkkürümüzü bildiririk. Mən Tu-
qan ölkəsindən, tatar xalqından böyük Azərbaycan xalqına 

çoxlu salamlar gətirmiĢəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun. Mən Tatarıstanda da ol-

muĢam. Moskvada iĢləyərkən oraya gəlmiĢdim. O vaxt mənə 

çox yerlərə getməyi məsləhət görürdülər. Amma mən elə 
yerlərə gedirdim ki, görüm oralarda nə var, nəyi öyrənəcə-

yəm. Tatarıstana gəlmiĢdim, orada oldum. Mintimer ġaymi-
yevlə, baĢqaları ilə də çoxlu görüĢlər keçirdim. Məndən sa-

lamlar söyləyin.  
I l d u s   T a r x a n o v: Türk dünyasının, türk xalqlarının 

böyüklüyü ondadır ki, bizim müĢtərək mədəniyyətimiz, tari-
ximiz, diлimiz var. Ona görə də biz birlikdə daha  güclü 

olacağıq.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Düz deyirsiniz. Siz bunu yaxĢı bilir-

siniz. Ancaq mən bu fürsətdən istifadə edərək bir də demək 
istəyirəm ki, milləti yaĢatmaq və millətin indiyə qədər olduğu 

kimi əzilməsi imkanlarının qarĢısını gələcəkdə almaq üçün 
dilimizi qorumalıyıq. Ġndi türkdilli millətlərin dillərində bir 

qədər fərq var. Amma bu dillərin kökü birdir. Mən belə dü-

Ģünmürəm ki, biz gərək dilimizi tatar dilinə oxĢadaq. Yaxud 
da ki, qırğızlar dillərini bizim dilə oxĢatsınlar. Yox.  

Əsrlər boyu dillərimiz belə yaranıbdır. Amma eyni zaman-
da dilin iĢlənməsi mümkün olmadığına görə, bizim dillərimiz 
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lazımi qədər inkiĢaf edə bilməyibdir. Ona görə də mən Azər-
baycan dili haqqında Fərman verdim. Azərbaycanda latın 

əlifbasına keçmək barədə Fərman verdim və onun yerinə ye-
tirilməsini təmin etdim. Azərbaycan dilinin bundan sonra da 

inkiĢaf etməsi mənim həyatımın ən birinci vəzifəsidir. Çünki 
millətin dilini əlindən alsan, onu öz dilindən məhrum etsən, o 

millət çox Ģey itirər. Amma millətin öz doğma dili, ana dili 
olanda, onu heç nə dəyiĢdirə bilməz.  

Allaha Ģükürlər olsun, bizim Azərbaycan dili çox mükəm-
məlləĢib, çox geniĢlənibdir. Dilimizin çox böyük lüğət ehtiyatı 
var. Bizim Azərbaycan dili Ģeиr dilidir. Yadımdadır, mən bir-

iki dəfə ya burada, ya da Türkiyədə toplantılarda nitq söylə-

yəndən sonra dostum Süleyman Dəmirəl mənə deyirdi ki, sən 

Ģeиr oxudun. Deyirdim ki, yox, mən nitq söylədim. O deyirdi 
ki, bilirəm, amma Azərbaycan dili o qədər Ģeиr dilidir ki, 

bəzən fərqinə varmaq olmur ki, nitq söyləyirsən, yaxud Ģeиr 
deyirsən.  

Eləcə də Anadolu türk dili. Anadolu türk dili də vaxtilə 
çox əzablar çəkibdir. Osmanlı imperatorluğunda, sarayda 

fars dili, ərəb dili iĢlənirdi. Türkiyədə türk dilinin inkiĢaf 
etdirilməsi böyük Atatürkün adı ilə bağlıdır. Bugünkü türk 

dilinin yaranması böyük Atatürkün xidmətləridir. Bilmirəm 
siz bunu demisiniz, yoxsa yox, mən Azərbaycanda Atatürk 

Mərkəzi yaratmıĢam. Çünki Atatürk təkcə Anadolu türklə-

rinin deyil, o bizim hamımızındır. Mən Anadolu türk dilinin 

nə qədər ağır vəziyyətdə olduğunu bilirdim. Əgər Atatürk dil 
haqqında qərarlar qəbul etməsəydi, bu gün belə gözəl Ana-
dolu türkcəsi olmazdı. Ona görə də dil, dil, bir də dil... Dili 

inkiĢaf etdirməliyik. Mən demiĢəm və bu gün də deyirəm. 
Bizim gənclərə deyirəm ki, rus dilini yaxĢı bilin, ingilis, fars, 
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ərəb, fransız dillərini də yaxĢı bilin. Amma bunların hamı-

sından yaxĢı öz Azərbaycan dilimizi öyrənin. Əgər bunu bil-

məsən, sən tam azərbaycanlı olmursan. Elədir, yoxsa yox? 
Mən bunu sizə ona görə deyirəm ki, dili inkiĢaf etdirmək 

TÜRKSOY-un əsas vəzifələrindən biridir. Dilimizi bir-birinə 
bağlamaq, yaxud da ki, bənzətmək lazım deyildir. Məsələn, 

türkmənlərin danıĢığının bir qismini mən baĢa düĢürəm. 
Amma bir qismini baĢa düĢmürəm. Eləcə də siz. Elədirmi? 

Türkmən və Azərbaycan dilləri bir-birinə daha da yaxındır. 
Türk dili və Azərbaycan dili eyni Ģeydir.  

H ü s e y n   Ç e l i k: Sizin danıĢdıqlarınızdan baĢa 

düĢmədiyim bir Ģey yoxdur. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Burada fərq yoxdur. Hətta əgər 

Türkiyədə bir qədər yaĢlı adamları götürsəniz, onlar məni 
daha yaxĢı anlayarlar. Mən bunu havadan götürməmiĢəm, 

Türkiyədə görmüĢəm. Çünki onlar əsl türk dilində danıĢırlar. 
Ġndi Ġstanbul ləhcəsinə bir qədər fransız sözləri salıblar, bir az 

da sözü əyirlər... 

H ü s e y n   Ç e l i k: Bir az da uydururlar... 
H e y d ə r   Ə l i ye v: Uydururlar, doğru deyirsən. YaxĢı 

ki, Türkiyənin belə Mədəniyyət naziri var.  

P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Türkiyənin Mədəniyyət naziri 
dil və ədəbiyyat müəllimidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənim dostumdur ki. Görürsən, 
mən elə bu mövzudan danıĢıram. Mən dil müəllimi deyiləm. 

Ədəbiyyat müəllimi də deyiləm. Mən siyasət adamıyam. An-
caq dilsiz, ədəbiyyatsız, Ģeиrsiz insan yaĢaya bilməz. 

Ġndi Avropada Ģeиr, ədəbiyyat yoxdur. Vaxtilə böyük ġeks-

pir, baĢqaları olublar. Biz onları oxuyurduq, heyran qalırdıq. 
Ġndi də biz burada ġekspirin əsərlərini tamaĢaya qoyuruq. Bu 
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yaxınlarda bizim Azərbaycan teatrında «Hamlet» pyesini 
tamaĢaya qoymuĢdular. Mən getmiĢdim. Yaxınlarda, deyə-

sən, bir baĢqasını hazırlayacaqlar. Elədirmi? Bunlar klassik 
ədəbiyyatdır. Amma indi Avropada belə ədəbiyyat yoxdur. 

Bizim keçmiĢdə də zəngin ədəbiyyatımız olubdur. Amma bu 
gün də, sabah da olmalıdır. Ġndi çoxları baĢını iqtisadiyyata 

qatır, fikirləĢir ki, burada və ya orada nə qədər pul qazana-
cağam. Vallah, məni həyatda para heç vaxt maraqlandırma-

yıbdır. Amma hər bir kitab, ya bizim Azərbaycan Ģairiнин, 
yazıçılarının kitabları, yaxud da rus ədiblərinin kitabları 
həmiĢə maraqlandırıbdır. Mən rus ədəbiyyatını da yaxĢı bili-

rəm. Yaxud Avropa ədəbiyyatı... Bunları da yaxĢı bilirəm. 
Yaxud fars ədəbiyyatı... Mən Firdovsinin «ġahnamə»sini 

gənc vaxtımda oxumuĢam. «ġahnamə»ni bilirsiniz də. MəĢ-

həddə Əbdülqasım Firdovsinin qəbrini də ziyarət etmiĢəm. 

Mən bunların hamısını bilirəm. Amma özümüzünküləri hamı-

sından daha çox bilirəm. Ona görə də bu iĢdə çalıĢın. Bu 

mənim sizə tövsiyələrimdir. Özünüz bilərsiniz.  
H ü s e y n  Ç e l i k: Cənab Prezident, Sizə çox təĢəkkür 

edirik, minnətdarıq.  
P o l a d   B ü l b ü l o ğ l  u: Cənab Prezident, TÜRKSOY-un 

ənənəsi var. Biz hamımızın adından Sizə hədiyyə etmək istə-

yirik. Üzərində də yazılıb, tarixi də göstərilib, bu, əl iĢidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunun adı nədir?     
P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u:  Kuzədir. Üzərində də Osmanlı 

gerbi həkk olunubdur. Cənab Prezident, bir də biz Azərbay-
can qaçqınları ilə bağlı kitab hazırlamıĢıq, müəllifi türk foto-
rəssamı Yavuz Alatandır. TÜRKSOY bunu çap edibdir. 

Ötən dəfə o, Azərbaycana gələrkən Sabirabad, Saatlı bölgə-

sində olmuĢdur. Kitab türk və rus dillərində buraxılıbdır. Ġndi 
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də ingilis və alman dillərində çapı hazırlanır. Kitabı Axundov 
adına Dövlət Kitabxanasına təqdim etmiĢik.  

Bir də məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Ankaradakı 
səfirliyimizin yaxınlığında bizə yer ayırmaq istəyirlər. Binanın 

layihəsinin müəllifi Azərbaycan memarı Cəfər Qiyasidir. 
Türkiyənin hörmətli Mədəniyyət naziri ilə də danıĢmıĢıq. Ġki 

ildən sonra Ankarada TÜRKSOY-un binası ucaldılacaqdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu iĢi Türkiyə görəcəkdir?  

P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Maliyyə imkanlarımız yoxdur, 
Türkiyə bizə kömək edəcəkdir. Layihəsini hazırlayıb bu 
vəziyyətə gətirmiĢik.  
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6 феврал 2003-ъц ил  

 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Щюрмятли гонаглар, Сизи сямими-
гялбдян саламлайырам. Азярбайъанын ictimai-siyasi həyatında 
həmkarlar ittifaqları böyük gücə malikdir, ölkəmizin bir mil-
yon yarım vətəndaĢı bu təĢkilatda birləĢmiĢdir. Bu da tə-

biidir. Həmkarlar ittifaqları elə bir təĢkilatdır ki, o, bütün for-
masiyalarda – kapitalizm formasiyasında da, sosializm for-

masiyasında da, digər formasiyalarda da mövcud olmuĢdur. 
Doğrudur, onlar müxtəlif ölkələrdə, hər halda, müxtəlif 

imkanlara və hüquqlara malik idi. Məsələn, keçmiĢ Sovetlər 
Ġttifaqında həmkarlar ittifaqları güclü təĢkilat idi, Kommu-

nist Partiyasından sonra onun böyük səlahiyyəti vardı. Lakin 
bəzi kapitalist ölkələrində də onlar elə güclü idilər ki, bunu 

istənilən hökumətə nümayiĢ etdirirdilər. Biz həmkarlar itti-
faqı hərəkatının bütün inkiĢaf mərhələlərini keçmiĢik. Mə-

sələn, mən çox Ģey görmüĢəm. Ġndi bu təĢkilatlar, demək olar, 
bütün ölkələrdə mövcuddur, eyni prinsiplər əsasında fəaлiyyət 

göstərirlər, bunlar sizə yaxĢı məlumdur. Mən onları sizə izah 
etməyəcəyəm, əksinə, bu barədə, xüsusən də, son illər baĢ 
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verən hadisələr barədə siz məni məlumatlandıra bilərsiniz. 
Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda həmkarlar ittifaqı hərəkatı, 

həmkarlar ittifaqı təĢkilatları və Həmkarlar Ġttifaqı Konfede-
rasiyası böyük nüfuza və dəstəyə, geniĢ Ģəbəkəyə malikdir. 

Ona görə də indi heç kim həmkarlar ittifaqları kimi belə geniĢ 
miqyaslı qurultay keçirə bilməz. 

Kommunist Partiyası daha yoxdur, ölkədə isə 40–50 par-
tiya mövcuddur, lakin onların üzvlərinin sayı azdır, buna 

görə də onlar öz qurultaylarının kəmiyyəti və miqyası baxı-

mından həmkarlar ittifaqları ilə müqayisə edilə bilməzlər. 
Nəhayət, əmək adamının mənafelərinin qorunması baxımın-

dan dünyada həmkarlar ittifaqlarının eyni prinsipləri və 
vəzifələri təĢəkkül tapmıĢdır və bütün bunlar onlara böyük 

qüc verir. Bununla yanaĢı, müxtəlif ölkələrdə bu təĢkilatların 
təcrübəsi bir-birindən fərqlənir. Odur ki, istər konfranslarda, 

istərsə də qurultaylarda olsun, fərqi yoxdur, bir çox ölkələrin 
həmkarlar ittifaqı hərəkatı nümayəndələrinin görüĢməsi fay-

dalıdır. Mən bunu alqıĢlayıram. Hesab edirəm ki, Azərbay-
can həmkarlar ittifaqlarının qurultayı bizim üçün, yəni icti-

maiyyətimiz üçün  böyük hadisədir.  
Мян qurultay çərçivəsində görülmüĢ iĢi yüksək qiymətlən-

diriрям və ümidvarам ki, qonaqların hər biri özü ilə xoĢ 
təəssürat aparacaqdır. Mən əmək fəaliyyətimə baĢladığım 

vaxtdan həmkarlar ittifaqının üzvü idim, doğrudur, bu çox 
çəkmədi. Ona görə ki, sonralar uzun müddət hərbi xidmətdə 

oldum, orada isə həmkarlar ittifaqı yoxdur. Sonra mən 
partiya, dövlət iĢinə keçirildim və o vaxtdan bəri həmkarlar 
ittifaqının səliqəli üzvüyəm, üzvlük haqqını ödəyirəm, borcum 
yoxdur. 
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J o z e   O l i v e y r a  (Beynəlxalq Azad Həmkarlar İttifaq-
ları Konfederasiyası Baş katibinin müavini): Ъянаб Президент, 

dünya həmkarlar ittifaqı hərəkatında Azərbaycanın rolunu 
vurğulaмаг истяйирям. Bu qurultayda iĢtirak etmək mənim 

üçün böyük Ģərəf və böyük sevincdir. Burada mən dünyanın 
müxtəlif ölkələrini təmsil edən dostlarımın və qardaĢlarımın 

arasındayam. Biz öz təĢkilatımızda Azərbaycanda həmkarlar 
ittifaqı hərəkatına çox böyük əhəmiyyət veririk və buraya da 

məhz buna görə gəlmiĢik. Nümayəndələri qurultaya gələn 
həmkarlar ittifaqı təĢkilatlarının 25-i ġərqi Avropaya aiddir. 
Azərbaycanda həmkarlar ittifaqlarına öz iĢini bilən bir insan – 

Səttar Mehbalıyev baĢçılıq edir. Deməliyəm ki, qloballaĢma 
dövründə həmkarlar ittifaqlarının rolu xüsusilə artır, çünki 

sosial dialoq indi bizim üçün çox vacibdir. Sosial dialoq bu 
region üçün də tərəqqi və sülh qədər vacibdir. Buna nail ol-

maq üçün isə sosial dialoq gərəkdir. ġadıq ki, bu məsələlərlə 
yenidən konfederasiyanın sədri, həmkarlar ittifaqı hərəkatı-

nın lideri seçilən Səttar Mehbalıyev məĢğul olacaqdır. Biz 
ona etimad edirik, inanırıq. DüĢünürəm ki, ölkənizin müdrik 

rəhbəri kimi, Siz də sosial dialoqun rolunu yüksək qiymət-
ləndirirsiniz. 

M i x a i l   ġ m a k o v (Rusiya Azad Həmkarlar İttifaqları 
Federasiyasının prezidenti):  Ъянаб Президент, мян Русийанын 

həmkarlar ittifaqları adından Сизи бюйцк щюрмят вя ещтирамла 
salamlayырам. Qurultayda Səttar Mehbalıyevin yekdilliklə 

Azərbaycan Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyasının sədri 
seçilməsi Azərbaycanda çox möhkəm həmkarlar ittifaqı təĢ-

kilatı olduğunu göstərir. Biz bunu böyük məmnunluqla qeyd 

etdik və sözün yaxĢı mənasında həsəd aparırıq ki, burada 
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həmkarlar ittifaqı hərəkatında ziddiyyətlər regionumuzun 
digər ölkələrindəkinə nisbətən çox azdır.  

Bu gün daha bir əlamətdar hadisə baĢ verdi. Beynəlxalq 
Azad Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyasına daxil olan 

həmkarlar ittifaqları və həmkarlar ittifaqı birlikləri özünün 
bugünkü müĢavirəsində MDB və Mərkəzi Avropa ölkələri 

həmkarlar ittifaqlarının informasiya-məĢvərət Ģəbəkəsini 
yaratmağı qərara aldılar və Səttar Mehbalıyevi onun ilk sədri 

seçdilər. Bu da beynəlxalq həmkarlar ittifaqı hərəkatı çərçivə-

sində AHĠK-in fəaliyyətinin böyük rol oynadığını göstərir.  
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə və Azərbaycan 

həmkarlar ittifaqlarının rəhbərinə uğurlu birgə iĢ arzulaйы-
рам. Azərbaycan Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyası ilə 

Sizin, ölkə prezidentinin arasında qarĢılıqlı münasibətlərin bu 
cür qurulduğuna sözün yaxĢı mənasında həsəd aparırıq.  

Sizin rəhbərliyinizlə respublikanın ildən-ilə necə inkiĢaf 
etdiyini, iqtisadiyyatının möhkəmləndiyini bilir və görürük. 

Biz bunu istəyirik və arzu edirik ki, bütün bunlar daha dina-
mik və səmərəli olsun. Heydər Əliyeviç, icazə verin, respubli-

kanın yüksəliĢdə olması münasibətilə Sizi və Səttar Meh-
balıyevi bir daha təbrik edim. Allah eləsin, həmiĢə belə olsun. 

I r a k l i   T u q u Ģ i (Gürcüstan Həmkarlar İttifaqları Birli-
yinin sədri): Ъянаб Президент, мян дя Сизи ölkəмизин həm-

karlar ittifaqları adından salamlayырам, Azərbaycan həmkar-
lar ittifaqlarının dünyada rolunun artdığını nəzərə çaтdırмаг 

истяйирям, Bakı haqqında, Азярбайъанын iqtisadi və ictimai-
siyasi həyatında gedən dinamik proseslərи чох йцксяк гий-
мятляндирирям. Bir neçə il əvvəl mən Sizin qəbulunuzda ol-

muĢdum, onda biz sayca çox az idik. Ġndiki qurultayda qo-
naqlar daha çoxdur, bir çox beynəlxalq təĢkilatların nüma-
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yəndələri iĢtirak edirlər. Əlbəttə, bu, həmkarlar ittifaqlarının 
və sosial xidmət qurumlarının beynəlxalq rolunun artdığına 

sübutdur.  
Əgər 5-6 il əvvəl burada gördüklərimi indi ilə müqayisə 

etsək, ötən dövr ərzində insanların həyatında nə qədər böyük 
müsbət dəyiĢikliklər baĢ verdiyini görərik. Həmkarlar ittifaqı 

təĢkilatlarımız arasında, həqiqətən, gözəl münasibətlər var, 
müxtəlif beynəlxalq konfranslarda, forumlarda tez-tez görü-

Ģərək ünsiyyətdə oluruq, bir-birimizlə məsləhətləĢirik. 
Мян Сизя, Azərbaycan prezidentinə uzun ömür, xalqıнıza 

tərəqqi və Azərbaycan–Gürcüstan qardaĢlıq münasibətlərinin 

daha da geniĢlənməsini arzulaйырам.  
Y u s i f   E n g i n (Türkiyənin «Haqq-İş» Həmkarlar İtti-

faqları Konfederasiyası Baş katibinin müavini): Hörmətli 
Cümhur baĢqanım! Bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə çox təĢək-

kür edirəm. Sözümün əvvəlində Sizə uzun ömür, cansağlığı 
diləyirəm. Çünki Azərbaycanın inkiĢaf etməsində, dünyada 

daha böyük nüfuza sahib olmasında Sizin gördüyünüz və gö-

rəcəyiниз iĢlərin çox böyük önəmi vardır.  

Ġcazənizlə, Türkiyəni təmsil edən nümayəndələri Sizə təq-
dim edərdim. Mən Yusif Engin Türkiyə «Haqq-ĠĢ» Həmkar-

lar Ġttifaqları Konfederasiyası BaĢ katibinin müaviniyəm. 
Həmkarım Tebrul Kablak Türkiyə Metal ĠĢçiləri Həmkarlar 

Ġttifaqları Federasiyasının BaĢ katibidır, Yücel Top isə 
Türkiyə Həmkarlar Ġttifaqlarının Beynəlxalq Azad Həmkar-

lar Ġttifaqları Konfederasiyasındakı nümayəndəsidir və Brüs-
seldə çalıĢır.  

