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РАМИЗ МЕЩДИЙЕВ 
 
ЯЛИЙЕВ ИЛЩАМ 

Я 56  Инкишаф – мягсядимиздир. Б., Азярняшр, 2015, 408 сящ. 
 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин «Ин-
кишаф – мягсядимиздир» чохъилдлик ясярляринин бу ъилдиндя Азярбай-
ъанын бейнялхалг алямдя артан нцфузуна, игтисади потенсиалынын 
мющкямлянмясиня, реэионларын сосиал инкишаф програмынын щяйата 
кечирилмяси иля ялагядар Газах, Товуз районларына, Эянъя шящяриня 
сяфярляри, бу районларын сосиал, игтисади вя мядяни ъящятдян инкиша-
фына щяср олунмуш чыхышлары, нитгляри, тювсийяляри юз яксини тапмышдыр. 

Китабда президент Илщам Ялийевин Мисиря, Москвайа, Полшайа, 
Эцръцстана сяфярляри заманы бу юлкялярин дювлят вя щюкумят баш-
чылары иля эюрцшляри, данышыглары, юлкяляр арасында икитяряфли ялагялярин, 
бейнялхалг ямякдашлыьын даща да мющкямлянмяси вя эенишлянмя-
синя ейни заманда, Бакыйа рясми сяфяря эялмиш Русийа Федерасийасы 
Даьыстан Республикасынын Президенти Муху Ялийев вя Беларус Рес-
публикасынын Президенти Александр Лукашенко, онларын башчылыг ет-
дийи нцмайяндя щейятляри иля кечирдийи эюрцшляря, данышыглара даир 
материаллар топланмышдыр. 

Бурада щямчинин, Азярбайъана эялмиш чохсайлы хариъи нцма-
йяндя щейятляри иля эюрцшляри, бяйанатлары, МЕНА аэентлийиня вя 
Франсанын «Ла Леттре дипломатиэуе» журналына мцсащибяси, 28 Май 
Республика эцнц мцнасибяти иля рясми гябуллар вя Бакыда «Хязяр 
Нефт-Газ нефтайырма вя Нефт Кимйасы – 2007» ХЫВ Бейнялхалг 
конфрансда чыхышлары вя бир чох диэяр материаллар дяръ олунмушдур.  
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ИСЛАМ КОНФРАНСЫ ТЯШКИЛАТЫНЫН БАШ 
КАТИБИ ЕКМЯЛЯДДИН ИЩСАНОЬЛУ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 26-да Президент сарайында Ислам Конфрансы Тяшки-
латынын Баш катиби Екмяляддин Ищсаноьлуну гябул етмишдир. 

Бакыда «Дюзцмлцлцйцн вя гаршылыглы анлашманын инкишафын-
да кцтляви информасийа васитяляринин ролу» мювзусунда бей-
нялхалг конфрансда иштирак едян Екмяляддин Ищсаноьлу бу тяд-
бирин юлкямиздя  кечирилмясинин ящямиййятини вурьулады вя онун 
йцксяк сявиййядя тяшкил олундуьуну сюйляди. Гонаг Азярбай-
ъан президентинин Корейа Республикасына уьурла щяйата 
кечирилмиш дювлят сяфярини марагла излядийини билдирди. Екмяляд-
дин Ищсаноьлу Ислам Конфрансы Тяшкилаты иля Азярбайъан ара-
сында ялагялярин даим эенишляндийини вя мцвяффягиййятля инкишаф 
етдийини вурьулады. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан иля Ислам Конфрансы 
Тяшкилаты арасында ямякдашлыьын уьурла давам етдирилмясиндян 
мямнунлуьуну ифадя етди, юлкямизин бу гурумла ялагяляринин 
бундан сонра да эенишляняъяйиня ямин олдуьуну билдирди. 
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ИСЕСКО-нун БАШ ДИРЕКТОРУ  
ЯБДЦЛЯЗИЗ БИН ОСМАН ЯЛ-ТЦВЕЙЖРИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
26 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 26-да Президент сарайында ИСЕСКО-нун Баш директору 
Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейжрини гябул етмишдир. 