Biz iki gündür ki, Bakıdayıq. Buraya Azərbaycan Həmkar-

lar Ġttifaqları Konfederasiyasının qurultayında iĢtirak etmək 
üçün gəlmiĢik. Doğrusu, biz Azərbaycanı öz ölkəmizdən ayır-
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mırıq. Sadəcə, rəsmi bir ayrılıq var, amma qəlbimiz birdir. 
Bu, davam edir və edəcəkdir. Azərbaycanın inkiĢaf etməsin-

də, sosial, siyasi və iqtisadi sahələrdə güclənməsində zati-ali-
nizin çox böyük əməyini, çalıĢmalarınızı bilirik və bunu yük-

sək qiymətləndiririk.  
Sizin Konfederasiyanın dünyaya açılmasından, BAHĠK-in 

üzvü olmasından, bölgə ölkələrindəki dialoq və iĢbirliyi çərçi-
vəsində Azərbaycanın çox böyük rolu olmasından məluma-

tımız var. Xüsusilə, Azərbaycanın sosial, siyasi və iqtisadi in-
kiĢafında Səttar Mehbalıyevin rəhbərlik etdiyi Həmkarlar Ġt-
tifaqları Konfederasiyasının böyük əməyini, qazandığı uğur-

ları məmnuniyyətlə izləyirik.  
Bilirəm və ümid edirəm ki, sivilizasiyaya, insan azadlıqla-

rına və əməyinə yüksək qiymət verən AHĠK önümüzdəki illər-
də qazanacağı imkanlar, demokratiya sayəsində əldə edəcəyi 

uğurlara birlikdə sevinəcəyik. Bu günə qədər olan planlarınız 
bunu bizə sübut edir. Biz dialoqun daha da artırılmasını və 

davam etdirilməsini, iĢbirliyinin daha sıxlaĢdırılmasını arzu 
edirik. 

Təbii, sözümü çox uzada bilmirəm. Sizinlə birlikdə olmaq 

bizim üçün böyük bir məmnunluq və Ģərəfdir. Sözümü ta-
mamlayaraq, həmkarlarım adından, konfederasiyalarımız 

adından  qardaĢlıq duyğusu ilə Sizi bir daha  hörmətlə salam-
layıram. Sizə sağlam ömür diləyir, Azərbaycanın güclənmiĢ, 
sabit, əmin-amanlıq içində olmasını və inkiĢafını arzulayır, 

hörmət və ehtiramımı bildirirəm.  
V a n ç o   M u r a t o v s k i (Makedoniya Həmkarlar İtti-

faqları Federasiyasının prezidenti): Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, 
Makedoniya kiçik, keçmiĢ Yuqoslaviyanın ərazisində olan 

bir ölkədir. Həmkarlar ittifaqlarını təmsil edənlər, adətən, 
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çox uzun danıĢmağa meyllidirlər. Mən isə çalıĢacağam qısa 
danıĢım. Mən birinci dəfədir burada, Sizin ölkənizdəyəm. Öl-

kəniz olduqca xoĢuma gəlir, çox gözəl bir ölkədir. Buraya gəl-
məmiĢdən əvvəl ölkəniz haqqında çox eĢitmiĢdim və hamısı 

da müsbət idi. Buraya gəldikdən sonra bunların hamısının 
reallıq olduğuna əmin ola bildim. Sizin ölkənizin nə dərəcədə 

inkiĢaf etdiyini, tərəqqi əldə etdiyini öz gözlərimlə görə bil-
dim. Mənim yeganə istəyim odur ki, Sizin səhhətiniz möhkəm 

olsun. Sizə arzu edirəm, imkanınız olsun ki, bu ölkəni uzun 
illər tərəqqi yolu ilə irəli aparasınız. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizin keçmiĢ prezident 

Qliqorov ilə mənim dostluğum var idi. Çox illərdən, Ġosif 
Titonun vaxtından. Ġndi bunların hamısı dağıldı. Ona görə 

sizin ölkəni yaxĢı tanıyıram.      
Y u r i   L e b e d e v (Həmkarlar İttifaqları Ümumi Konfede-

rasiyası sədrinin müavini): Həmkarlar ittifaqı hərəkatına gös-
tərdiyiниз diqqətя, səmimi qəbula görə Сизя, ъянаб Президент, 

səmimi minnətdarlığıмı bildiriрям. Biz, Həmkarlar Ġttifaqları 
Ümumi Konfederasiyasında iĢləyərək, Azərbaycanda Sizin 

rəhbərliyinizlə qazanılmıĢ uğurlar barədə çox eĢitmiĢdik. 
Mən 5 ildir burada olmamıĢam, bu illər ərzində nə qədər yeni 

binalar tikildiyini öz gözlərimlə gördükdə, buna heyran qal-
dım. Əlbəttə, biz Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının əla ke-

çirilmiĢ qurultayının təsiri altındayıq. Biz buraya gəlməli olan 
nümayəndə heyətinin tərkibini təsdiq edərkən, oraya əslən bir 

bakılını da daxil etdik.  
Y u r i   K o r i t i  n (Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı, Yerli 

Sənaye və Xidmət Sahələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Bey-

nəlxalq Birliyi sədrinin müavini): Ъянаб Prezident, vaxtilə mə-

ni yüksək vəzifəyə Siz irəli çəkmiĢdiniz. Siz məni, frezerçi 
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fəhləni, Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı Yuri Vladimiroviç 
Korиtini Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitə-

sinin Aparatına – tikinti və Ģəhər təsərrüfatı Ģöbəsinə iĢə qə-

bul etdiniz. Bu, 1975-ci ilin mayında olmuĢdur, mən MK-nın 

təlimatçısı, sonra Ramiz Ənvəroviç Mehdiyevin yanında ikin-
ci katib, Oktyabr Rayon Ġcraiyyə Komitəsinin sədri olmu-

Ģam. Siz Bakıdan Moskvaya gedərkən Nazirlər Sovetində 
bizimlə sağollaĢdınız. Sonra, Sovetlər Ġttifaqının mövcudluğu 

dövründə məni Azərbaycandan ÜĠHĠMġ-ə seçdilər. Ġndi mən 
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı, Yerli Sənaye və Xidmət Sa-
hələri ĠĢçiləri Həmkarlar Ġttifaqları Beynəlxalq Birliyinin rəh-

bərlərindən biriyəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: O vaxt ÜĠHĠMġ-in sədri kim idi?  

Y u r i   K o r i t i n: ġalayev idi. Ġndi o pensiyadadır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Görürsünüz, artıq 28 il keçmiĢdir. O 

bizim kadrdır.  
Y u r i   K o r i t i n: Heydər Əliyeviç, mən Sizə çox min-

nətdaram. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Deməli, mən səni düzgün olaraq irəli 

çəkmiĢdim, yanılmamıĢdım. Hərçənd, mən də səhv edirdim.  
L e v   Y a k o v l e v  (Avtomobil Nəqliyyatı və Yol Təsərrü-

fatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Beynəlxalq Birliyinin sədri): 
Мян дя bir vaxtlar prezident Heydər Əliyev ilə iĢləmiĢdим. 

Sovet dövründə mən Nəqliyyat ĠĢçiləri Həmkarlar Ġttifaqları 
Mərkəzi Komitəsinin sədri iĢləyirdim, Siz isə Nazirlər Soveti 

sədrinin birinci müavini idiniz. Sizin apardığınız heç bir 
müĢavirə bizim iĢtirakımız olmadan keçmirdi. Siz həmkarlar 
ittifaqlarına həmiĢə böyük diqqət yetirirdiniz. Biz buraya 

gələrkən keçmiĢ əməkdaĢlarınız – Sizin köməkçiniz və Nazir-
lər Sovetində Ģöbə müdiri olmuĢ Yevgeni Zarbayev və Nəq-
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liyyat Tikintisi Nazirliyinə baĢçılıq etmiĢ Vladimir Arkad-
yeviç Brejnev Sizə salam yetirməyi xahiĢ etdilər. Mən Sizin 

keçirdiyiniz ilk kollegiya iclasını xatırlayıram. O vaxt çoxları 
narahat idi, düĢünürdülər, görəsən, bu təzə adam bizi haraya 

aparıb çıxaracaqdır. Əslində isə, hər Ģey yüksək səviyyədə 
oldu. Siz böyük təhlil apararaq, qarĢımızda duran vəzifələri 

dəqiq Ģəkildə, təmkinlə və düzgün izah etdiniz. Sağ olun, xoĢ-

bəxt olun.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənim adımdan onlara böyük sa-
lam yetirin. O vaxt Nazirlər Sovetində sədrin birinci müavini 
və Siyasi Büronun üzvü kimi, mənim vəzifəm bir çox sahələrə 

kuratorluq etməkdən ibarət idi. Ancaq nəqliyyat – həm dəmir 
yol, həm dəniz, həm çay, həm avtomobil nəqliyyatı, həm də 

nəqliyyat tikintisi mənə daha yaxın idi. Brejnevi də bu və-

zifəyə mən təyin etmiĢdim.  

L e v   Y a k o v l e v: O vaxtlar, 12-ci beĢillik dövründə sa-
hədə yüksəliĢ müĢahidə olunurdu, ancaq biz Sizə beĢilliyin 

zərbəçisi adını təqdim etməyə macal tapmadıq. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən Brejnevi tövsiyə etdim, o, Sos-

novun birinci müavini idi və MK-da biz onun həmin vəzifəyə 
təyin olunması haqqında qərar qəbul etdik. Sonra mən onu 

kollegiyada təqdim etdim. Biz onunla çox fəal iĢlədik, o çox 
iĢgüzar adamdır. 

L e v   Y a k o v l e v: Ġndi o, korporasiyaya baĢçılıq edir. 
Bir sözlə, Sizin yetirməniz doğru yoldadır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox yaxĢı. Bunları xatırlamaq mə-

nim üçün xoĢ oldu. Burada Azərbaycanın, xalqımızın, dövlə-

timizin ünvanına və mənim ünvanıma söylədiyiniz xoĢ sözlərə 

görə sizin hamınıza bir daha təĢəkkür edirəm. Mən bu görüĢə 
Ģadam. GörüĢün əvvəlində mən həmkarlar ittifaqlarına mü-
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nasibətimdən danıĢdım, indi onlara diqqətim daha da güc-
ləndi. Mehbalıyevi ona bir daha etimad göstərilməsi və sədr 

seçilməsi, habelə yeni bir vəzifəyə seçilməsi münasibətilə təb-
rik edirəm. Zənnimcə, nümayəndələr səhv etmədilər, düz iĢ 

gördülər. Onun iĢi barədə mənim də rəyim belədir, nümayən-
dələrin rəyi ilə üst-üstə düĢür. 
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1. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда ян кцтляви сийаси 

партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя Нахчыван шящяриндя тясис едилиб. 
81 район вя 5 миня йахын илк партийа тяшкилаты вар. Партийада Эянъляр 
Бирлийи вя Гадын Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла 
тямсил олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да 
мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгуги вя дцнйяви 
дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын щяйата кечирилмясиндя 
фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. 
ЙАП-ын тясис конфрансында (1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев 
йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март айындан ися ЙАП-ын 
сядри президент Илщам Ялийевдир. – 5–24. 

 

2. Сирус Тябризли, Т я б р и з л и   С и р у с   Х у д а д а т   о ь л у (д.1942) –
Азярбайъан йазычысы вя публисист. Биринъи (1995) вя икинъи (2000) чаьырыш 
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты, Йени Азярбайъан 
Партийасынын сядр мцавини, 1996–2001-ъи иллярдя Республика Мятбуат вя 
Информасийа назири олмушдур. – 6,7,25. 

 

3. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван Мухтар Рес-
публикасынын пайтахты. Сащяси  0,013 мин  км2, ящалиси 70 мин няфярдян чохдур. 
Нахчыван Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гядим, 
антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляшмишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, ерамызын 
яввялляриндя  Албанийанын, ЫВ ясрдян ися  Сасанилярин тяркибиндя олмушдур. 
654-ъц илдя Нахчываны ярябляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр 
дювлятинин (1136–1225) пайтахты олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгави-
лясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя олуб. Мящз бу 
илдян Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирилди вя гяза мяркязиня чеврилди. 
1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляндян мухтар респуб-
ликанын пайтахты олду. – 6,9,11,20,23,90,107,108,205,223,322,371. 
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4. «Сяс» – иътимаи-сийаси гязет. «Ялинъя» Хейриййя Ъямиййятинин органы. 
1991-ъи илдян няшр едилир. – 6,12. 

 
5. Аьабяй Ясэяров, А ь а б я й  М я м м я д  о ь л у (д.1956) – шяргшцнас. 

Филолоэийа елмляри намизяди. 1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты вя 
«Сяс» гязетинин редактору олмушдур. Щазырда «Азярбайъан» няшриййатынын 
директорудур.  – 11. 

 
6. «Йени Азярбайъан» – иътимаи-сийаси гязет. Тясисчи Йени Азярбайъан 

Партийасыдыр. – 12. 
 
7. Шяки (1968-ъи илядяк Нуха району) – Азярбайъан Республикасында 

инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси 
Оьуз районуна верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мустягил район олмушдур. 
Сащяси 2,43 мин км2, ящалиси 175 мин няфярдир. – 15,71,89,168, 169,180. 

 
8. Исмайыллы – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1931-ъи илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 2074 км, ящалиси 75 мин няфярдир. – 15. 
 
9. Гябяля (1930–91-ъи иллярдя Г у т г а ш е н) – Азярбайъан Респуб-

ликасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 1,55 
км2, ящалиси 95,6 мин няфярдир. – 15,168. 

 
10. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 107 км2, ящали-

синин сайына эюря Бакыдан сонра икинъи шящярдир.  Азярбайъанын гядим 
шящярляриндяндир.  2500 иллик  тарихя маликдир. – 18,89,145,146,179,180, 371. 

 
11. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км шимал–гярбдя, 

Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 83 км2, ящалиси 231,1 мин 
няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш мянтягяси олан Сумгайыт 1938-ъи илдя 
Бакы нефт сянайесини електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик 
Стансийасынын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакы-
дан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяриня чеврилди. Сянайесиндя  кимйа 
вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 18,30,164,166,186–192,195,196. 

 
12. Минэячевир  – Азярбайъанда шящяр. «Минэячевир» сюзцнцн етимо-

лоэийасы барядя мцхтялиф мцлащизяляр вар. Академик  З.Бцнйадов Мин-
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эячевирин адыны 839-ъу илдя Азярбайъанда Хилафятя гаршы чыхмыш Минкичявр 
ял-Фярганинин ады иля ялагяляндирир. ХВЫЫ яср тцрк сяййащы Евлийа Чяляби 
«Сяйащятнамя» ясяриндя Кцр чайынын саь сащилиндя ипяк парча емалат-
ханалары, мясъиди вя щамамы олан Минэячевир адлы йашайыш мянтягяси барядя 
мялумат верир. Минэячевир ЫЫ дцнйа  мцщарибясиндян сонракы иллярдя 
йарадылмыш ири сянайе мяркязляриндяндир. Индики Минэячевир щидротехники 
комплексин тикинтиси иля ялагядар салынмышдыр. – 18,139,145, 146,294. 

 
13. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя Нахчыван Совет 

Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нахчыван Мухтар Дийары, 1924–
90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Совет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян 
Нахчыван Мухтар Республикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя 
мухтар дювлят. 

Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 372,9 мин няфяр-
дир. Щазырда 7 инзибати района (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, 
Шярур, Кянэярли) бюлцнмцшдцр; 4 шящяри (Нахчыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур), 
9 гясябяси, 160 кянд инзибати ярази даиряси вар. – 18,127. 

 

14.  Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас фяалиййяти Азяр-
байъанын нефт стратеэийасындан ялдя едилян эялирлярин идаря едилмясидир. – 18. 

 
15. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцрки-

йя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын Енерэетика 
назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйанна-
мясини» имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт 
кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 22,56,100,230,234,237,260,263, 
287,288,291,297,299,338. 

 
16. 1993-ъц ил ийун щадисяляри – Азярбайъаны вятяндаш мцщарибяси щяд-

диня эятирмиш Эянъя щадисяляри, Бакыда Али Советин бинасы гаршысында 
кечирилян чохсайлы митингля, халгын тялябиля Щейдяр Ялийевин Нахчывандан 
Бакыйа эялмяси, Али Советин сядри сечилмяси, о заманкы республика прези-
денти Я.Ялийевин (Елчибяйин) Кяляки кяндиня эетмяси, Али Советин сядри 
Щейдяр Ялийевин республика президентинин вязифясини иъра етмяйя башла-
масы нязярдя тутулур. – 23. 
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17. 1994-ъц ил октйабр щадисяляри –октйабрын 3-дя Эянъя вя Газахда, 
щямчинин Бакыда Азярбайъанын дювлятчилийиня, мцстягиллийиня дцшмян 
олан гцввяляр тяряфиндян дювлят чеврилиши ъящди нязярдя тутулур. Щямин 
эцн Бакыда фювгяладя вязиййят елан едилмиш вя Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийев телевизийа вя радио иля халга мцраъият етмишди. Эеъя олма-
сына бахмайараг Бакы вя она йахын йерлярдян йцз минлярля инсан Прези-
дент сарайы гаршысына топлашараг милли вя вятяндашлыг щямряйлийи нцмайиш 
етдиряряк  Щейдяр Ялийевин сийасятини  дястяклямишляр. – 23,24. 

 
18. 1995-ъи ил март щадисяляри – мартын 12–13-дя Газах вя  Аьстафа, 

мартын 16–17-дя ися Бакынын 8-ъи километр гясябясиндя Хцсуси Тяйинатлы 
Полис Дястясинин бир груп цзвцнцн силащлы чыхышы нязярдя тутулур. Республи-
ка рящбярлийинин гяти тядбирляри нятиъясиндя чеврилиш ъящдинин гаршысы алынды 
вя силащлы дястя тярксилащ олунду. – 23. 

 
19. Зейняб Ханларова, З е й н я б   Й я щ й а  г ы з ы (д.1936) – 

мцьянни, ханяндя. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. Ханларованын 
репертуарында муьам, тясниф, Азярбайъан халг мащнылары вя Азярбайъан 
бястякарларынын мащнылары ясас йер тутур. Халг мусигисинин, еляъя дя Азяр-
байъан бястякарларынын мащныларынын популйарлашмасында хидмяти бюйцк-
дцр. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (1995-ъи илдян) цзвцдцр. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф 
олунмушдур. – 25. 

 
20. Фатма Абдуллазадя,  Ф а т м а   Щ ц с е й н    г ы з ы  (д.1948) – физика–

рийазиййат елмляри доктору, профессор. Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин Администрасийасынын Щуманитар сийасят мясяляляри шюбясинин 
мцдири. 1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. –  26,76, 77,94. 

 
21. Хан Шушински, И с ф я н д и й а р   А с л а н  о ь л у Ъаваншировун 

тяхяллцсц (1901–1979) – Азярбайъан ханяндяси. Азярбайъан Республи-
касынын Халг артисти. Хан Шушински мцстясна истедады, эениш диапа-
зонлу, эур сясиля халгын ряьбятини газанмышды. Азярбайъан классик 
ханяндяляри яняняляринин лайигли давамчыларындан бири олан Х.Шушински 
охудуьу муьамларда эязишмя вя зянэцлялярдян мящарятля истифадя ет-
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мишдир. Х.Шушински Азярбайъан ханяндялик сяняти тарихиндя юзцнямях-
сус мяктяб йаратмышдыр. – 27,34. 
 

22. Илщам Ялийев, И л щ а м   Щ е й д я р   о ь л у (д.1961) – эюркямли иътимаи-
сийаси вя дювлят хадими, дипломат, сийаси елмляр доктору, профессор. 2003-ъц 
илдян Азярбайъан Республикасынын президенти. Халгымызын цмуммилли лидери 
Щейдяр Ялийевин оьлу. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 
Ширкятинин витсе-президенти, 1997–2003-ъц илляр биринъи витсе-президенти. Азяр-
байъан Республикасынын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм 
хидмятляри вардыр. 

2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. Сийаси 
вя дювлят хадими кими, Илщам Ялийев бейнялхалг алямдя бюйцк щюрмят вя 
нцфуз газанмыш, бир нечя юлкянин йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.  

Азярбайъан идманчыларынын бейнялхалг йарышларда уьурлар ялдя 
етмясиндя дя АМОК-ун президенти кими, Илщам Ялийевин бюйцк хидмят-
ляри вардыр. Онун  шяхси тяшяббцсц иля Бакыда, Нахчыванда, Эянъядя, 
Шякидя вя республиканын яксяр районларында дцнйа стандартларына ъаваб 
верян бюйцк олимпийа комплексляри тикилиб истифадяйя верилмиш, эцълц мадди-
техники база йарадылмышдыр. 

Илщам Ялийевин доьма Азярбайъанымызын инкишафында мцстясна хидмятляри 
вардыр. Онун дюврцндя  юлкя игтисадиййаты, гейри-нефт сектору сцрятля инкишаф ет-
миш, ейни заманда  юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли артмышдыр. 

Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын сосиал-игтисади инки-
шафы щаггында дювлят програмы»на ясасян республиканын шящяр вя районларын-
да онларла сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри йарадылмыш вя 
бюйцк абадлыг ишляри эюрцлцр.     

Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуруъулу-
ьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющкямлян-
мясиндя  уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбайъан Партийа-
сынын I гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайында сядрин биринъи 
мцавини сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени Азярбайъан Партийа-
сынын сядридир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
(1–2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында 
Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин башчысы олмушдур. 
Азярбайъан щаггында, хцсусиля Ермянистанын юлкямизя щярби тяъавцзц вя 
онун нятиъяляри, ермяни терроризми барядя щягигятлярин ян мютябяр бей-
нялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында мцс-
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тясна хидмятляри вардыр. «Щейдяр Ялийев» вя Франсанын «Фяхри леэионун 
бюйцк хач командору» орденляри иля тялтиф олунмуш, бир нечя юлкянин вя 
бейнялхалг тяшкилатларын фяхри ад вя мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр. Бир 
нечя хариъи академийаларын вя университетлярин фяхри цзвцдцр. – 27,39,160, 
185,279,330,332. 

 
23 Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб–шярг 

кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 млн. няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы 
президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 29–
31,42,55,67,74,78,130,185,200,222–229,258–280,284,305–306,367–380. 

 
24 «ЕНКА» – Тцркийя ширкяти. 1957-ъи илдя йарадылмышдыр. Тцркийя вя 

Русийа тикинти базарынын лидерляриндян бири. Мянзил-гярарэащы Истанбул-
дадыр. Ширкятин тикинти бюлмяси Тцркийядя сянайе обйектляри, кюрпцляр, 
тиъарят мяркязляри, аеропортлар, бору кямярляринин чякилишиндя фяал иштирак 
едир. – 29-31,130. 

 
25. Шарик Тара(д.1930) – Енка ширкятляр групунун фяхри президенти вя 

иншаат цзря Баш мцщяндиси. – 29–31,276. 
 
26. П у т и н  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч (д.1952) – 2000–2008-ъи 

иллярдя Русийа Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
вязифялярдя чалышмышдыр.  1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы Президенти Адми-
нистрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин 
августундан Русийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа Фе-
дерасийасынын Баш назири тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында Русийа 
Федерасийасынын Президенти сечилмишдир. – 29,240,298,330,335–336,339–341, 
343,344,347,364. 

 
27. Лужков Йури Михайлович (д.1936) – Русийанын иътимаи вя дювлят 

хадими. 1992–2010-ъу иллярдя Москва шящяринин мери олмушдур. – 29. 
 
28. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяргиндя, 

Асийанын шималында дювлят. Яразиси 17075,4 мин км2, ящалиси 146,3 милйон 
няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал 
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ящямиййятли Москва вя Санкт-Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя ма-
щал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Дювлят Думасы 
вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. – 30,31,41–43,150,160, 
162,192,194,223,240,241–242,279,287,288,291,292,297,298335,339–341,343, 
344,347,361,363,365,369,389. 

 
29. Азярбайъан Дювлят Филармонийасы – республиканын ян бюйцк мусиги 

мцяссисяси. Азярбайъанда филармонийа 1936-ъы илдя тяшкил олунмушдур 
(щямин илдян дя М.Магомайевин адыны дашыйыр). Филармонийанын няз-
диндя Симфоник оркестр, Мащны вя рягс ансамблы, Рягс ансамблы, Хор 
капелласы, Симли квартет фяалиййят эюстярир. – 32–37. 

 
30. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядябиййатда Шу-

шанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гарабаь ханы Пянащяли хан 
Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстярился дя, тядгигатлар Шушанын гядим 
йашайыш мянтягяси олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи 
олан Шуша бир мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь ханлыьы тяр-
кибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартында ермяни дашнаклары-
нын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси тама-
миля йандырылды вя минлярля эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун 
айынын яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни 
гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин декретиня 
ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олундугда Шуша мухтар 
вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны зябт етдиляр. Щазырда Шуша йад-
еллилярин тапдаьы алтындадыр. – 32. 

 
31. Щаъы Зейналабдин Таьыйев (1838–1924) – мяшщур мессенат, маариф-

пярвяр. Бакы милйончусу. Яввялляр бянна ишлямиш  Щаъы 1872-ъи илдян нефт-
чыхарма ишиня капитал гоймуш вя сащибкарлыг фяалиййятиня башламышдыр. 
Бакыда «Таьыйев Щ.З. лифли маддялярин емалы цзря Гафгаз сящмдар ъя-
миййяти»ни, тохуъулуг фабрикини, «Хязяр мануфактура ъямиййяти»ни, 
«Таьыйев балыг сянайеси сящмдар ъямиййяти»ни, йерли сащибкарларла бирлик-
дя Бакы тиъарят банкыны йаратмыш вя Банк Шурасынын сядри сечилмишди. 
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Савады олмайан Щаъы савадсызлыьын аъысыны дуймуш вя буна эюря дя 
Вятян ювладларынын, хцсусиля, касыб оьлан вя гызларын тящсил алмасына бю-
йцк гайьы эюстярмишди. О юз вясаити иля Йахын Шяргдя – Бакыда илк гыз 
эимназийасы, гадынлары ишля тямин етмяк цчцн тохуъулуг фабрики, Мярдя-
канда  сянят мяктяби, театр бинасы тикдирир. Гираятханалар цчцн гязет вя 
журналларын пулуну юдяйир, юз хяръиня Азярбайъан шаир вя алимляринин 
ясярлярини, щямчинин  Азярбайъан дилиня тяръцмяляри чап етдирир. 1905–11-ъи 
илляр Иран мяшрутя щярякатына силащ вя пулла йардым едир. Иранда онларла 
мяктябин ачылмасына, мяктяб лявазиматы вя зярури китабларла тямин едил-
мясиня, дахилдя вя хариъдя охуйан вя мадди тямината ещтийаъы оланлара 
даим йардым едирди. «Каспи», «Щяйат», «Фцйузат» кими  гязет вя журнал-
ларын няшри цчцн вясаит айырмышды. 

Щаъы Бакыйа «Шоллар суйу» кямярини чякдирмиш, Мярдяканда дян цйц-
дян електрик дяйирманы тикдирмиш вя гясябянин ящалисини илк дяфя електрик 
ишыьы иля тямин етмишдир. – 32,167,168. 

 
32. Ъаббар Гарйаьды, Ъ а б б а р   М я ш я д и   И с м а й ы л   о ь л у 

(1861–1944) – Азярбайъан ханяндяси, мусиги хадими. Азярбайъан ха-
няндялик сянятинин ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Азярбайъан 
Республикасынын Халг артисти. Ъаббар Гарйаьды фитри истедада, зил вя ол-
дугъа эцълц, эюзял тембрли, эениш диапазонлу сяся, гейри-ади мусиги ща-
физясиня малик сяняткар иди. – 32. 

 
33. Кечячи Мящяммяд (Мящяммяд Мяшяди оьлунун тяхяллцсц (1864–

1940) – Азярбайъан ханяндяси. Эениш диапазонлу, эцълц вя эюзял сяся 
малик иди. Кечячи Мящяммяд Байаты – гаъар муьамыны хцсуси усталыгла 
охумушдур. Онун ифасында бир сыра муьам, тясниф вя халг мащнылары 
1912-ъи илдя «Спорт– рекорд» (Варшава), 1914-ъц илдя ися «Екстрафен» (Ки-
йев) ширкятляри тяряфиндян граммофон валына йазылмышдыр. – 32. 

 
34. Ябдцррящимбяй  Щагвердийев,    Я б д ц р р я щ и м б я й   Я с я д    

о ь л у (1870–1933) – Азярбайъан йазычысы, драматург, иътимаи хадим, 
Ямякдар инъясянят хадими. Цзейир Щаъыбяйовун «Лейли вя Мяънун» 
операсынын илк тамашасынын дирижору Я.Щагвердийев олмушдур. Щагвердийе-
вин драматурэийасы Азярбайъан театрынын инкишафында мцщцм рол ойна-
мышдыр. Ядибин мязмунъа зянэин, форма вя бядии сяняткарлыг ъящятдян камил 
щекайяляри Азярбайъан няшринин инкишафына эцълц тясир эюстярмишдир. – 32. 
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35. Чайковски,  П й о т р   И л и ч (1840–1893) – бюйцк рус бястякары. 
Чайковски мусигили драматурэийада зяриф  психолог, устад симфонийачы-
дыр. О, мусигидя инсанын дахили алямини ачмыш, операда, балетдя, симфони-
йада мяшщур образлар йаратмышдыр. Чайковскинин  «Фцсункар гадын», 
«Йевэени Онеэин», «Мазепа» «Иоланта» опералары, «Йатмыш эюзял», «Гу 
эюлц», «Шелкунчик» балетляри вя бир сыра симфонийалары ону дцнйада 
мяшщурлашдырмышдыр. – 33,306. 

 
36. Рахманинов Серэей Василйевич (1873–1943) – рус бястякары, пиано-

чу вя дирижор. ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввялляринин эюркямли мусиги-
чиляриндян олан Рахманиновун сяняти цчцн щяйатилик, емосионал гольун-
луг сяъиййявидир. Рахманинов щям дя зяманясинин эюркямли пианочу вя 
дирижорларындандыр. – 33. 

 
37. Шалйапин Фйодор Алексейевич (1873–1938) – рус мцьянниси, рус 

вокал мяктябинин эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Шалйапинин йарадыъы-
лыьы дцнйа опера сянятинин инкишафына бюйцк тясир эюстярмишдир. Шалйапин 
щямчинин камера мцьянниси, рус халг мащныларынын мащир ифачысы олмуш, 
опера режиссору вя киноактйору кими дя чыхыш етмишдир. – 33. 

 
38. Муса Наьыйев (1842–1919) – Бакыда ири нефт сащибкарларындан 

бири, милйончу. 1893-ъц илдя «Муса Наьыйев» нефтчыхарма мцяссисяси 
йаратмышды. Фирманын 10 милйон манатдан артыг капиталы вар иди; идаряси 
Бакыда йерляширди. Наьыйевин Сабунчу, Сураханы вя Раманада 65 нефт 
буруьу, Бакыда нефтайырма заводу, механики емалатханасы варды. – 33. 

 
39. Мцслцм (Ябдцлмцслцм) Магомайев (1885–1937) – эюркямли 

Азярбайъан бястякары. 1912-ъи илдян юмрцнцн ахырынадяк опера тамаша-
ларына дирижорлуг етмишдир. М.Магомайевин «Шащ Исмайыл» операсы Азяр-
байъан опера сянятинин инкишафы тарихиндя ящямиййятли йер тутур. – 34,66,207. 

 
40. Цзейир бяй  Щаъыбяйов,  Ц з е й и р   Я б д ц л щ ц с е й н   о ь л у 

(1885–1948) – дащи Азярбайъан бястякары, мусигишцнас алим, публисист, 
драматург, педагог вя иътимаи хадим. Мцасир Азярбайъан профессионал 
мусиги сянятинин вя милли операсынын баниси, ССРИ Халг артисти, ССРИ Дювлят 
мцкафаты лауреаты. – 34,66,69,70,76,112,164,206,207,213,374,275. 
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41. Бцлбцл, М у р т у з а  М я ш я д и  Р з а  о ь л у  М я м м я д о в 
(1897–1961) – Азярбайъан классик вокал мяктябинин баниси, мусиги 
фолклору тядгигатчысы. Бцлбцлцн йарадыъылыьы мцасир Азярбайъан муси-
гили театры тарихиндя мцщцм бир мярщяля тяшкил едир. Бцлбцл Азярбайъан 
халг мащныларыны, тяснифляри бюйцк сяняткарлыгла ифа етмишдир. ССРИ 
Халг артисти вя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. – 34,112,114,207. 

 
42. Ъащанэир  Ъащанэиров, Ъ а щ а н э и р о в  Ъ а щ а н э и р   Ш и р э я ш т   

о ь л у  (1921–1992) – Азярбайъан бястякары. Азярбайъан Республика-
сынын Халг артисти. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. – 34. 

 
43. Нийази,  Т а ь ы з а д я – Щ а ъ ы б я й о в   Н и й а з и  З ц л ф ц г а р   о ь- 

л у (1912–1984) – эюркямли Азярбайъан дирижору, бястякар. Азярбайъан милли 
дирижорлуг мяктябинин формалашмасы, инкишафы Нийазинин ады иля баьлыдыр. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты 
лауреаты олмушдур. – 34,64–78,114. 

 
44.  Гямяр Алмасзадя, Г я м я р  Щ а ъ а ь а  г ы з ы (1915–2006) – 

Азярбайъан балет артисти, балетмейстер вя педагог, илк азярбайъанлы бале-
рина. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 
Азярбайъан балет мяктябинин йарадыъыларындан олан Алмасзадянин сянят-
карлыьы классик хореографийа яняняляри иля халг рягс йарадыъылыьы хцсусий-
йятляринин вящдятиня ясасланмышдыр. Азярбайъан Республикасынын «Шющ-
рят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 34. 

 
45. Гара Гарайев, Г а р а   Я б ц л ф я с   о ь л у (1918–1982) – дащи 

Азярбайъан бястякары. Мусигиси цмумдцнйа шющряти газанмыш, балетляри 
республикамызын вя бир сыра дцнйа театрларынын сящнясиндя тамашайа го-
йулмушдур. Г.Гарайевин мусиги дили сащясиня эятирдийи йениликляр Азяр-
байъан вя дцнйа мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Дювлят вя Ленин мцка-
фатлары лауреатыдыр. – 34,65,66,69,70,206,306,310,325,359,365,366. 

 
46. Фикрят Ямиров, Ф и к р я т  Ъ я м и л  о ь л у (1922–1984) – эюркямли 

Азярбайъан бястякары. Симфоник муьам жанрынын йарадыъысы. Фикрят 
Ямиров инструментал консерт жанрында йарадан илк Азярбайъан бястякар-
ларындандыр. Ясярляри, хцсусиля симфоник муьамлары Нийази, Рождественски 
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(Русийа), Л.Стоковски (АБШ), Ш.Мцнш (Франса), Ч.Абендрот (Алманийа) 
кими мяшщур дирижорларын репертуарында сяслянмишдир. ССРИ Халг артисти, 
Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ вя Азярбайъан Дювлят мцкафатлары 
лауреаты иди. – 34,69,70,206,311. 

 
47. Ряшид Бещбудов, Р я ш и д   М я ъ и д   о ь л у (1915–1989) – 

эюркямли Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. Мцс-
тясна эюзял сяся малик олан Ряшид Бещбудов Азярбайъан вокал мяк-
тябинин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя 
уьурла кечян гастрол сяфярляриндя олмушдур. ССРИ Дювлят мцкафаты 
лауреаты вя Сосиалист Ямяйи Гящряманыдыр. – 34,120. 

 
48. Шювкят Ялякбярова, Ш ю в к я т   Ф е й з у л л а   г ы з ы (1922–

1993) – Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан Республикасынын Халг 
артисти. Мялащятли, йумшаг тембрли сяся малик Шювкят ханымын ифачылыьы 
цчцн йцксяк вокал мядяниййяти, дярин емосионаллыг вя лиризм сяъиййяви 
иди. Мящарятли эязишмяляр, импровизасийа усталыьы онун муьам йара-
дыъылыьынын ясас мязиййятляриндяндир. – 34. 

 
49. Дмитри Шостакович (1906–1975) – бюйцк рус бястякары, сянятшцнас-

лыг елмляри доктору – ХХ яср дцнйа мцсиги сянятинин классики. Шостако-
вичин йарадыъылыьында симфоник мусиги башлыъа йер тутур. Ян камил ясяр-
ляриндян сайылан 7,11,12,14,15-ъи симфонийаларында щяйат вя юлцм мюв-
зусу бюйцк емосионаллыгла ифадя олунмушдур. Бир чох дцнйа юлкяляринин 
милли, елм, инъясянят академийаларынын фяхри цзвц олмушдур. – 34. 

 
50. Тихон Хренников (1913–2007) – рус бястякары, иътимаи хадим. ССРИ 

Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Ленин вя ССРИ Дювлят мцка-
фатлары лауреаты. – 34. 

 
51. Свйатослав Пихтер (1915–1997) – рус пианочусу. ССРИ Халг артисти, 

Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Дювлят вя Ленин мцкафатлары лауреаты. Рихтер 
ХХ ясрин ян эюркямли пианочуларындан бири олмушдур. – 34.  

 
52. Ван Клиберн (д.1934) – Америка пианочусу, романтик фортепиано 

мяктябинин нцмайяндяси. ХХ ясрин яввялляриндя рус мусигисинин интерпре-
тасийачыси. Бир чох бейнялхалг мусиги мусабигяляринин галиби олмушдур. – 34. 
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53. Ростропович Мстислав (1927–2007) – Бакыда доьулмуш эюркямли 
мусигичи, виолончелист, дирижор. Ленин мцкафаты лауреаты, ССРИ Халг артисти. 
Бакы Мусиги Академийасынын фяхри профессору. Азярбайъан Республика-
сынын  «Истиглал» вя «Щейдяр Ялийев»  орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 
34,75,366. 

 
54. Давид Ойстрах (1908–1974) – рус скрипкачысы вя педагогу. ССРИ 

Халг артисти. Дювлят вя Ленин мцкафатлары лауреаты. – 34. 
 
55. Лев Оборин (1907–1974) – рус пианочусу, педагог вя рус мусиги-

синин интерпретасийачысы. ССРИ Халг артисти. – 34. 
 
56. Пакистан, П а к и с т а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Асийада дювлят. Сащяси 796 мин км2, ящалиси 133,5 милйон няфярдир. Пай-
тахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя вя федерал пайтахт 
яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалата-
лы парламентдир. – 38. 

 
57. Аьдаш – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 1048 км2, ящалиси 91,7 мин няфярдир. – 39–40. 
 
58. Мягсуд Шейхзадя, М я г с у д   М я с и м   о ь л у (1908–1967) – 

Азярбайъан  ясилли  юзбяк  йазычысы,  алим  вя  педагог.  Юзбякистан 
Ямякдар инъясянят хадими. Юзбяк халгынын монгол истилакчыларына 
гаршы мцбаризясиня щяср едилмиш «Ъялаляддин» пйеси, Улугбяйя щяср 
едилмиш «Мирзя Улугбяй» фаъияси, Азярбайъан мювзусунда ясярляри вя 
Азярбайъан ядябиййатындан тяръцмяляри она Юзбякистанда шющрят 
газандырмышдыр. – 39. 

 
59. Москва Дювлят Университети, М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят 

Университети – дцнйа елминин ян бюйцк мяркязляриндян бири. 1755-ъи илдя 
М.В.Ломоносовун тяшяббцсц иля йарадылмышдыр. Университетдя 200-дян 
чох кафедра, 430 елми-тядгигат лабораторийасы, 4 елми-тядгигат институту, 
4 рясядхана, 12 елми-тядгигат стансийасы, 3 музей, Ботаника баьы, елми 
китабхана, няшриййат вар. Университетдя 28 миндян чох тялябя тящсил алыр. 
2009-ъу илдя Бакыда филиалы ачылмышдыр. – 39. 
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60. Бцрщан Кяримов (д.1922) – Москва Дювлят Университетинин про-
фессору, физика-рийазиййат елмляри доктору. Атом физикасы кафедрасынын 
мцдири. Дцнйада атом физикасынын танынмыш нцмайяндяси. Атом физии-
касына аид чохлу елми ясярлярин мцяллифидир. – 39. 

 
61. Бякир Нябийев, Б я к и р   Я щ м я д   о ь л у  (1930–2012) – филолог. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор, Азярбайъан МЕА-нын академики. 
Дювлят мцкафаты лауреаты вя Ямякдар елм хадимидир. Азярбайъан Респуб-
ликасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмышдур. – 39. 

 
62. Иран, И р а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби 

Асийада дювлят. Сащяси 1,65 милйон км2, ящалиси 68,2 млн. няфярдир. Пай-
тахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али ганун-
вериъи щакимиййят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. 
Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 42,105–109,127, 
185,287,288,292,298. 

 
63. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азярбай-

ъан Республикасы щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин 
мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Новорос-
сийск нефт кямяридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя верил-
мишдир. – 41,43,159,161. 

 
64. Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 83,6 мин 

км2, ящалиси 2,5 милйон няфярдир. БЯЯ-нин тяркибиня 7 ямирлик дахилдир. Али 
органы – Федерал Милли Шурадыр ки, президенти 5 ил мцддятиня сечир. Пайтахты 
Ябу-Даби шящяридир. – 43,44. 

 
65. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – респуб-

ликада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящбярлик 
едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын 
газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир 
сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр баьламышдыр. – 43, 
126,153–163,199. 