Азярбайъана йенидян сяфяря эялмясиндян мямнунлуьуну 
ифадя едян Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейжри рящбярлик етдийи 
тяшкилатын сон айлар ярзиндяки фяалиййяти щаггында президент 
Илщам Ялийевя мялумат верди вя билдирди ки, ИСЕСКО Азяр-
байъанла ялагяляриня хцсуси юням верир. Гонаг мямнунлугла 
вурьулады ки, ИСЕСКО-нун Щейдяр Ялийев Фонду иля ялагяляри 
дя йцксяк сявиййядядир. 

Юлкямизля ИСЕСКО арасында мцнасибятляри йцксяк гиймят-
ляндирян дювлятимизин башчысы бу  тяшкилатын фяалиййятинин ислам 
дцнйасы цчцн хцсуси юнями олдуьуну вурьулады. Президент 
Илщам Ялийев ъянаб Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейжринин гыса 
дювр ярзиндя ИСЕСКО-нун дцнйада  ролунун артырылмасына вя 
тяшкилатын эцъляндирилмясиня наил олдуьуну билдирди. 

Президент Илщам Ялийев Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейжрини 
Азярбайъанын йцксяк мцкафаты – «Шющрят» ордени иля тялтиф етди. 

ИСЕСКО-нун Баш директору онун фяалиййятиня верилян йцк-
сяк гиймятя эюря президент Илщам Ялийевя дярин миннятдар-
лыьыны билдирди. 
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БМТ-нин ФИКИР ВЯ СЮЗ АЗАДЛЫЬЫ 
ЩЦГУГУНУН ТЯШВИГИ ВЯ ГОРУНМАСЫ 
ЦЗРЯ ХЦСУСИ МЯРУЗЯЧИСИ  
АМБЕЙИ  ЛИГАБОН ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
26 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 26-да Президент сарайында БМТ-нин фикир вя сюз азад-
лыьы щцгугунун тяшвиги вя горунмасы цзря хцсуси мярузячиси 
Амбейи Лигабону гябул етмишдир. 

Амбейи Лигабон Бакыда кечирилян «Дюзцмлцлцйцн  вя гар-
шылыглы анлашманын инкишафында кцтляви информасийа васитяляринин 
ролу» мювзусунда бейнялхалг конфранса дявят алдыьына эюря 
миннятдарлыьыны билдирди вя тядбирин ящямиййятини вурьулады. 

Эюрцшдя Азярбайъанда фикир вя сюз азадлыьынын тямин едил-
мяси сащясиндя эюрцлян тядбирляр, бу сащядя Азярбайъан иля 
БМТ арасындакы ямякдашлыьа даир фикир мцбадиляси апарылды. 
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ТЦРКИЙЯ ПАРЛАМЕНТИНИН КЕЧМИШ  
СЯДРИ ЩИКМЯТ ЧЯТИН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 26-да Президент сарайында Тцркийя парламентинин кеч-
миш сядри Щикмят Чятини гябул етмишдир. 

«Дюзцмлцлцйцн вя гаршылыглы анлашманын инкишафында кцтляви 
информасийа васитяляринин ролу» мювзусунда бейнялхалг конфран-
сын Бакыда йцксяк сявиййядя тяшкил олундуьуну вурьулайан Щик-
мят Чятин беля мютябяр тядбирлярин Азярбайъанда кечирилмясини 
юлкямизин бейнялхалг алямдя газандыьы уьурларын тязащцрц 
кими дяйярляндирди. 

Президент Илщам Ялийев юлкямиздя бу сяпкидя бейнялхалг 
конфрансларын мцнтязям олараг кечирилмясинин бюйцк ящямий-
йят дашыдыьыны вя Азярбайъанын дцнйада мювгеляринин мющ-
кямлянмясиндя мцщцм ролуну вурьулады. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ РУСИЙАНЫН 
ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРЛИЙИНДЯ  
 
26 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 26-да Русийа Федерасийасынын юлкямиздяки сяфирлийиндя 
олмушдур. 

Дювлятимизин башчысы Русийа Федерасийасынын биринъи прези-
денти Борис Николайевич Йелтсинин вяфаты иля ялагядар башсаьлыьы 
вермиш, «Хатиря китабы»на цряк сюзлярини йазмышдыр. 
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АТЯТ-ин МЯТБУАТ АЗАДЛЫЬЫ  
ЦЗРЯ НЦМАЙЯНДЯСИ  
МИКЛОШ ЩАРАШТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 27-дя Президент сарайында АТЯТ-ин мятбуат азадлыьы 
цзря нцмайяндяси Миклош Щараштини гябул етмишдир. 