 
66. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1993-ъц илдя Русийа Федерасийасы щюкумя-

тинин гярары иля йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-малиййя комплексиня малик 
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олан «ЛУКойл» ширкяти Русийа, МДБ вя дцнйанын бир чох юлкяляриндя нефт 
мящсулларынын кяшфиййаты, щасилаты, емалы вя сатышы иля мяшьул олур. Ширкят 1993-
ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. – 43,218. 

 
67. Тцркмянистан, Т ц р к м я н и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта 

Асийанын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 488,1 мин км2, ящалиси 4574 мин 
няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 43,298,339–341,363, 
368,370. 

 
68. Газахыстан, Г а з а х ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Авроасийанын 

мяркязи щиссясиндя дювлят. Сащяси 2724,9 мин км2, ящалиси 16 679 мин ня-
фярдир. Пайтахты Астана шящяридир.  Дювлят башчысы  президент, ганунвериъи ор-
ганы бирпалаталы Али Советдир. – 43,53–56,77,83,298,299,339–341,364,365, 
368,374. 

 
69. Заид Бин Султан ял-Нящяййан (1949–2004) – Ябу-Даби Ямирлийиндя 250 

ил щюкмранлыг етмиш ял-Нящяййан сцлалясинин 14-ъц щакими олмушдур. –44. 
 
70. Румынийа  – Ъянуби Авропада, Дунайын ашаьы щювзясиндя дювлят. 

Сащяси 237,5 мин км2, ящалиси  22,7 милйон няфярдир. Дювлят башчысы прези-
дент, ганунвериъилик органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Бухарест 
шящяридир. – 45. 

 
71. Ион Илийеску (д.1930) – Румынийанын сийаси вя дювлят хадими. 1989-

ъу илдя Н.Чаушеску режими деврилдикдян сонра юлкянин вя дювлятин бцтцн 
мясулиййятини юз цзяриня эютцрян Милли Дирчялиш Ъябщя Шурасына башчылыг 
едиб. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. 
1992–96-ъы вя 2000–04-ъц иллярдя Румынийанын президенти олмушдур. – 45. 

 
72. ЛАОС, Л а о с   Х а л г   Д е м о к р а т и к   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуб–Шярги Асийада дювлят. Сащяси 236,8 мин км2, ящалиси 5 милйон ня-
фярдир. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы бирпалаталы  Али Халг 
Мяълиси, пайтахты Вйентйан шящяридир. – 46. 

 
73. Кщамтай Сипщандон (д.1924) – эенерал, Лаосда ингилаби щярякат 

хадими. 1998–2006-ъы иллярдя Лаосун президенти олмушдур. – 46. 
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74. Словенийа, С л о в е н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Ъянуби 
Авропада дювлят. Сащяси 20,3 мин км2, ящалиси 1,96 милйон няфярдир. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы (Дювлят Шурасы вя 
Дювлят Мяълиси) парламентдир. Пайтахты Лйублйандыр. – 50. 

 
75. Йанез Дмовшек (1950–2008) – Йугославийа вя Словенийа сийасят-

чиси. 1992–2000, 2000–2002-ъи иллярдя Баш назир, 1989–1990-ъы иллярдя Йу-
гославийа Али Мяълисинин сядри, 2002–2007-ъи иллярдя Словенийа президенти 
олмушдур. – 50. 

 
76. Таиланд, Т а и л а н д   К р а л л ы ь ы – Ъянуб–Шярги Асийада дювлят. 

Сащяси 514 мин км2, ящалиси 60 милйон няфярдир. Дювлят башчысы кралдыр.  
Ганунвериъи органы икипалаталы Милли Ассамблейадыр. Инзибати ъящятдян 73 
чангвата (яйалятя) бюлцнцр. Пайтахты Бангкок шящяридир. – 51. 

 
77. Пумипон Абдулйадет (д.1946) – 2003-ъц илдян Таиландын 9-ъу кралы. 

Милйардер Пумипон (35 милйард Америка доллары) варидатынын чох щис-
сясини инкишаф лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня сярф етмишдир. – 51. 

 
78. Финландийа, Ф и н л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шимали 

Авропада дювлят. Сащяси 397 мин км2, ящалиси 5,13 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 11 лйанийя (яйалятя) бюлцнцр. Аланд адалары ися мухтар 
яразидир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пай-
тахты Щелсинки шящяридир. – 52. 

 
79. Тарйа Щалонен (д.1943) – Финландийанын иътимаи вя сийаси хадими. 

Мцхтялиф иллярдя Ядлиййя, Сосиал Мцдафия вя Хариъи Ишляр назирликляриня башчы-
лыг етмишдир. 2000-ъи илдян Финландийа Республикасынын президентидир. – 52. 

 
80. Нурсултан  Назарбайев,   Н у р с у л т а н   А б и ш   о ь л у (д.1940) – 

Газахыстанын  дювлят  вя  сийаси  хадими. 1979-ъу  илдя  Газахыстан  МК-нын 
катиби,  1984-ъц  илдя  Газахыстан  Али  Советинин  сядри,  Назирляр  Советинин 
сядри, 1989–91-ъи иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1990-ъы илдя 
щям дя Али Советин сядри, 1991-ъи илдя Газахыстан ССР-ин президенти вя 1991-ъи 
илин декабрындан Газахыстан Республикасынын президентидир.  – 53,54, 
83,365,374. 
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81. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада дювлят. Шимал-
дан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлантик океаны вя гярбдян Сакит 
океанла ящатя олунур. Яразиси 9,14 милйон км2, ящалиси 280 милйон няфяря йа-
хындыр. Инзибати ъящятдян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы ики-
палаталы (Нцмайяндяляр палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы 
президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 55,116–118,142,185,233–238, 
285,288,299,301–304,333,335,350,366. 

 
82. Эцръцстан, Э ц р ъ ц с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Гафгазын 

мяркязи  вя  гярб  щиссясиндя  дювлят.  Сащяси  69,7  мин  км2,  ящалиси 5493 
мин  няфярдир.  Дювлятин  башчысы  президент,  ганунвериъи  органы  парла-
ментдир. Пайтахты Тбилиси шящяридир. – 55,127,288,299,319–320,335,339–341, 
384. 

 
83. Девид Вудворд (д.1946) – нефтчи-мцщяндис, 1999–2007-ъи илляр «бп–

Азярбайъан» ширкятинин президенти. Бир чох юлкялярдя – Бирляшмиш Яряб 
Ямирликляриндя, Норвеч, Русийа вя АБШ-да бп ширкятинин нцмайяндяси 
вязифяляриндя ишлямишдир. Инэилтярянин «Мцгяддяс Михаил» вя «Мцгяддяс 
Чеорэи», Эцръцстанын «Шяряф», Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ор-
денляри иля тялтиф олунмушдур. –55,56. 

 
84. Шеварднадзе,  Е д у а р д  А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцс-

танын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. 1972–85-ъи иллярдя Эцръцстан 
КП МК-нын Биринъи катиби, 1985–90-ъы иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр назири, 
1994–2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан 
Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 55,319–320,335–
336,337–338,339–341. 

 
85. Якрям Яйлисли, Н а и б о в  Я к р я м   Н я ъ я ф   о ь л у (д.1937) –  

Халг йазычысы. Азярбайъан комсомолу вя М.Ф.Ахундов адына мцка-
фатлары лауреаты, 2005-2010-ъу  иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. 
Я.Яйлисли Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри 
иля тялтиф едилмишдир. – 57. 

 
86. Рамазан байрамы – мцсялман аляминдя  оруълуг битяндян сонра 

кечирилян байрам. Гурани–Кярим оруъ тутмаьы исламын ваъиб ямялляриндян 
бири щесаб етмиш вя инсанларда йол верилмиш хаталарын оруъ тутмагла 
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баьышланмасыны тясбит едир. Бу байрам бир дя она эюря язиздир ки, мящз 
Гурани-Кярим мцгяддяс рамазан айында назил олмушдур. Бу байрам бир 
фярдин дейил, бцтцн ъямиййятин мяняви севинъи, бу щяйяъанын щамыйа чатмасы, 
бцтцн мцсялманлары гялбян гардаш санмасыдыр. – 58–63. 

 
87. Гурани–Кярим,  я л - Г у р а н – мцсялманларын мцгяддяс китабы. 

Гураны Аллащ Ъябрайыл васитясиля Мящяммяд ялейщцссялама эюндяриб. Гуан 
гафийяли нясрля йазылмыш 114 суря   вя 6200-дян чох айядян ибарятдир. «Мяккя 
суряляриня» (610–622, Мяккя, 90 суря) вя «Мядиня суряляриня» (622–632, 
Мядиня, 24 суря) бюлцнцр. – 58,62. 

 
88. Жанна Дозортсева (д.1935) – Русийа Федерасийасынын Ямякдар ин-

ъясянят хадими, апарыъы мусигишцнаслардан бири. – 68,72,73,74. 
 
89. Ариф Мяликов,  А р и ф   Ъ а щ а н э и р   о ь л у (д.1933) – бястякар. 

Азярбайъан Республикасы вя ССРИ Халг артисти. 1961-ъи илдя йаздыьы 
«Мящяббят яфсаняси» балети она хцсуси шющрят газандырмышдыр. Бу балет 
дцнйа юлкяляринин бир чох театрларында тамашайа гойулмушдур. Азярбай-
ъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 69. 

 
90. Рауф  Абдуллайев,  Р а у ф   Ъ а н б а х ы ш  о ь л у   (д. 1937) – 

дирижор, Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Ц.Щаъыбяйов адына 
Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин бядии рящбяри вя Баш дирижору-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. 
– 69,71,76,311,366. 

 
91. Сямяд  Вурьун,  С я м я д   Й у с и ф   о ь л у  В я к и л о в (1906–

1956) – бюйцк Азярбайъан шаири, иътимаи хадим. Азярбайъанын Халг шаири. 
С.Вурьунун йарадыъылыьы ХХ яср Азярбайъан шеиринин инкишафында мцщцм 
рол ойнамышдыр. С.Вурьун Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын мясул катиби, 
сядри, Азярбайъанын Хариъи Юлкялярля Мядяни Ялагяляр Ъямиййятинин 
сядри, Азярбайъан МЕА-нын витсе президенти олмушдур, ики дяфя ССРИ 
Дювлят мцкафаты лауреаты адына лайиг эюрцлмцшдцр. – 70,93. 

 
92. Ъялил   Мяммядгулузадя,   М и р з я   Ъ я л и л    Щ ц с е й н г у л у   

о ь  л у  (ядяби тяхяллцсц Молла Нясряддин; 1866–1932) – дащи Азярбайъан 
йазычысы, журналист, иътимаи хадим. Мирзя Ъялилин иътимаи-ядяби фяалиййяти 



408 

 

ХЫХ ясрин 80-ъи илляринин ахырындан ХХ ясрин 30-ъу илляриня гядярки 
бюйцк тарихи дюврц ящатя едир. 40 иллик йарадыъылыьы бойу мцхтялиф жанр-
ларда йаздыьы ясярляри иля Мирзя Ъялил Азярбайъан реалист ядябиййатынын 
йцксяк пилляйя галхмасында мцстясна рол ойнамышдыр. 1906-ъы ил апрелин 
7-дя чыхан «Молла Нясряддин» журналынын няшриня башламагла Мирзя 
Ъялил Азярбайъанда, еляъя дя Йахын Шяргдя сатирик журналистиканын 
ясасыны гоймушдур. Бу замандан Мирзя Ъялил Молла Нясряддин ады иля 
мяшщур олду. – 70. 

 
93. Ъяфяр Ъаббарлы, Ъ я ф я р   Г а ф а р   о ь л у (1899–1934) – бюйцк 

Азярбайъан йазычысы, драматург. Ъаббарлы йарадыъылыьы Азярбайъан ядя-
биййатынын инкишафына бюйцк тясир эюстярмиш, истедадлы драматурглар няслинин 
йетишмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Ъаббарлынын зянэин ирси Азярбайъан 
ядябиййаты тарихиндя лайигли йер тутур. – 70. 

 
94. Васиф Адыэюзялов, В а с и ф   З ц л ф ц   о ь л у (1936–2006) – 

бястякар. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Цзейир Щаъыбяйов 
адына Бакы Мусиги Академийасынын профессору. Азярбайъан Бястякарлар 
Иттифагы Идаря Щейятинин 1-ъи катиби олмушдур. Азярбайъан Республикасынын 
Ямякдар инъясянят хадими, Азярбайъан Республикасы Дювлят мцкафаты 
лауреатыдыр. О бир чох мусиги ясяринин, 1 операнын, 5 мусигили комедийанын, 
3 ораторийанын, вокал-симфоник ясярлярин мцяллифидир. Азярбайъан Респуб-
ликасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 70. 

 
95. Полад  Бцлбцлоьлу  (д.1945)  –  бястякар,  мцьянни,  дювлят хадими. 

Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 1988–2005-ъи илляр Азярбайъан 
Республикасынын Мядяниййят назири олмушдур. Щазырда Азярбайъан Рес-
публикасынын Русийа Федерасийасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. 
Ы чаьырыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутаты олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. –  
70,72,75,76,106–107,358–366,372,373,378. 

 
96. Фидан Гасымова, Ф и д а н  Я к р я м  г ы з ы (1947) – Азярбайъан 

мцьянниси. ССРИ вя Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Азярбай-
ъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 71,74,77, 
110–115,204–211,212. 
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97. Хураман Гасымова, Х у р а м а н  Я к р я м  г ы з ы (д.1951) – 
Азярбайъанын Халг артисти. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. 1976–
2006-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театрынын солисти 
олмушдур. Бир сыра кинофилмляря чякилмишдир. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 71,77,110–115,204–211,212. 

98. Фярщад Бядялбяйли  Ш я м с и  о ь л у  (д.1947) – Азярбайъан пиа-
ночусу вя мусиги хадими. Ц.Щаъыбяйов адына Бакы Мусиги Ака-
демийасынын (1991) ректору, профессор. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лау-
реаты. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. Б.Сметана вя Ж.Вианиа да Мотта 
адына бейнялхалг мцсабигяляр лауреатыдыр. Азярбайъан пиано мяктябини 
ляйагятля тямсил едян чохлу сайда пианочу йетишдирмиш истедадлы педа-
гогдур. Азярбайъан Республикасы Мусиги Хадимляри Иттифагынын сядридир. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 71. 

 
99. Сярвяр Гянийев, Ш я р в я р   С о л т а н   о ь л у  (1937–2010) – 

скрипкачы, педагог, профессор. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 
1991-ъи илдян юмрцнцн сонунадяк Билкянд Университетинин профессору, 
камера вя симфоник оркестринин бядии рящбяри вя дирижору олмуш, Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 71,72,73, 75,77. 

 
100. Азярбайъан Халг Ъябщяси (АХЪ) – иътимаи-сийаси тяшкилат. 1989-ъу 

илдя тясис конфрансы кечирилмиш, Програм вя Низамнамяси гябул олунмуш-
дур. 1999-ъу ил ийулун 25-дя кечирилмиш гурултайынын гярары иля Азярбайъан 
Халг Ъябщяси Партийасы адландырылмышдыр. – 73. 

 
101. Тофиг Гулийев, Т о ф и г   Я л я к б я р   о ь л у (1917–2000) – 

эюркямли Азярбайъан бястякары. Азярбайъан Республикасынын Халг артис-
ти. Тофиг Гулийев Азярбайъан естрада мусигисинин йарадыъыларындандыр. 
Онун лирик мащнылары садя, айдын вя милли колоритлидир. 1973-ъц илдян 
юмрцнцн ахырынадяк Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы Идаря Щейятинин 
сядри олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф 
едилмишдир. – 73,206. 

 
102. Пянащ Щцсейнов,  П я н а щ  Ч о д а р   о ь л у (д.1957) – 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (2005–2010) цзвц. Милли 
Мяълисин Тящлцкясизлик вя Мцдафия мясяляляри комитясинин цзвц олмуш-
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дур. 1993-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиндя 
чалышмышдыр. – 73. 

 
103. Галина Павловна Вишневскайа (1926–2012) – эюркямли рус мцьян-

ниси, ССРИ Халг артисти. М.Ростроповичин арвады. 1952–74-ъц иллярдя 
Бюйцк Театрын апарыъы солистляриндян бири олмушдур. – 76. 

 
104. Мцслцм  Магомайев, М ц с л ц м  М я щ я м м я д   о ь л у (1942–

2008) – эюркямли мцьянни, бястякар. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. 
Бястякар Мцслцм Магомайевин нявяси. Кечмиш ССРИ мяканында вя бир 
чох хариъи юлкялярдя мцвяффягиййятля чыхыш етмишдир. Азярбайъан Респуб-
ликасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едилмишдир. – 77,212–213. 

 
105. Ищсан Доьрамаъы (1915–2010) – тцркдилли юлкялярин Милли Педиатри-

йа Ъямиййятляри Бирлийинин фяхри президенти, елмляр доктору, профессор. 
1963–65-ъи иллярдя Анкарада Ушаг Саьламлыьы Институтунун директору, 
1977–93-ъц иллярдя институтун иърачы директору, 1992-ъи илдян ися фяхри 
президенти, 1968–73-ъц иллярдя Педиаторларын Тибб Ассосиасийасынын 
президентидир. 1959-ъу илдян ЙУНИСЕФ-ин Иъраиййя Комитясинин цзвц, ики 
дяфя  Билкянд Университетинин сядри вя ректору олмуш, 1975-ъи илдян ися 
университетин фяхри ректору. И.Доьрамаъы Азярбайъан МЕА-нын фяхри 
цзвц, Азярбайъан Дювлят Тибб Университетинин фяхри доктору олмушдур. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 77. 

 
106. Кенийа, К е н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Африкада дювлят . 

Сащяси  582,6 мин км2, ящалиси 29,1 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 7 
яйалятя вя пайтахт мащалына бюлцнцр. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят 
вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Мяъ-
лисдир. Пайтахты Найроби шящяридир. – 79,243. 

 
107. Даниел Арап Мои (д.1924) – Кенийа сийаси вя дювлят хадими. 

1978–2002-ъи иллярдя Кенийа президенти олмушдур. – 79. 
 
108. Ниэер, Н и э е р   Ф е д е р а т и в  Р е с п у б л и к а с ы – Гярби 

Африкада дювлят. Сащяси 924 мин км2, ящалиси 103,9 милйон няфярдир. Миллятляр 
Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 30 штата вя бир мащала бюлцнцр. Дювлят вя 
щюкумят башчысы президентдир. Пайтахты Абусадыр. – 80. 
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109. Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа  сащилляри йахынлыьындакы 
адаларда дювлят. Сащяси 372 мин км2, ящалиси 126 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 47 префектурайа бюлцнцр. Йапонийа конститусийалы монархийадыр. 
Пайтахты Токио шящяридир. – 81,82,129,130,147,169,194,202,214–218. 

 
110. Акищито (д.1933) – 1989-ъу илдян Йапонийа императору. Импера-

тор Щирощитонун оьлу. – 81. 
 
111. Дзцнитиро Коидзумы (д.1942) – 2001–2006-ъы иллярдя Йапонийанын 

Баш назири олмушдур.  – 82. 
 
112. Бящрейн, Б я щ р е й н   д ю в л я т и – Ъянуб–Гярби Асийада дювлят 

(ямирлик). Сащяси 0,69 мин км2, ящалиси 598 мин няфярдир. Бящрейн конститу-
сийалы монархийадыр. Дювлят башчысы ямирдир. Пайтахты Манамадыр. – 84. 

 
113. Шейх Щямяд бин Иса ял-Хялифя (д.1950) – 1999-ъу илдян Бящрейнин 

ямири, 2001-ъи илдян ися юзцнц крал елан етмишдир. Крал Бящрейндя бир сыра 
сийаси ислащатлар апармыш, ейни заманда сийаси амнистийа вя гадынлара  
сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу вермишдир. – 84. 

 
114. Шекспир, В и л й а м  (1564–1616) –  дащи инэилис драматургу вя 

шаири. Шекспир 37 пйесин – комедийаларын, тарихи драмларын, фаъиялярин, 
поемаларын, чохлу сонетлярин мцяллифидир. Дцнйа драматурэийасында  фа-
ъиянявислийин инкишафында  Шекспирин ясярляри йени мярщялядир. «Щамлет», 
«Отелло», «Макбет», «Крал Лир», «Антони вя Клеопатра» фаъияляри дцнйа 
мядяниййяти хязинясиня дахил олмуш, бцтцн халгларын сярвятиня чеврилмиш, 
мцхтялиф дилляря тяръцмя олунмуш, милли сящнялярдя тякрар-тякрар тамаша-
йа гойулмуш, екранлашдырылмышдыр. – 85–95,378. 

 
115. Ялиаббас Гядиров, Я л и а б б а с   Г у л у   о ь л у (1946–2006) – 

Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Азярбайъан Дювлят мцкафаты 
лауреаты. Ялиаббас Гядиров Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм 
Театрында бири-бириндян эюзял образлар йаратмышдыр. Она Яли Ямирлинин 
«Мессенат» пйесиндяки Щаъы Зейналабдин Таьыйевин образы даща чох 
шющрят газандырмышдыр. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля 
тялтиф олунмушдур. – 85–95. 
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116. Елчин Яфяндийев, Е л ч и н   И л й а с   о ь л у (1943) – Азярбайъан 
йазычысы, иътимаи вя дювлят хадими.  Халг йазычысы. Йазычы Илйас Яфяндийевин 
оьлу.  Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби, Хариъдя Йашайан Щямвя-
тянлярля Мядяни Ялагяляр – «Вятян» ъямиййятинин сядри вязифясиндя ишля-
мишдир. 1993-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавинидир. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 85–
95,373. 

 
117.  Фуад Поладов, Ф у а д   А ь а р я щ и м   о ь л у (д.1948) – актйор, 

фялсяфи-драматик вя фаъия ролларынын эюзял ифачысы. Азярбайъан Республи-
касынын Халг артисти. 1969–89-ъу иля гядяр Азярбайъан Дювлят Академик 
Милли Драм Театрында ишлямишдир. 1989-ъу илдян Сямяд Вурьун адына 
Азярбайъан Дювлят Рус Драм Театрынын актйорудур. Фуад Поладовун 
сящнядя йаратдыьы бцтцн образларын талейи ифа бахымындан уьурлу ол-
мушдур.  – 85–95. 

 
118. Рафаел Дадашов, Р а ф а е л   М я л и к   о ь л у (д.1946) – 1976-ъы 

илдян Азярбайъан Милли Драм Театрынын артисти. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Халг артисти. – 85–95. 

 
119. Сяйавуш Аслан,  А с л а н о в  С я й а в у ш  М я м м я д а ь а  о ь- 

л у (д.1935) – актйор. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Мцхтялиф 
иллярдя Шыхяли Гурбанов адына Азярбайъан Дювлят Мусигили Комедийа 
Театрынын, щазырда ися Азярбайъан Милли Драм Театрынын артистидир. 
Сяйавуш Асланын актйор сяняти цчцн зянэин мимика вя образы ян хырда 
инъяликляринядяк ачмаг баъарыьы, милли колорит сяъиййявидир. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф  олунмушдур. – 85–95. 

 
120. Аббас Мирзя Шярифзадя,  А б б а с м и р з я  М и р з я  Я б д ц л р я- 

с у л   о ь л у (1893–1938) – Азярбайъан актйору, режиссор, театр хадими. 
Шярифзадя 30 иллик сящня фяалиййяти ярзиндя милли, еляъя дя дцнйа классикляри-
нин ясярляриндя мцхтялиф роллар ойнамыш, зянэин образлар галерейасы йарат-
мышдыр. В.Шекспирин гящряманлары Шярифзадянин актйорлуг истедадынын зир-
вясидир. О, Щамлет, Отелло вя Макбет ролларынын мащир ифачыларындан бири 
кими танынмышдыр. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Азярбайъан 
халгынын ян дяйярли милли, зийалы нцмайяндялярини мящв едян совет тота-
литар режиминин гурбанларындандыр. –  86. 
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121. Смоктуновски Иннокенти (1925–1994) – рус театр вя кино  актйору, 
ССРИ Халг артисти. «Щамлет» филминдяки Щамлет ролу она эениш шющрят га-
зандырмышдыр. Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Ленин мцкафаты лауреаты. – 86. 

 
122. Сяйавуш Кярими, С я й а в у ш   Я ш р я ф   о ь л у (д.1954) – тарзян, 

бястякар, иътимаи хадим, профессор. Азярбайъан Республикасынын Халг ар-
тисти. 2001-ъи илдян  Азярбайъан Милли Консерваторийасынын ректорудур. – 87. 

 
123. Азярбайъан Дювлят Мусигили Комедийа Театры, Ш.Гурбанов адына 

Азярбайъан  Дювлят Мусигили Комедийа Театры–республиканын ян бюйцк 
мцсигили театрларындан бири. 1938-ъи иля гядяр мусигили комедийалар 
Азярбайъан Опера вя Балет Театрында ойнанылырды. 1938-ъи илдя мцстягил 
мусигили комедийа театры йарадылды. – 87.  

 
124. Мирибращим Щямзяйев, И б р а щ и м   Т а ь ы   о ь л у (1908–1982) 

– актйор вя режиссор. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 1937-ъи 
илдян Ъ.Мяммядгулузадя адына Нахчыван Дювлят Мусигили Драм 
Театрынын актйору олмушдур. 1940-ъы илдян режиссор кими дя фяалиййят 
эюстярмишдир. – 90,92. 

125. Йашар  Нурийев, Н у р и й е в   Й а ш а р   М я м м я д   С а д и г   
о ь л у (1951–2012) – Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Профес-
сор. Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театрынын апарыъы актйор-
ларындан бири олмушдур. Кино вя телевизийа филмляриндя дя чякилмишдир. Ики 
дяфя Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. – 91. 

 
126. Мещди Мяммядов, М е щ д и  Я с я д у л л а   о ь л у (1918–1987) – 

режиссор, актйор, педагог. ССРИ Халг артисти. О, мцхтялиф иллярдя Азяр-
байъан Дювлят Академик Милли Драм Театрынын, Азярбайъан Дювлят Рус 
Драм Театрынын Баш режиссору олмушдур. Мяммядовун режиссорлуг 
цслубу ясярин фялсяфи мянасынын габарыг верилмяси  иля сяъиййялянир.  – 92. 

 
127. ЙУНИСЕФ, БМТ–нин  У ш а г  Ф о н д у – 1946-ъы илдя тясис 

едилмишдир (1953-ъц илдян индики ады  иля адланыр). БМТ-нин мцяссисяси 
олуб ушаглар цчцн програмлар цзря фяалиййяти ялагяляндирир, башлыъа олараг 
инкишаф етмякдя олан юлкяляря йардым эюстярир. Малиййя тясисатларынын 
мянбялярини щюкумятлярин кюнцллц цзвлцк щаглары, иътимаи тяшкилатларын, 
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хцсуси шяхслярин вя башгаларынын ианяляри тяшкил едир. Фондун рящбяр орга-
нында – Идаря Щейятиндя 41 дювлят тямсил олунур. Катиблийи Нйу-Йоркда, 
шюбяляри Авропа цзря Ъеневрядя, реэионлар цзря бир сыра инкишаф етмякдя 
олан юлкялярдя йерляшир. Нобел сцлщ мцкафаты лауреатыдыр. – 96–102. 

 
128. Италийа, И т а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Авропанын ъянубунда 

дювлят. Яразисиня Алп даьларынын гярб йамаълары, Радан дцзянлийи, Апен-
нин йарымадасы, Сиъилийа вя Сардинийа адалары дахилдир. Сащяси 301 мин 
км2, ящалиси 57,5 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. 
Пайтахты Рома шящяридир. –  103–104. 

 
129. «Ени» – Италийа нефт вя газ компанийасы. Мянзил-гярарэащы Рома-

дадыр. 1953-ъц илдя Италийа дювляти тяряфиндян йарадылмышдыр. ХХ ясрин 90-ъы ил-
ляриндя, ХХЫ ясрин яввялляриндя бир щиссяси юзялляшдирилмишдир. «Ени» дцнйанын 
90 юлкясиндя фяалиййят эюстярир. – 103. 

 
130. «Аъип» – дцнйанын ян ири нефт ширкятляриндян бири. Италийанын «Аъип» 

ширкяти 1926-ъы илдя йарадылмышдыр. «Аъип» 1995-ъи илдян Азярбайъанын нефт 
лайищяляриндя фяал иштирак едир. Нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы вя емалы иля 
мяшьул олур. – 103. 

 
131. Яли Наьыйев, Я л и   Т е й м у р   о ь л у  (д.1954) – 1996–2006-ъы 

иллярдя  Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси 
назири олмушдур. 2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасынын Беларус 
Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири. I чаьырыш Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. – 104. 

 
132. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын ян нцфузлу 

бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящяриндядир. Ясас вязифяси бей-
нялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр ара-
сында ямякдашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил 
ийулун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяря-
финдян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Щазырда 
БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, Игтисади вя Иъ-
тимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящкямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр.  
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Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азярбайъан 
2011-ъи илин октйабр айында БМТ Тящлцкясизлик Сурасына гейри-даими цзв гя-
бул олунмушдур. – 104,184,127. 

 
133. Авропа Бирлийи (АБ) – 1951–57-ъи иллярдя йаранмыш цч Гярби Авропа 

интеграсийа тяшкилатынын цмуми ады (Авропа Игтисади Бирлийи – АИБ, Авропа 
Кюмцр вя Полад Бирлийи – АКПБ, Авропа Атом Енержиси Бирлийи – ААЕБ. 
АБ цмуми принсиплярин мцяййян едилмясиндян бирэя фяалиййятя гядяр 
(Авропа Инвестисийа Банкынын, Авропа Реэионал Инкишаф Фондунун ващид 
валйута гябул етмяси – АВРО) бир нечя мярщяля  кечмишдир. Мцщцм мяр-
щяля Ващид Авропа Актынын (1986-ъы илдян гцввяйя минмишдир) гябул 
едилмяси олмушдур. 1967-ъи илдя рящбяр органларын бирляшмясиндян сонра – 
АИБ, АКПБ вя ААЕБ – Авропа Бирлийи, 1993-ъц илдя ися Авропа Шурасы йа-
ранды. – 104,169,224,225,226,262. 

 
134. Хатями, С е й и д   М я щ я м м я д   Х а т я м и (д.1943) – 

Иранын сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989–92-ъи иллярдя Иранын Мя-
дяниййят вя Ислам Орийентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ис-
лам Республикасынын президенти олмушдур. – 105,106,107. 

 
135. Яли Сялими (1923–1992) – эюркямли Азярбайъан бястякары, сянят-

шцнаслыг елмляри доктору. 1930-ъу иллярдя аиляси иля бирликдя Бакыдан Ирана  
эетмишдир. 1952-ъи илдя Тещранда, 1978-ъи илдя ися Тябриздя илк Азярбай-
ъан халг чальы алятляри оркестрини йаратмышдыр. 1972-ъи илдя ЙУНЕСКО-да 
эюркямли Азярбайъан бястякары адына хцсуси  стенд ачылмышдыр. Бястякарын 
100-я гядяр мащнысы вар. Онларын ичярисиндя «Айрылыг» мащнысы хцсуси йер 
тутур. – 108. 

 
136. Тябриз – Иранда шящяр. Ъянуби Азярбайъанын ян бюйцк шящяри, иг-

тисади вя мядяниййят мяркязи, Шярги Азярбайъан останынын инзибати мяр-
кязи. Ящалиси 1,1 милйон няфярдир. 

Тябриз Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Шящярин  салынма та-
рихи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Тябриз Ряввадиляр дювлятинин  
(852), Елдяэязляр дювлятинин (1174), Аьгойунлулар дювлятинин (1468), 
Сяфявиляр  дювлятинин (1501) пайтахты олмушдур. ХВ–ХВЫЫ  ясрлярдя Тябриз 
Йахын Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя тиъарят мяркязляриндян иди. Тябризи  
«Шяргин пайтахты» да адландырырдылар. 



416 

 

1826–28-ъи илляр Русийа–Иран мцщарибяси нятиъясиндя  Тцркмянчай мц-
гавилясиня (1828) эюря Тябриз Иранын щакимиййяти алтында галды. –  108. 

 
137. Шящрийар,   М я щ я м м я д щ ц с е й н   Щ а ъ ы   М и р а ь а   о ь л у   

(1906–1988) – эюркямли Азярбайъан шаири, ХХ яср Ъянуби Азярбайъан вя 
Иран поезийасынын ян бюйцк нцмайяндяляриндян бири. Азярбайъан вя фарс 
дилляриндя йазмышдыр. Шаирин «Щейдярбабайа салам» поемасы тякъя онун йа-
радыъылыьында дейил, еляъя дя бцтцн мцасир Ъянуби Азярбайъан поезийасында 
йени мярщялядир. Бурада Ъянуби Азярбайъан тябиятинин эюзялликляри, халгын 
адят вя яняняляри, ана йурдуна тцкянмяз оьул мящяббяти ялван поетик 
бойаларла, ъанлы халг дилиндя тяряннцм едилир. Поемада доьма йурду 
Азярбайъанын икийя бюлцнмясини бюйцк цряк аьрысы иля нягл едир. Поеманын 
ян бюйцк мязиййяти онун хялгилийиндядир. Поема Ъянуби Азярбайъанда 
анадилли поезийайа эениш йол ачмышдыр. Шящрийарын йарадыъылыьы бцтцн тцрк 
дцнйасында бюйцк шющрят газанмышдыр. – 109. 

 
138. Лцтфийар Иманов,  Л ц т ф и й а р  М ц с л ц м   о ь л у   (1928–2008) – 

Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. 1959-ъу илдян 
юмрцнцн сонуна гядяр  М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Академик 
Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Л.Иманов эюзял, мялащятли вя 
эениш диапозонлу сяся маликдир. Онун репертуарында Азярбайъан халг 
мащнылары, романслар мцщцм йер тутур. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 112. 

 
139. Щиндистан, Щ и н д и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада 

дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 3,3 милйон км2, ящалиси 953 
милйон няфярдир. Щиндистан инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг яразийя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парла-
ментдир. Пайтахты  Дещли шящяридир. – 119–121,315,316,353. 

 
140. Ъяващирлял Щещру (1889–1964) – Щиндистан дювлят хадими, милли 

азадлыг щярякаты рящбярляриндян бири. Сийаси вя дювлят хадими. Мотилял 
Щещрунун оьлу вя Гандинин ян йахын силащдашы. 1947-ъи илдя доминион 
Щиндистанын Баш назири, 1947–64-ъц иллярдя Щиндистанын Баш назири вя 
Хариъи Ишляр назири олмушдур. Нещру блоклара гошулмамаг щярякатынын 
сийаси рящбярляриндян бири олмушдур. Нещру тарихя «Йени Щиндистанын 
гуруъусу» кими дцшмцшдцр. – 120. 
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141. Раъив Ганди (1944–1991) – Щиндистан дювлят хадими. 1984–89-ъу 
иллярдя Щиндистанын Баш назири олмушдур. Террорчу тяряфиндян юлдцрцлмцш-
дцр. – 120. 

 
142. «Атяшэащ», Сураханы атяшэядяси – Сураханы гясябясиндя атяшпяряст 

мябяд. Бешэушяли дахили щяйяти ящатя едян щцърялярдян вя щяйятин 
ортасында тикилмиш цстц эцнбязля юртцлян дюрдбуъаглы «од мябядиндян» 
ибарятдир. Атяшэащын ясасы, шцбщясиз ки, гядим заманларда гойулмушдур. 
Лакин индики бинаны ХВЫЫЫ ясрдя Щиндистанын Мултан вилайятиндян эялян 
атяшпяряст таъир вя зявварлар тикдирмишляр. Щцърялярин цзяриндяки щинд дилиндя 
йазылмыш китабялярдя атяшэядянин 1713-ъц илдя тикилдийи эюстярилир. – 121,322. 

 
143. Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у (д.1935) – Азярбайъанын 

дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан 
Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян 
Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Ис-
тиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 122–203,294,295. 

 
144. Огтай Ясядов, О г т а й   С а б и р   о ь л у (д.1955) – иътимаи 

хадим, мцщяндис. 1996–2004-ъц иллярдя Абшерон Реэионал Сящмдар Су 
Ъямиййятинин, 2004–2005-ъи иллярдя «Азярсу» Сящмдар Ъямиййятинин 
президенти олмушдур.  

Икинъи вя цчцнъц чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин де-
путаты, 2005-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядридир. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвцдцр. – 122–203. 
 
145. Яли Щясянов, Я л и   Ш а м и л   о ь л у (д.1948) – мцщяндис-меха-

ник. 1998-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини, Гач-
гынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин сядридир. 
1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин цзвц олмушдур. – 122–203. 

 
146. Натиг Ялийев,  Н а т и г   А э а я л и   о ь л у  (д.1947) – 1993–2006-ъы 

иллярдя Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин президенти ол-
мушдур. Щазырда Азярбайъан Республикасы Сянайе вя Енерэетика назиридир. 
Биринъи чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят»  ордени иля тялтиф едилмишдир. – 
122–203. 
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147. Щаъыбала Абуталыбов,    Щ а ъ ы б а л а   И б р а щ и м   о ь л у 
(д.1944) – Бакы Шящяри Иъра Щакимиййятинин башчысы. Физика-рийазиййат 
елмляри докторудур. – 122–203. 

 
148. «АНС» телевизийасы – Азярбайъанда 1991-ъи илдян фяалиййят эюстярян 

мцстягил телевизийа  каналларындан  бири. – 123,145,181,286–300,344. 
 
149. «Азяригаз» – Истещсалат Бирлийи –  АРДНШ-ин щасил етдийи тябии га-

зын Русийа, Иран вя Эцръцстана ихраъ едилян нягли иля мяшьулдур. «Азяри-
газ» Истещсалат Бирлийинин ясас вязифяси  республиканын истещлакчыларыны фаси-
лясиз, кейфиййятли вя тящлцкясиз тябии газла тямин етмяк, абонентляря 
йцксяк сявиййяли хидмят эюстярмяк, газ шябякясини бейнялхалг стандартлара 
уйьун йенидян гурмагдан ибарятдир. – 124,137,144,154,157,160,171. 

 
150. «Азяренержи» – Дювлят ширкяти. Електрик системляри аваданлыгларынын 

техники истисмары, електрик енержиси ютцрцлмяси, бюлцшдцрцлмяси, эенерасийа 
эцъляринин вя шябякяляринин планлашдырылмасы вя инкишаф мясялялярини щялл 
едир. – 126,127,129,131,179,182,196. 

 
151. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 8-дя Бело-

русийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имзаладыглары сазиш ясасында 
ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярарасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азяр-
байъан 1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кечмиш 
ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Беларус, Ермянистан, Эцр-
ъцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, 
Тцркмянистан, Украйна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш 
низамнамясиндя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагялян-
дирилмяси; цмуми игтисади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системи-
нин вя рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мц-
щитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил ъинайяткарлыгла 
мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщядлярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; Щюкумят 
башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлятлярарасы игтисади Шура; 
Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. 
МДБ-нин даими фяалиййят эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагялян-
дирмя Мяслящят Комитясидир. – 126,307–308,330–342,347–349,358–366,384. 
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152. «Сиеменс» – алман ширкяти. 1847-ъи илдя йарадылмышдыр. Бакыда 
нумайяндялийи 1998-ъи илдя ачылыб. Ширкят електрик мящсуллары вя електро-
аваданлыгларын щазырланмасы вя тятбиги сащясиндя дцнйа лидерляриндян 
биридир. Иллик дювриййяси – 118 милйард доллардыр. Бцтцн дцнйада ишчиляринин 
сайы 140 мин няфярдир. – 130. 

 
153. Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы – Гярби вя Шярги Авропа, 

МДБ юлкялярини узунмцддятли кредитля тяъщиз едян реэионал дювлятлярарасы 
банк. 1990-ъы илдя йарадылмышдыр. Лондонда йерляшир. Банкын 57 цзвц вар, 
щямчинин Авропа Инвестисийа Банкы вя Авропа Бирлийи ора дахилдир. – 130. 

 
154. Флорида – АБШ-ын ъянубунда штат. Сащяси 152 мин км2, ящалиси 9,7 

милйон няфярдир. Инзибати-мяркязи Таллащасси шящяридир. Гыш курогтудур. 
Канаверал бурнунда ракет техникасы сынаьы полигону вя космодром вар. 
– 142,143. 

 
155. Алйаска – АБШ-да штат. Сащяси 1523 мин км2, ящалиси 607 мин 

няфярдир. ХВЫЫ–ХВЫЫЫ ясрлярдя рус сяййащлары тяряфиндян кяшф едилмишдир. 
Бурада бир сыра йашайыш мяскянляри салынмыш, Алйаскада Русийа–Америка 
ширкяти тясис едилмишди. 1867-ъи илдя Русийа Алйасканы АБШ-а сатмышдыр. – 
142,143. 

 
156. Шамахы  – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил олунмушдур. Сащяси 3848 км2, ящалиси 83,1 мин няфярдир. –  145,146. 
 
157. Ващид Ахундов (д.1942) – игтисадчы, елмляр доктору, профессор. 

1993–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Игтисади сийасят цзря Дюв-
лят мцшавири олмушдур. – 150,151. 

 
158. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш ида-

ряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон–Вудс чярчивяси системиндя йарадылмыш-
дыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
игтисади вя сосиал дирчялишиня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти форма-
сындадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 152,167,322. 
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159. «Пеннзойл» – нефт вя тябии газ ещтийатларынын кяшфиййаты, истисмары, 
сцрткц йаьларынын истещсалы вя сатышы иля мяшьул олан ширкят. 1989-ъу илдя 
йарадылмышдыр. Мянзил-гярарэащы АБШ-ын Щйцстон шящяриндядир. 10 мин 
ишчиси вар.  

«Пеннзойл» ширкяти Азярбайъанда 1992-ъи илин яввялляриндян фяалиййят 
эюстярир. – 155,158. 

 
160. «Итера» – Русийа газ ширкяти, Мянзил-гярарэащы Москвададыр. 

Груп Шурасынын сядри Игор Макаровдур. Компанийа юз фяалиййятиня 
АБШ-да тиъарят ширкяти кими башламышдыр. 1994-ъц илдя Тцркмянистана шя-
кяр сатышындан сонра тцркмян тябии газы иля шякяр сазиши юдянилди. Бундан 
сонра «Итера» тцркмян газыны Украйнайа сатмагла, бцтцн кечмиш ССРИ 
мяканында газ няглини эенишляндирди. «Итера» МДБ-дя газ сатышына эюря 
икинъи йери тутур. – 162,241–242. 

 
161. Щясян Ялийев, Щ я с я н  Я л и р з а  о ь л у (1907–1993) – тор-

пагшцнас, цмуми якинчилик вя тябияти мцщафизя сащясиндя алим, иътимаи-
сийаси хадим. Елмляр доктору, профессор. Азярбайъан Милли ЕА-нын ака-
демики, Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. Айры-айры иллярдя Азяр-
байъан Милли ЕА Ботаника Институтунун директору, Азярбайъан Кянд 
Тясяррцфаты назиринин биринъи мцавини вя Азярбайъан КП МК-нын катиби, 
Азярбайъан Милли ЕА-нын академик катиби, Азярбайъан Милли ЕА Ъоь-
рафийа Институтунун директору вязифяляриндя чалышмышдыр. Азярбайъан ССР 
Али Советинин (10–11-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. – 168. 

 
162. Оьуз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. Шяки райо-

нунун яразиси 1963–65-ъи иллярдя Оьуз районунун тяркибиндя олмушдур. 
Шималда Даьыстанла щямсярщяддир. Сащяси 1077 км2, ящалиси 37,7 мин 
няфярдир. – 168. 

 
163. Абид Шярифов,  А б и д  Г о ъ а  о ь л у (д.1940) – иншаатчы. 1995-ъи 

илдян Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавинидир.  – 169,190,216. 
 
164. Асийа Банкы, А с и й а   И н к и ш а ф   Б а н к ы – Асийа вя  Сакит 

океан щювзяси юлкяляриндя инкишаф лайищяляриня узунмцддятли кредит верян 
бейнялхалг реэионал банк. Ясасы 1966-ъы илдя гойулмушдур. Асийа Инкишаф 
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Банкына 50-йя  йахын юлкя дахилдир. Ясас ауксионерляри Йапонийа, АБШ вя 
Чиндир. Мянзил-гярарэащы Манилададыр (Филиппин). – 169. 

 
165. Бярдя – Азярбайъан Республикасында район.1930-ъу илдя тяшкил 

едилмишдир. Сащяси 957 км2, ящалиси 132,9 мин няфярдир. – 180,181. 

 
166. Билясувар – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. 1938-ъи илядяк Билясувар району, 1938-ъи илдян 
Пушкин району адланмышдыр. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси Ъялилабад 
району иля бирляшдирилмиш, 1964-ъц илдя йенидян мцстягил район олмушдур. 
ССРИ-нин сцгутундан сонра – 1991-ъи илдя района юз тарихи ады гайта-
рылмышдыр. Сащяси 1393 км2, ящалиси 78,0 мин няфярдир.  – 180,203. 

 
167. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-

ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. 
АШ-нын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки 
системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгуг-
ларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяний-
йятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али органлары 
Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшави-
ряси вя Катибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян АШ-нын цзвцдцр. – 184,330, 
331,332. 

 
168. Муртуз Ялясэяров, М у р т у з   Н я ъ я ф  о ь л у (1928–2012) – Азяр-

байъанын дювлят хадими, щцгуг елмляри доктору, профессор. Республиканын 
Ямякдар щцгугшцнасы. Йени Азярбайъан Партийасынын сядр мцавини вя пар-
тийанын Сийаси Шурасынын цзвц, 1996–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин сядри олмушдур.  Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. –  122–203,313. 

 
169. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги Авро-

пада дювлят. Яразиси 603,7 мин км2, ящалиси 45,6 милйон няфярдир. Украй-
нанын тяркибиня 24 вилайят вя Крым Республикасы дахилдир. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы – Али Рададыр. Пайтахты Кийев шящяридир. – 
192,219,308,330–342,343,347–349. 
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170. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати район.  1930-ъу илдя 
тяшкил едилмишдир. Сащяси 1094 км2, ящалиси 101,6 мин няфяр. 1993-ъц илдя 
Аьдам шящяри вя яксяр кяндляри ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмиш-
дир. – 202,203. 

 
171. Йевлах – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1935-ъи илдя 

тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя  ляьв едиляъяк яразиси Аьдаш, Бярдя, Эоранбой 
районларына верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцстягил район олмушдур. Сащяси 
1555 км2, ящалиси 110,0 мин няфярдир. – 203. 

 
172. Шямкир району (1930–91-ъи иллярдя Шамхор району) – Азярбайъан 

Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Кичик 
Гафгазын шимал–шярг йамаъында, Эянъя–Газах дцзянлийиндя вя Аъынощур 
юндаьлыьында йерляшир. Сащяси 1656,8 км2, ящалиси 183,5 мин няфярдир. – 203. 

 
173. Шювкят Мяммядова, Ш ю в к я т   Щ я с я н   г ы з ы (1897–1981) – 

Азярбайъан мцьянниси, педагог, мусиги хадими, илк азярбайъанлы 
профессионал гадын мцьянни. ССРИ Халг артисти. Ики дяфя Миланда 
(1911,1927–29) мяшщур Гярб мцьянниляриндян дярс алмышдыр. Эцълц 
мусиги дуйуму вя йцксяк вокал мядяниййятиня, мялащятли, ахыъы сяся 
малик олан Ш.Мяммядованын ифасы, щямчинин актйорлуг мящаряти иля 
фярглянмишдир. О, Азярбайъан опера сящнясиндя рус вя дцнйа вокал ся-
нятинин ян йахшы янянялярини милли мусиги хцсусиййятляри иля ялагялян-
дирмишдир. – 207,212. 

 
174. Фатма Мухтарова, Ф а т м а  С я т т а р  г ы з ы (1893–1972) – 

Азярбайъан мцьянниси. Республиканын Халг артисти. Фитри истедада, 
эцълц вя эюзял сяся, йцксяк актйорлуг мящарятиня, ъошьун темпера-
ментя малик Мухтарованын ифасы тябиилийи, мцстясна емосионаллыьы иля 
фярглянмишдир. Онун йаратдыьы Кармен образы опера ифачылыьы сянятиндя 
ящямиййятли йер тутур. – 207. 

 

175. Тамара Синйавскайа (д.1943) – мяшщур рус мцьянниси. Москва 
Бюйцк Театрынын солисти. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. – 212–213. 

 
176. Фирянэиз Ящмядова, Ф и р я н э и з   Й у с и ф   г ы з ы (1928–2011) –  

Азярбайъан мцьянниси, ССРИ Халг артисти. Ф.Ящмядова Азярбайъан, рус 
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вя Гярби Авропа бястякарларынын операларында мцвяффягиййятля чыхыш едиб. 
О, камера-вокал ясярляр ифачысы кими дя мяшщурдур. – 213. 

 

177. Щашимото Рйутаро (1937–2006) – йапон сийаси хадими. 1996–98-ъи 
иллярдя Йапонийанын Баш назири олмушдур. – 216. 

 

178. Бакы Дювлят Университети (БДУ) – Азярбайъанда елми-педагожи 
кадрлар щазырлайан ян бюйцк али тящсил оъаьы, елми-тядгигат мцяссисяси. 1919-
ъу илдя йарадылмышдыр. Илк вахтлар тибб вя тарих–филолоэийа факцлтяляри фяалиййят 
эюстярмишдир. Щазырда БДУ-нун 17 факцлтяси, онларла кафедрасы, елми-тяд-
гигат лабораторийасы вя с. вар. Университетдя 55 ихтисас цзря 18 миня йахын 
тялябя тящсил алыр. – 217. 

 

179. Леонид Данилович Кучма (д.1938) – Украйнанын сийаси вя дювлят 
хадими. 1994–2005-ъи иллярдя Украйна Республикасынын президенти олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур.  
– 219,308,330,337,338,339–341,343,344,347,364. 

 

180. Фидел Кастро, К а с т р о   Р у с (д.1926) – 1960–2008-ъи иллярдя 
Куба Республикасы Дювлят Шурасы вя Назирляр Советинин сядри, 1965-ъи 
илдян Куба КП МК-нын Биринъи катиби вя Куба Силащлы Гцввяляринин Баш 
команданы. 1953-ъц илдя Батиста диктатурасына гаршы силащлы цсйана башчы-
лыг етмишдир. – 220. 

 

181. Судан, С у д а н   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал–Шярги Африкада дюв-
лят. Сащяси 2,5 милйон км2, ящалиси 31 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 9 штата 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы (парламент) Али Милли 
Шурадыр. Пайтахты Хартумдур. –221. 

182. Юмяр Щясян ял-Бяшир (д.1944) – Судан щярби вя дювлят хадими, 
президент. 1989-ъу илдя щярби чеврилишдян сонра щакимиййятя эялмишдир. – 221. 

 

183. Анкара  – Тцркийянин  пайтахты. Кичик Асийанын ян гядим шящяр-
ляриндяндир. ВЫЫ ясрдя Фриэийа падшащы Мидас тяряфиндян салынмышдыр.  
ХЫВ ясрин 1-ъи йарысындан Османлы империйасында пашалыг, санъаг вя вила-
йят мяркязи олмушдур. 1923-ъц илдян Тцркийя Республикасынын пайтахты-
дыр. – 222,299,380. 
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184. Райкин Аркади Исаакович (1911–1987) – рус естрада  артисти. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Ленин мцкафаты лауреаты. 1939-
ъу илдян Ленинград Миниатцр Театрынын яввялъя артисти, сонрадан бядии 
рящбяри вя гурулушчу режиссору олмушдур. – 223. 

 
185. Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййяти – 1974-ъц илдя Йунаныстанда 

щакимиййятя эялмиш щярби хунта Киприн йунан иртиъачылары иля бирликдя 
Кипри Йунаныстана бирляшдирмяк мягсядиля юлкядя щярби чеврилиш етдиляр вя 
президент Макариосу щакимиййятдян узаглашдырдылар. Бундан наращат 
олан Тцркийя Республикасы Киприн тцрк иъмасыны мцдафия етмяк мягся-
диля орайа щярби гцввяляр йеритди вя тцрк иъмасы йашайан яразини йунан 
иртиъачыларындан тямизляди. 1975-ъи илдя Тцркийя–Кипр администрасыйасы бу 
яразидя федератив тцрк дювляти – Кипр Республикасыны елан етдиляр. 1983-ъц 
илдя бу дювлятин ганунвериъи органы Шимали Кипр Тцрк Республикасы  
(ШКТР) – Кыбрыс елан етди. –  224,228,262. 

 

186. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы ярази-
синдя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг Га-
рабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали йашайырды. Яразиси 4 мин  км2-дир. 
Мяркязи Ханкяндидир.  

1988-ъи илдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя миллятчиляри Ермянис-
тан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя йашайан азярбайъанлылары доьма 
торпагларындан чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 
874, 884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан торпаг-
ларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары щяля дя ер-
мяни тапдаьы алтындадыр. – 225,228,229,231,237,246,259,272,273,287,335,338. 

 

187. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя дювлят хадими. 
Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя гошулмушдур. 1994-ъц илин 
мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бялядиййясинин сядри,  Ядалят вя Инкишаф Пар-
тийасынын  лидери. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя Ядалят вя 
Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк имканы ялдя етди вя Яр-
доьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири сечилди. – 226,258–280,373. 

 
188. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-сийаси итти-

фаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, 
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Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, Португалийа, Норвеч, 
Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси яса-
сында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Ал-
манийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр 
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа цзв-
лцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ 
наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын 
сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 227,259,262,348. 

 
189. Бакы–Тбилиси–Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. Рясмян 2007-

ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин диаметри 420 мм, узунлуьу 970 км-дир (442 км 
Азярбайъандан, 248 км Эцръцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя 
сярщядиндян Ярзурума гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. – 
230,260,269. 

 
190. Милад байрамы – Иса пейьямбярин анадан олмасы шяряфиня 

кечирилян христиан байрамы. Декабрын 25-дя гейд едилир. Милад байра-
мынын илкин мянбяйи щяр ил гыш эцняш дурушу заманы (21–25 декабр) хилас-
кар Аллащын «доьулмасы» иля ялагядар кечирилян гядим бцтпяряст мярасим 
байрамы олмушдур. Милад байрамыны илк дяфя Рома христиан иъмалары 
кечирмишдир. Милад байрамы 431-ъи илдя Ефес кился йыьынъаьында гануни-
ляшдирилмишдир. – 233,255. 

 
191.  Росс Уилсон (д.1955) – 2000–2003-ъц иллярдя Америка Бирляшмиш 

Штатларынын Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. Ща-
зырда Росс Уилсон Тцркийядя АБШ-ын сяфири вязифясиндя чалышыр. – 233–238. 

 
192. Колин Пауелл (д.1937) – Америка эенералы. Президент Ъоръ Буш 

(ата)  заманында  (1980–89,1989–92) Дювлят катиби олмушдур. – 
 
193. Ричард Армитаъ – Р.Рейганын президентлийи дюврцндя (1980–

1988) Мцдафия назиринин бейнялхалг тящлцкясизлик цзря мцшавири олмуш-
дур. Ъоръ Бушун (ата) президентлийи дюврцндя (1988–1992) хцсуси тапшы-
рыглар цзря сяфир ишляйяркян йени мцстягил дювлятляря йардым эюстярмяк 
програмынын мцяллифляриндян бири олмушдур. Щямин вахтдан 907-ъи дц-
зялишин ялейщиня чыхыр. Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасы Директорлар 
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Шурасынын цзвцдцр. «Армитаъ Ассошиейтс Ел Си» ширкятинин сащибляриндян 
биридир. – 233,235,238. 

 
194. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йарадылмышдыр. 

1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы дювлятляр дахил олмушдур: 
Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса, 
Тцркийя, Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна ики 
сядр – Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан онун цч – 
Русийа, АБШ вя франсалы щямсядрляри вар. Групун ясас вязифяси Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг 
Гарабаь проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк ет-
мякдир. – 235,237,272,273,335. 

 
195. «Шащдяниз» – Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда ян бюйцк вя ян 

зянэин газ йатагларындан бири. – 237. 
 
196. Ъоръ Буш (д.1946) – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–2008-ъи илляр). 

АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оьлудур. 1968-ъи илдя Йел уни-
верситетини (инъясянят, тарих бакалавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард университетини 
(инъясянят маэистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирма-
сынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору олмушдур. – 
238,285,350. 

 
197. Непал, Н е п а л   К р а л л ы ь ы – Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 140,8 

мин км2, ящалиси 15 милйондан чохдур. Инзибати ъящятдян 14 зонайа бюлцнцр. 
Непал конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи орган 
Милли Панчайатдыр. Пайтахты Катмандудур. – 239. 

 
198. Гванендра Бир Бикрам Шащ Дев (д.1947) – Непал кралы. 2006-ъы илдя 

юлкядя олан бир сыра етираз тятилляриня эюря Непал кралы юлкянин бир чох  вязифя-
ляриндян мящрум едилмишдир. – 239. 

 
199. Юзбякистан,  Ю з б я к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта Асийанын 

мяркязиндя дювлят. Сащяси 447,4 мин км2, ящалиси 23 206 мин няфярдир. 
Юзбякистанын тяркибиня Гаракалпак Мухтар Республикасы вя 12 вилайят 
дахилдир. Дювлятин башчысы – президент, ганунвериъи органы – Мяълисдир. 
Пайтахты Дашкянд сящяридир. – 242,299,329,363. 
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200. Ислам Кяримов, И с л а м   Я б д у г я н и  о ь л у (д.1938) – Юзбя-
кистанын сийаси вя дювлят хадими. 1989–90-ъы иллярдя Юзбякистан КП МК-
нын Биринъи катиби олмушдур. 1990-ъы илдян Юзбякистан Республикасынын 
президентидир. – 242,329. 

 
201. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы – Азярбайъан Республика-

сында елмин инкишафыны тяшкил вя тямин едян, дювлятин елми вя елми-техники 
сийасятини щяйата кечирян али дювлят елми тяшкилаты. 1945-ъи илдя Бакыда тясис 
едилмишдир. 2001-ъи илин май айындан Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасы адланыр. Азярбайъан Милли ЕА-нын ашаьыдакы бюлмяляри вар: физика; 
техника вя рийазиййат елмляри; кимйа елмляри; йер елмляри; биолоэийа елм-
ляри; аграр елмляри; щуманитар вя иътимаи елмляр. Бурада елмин мцхтялиф 
сащяляриня даир актуал проблемляр цзяриндя тядгигат ишляри апарылыр. Щяр ил 
онларла елми ишин нятиъяси истещсалатда тятбиг олунур. – 252–254,301,303. 

 
202. Мащмуд Кяримов, М а щ м у д   К я р и м   о ь л у (д.1948) – 

физик, физика–рийазиййат елмляри доктору, профессор. Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын академики вя президенти. Илк дяфя олараг йцк-
сяк молекуллу системлярдя эцълц електрик вя магнит сащясинин тясири иля 
баш верян елементар  електрик вя молекулйар просесляри, електрик вя фото-
електрик кечириъиляринин магнит спин еффектлярини тядгиг етмишдир. Бир сыра 
ихтисаслашдырылмыш елми шураларын цзвцдцр. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 252–254,301. 

 
203. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа вя Йапо-

нийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи дцнйа мцщарибяси 
1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын Полшайа эирмяси иля башланды. 
Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан 
етди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Бел-
чика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.  

1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщарибя елан етди. 
1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград вя Курск вурушмаларында 
гялябяси Алманийаны гяти сурятдя сарсытды.  

1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу  Берлини  алды. Майын 8-дя Карлсхорст-
да (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяслим олмасы щаггында акт 
имзаланды. 
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Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйабрын 2-дя имзалан-
ды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя 
72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин силащлы гцввяляриня 
110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 милйон адам щялак олмуш, 
минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьылмышды. – 253. 

 
204. Испанийа  – Ъянуб–Гярби Авропада дювлят. Сащяси 504,8 мин км2, 

ящалиси 39,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 17 мухтар вилайятя дахил олан 
50 яйалятя бюлцнцр. Испанийа конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы 
крал, ганунвериъи органы кортеслярдир (икипалаталы парламент). Африканын 
шимал сащилиндяки Сеута вя Мелилйа шящяр районлары да Испанийанын мцлкц-
дцр. Пайтахты Мадриддир. – 257. 

 
205. Ы Хуан Карлос (д.1938) – Испанийа кралы.  1975-ъи илдя диктатор 

Франконун юлцмцндян сонра крал елан едилмишдир. –257. 
 
206. Тцркийя Ядалят вя Инкишаф Партийасы (Аделет вя Калкынма 

Партиси) – щал-щазырда Тцркийядя щакимиййятдя олан партийа. 2002-ъи илдя 
Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя Абдуллащ  Эцл тяряфиндян йарадылмышдыр. – 
258–280. 

 
207. Шящидляр хийабаны. Азярбайъанын азадлыьы, мцстягиллийи, ярази 

бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш мярд оьул вя гызларын уйудуьу мцгяд-
дяс зийарятэащ. 1990-ъы ил йанварын 20-дя совет ордусунун щцъуму зама-
ны щялак олмуш онларла адам «Даьцстц парк»ын гярб щиссясиндя дяфн 
едилмишдир. Бура о вахтдан «Шящидляр хийабаны» адланыр. Хийабанда ейни 
заманда Ермянистан ишьалчыларына гаршы Азярбайъан торпагларынын мц-
дафияси уьрунда гящряманъасына щялак оланлар да дяфн едилмишдир. 1998-
ъи илдя бурада щцндцрлцйц 22 метр олан ябяди мяшял – абидя гойулмуш-
дур. – 277,312–313,322. 

 
208. Литва, Л и т в а  Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авропада – 

Прибалтикада дювлят. Сащяси 65,2 мин км2, ящалиси 3797 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси 44 района бюлцнцр вя республика табечилийиня 11 шящяр  
дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Сеймдир. 
Пайтахты Вилнцсдцр. – 283. 
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209. Роландас Паксас (д.1956) – Литва сийаси хадими. 2003–2004-ъц 
иллярдя Литва президенти. Авропа юлкясинин илк рящбяридир ки, импичментля 
ялагядар вязифясиндян узаглашдырылыб. – 283. 

 
210. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя прези-

денти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи 
иллярдя Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 284. 

 
211. Чинэиз  Мустафайев, Ч и н э и з   Ф у а д   о ь л у (1960–1992) 

тележурналист. Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманы. – 286–300. 
 
212. Гябяля РЛС,  Г я б я л я   р а д и о л о к а с и й а   с т а н с и й а с ы – 

Русийанын ракетдян мцдафия «дарйал» типли радиолокасийа стансийасы. 
Азярбайъанда Гябяля шящяри йахынлыьындадыр. Азярбайъан мцстягил олан-
дан сонра Русийа РЛС-и иъаряйя эютцрмцшдцр. – 288,289,292,298. 

 
213.  Ы Наполеон, Н а п о л е о н   Б о н а п а р т (1769–1821) – 

1804–14 вя 1815-ъи иллярдя Франса инператору. Наполеон истедадлы сяр-
кярдя кими, Франса тарихиндя  юзцня лайигли йер тутмушдур. Наполеон 
фитри истедада, мцстясна ишэцзарлыьа, дярин зякайа вя йенилмяз ирадяйя 
малик бир шяхсиййят иди. – 291. 

214. Османлы  империйасы,   О с м а н л ы   и м п е р а т о р л у ь у  – Султан 
Тцркийясинин рясми  ады  (Османлылар сцлалясинин ясасыны гоймуш  I Османын 
адындандыр). ХВ ясрин 2-ъи йарысындан Османлы дювляти империйайа чеврил-
мяйя башламыш, ХВ–ХВI ясрлярдя бязи Асийа, Авропа вя Африка юлкялярини 
фятщ едиб  дцнйанын ян бюйцк дювлятляриндян бири олмушдур. 1918-ъи илдя 
Биринъи дцнйа мцщарибясиндяки мяьлубиййятдян сонра тамамиля даьылды, 
1922-ъи илдя Тцркийя султанлыьына да сон гойулду. – 291. 

 
215. ЫЫЫ Сялим (1761–1808) – Османлы щюкмдары (1789–1807). Ос-

манлы империйасыны бющрандан хилас етмяк мягсядиля ислащатлар кечир-
мяйя тяшяббцс эюстярмишдир. Онун эюстяришиля мцлки вя дини хадимлярин 
бир групу «Низами-ъядид» «Йени гайдалар» адланан мцтярягги ислащат-
лар щазырлайыб щяйата кечирмяйя башлады. Бу ислащатлар иртиъачы феодалла-
рын етиразына сябяб олду; йеничяриляр арасында щяйяъан башланды. Гятий-
йятсизлик эюстярян ЫЫЫ Сялим 1807-ъи  ил майын 29-да тахтдан салынды вя 
бир илдян сонра юлдцрцлдц. – 291. 
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216. Чюрчилл, У и н с т о н   Л е о н а р д   С п е н с е р (1874–1965) – 
Бюйцк Британийанын эюркямли дювлят, сийаси вя щярби хадими, 1940–45, 1951–
55-ъи иллярдя Бюйцк Британийанын Баш назири. Чюрчилл Икинъи дцнйа мцщарибяси 
заманы Британийа халгынын «мятанят» рямзи, АБШ вя ССРИ иля антищитлер 
коалисийасынын тяшяббцсчцляриндян бири олмушдур. 

Эюрчилл бир сыра публисистик ясярлярин вя мемуарларын мцяллифидир. 
Ядябиййат цзря Нобел мцкафаты лауреатыдыр. – 291. 

 
217. «Спаъе» – Азярбайъанда мцстягил телеширкят. 1997-ъи илдя йарадыл-

мышдыр. Дцнйанын бир сыра – МСМ, Фасщион ТВ, ЪНН, НТВ телеканалла-
ры, ИЩЛАС аэентлийи иля ямякдашлыг едир. – 296. 

 
218. «Лидер»– Азярбайъанда телевизийа каналы. 2000-ъи илдян фяалиййятя 

башламышдыр. «Лидер Тв-Радио– Азярбайъан» ММЪ-нин няздиндя фяалий-
йят эюстярян телеканалын ясас мейары юзял, профессионал вя рянэарянэ 
програмларын щазырланмасыдыр. 2001-ъи илдян «Лидер» телевизийасы дцнйа 
телемяканына дахил олараг, дцнйайа йайымланмаьа башламышдыр. – 296. 

 
219. АТЯТ-ин Истанбул Зирвя эюрцшц – 1999-ъу ил нойабрын 18–20-дя 

Тцркийянин Истанбул шящяриндя АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин дювлят вя 
щюкумят башчыларынын иштиракы иля кечирилди. Бу, АТЯТ-ин сон топлантысы 
иди. Истанбул саммитиндя 3 сяняд гябул олунду. Биринъиси – Истанбул харти-
йасы – дцнйада сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин олунмасы, юлкялярин ярази 
бцтювлцйцнцн горунмасы, баш вермиш мцнагишялярин сцлщ йолу иля щялл 
олунмасы вя с. Икинъи сяняд Авропада ади силащлар щаггында иди. Цчцнъц 
сяняд ися сийаси бяйаннамя иди. – 299. 

 
220. Клинтон Билл,  У и л й а м  Ъ е ф е р с о н   Б л а й д (д.1946) – АБШ-ын 

эюркямли сийаси вя дювлят хадими. АБШ-ын 42-ъи президенти (1992–2000). 
Клинтон хариъи сийасятиндя ССРИ даьылдыгдан сонра мцстягиллик газанмыш 
дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы иля мцнасибятлярин йах-
шылашдырылмасына мцщцм ящямиййят вермишдир. – 299. 

 
221. Муса Мирзяйев, М у с а  А б д у л л а   о ь л у (д.1933) – бястя-

кар, профессор. Ямякдар Инъясянят хадими. Азярбайъан Республикасынын 
Халг артисти. – 306,325–326. 
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222. Йури Йаров (д.1942) – 1999–2008-ъи иллярдя Мцстягил Дювлятляр 
Бирлийинин Иъраиййя Комитясинин сядри олмушдур. – 307–308,358–366. 

 
223. Гырьызыстан, Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал–Шярги 

Орта Асийада дювлят. Сащяси 198,5 мин км2, ящалиси 4526 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али 
ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 309,339–341,368. 

 
224. Ясэяр Акайев (д.1944) – 1989–1990-ъы иллярдя Гырьызыстан ЕА-нын 

президенти, 1990–2005-ъи иллярдя Гырьызыстан Республикасынын президенти 
олмушдур. – 309. 

 
225. Ъузеппе Верди – (1813–1901) – италйан бястякары. Реалист бястякар 

олан Ъ.Верди мусиги тарихиня опера  сянятинин ислащатчысы кими дахил 
олмушдур. Гащиря театрынын сифариши иля дцнйа опера сянятинин инъиляриндян 
олан «Аида» операсыны йаратмышдыр. Вердинин «Отелло» операсы психоложи 
мусигили драмын йцксяк нцмуняляриндяндир. – 311. 

 
226. Мотсарт Волфганд Амадей (1756–1791) – дащи  Австрийа бястякары. 

Мотсарт эюркямли мусиги сяняткарлары ичярисиндя чох еркян инкишаф едян 
щяртяряфли истедады, гейри-ади талейи, мусигинин бцтцн жанрларыны ящатя едян 
йарадыъылыьы иля фярглянир. 

Вйана классик мяктябинин нцмайяндяси олан Мотсартын йарадыъылыьы 
ХВЫЫЫ яср мусигисинин зирвяси, Маарифчилик дюврцнцн йетирмяси иди. Онун 
операларында кечмиш мусиги жанрлары вя формалары синтезляшдирилмиш, йениляш-
дирилмишдир. Мотсартын сон цч симфонийасы ХВЫЫЫ яср симфонизминин ян 
эюркямли нцмуняляриндяндир. –  311. 

 
227. Сцлейман Рцстям,   С ц л е й м а н    Я л и а б б а с   о ь л у   Р ц с т я м- 

з а д я  (1906–1989) – эюркямли Азярбайъан шаири, драматург, иътимаи хадим. 
Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Азярбайъанын  Халг шаири, ССРИ вя Азярбайъан 
Дювлят мцкафатлары лауреаты. Мцщарибя дюврц (1941–1945) йарадыъылыьында Ъя-
нуби Азярбайъанда халгын  милли-азадлыг уьрунда мцбаризясиня щяср олунмуш  
шеирляри хцсуси йер тутур. –  311. 

 
228. Бяхтийар  Ващабзадя,  Б я х т и й а р   М а щ м у д   о ь л у (1925–

2009) – Азярбайъанын Халг шаири, драматург, ядябиййатшцнас. Азярбайъан 
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Дювлят мцкафаты лауреаты, 1991–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин депутаты, Азярбайъан Милли ЕА-нын  академики олмушдур. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 311. 

 
229. Мяммяд Араз, М я м м я д   И н ф и л   о ь л у   И б р а щ и м о в 

(1933–2004) – Азярбайъанын Халг шаири. Азярбайъан Республикасы Дювлят 
мцкафаты лауреаты. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. Адына «Мяммяд Араз» ядяби мцкафаты тясис едилмишдир. – 311. 

 
230. Рамиз Мещдийев,   Р а м и з    Я н в я р   о ь л у (д.1938) – Азярбай-

ъанын эюркямли  сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри доктору, профессор. 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын щягиги цзвц. 1978–80-ъи иллярдя  
Район Партийа Комитясинин 1-ъи катиби, 1980–81-ъи иллярдя Азярбайъан КП 
МК-да елм вя тящсил шюбясинин мцдири, 1981–83-ъц иллярдя Азярбайъан КП 
МК-да партийа-тяшкилат  иши шюбясинин  мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азярбайъан 
КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  ЕА-нын  Иътимаи-Сийаси 
Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шюбя мцдири, 1994-ъц илдя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи ил-
дян Азярбайъан Республикасы Президентинин Администрасийасынын  рящбяри-
дир. 1995–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты 
олмушдур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуруъулуьуна аид бир чох китаб 
вя монографийаларын мцяллифидир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал», 
Русийа Федерасийасынын «Достлуг»  орденляри иля тялтиф едилмишдир. Бейнялхалг 
Нйу-Йорк Академийасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы 
Елмляр Академийасынын  цзвцдцр.  – 313,388. 

 
231.  Шри-Ланка,  Ш р и -Л а н к а   С о с и а л и с т   Д е м о к р а т и к   Р е с- 

п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. 
Сащяси  65,6 мин км2, ящалиси 18,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 25 
яйалятя бюлцнцр.  Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи орган 
парламентдир. Пайтахты рясми олараг Ъайавар Денапуракотте, фактики ися Ко-
ломбодур. –  314. 

 
232. Чандрика Кумаратунга (д.1945) – 1994-ъц илдя Шри-Ланканын Баш 

назири, 1994–2005-ъи иллярдя ися Шри-Ланканын президенти олмушдур. Онун 
атасы вя анасы (1956–1959) Шри-Ланканын Баш назирляри олмушлар. – 314. 
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233. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят ишляриня ба-
хан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин нойабрында йарадылмыш, 1946-
ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Али органы ики илдян бир чаьырылан конфранс-
дыр. Катиблийи Парисдядир. Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цз-
вцдцр. – 321–324. 

 
234. Ябдцл Калам (д.1931) – 2002–2007-ъи иллярдя Щиндистан Республика-

сынын президенти. Ябдцл Калам Щиндистанда ракет вя йерятрафы пейк програ-
мынын йарадыъыларындандыр. 1980-ъи илдя онун башчылыьы иля биринъи щинд СЛВ–3 
йерятрафы сцни пейки космоса эюндярилмишдир. – 315,353. 

 
235. Атал Бищари Вачпаи (д.1924) – ХХ ясрин сонларында ян эюркямли 

щинд сийасятчиси. 1996–2004-ъц иллярдя  Щиндистанын Баш назири олмушдур. 
Ваъпаи заманы Щиндистан илк нцвя силащыны сынагдан кечирмишдир. – 316. 

 
236.  Австралийа, А в с т р а л и й а   И т т и ф а г ы –  Австралийа гитясиндя 

дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 7,7 милйон км2, ящалиси 18,3 
милйон няфярдир. Австралийа Иттифагы инзибати ъящятдян  6 штата вя ики яразийя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы Бюйцк Британийа краличасыдыр. Юлкядя краличаны 
эенерал-губернатор тямсил едир. Ганунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя 
Нцмайяндяляр палатасы) парламентдир. Пайтахты  Канберра шящяридир. – 317.         
 

237. Ъон Щовард (д.1939) – 1996-ъы илдян Австралийанын Баш назири. 
Австралийа Либерал партийасынын лидери. – 317. 

 
238. Йени Зеландийа – Сакит океанын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 

270,5 мин км2, ящалиси 3,62 милйон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. 
Дювлят башчысы Бюйцк Британийа краличасыдыр. Ону  юлкядя эенерал-гу-
бернатор тямсил едир. Ганунвериъи орган парламентдир. Пайтахты Вел-
лингтондур. – 318. 

 
239. Щелен Кларк (д.1950) – Йени Зеландийанын Баш назири  (1999–

2008). Йени Зеландийа Либерал Партийасынын лидери. 2003-ъц илдя Щелен 
Кларк Америка ордусунун Ирага эирмясини бярк тянгид етмиш вя щямин 
илдя Йени Зеландийанын Республикайа чеврилмясини «гачылмаз» щесаб ет-
мишдир. Щал-щазырда рясми олараг Бюйцк Британийа краличасы кими, юлкянин 
башчысыдыр. – 318. 
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240. Ширваншащлар сарайы – Азярбайъан мемарлыг комплекси, Ширван – 
Абшерон мемарлыг мяктябинин эюркямли абидяси. Бакынын Ичяришящяр 
щиссясиндядир. Бакынын ХВ ясрдя Ширваншащлар дювлятинин пайтахтына чеврил-
мясиля ялагядар тикилмишдир. 1420–60-ъы илляр арасында салынмыш Ширваншащлар 
сарайы ансамблынын биналары йерин релйефиня уйьун олараг инша едилмишдир. 
Яразисинин ян щцндцр йериндя олан Йухары щяйятдя сарай бинасы (1420-ъи 
илляр) вя она битишик Диванхана (1450-ъи илляр), ашаьы щяйятдя тцрбя (1435) вя 
минаряли Шащ мясъиди (1442), йухары щяйятин йахынлыьында Сейид Йящйа 
Ъялаляддин Бакувинин тцрбяси (1450-ъи илляр) вя  она битишик  кичик мяс-
ъид йерляшир. Тцрбя олан щяйятин эириш баштаьы Шимал дарвазасы (1585) 
тикилмишдир. Ширваншащлар сарайы ансамблынын йахынлыьында щамам, 
«Шащ кящризи»нин гуртараъаьында 500 мин литр су тутан овдан гал-
мышдыр. – 322,323. 

 
241. Гыз галасы – Азярбайъанда тарихи-мемарлыг абидяси. Бакыдадыр (Ичяри-

шящярдя). Тядгигатчыларын чоху тяряфиндян мцдафия мягсядиля ХЫЫ ясрдя тикилдийи 
гябул олунмушдур. Галанын даш китабясиндя куфи хятти иля Мясуд Давуд 
оьлунун («Гцббя Мясуд бин Давуд») ады щякк едилмишдир. Гыз галасы 
мемарлыг формасына эюря Шяргдя йеэаня абидядир. Абидянин щцндцрлцйц 32 м, 
диаметри 16–16,5 м-дир. Диварларынын галынлыьы ашаьыда 5 м, йухарыда 4 м олан 
Гыз галасы силиндрик ясас щиссядян вя она битишик бцтюв чыхынтыдан ибарят орижинал 
гурулуша маликдир. Силиндрик щисся дахилдя сяккизмяртябялидир. Бу мяртябялярдя 
250-дяк адам йерляшя биляр. Абидянин Гыз галасы адланмасы щаггында халг 
арасында мцхтялиф яфсаняляр мювъуддур.  – 322,323. 

 
242. Гобустан – Азярбайъанын шяргиндя алчаг даьлыг сащя, узунлуьу 

100 км, ени 80 км-я йахындыр. Гобустан йахынлыьында, Гобустан горуьу 
яразисиндя зянэин гайацстц тясвирлярля йанашы, Даш дюврцндян башламыш 
орта ясрлярядяк чохлу ибтидаи инсан дцшярэяси, гядим йашайыш мяскяни, 
курганлар вя с. археоложи абидяляр вардыр. Онларын бешиндя Мезолит дюр-
дцндя Неолит, йеддисиндя Тунъ, бириндя антик вя бешиндя орта ясрляр дюв-
рцндя йашайыш олдуьуну эюстярян мядяни тябягя вя мадди галыглар ашкар 
едилмишдир. – 322. 

 
243.  «Азярбайъан» журналы – айлыг ядяби-бядии вя иътимаи-сийаси журнал. 

1923-ъц илдян Бакыда няшр олунур. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин орга-
ныдыр. Мцхтялиф вахтларда «Маариф вя мядяниййят», «Ингилаб вя мядя-
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ниййят», «Револйусийа вя култура», «Вятян уьрунда» ады иля няшр  едил-
мишдир. 1953-ъц илдян «Азярбайъан» ады иля чыхыр. Азярбайъан йазычыларынын 
йени ясярляринин чоху илк дяфя бу журналда дяръ олунуб. Журнал охуъуларыны 
классик Азярбайъан вя дцнйа ядябиййатынын эюркямли нцмуняляри иля мцн-
тязям таныш едир. Азярбайъан ядябиййатынын, ядяби-тянгид вя ядябий-
йатшцнаслыьынын инкишафында «Азярбайъан»ын хцсуси хидмяти вар. – 327–328. 

 
244. «Литературны Азербайджан» журналы – рус дилиндя ядяби-бядии журнал. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин органы. 1931-ъи илдян Бакыда няшр едилир. 
1931–33-ъц иллярдя «Темп», «Ударник» адланмышдыр; 1934-ъц илдян индики 
ады иля чыхыр (1941–53-ъц иллярдя няшр олунмамышдыр). Журналда Азярбай-
ъан ябядиййатынын ян йахшы нцмуняляри иля бярабяр, рус вя диэяр хариъи 
юлкя халглары ядябиййатындан йазылар дяръ едилир. – 327. 

 
245. Кийев – Украйна Республикасынын пайтахты. ВЫ ясрдя салынмышдыр. 

ЫХ–ХЫЫ ясрлярдя Кийев Рус дювлятинин мяркязи иди. 1654-ъц илдя Украйна 
Русийа иля йенидян бирляшдикдян сонра Кийев Украйнанын игтисади вя 
мядяни мяркязи кими инкишаф етмишдир. 1934-ъц илдя Украйнанын пайтахты 
Харковдан Кийевя кючцрцлдц. Кийев Украйнанын ян ири сянайе, мядя-
ниййят вя елми мяркязидир. – 339–342,343,364. 

 
246. Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы (АШПА) – 2004-ъц илдя 

тяшкил олунмушдур. АШПА-да 25 Авропа юлкясинин 732 депутаты фяалиййят 
эюстярир. –  330. 
 

247. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты. Ясасы 
1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмушдур. Бурада Авропанын 33 
дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едир-
ди. АТЯТ «сойуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра цмумавропа 
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади 
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, дювлятлярарасы мц-
насибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан ямякдашлыг вя гаршылыглы мя-
нафе истигамятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йа-
рысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал 
иштирак едир. – 331. 
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248. Вагиф Мустафайев, В а г и ф   Б е щ д у д   о ь л у (д.1953) – 
кинорежиссор. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Бир чох филм-
лярин, о ъцмлядян президент Щейдяр Ялийев щаггында филмин режиссору-
дур. «Спаъе» мцстягил телерадио ширкятинин  президентидир. Азярбайъан 
Республикасы Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 333. 

 
249. Беларус, Б е л а р у с   Р е с п у б л и к а с ы – Авропада дювлят. 

Сащяси 207,6 мин км2, ящалиси 10442 мин няфярдир. Инзибати яразиси 6 
вилайятя, 117 района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи ор-
ганы парламентдир. Пайтахты Минскдир. – 334,339–341. 

 
250. Таъикистан, Т а ъ и к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта Асийанын 

ъянуб–шяргиндя дювлят. Сащяси 143,1 мин км2, ящалиси 5705 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси Бядахшян Мухтар Вилайятиня, 2 вилайятя вя 45 района 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. Пай-
тахты Дцшянбядир. – 339–341. 

 
251. Имамяли Рящмонов, И м а м я л и   Ш я р и ф   о ь л у  (д.1952) – 

Таъикистанын сийаси вя дювлят хадими. 1992-ъи илдя Таъикистан Али Советинин 
сядри олмушдур. 1992-ъи илин нойабрындан Таъикистан Республикасынын пре-
зидентидир. – 339–341. 

 
252. Лукашенко Александр Григорйевич (д.1954) – Беларус дювлят хади-

ми. 1994-ъц илдян Беларус Республикасынын президентидир. – 339–341. 
 
253. Гасымъомярд Токайев (д.1953) – Газахыстан  дювлят  хадими, дипло-

мат. Сийаси елмляр доктору. 1990–2002-ъи иллярдя Газахыстанын Баш назири, 
2002–2007-ъи иллярдя Хариъи Ишляр назири, 2007–2011-ъи иллярдя Газахыстан 
Сенатынын спикери, 2011-ъи илдян БМТ Баш катибинин мцавини вя БМТ-нин 
Ъеневря шюбясинин Баш директорудур. – 339–341. 

 
254. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТТШ) – 

БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм органы. БМТ-нин Низамна-
мясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасында ясас 
мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц вар: 5-и даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк 
Британийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц 
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бир сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц сяс 
вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 340. 

 
255. Сталинград вурушмасы (1942–1943) – Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 

совет гошунларынын Сталинград ятрафында алман-фашист гошунларыны дарма-
даьын етмяк цчцн мцдафия вя щцъум ямялиййатлары. Совет гошунлары 
мцдафия дюврцндя дцшмянин ясас гцввялярини мящв етмиш вя щцъума 
кечяряк алман гошунларыны мцщасиряйя алмышды. Нятиъядя эенерал- фелд-
маршал Ф.Паулйус башда олмагла 6-ъы алман ордусу (91 мин няфяр) ясир 
дцшдц. Сталинград вурушмасындакы гялябянин бюйцк стратежи, сийаси вя 
бейнялхалг ящямиййяти олду. – 351–352. 

 
256. Исраил – Йахын Шяргдя дювлят. Сащяси 20,8 мин км2, ящалиси 5,5 

милйон няфярдир (1948–49-ъу иллярдя ишьал едилмиш ярази дахил олмагла). 
Исраил дювляти БМТ-нин Баш Мяълисинин 1947-ъи ил 29 нойабр тарихли  гяра-
рына ясасян йарадылмышдыр. Исраил инзибати ъящятдян 6 мащала бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президентдир, ону бирпалаталы парламент (Кнессет) сечир. 
Щюкумятя  эениш сялащиййяти олан Баш назир башчылыг едир. – 354. 

257. Низами Эянъяви,   И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–1209) – дащи 
Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты тарихиня мясняви фор-
масында йаздыьы беш епик поемадан ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил 
олмушдур. Низами Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан 
йарадыъылыьында дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал 
вя мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами Эянъяви 
Йахын Шярг ядябиййатында мянзум роман жанрынын ясасыны гоймуш, йени 
ядяби мяктяб йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли 
мцтяфяккири олмушдур. Онун бцтцн ясярляриндя инсанын мяняви азадлыьы 
тяряннцм олунур. – 359,360. 

 
258. Тургут Юзал, Ю з а л  Т у р г у т  (1927–1993) –Тцркийянин эюркямли 

дювлят вя сийаси хадими. 1980–82-ъи иллярдя Дювлят назири, 1983–1989-ъу 
иллярдя Тцркийянин Баш назири, 1989–93-ъц иллярдя Тцркийянин президенти ол-
мушдур. – 368. 

 
259. Сапармурад Нийазов, С а п а р м у р а д   А т а   о ь л у (1940–2007) 

– Тцркмянистанын сийаси вя дювлят хадими. 1985-ъи илин декабрындан 1990-ъы 
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иля гядяр Тцркмянистан КП МК-нын биринъи катиби, 1990-ъы илдян 2007-ъи 
илядяк  Тцркмянистан Республикасынын президенти олмушдур. – 370,371. 

 
260. Елчибяй,  Я л и й е в   Я б ц л ф я з   Г я д и р г у л у    о ь л у (1938–

2000) – 1989-ъу илдя йарадылан АХЪ-нин, сонралар АХЪП-нин сядри. 1992- 
1993-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын президенти олмушдур. – 371. 

 
261. Сурят Щцсейнов,   С у р я т    Д а в у д   о ь л у (д.1959) – 1993–

1994-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. 1994-
ъц илин октйабрында Азярбайъанын мцстягиллийиня, суверенлийиня гаршы 
йюнялмиш чеврилиш ъящдиня рящбярлик етмишдир. – 371. 

 
262. Гафгаз Университети – Тцркийядя елми-тядгигат университети. Универси-

тетин мяркязи Гарс шящяриндядир. 1992-ъи илдя йарадылмышдыр. Университетин 7 фа-
кцлтяси, 7 пешя мяктяби, 1 дювлят консерваторийасы, 6 арашдырма мяркязи  ол-
магла, 26 елми мцяссисяси, 468 профессор вя мцяллим щейяти вя 12 мин тялябяси 
вар. – 373. 

 
263. Фирдовси, Ф и р д о в с и   Я б ц л г а с и м (тягр. 934–1020, йахуд 

1030) – бюйцк фарс вя таъик шаири. Фарсдилли ядябиййатын монументал 
епосу, дцнйа ядябиййатынын мющтяшям абидяляриндян олан «Шащнамя»нин 
мцяллифидир. – 379. 
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Шяхси адлар эюстяриъиляри 
 

Абдуллайев Рауф  – 69,71,76,311,366 
Абдуллазадя Фатма  – 26,76,77,94 
Абдулйадет Пумипон  – 51 
Абийев Елмяддин  – 332,344 
Абуталыбов Щаъыбала  – 122–203 
Адыэюзялов Васиф  – 70 
Аьайев Фаиг   – 27 
Ахундов Ващид   – 150,151 
Акайев Ясэяр   – 309 
Акчыл Шаим   – 306 
Акищито    – 81 
Алатан Йавуз   – 379 
Алмасзадя Гямяр  – 34 
Армитаъ Ричард   – 233,235,238 
Байрамова Айэцн  – 27 
Бещбудов Ряшид  – 34,120 
Берлускони   – 104 
Бертолучи Мирко  – 104 
Бядялбяйли Фярщад  – 71 
Брежнев Владимир  – 389 
Буш Ъоръ   – 238,285,350 
Бцлбцл    – 34,112,114,207 
Ъаббарлы Ъяфяр   – 70 
Ъащанэиров Ъащанэир  – 34 
Ъамеи Ящмяд   – 105–109 
Ъяфяров Самир   – 26,76 
Ъямали Мир Зяфяруллащ хан – 38 
Чайковски Пйотр  – 33,306 
Челик Щцсейн   – 372,373–374,378 
Чевикюз Ящмяд  – 222–229,305 
Чюрчилл Улнстон   – 291 
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Д-Естйен Жискар  – 227 
Дадашов Рафаел  – 85–95 
Дямирял Сцлейман  – 277,368 
Дмовшек Йанез  – 50 
Доьрамаъы Ищсан  – 77 
Достялийева Назпяри  – 27 
Дозортсева Жанна  – 68,72,73,74 
Елчибяй Ябцлфяз  – 371 
Енэин Йусиф   – 381–390 
Еййубов Йагуб  – 182 
Ябдцррящманов Ябдугафур – 61–63 
Яфяндийев Елчин  – 85–95,373 
Ящмядова Фирянэиз  – 213 
Ял-Бяшир Юмяр   – 221 
Ял-Хялифя Щямяд  – 84 
Ял-Нящяййан Заид  – 44 
Ялякбярова Шювкят  – 34 
Ялясэяров Муртуз  – 122–203,313 
Ялячсэяров Огтай  – 122–203 
Ялихан Мяликов  – 122–203 
Ялийев Фярщад   – 122–203 
Ялийев Щабил   – 39,160,185,279 
Ялийев Щясян   – 431 
Ялийев Илщам   – 27,39,160,185,279,330,332 
Ялийев Натиг   – 122–203 
Ялийев Тялят   – 334,342 
Ямиров Фикрят   – 34,69,70,206,311 
Ярдоьан Ряъяб Таййиб  – 226,258–280,373 
Ясядов Огтай   – 122–203 
Ясядова Мялейкя  – 28 
Ясэяров Аьабяй  – 11 
Ясэяров Сурхай   – 77 
Яйисли Якрям   – 57 
Фяррух (Мисир кралы)  – 291 
Фиъивара Тосийуки  – 214–218 
Фирдовси Ябцлгасим  – 379 
Эянъяви Низами   – 359,360 
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Эюкмян Ренэин  – 78 
Эюкйиэит Нищат   – 306 
Эцл Абдуллащ   – 271,373 
Эцл-Мящяммяд Мухтар – 357–366 
Щаъыбяйов Цзейир – 34,66,69,70,76,112,114,206,207,213, 374– 

   375 
Щаъыйев Ъювдят  – 34,311 
Щагвердийев Ябдцррящимбяй – 32 
Щалонен Тарйа   – 52 
Щашимото   – 216 
Щяъяр ханым   – 70,71 
Щямзяйев Мирибращим  – 90,92 
Щясянов Яли   – 122–203 
Щясяноьлу Алгыш  – 12 
Щовард Ъон   – 317 
Щцмбятов Йусиф  – 179 
Щцсейнов Пянащ  – 73 
Щцсейнов Сурят  – 371 
Ханларова Зейняб  – 25 
Хасыйева Кюнцл   – 27 
Хатями Мящяммяд  – 105,106,107 
Хуллар Динкар   – 119–121 
Хренников Тихон  – 34 
Илийеску Ион   – 45 
Иманов Лцтфийар  – 112 
Ипполитов – Иванов Михаил – 33 
Иса (пейьямбяр)  – 256 
Ишмуратов Хяляф  – 375 
Жаколян Анри    – 335 
Калам Ябдцл   – 315,353 
Капур Раъ   – 120 
Ы Карлос  Хуан   – 257 
Кастро Фидел   – 220 
Кечячиоьлу Мящяммяд  –  32 
Кярими Сяйавуш   – 87 
Кяримов Бцрщан  – 39 
Кяримов Ислам   – 242,329 
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Кяримов Мащмуд  – 252–254,301 
Кибаки Мваи   – 243 
Кларк Щелен   – 318  
Клиберн Ван   – 34 
Клинтон Билл   – 299 
Коидзуми Дзцнитиро  – 82 
Коритин Йури   – 381–390 
Кючярйан Роберт  – 272,273,332,335–336,339–341,344 
Кцчма Леонид  – 219, 308, 330, 337, 338, 339–341, 343,344,    

   347,364 
Кумаратунга Чандрика – 314 
Ганди Раъив – 120 
Гарайев Гара – 34,65,66,69,70,206,306,310,325,359,365,   
                                                         366 
Гарйаьды Ъаббар  – 32 
Гасымов Елмар   – 8,15 
Гасымова Фидан  – 71,74,77,110–115,204–211,212 
Гасымова Хураман  – 71,77,110–115,204–211,212 
Гайыбов Сцлейман  – 39 
Газыйева Хядиъя  – 90 
Гядимов Вяли   – 25 
Гядиров Ялиаббас  – 85–95 
Гянийев Сярвяр   – 71,72,73,75,77 
Гийаси Ъяфяр   – 380 
Годике Хорст   – 321–324 
Горбачов Михаил  – 311,333 
Грибков Николай  – 335 
Гулийев Тофиг   – 73,206 
Лебедев Йури   – 381–390 
Лужков Йури   – 29 
Лукашенко Александр  – 339–341 
Макаров Игор   – 241– 242 
Магомайев Мцслцм (баба) – 34,66 
Магомайев Мцслцм  – 77,212– 213 
Маргарита   – 104 
Марони Роберто  – 103–104 
Медведчук Виктор  – 334,342 
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Мещбалыйев Сяттар  – 383,384,390 
Мещдийев Рамиз  – 313,388 
Мяликов Ариф   – 69 
Мяликов Ялихан  – 122–203 
Мяммяд Араз   – 311 
Мяммядгулузадя Ъялил  – 70 
Мяммядов Мещди  – 92 
Мяммядова Шювкят  – 207,212 
Мяммядов Тявяккцл  – 122–203 
Мянн Стив   – 235 
Михайловна Бела  – 26 
Мирзяйев Илйас   – 306 
Мирзяйев Муса   – 306,325–326 
Мои Даниел   – 79 
Мотсарт   – 311 
Мухтарова Фатма  – 207 
Муратовски Ванчо  – 381–390 
Мусайев Иса   – 90 
Мусайев Нийамяддин  – 28 
Мустафайев Чинэиз  – 286-300 
Мустафайев Вагиф  – 333 
Мустафайев Ващид  – 286–300 
Мцтяллибов Айаз  – 311 
Наьыйев Муса   – 33 
Наполеон   – 291 
Назарбайев Нурсултан  – 53,54,83,365,374 
Нещру Ъяващирлял  – 120 
Нябийев Бякир   – 39 
Нийази    – 34,64–78,114 
Нийазов Сапармурад  – 370,371 
Нурийев Йашар   – 91 
Оборин Лев   – 34 
Оливейра Жозе   – 382–390 
Омелченко Александр  – 334,342 
Ойстрах Давид   – 34 
Юзал Тургут   – 368 
Паксас Роландас  – 283 
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Пауелл Колин    – 233,235,238 
Перина Рудолф    – 235,237,335 
Пярвиз Паоло    – 185 
Пирвердийев Етибар   – 122–203 
Полад Бцлбцлоьлу   – 70,72,75,76,106,107,358–366,372, 
        373,378 
Поладов Фуад    – 85–95 
Путин Владимир    – 29,240,298,330,335–336,339–341, 
        343,344,347,364 
Рахманинов Серэей   – 33 
Райкин Аркади    – 223 
Расизадя Артур    – 122–203,294,295,313 
Рящимов Муртаза   – 371,372,375 
Рящимзадя Вцгар   – 11 
Рящмонов Имамяли   – 339–341 
Рихтер Свйатослав   – 34 
Ростропович Мстислав   – 34,75,366 
Щашимото Рйутаро   – 216 
Сабанчы    – 276 
Сапаров Ряъяб    – 339–341 
Сайгу Аднан    – 74 
Серэейев Йури    – 334.342 

Сезяр Ящмяд Неъдят   – 284 
Сялими Яли    – 108 
Сялим (тцрк султаны)   – 291 
Сямяд Вурьун    – 70,93 
Сяйавуш Аслан    – 85–95 
Синйавскайа Тамара   – 212–213 
Сипщандон Кщамтай   – 46 
Смоктуновски Иннокенти  – 86 
Софийа     – 90 
Султанов Уткир    – 339–341 
Сцлейман Рцстям   – 311 
Шащ Дев Гванендра   – 239 
Шалйарин Фйодор   – 33 
Шякили Ялясэяр    – 32 
Шарон Ариел    – 354 
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Шаймийев Минтимер  – 371,372,376 
Шекспир    – 85–95,378 
Шер Эерсон   – 301–304 
Шеварднадзе Едуард  – 55,319–320,335–336,337–338,339–341 
Шейхзадя Магсуд  – 39  
Шящрийар Мящяммяд  – 109 
Шярифов Абид   – 169,190,216 
Шярифзадя Аббас Мирзя  – 86 
Шкидченко Владимир  – 347–349 
Шмаков Михаил   –  381–390 
Шостакович Дмитрии  – 34 
Шукрутов Андар  – 27,34 
Шишински Хан   – 53–56 
Швидков Михаил   – 358–366 
Таьыйев Щаъы Зейналабдин оьлу– 32,167,168 
Танайев Николай  – 339–341 
Танъа Мамаду  – 80 
Тара Шарик   – 29–31,276 
Тарханов Илдус   – 376 
Тябризли Сирус   – 6,7,25 
Токайев Гасымъомярд  – 339–341 
Тугуши Иракли   – 381– 390 
Уилсон Росс   – 233–238 
Ващабзадя Бяхтийар  – 311 
Верди Ъцзеппе   – 311 
Вердийев Фикрят   – 27 
Вязиров Ябдцррящман  – 311 
Вязиров Ядалят   – 306 
Вишневскайа Галина  – 76 
Воронин Владимир  – 339–341 
Вудворд Девид   – 55,56 
Йаковлев Лев   – 381–390 
Йаров Йури   – 307–308,358–366 
Йелтсин Борис   – 343 
Йусуфов Игор   – 41–43 
Зарбайев Йевэени  – 388 
Зярош    – 90      
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   Ъоьрафи адлар эюстяриъиляри 
 
Афина    – 114 
Аьъабяди   – 185 
Аьъакянд    – 202 
Аьдам    – 202,203 
Аьдаш    – 39–40 
Алманийа   – 129,130 
Алтай    – 369,370 
Алйаска   – 143 
Америка Бирляшмиш Штатлары – 55,116–118,142,185,233–
238,285,288,299,  

    301–304,333,335,350,366 
Анкара    – 222,299,380 
Аралыг дянизи   – 305 
Асийа    – 56,362 
Авропа – 29,30,33,76,158,159,199,200,201,211,227,     
                                                        263,291,332,362,363,378,379 
Австралийа   – 317 
Австрийа   – 33 
Бакы – 18,23,25,29,32,33,37,38,39,44,45,46,50,  
                                                         51,52,56,57,59,70,78,79,80,81,82,83,84,  

   104,106,108,109,113,116,117,118,119,     
   121,122,123,124,145,146,147,148,150,    
   164,165,167,168,169,170,171,173,179,     
   184,189,201,215,219,220,221,232,239,    
   240,257,282,283,284,285,298,305,309,  
   312,314,316,317,318,320,323,326,328,  
   343, 347,350,352,353,354,357,358,361,    
   371,372,373,375,388 

Башгырдыстан   – 368,369,371,375 
Беларус    – 334,339–341 
Бящрейн   – 84 
Бярдя    – 180,181 
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Билясувар   – 180,203 
Билэящ    – 171,180 
Биня    – 171 
Бинягяди   – 171 
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – 43,44 
Бюйцк Британийа  – 120,297 
Бузовна   – 171 
Ъейранбатан   – 168 
Ъянуби Кипр   – 224,225,227,228 
Ъянуби Гафгаз   – 116,141,142,302,303,338 
Чехийа    – 192 
Чин    – 185,359 
Даьыстан   – 168 
Даьлыг Гарабаь  – 225,228,229,231,237,246,259,272,273,  

   287,335,338 
Дярбянд   – 42 
Дярняэцл   – 180 
Дийарбякир   – 284 
Яли Байрамлы   – 18,179,195 
Фарс кюрфязи    – 43 
Финландийа   – 52 
Флорида (АБШ-да штат)  – 142,143 
Франса    – 76,335 
Фцзули    – 202 
Эянъя    – 18,89,145,146,179,180,371 
Эцръцстан   – 55,127,288,299,319–320,335,339–341,384 
Щиндистан   – 119–121,315,316,353 
Щорадиз   – 202 
Щювсан    – 171 
Хачмаз   – 168 
Хакасийа   – 369,370 
Хязяр дянизи   – 42,43,54,55,56,103,197,237,263,288,297,  

   298,338,374 
Ираг    – 42,340,344 
Иран    – 42,105–109,127,185,287,288,292,298 
Исфащан    – 219 
Исмайыллы   – 15 
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Испанийа   – 257 
Исраил    – 354 
Истанбул   – 200,220,299,206 
Италийа    –103–104 
Исвечря    – 290 
Ивано-Франковск  – 308 
Измир    – 78 
Кенийа    – 79,243 
Кешля    – 171 
Кишинйов   – 150,307,343,364 
Кийев    – 339–342,343,364 
Копенщаэен   – 224,226 
Краснойарск   – 369 
Куба    – 220 
Кцр чайы   – 168,170 
Гафгаз    – 225,266,302,305,336,344 
Гагаузийа   – 368,374 
Гара дяниз   – 305 
Газахыстан   – 43,53–56,77,83,298,299,339–341,364,365,  

   368,374 
Гябяля    – 15,168 
Гырьызыстан   – 309,339–341,368 
Грозны    – 240 
Лаос    – 46 
Литва    – 283 
Лондон    – 67 
Македонийа   – 386 
Маштаьа   – 171 
Мяркязи Асийа   – 305 
Мяркязи Авропа  – 384 
Минэячевир   – 18,139,145,146,294 
Мисир    – 291 
Молдова   – 150,334,339–341 
Монголустан   – 72 
Москва   – 20,26,29,30,31,68,70,86,107,113,114,120, 
       205,213,308,363,376,388 
Нахчыван   – 6,9,11,20,23,90,107,108,205,223,322,371 
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Нахчыван МР   – 18,127 
Непал    – 239 
Ниэер    – 80 
Оьуз    – 168 
Орта Асийа   – 29,120,266,279 
Юзбякистан   – 242,299,329,363 
Пакистан   – 38 
Парис    – 67 
Прага    – 67 
Румынийа   – 45 
Русийа    – 16,30,31,41–43,150,160,162,192,194,223,  

   240,241–242,279,287,288,291,292,297,     
   298,335,339–341,343,344,347,361,363,    
   365,369,383 

Саатлы     – 185 
Саха (Йакутийа)  – 369 
Санкт-Петербург  – 67 
Словенийа   – 50 
Сталинград   – 351– 352 
Судан    – 221 
Сулутяпя   – 171 
Сумгайыт   – 18,30,164,166,186–192,195,196 
Шамашы    – 145,146 
Шарлотт    – 285 
Шяки    – 15,71,89,168,169,180 
Шямкир    – 203 
Шярги Анадолу    – 222,223 
Шярги Авропа   – 383 
Шимали Кипр    – 224,228,262 
Шимали Корейа   – 340,344 
Шри-Ланка   – 314 
Шуша    – 32 
Таъикистан   – 339–341 
Таиланд    – 51 
Татарыстан   – 368,369,371,374,376 
Тыва    – 369 
Тещран    – 107,108 
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Тябриз    – 108 
Токио    – 215 
Тцркийя – 29–31,42,55,67,74,78,130,185,200,222–  

                              229,258–280,284,305–306,367–380 
Тцркмянистан   – 43,298,339–341,363,368,370 
Украйна   – 192,308,330–342,343,347–349 
Волгоград   – 362 
Йахын Шярг   – 29 
Йалта    – 341 
Йапонийа   – 81,82,129,130,147,169,194,202,214–218 
Йасамал   – 180 
Йени Зеландийа   – 318 
Йевлах    – 203 
Йунаныстан   – 114 
Загатала   – 69 
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