Миклош Щарашти Азярбайъанда «Дюзцмлцлцйцн вя гаршылыглы 
анлашманын инкишафында кцтляви информасийа васитяляринин ролу» 
мювзусунда бейнялхалг конфранс кими мютябяр тядбирлярин 
кечирилмясинин мцщцм ящямиййят дашыдыьыны вурьулады. 

Президент Илщам Ялийев бу сяпкидя бейнялхалг ящямиййятли 
конфрансларын кечирилмяси цчцн Азярбайъанда лазыми шяраитин 
мювъуд олдуьуну билдирди. 

Эюрцшдя Азярбайъанда кцтляви информасийа васитяляринин 
фяалиййяти, сюз вя мятбуат азадлыьынын тямин едилмяси сащясиндя 
эюрцлян ишляр барядя фикир мцбадиляси апарылды. 
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ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЛЕХ КАЧИНСКИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Полша Республикасынын милли байрамы – Конститусийа 

эцнц мцнасибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тяб-
рикляримизи йетирирям. 

Юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин щазыркы сявиййяси 
бюйцк мямнунлуг доьурур. Азярбайъан вя Полша бу эцн 
щям икитяряфли гайдада, щям дя бейнялхалг гурумлар чяр-
чивясиндя уьурла ямякдашлыг едирляр. 

Яминям ки, бу йахынларда юлкямизя сяфяриниз, апардыьымыз 
эениш фикир мцбадиляси вя мцзакиряляр имзаладыэымыз бирэя 
бяйаннамядя юз яксини тапмыш ниййят вя мярамымызын 
щяйата кечирилмясиня, достлуг вя ямякдашлыьымызын щяртяряфли 
инкишафына йени тякан веряъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя 
мцвяффягиййятляр, дост Полша халгына сцлщ вя фираванлыг диля-
йирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 26 апрел 2007-ъи ил 
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ХАНЫМ ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЙАЙА 
 
Щюрмятли Галина Павловна! 
Щяйат йолдашыныз, щямйерлимиз, дцнйа мусиги мядяний-

йятинин эюркямли хадими Мстислав Леополдович Ростропови-
чин вяфаты хябяри мяни дяриндян кядярляндирди. 

Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз адымдан Сизя, 
Мстислав Ростроповичин бцтцн доьмаларына вя йахынларына 
ян дярин щцнзля башсаьлыьы верир вя дярдинизя шярик чыхырам. 

Дцнйа шющрятли мусигичи-ифачы, Танры верэиси олан виолон-
челчалан, дирижор, планетин ян йахшы симфоник оркестрляри иля 
мисилсиз уьурла чыхыш етмиш Мстислав Ростроповичин ады дцнйа 
мусиги сянятинин хязинясиня ябяди дахил олмушдур. 

Мстислав Ростропович щягигятян, дцнйа вятяндашы, эюр-
кямли иътимаи хадим, щуманизмин вя цмумбяшяри дяйярлярин 
цлви амалларыны щямишя вя щяр йердя горуйан ян йцксяк мяня-
виййата малик инсан олмушдур. О бизим хатирямиздя щямишя 
парлаг, гейри-ади шяхсиййят, эюзял, сон дяряъя ъязбедиъи вя 
харигцладя бир инсан кими галаъагдыр. 

Бизим щамымыза аьыр, явязсиз итки цз вермишдир. Мян вя 
Мещрибан ханым бу дярди Сизинля бюлцшцр, дяриндян кядяр-
лянир вя Сизя сямимиййятля башсаьлыьы веририк. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 27 апрел 2007-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ   
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  ДЦНЙА ШЮЩРЯТЛИ  
МУСИГИЧИ ВЯ ДИРИЖОР МАЕСТРО  МСТИСЛАВ 
РОСТРОПОВИЧИН ДЯФН МЯРАСИМИНДЯ 
ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН МОСКВАЙА  
СЯФЯРИ 
 
28 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

дцнйа шющрятли мусигичи вя дирижор маестро Мстислав Ростро-
повичин дяфн мярасиминдя иштирак етмяк  цчцн апрелин 28-дя 
Москвайа йола дцшмцшдцр. 

Азярбайъан президентини Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг 
Щава Лиманында Баш  назир Артур Расизадя, Президентин Иъра 
Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев, Бакы Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов йола салдылар. 

 
* * * 

 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев апрелин 28-дя Москва-
йа эялмишдир. 

Азярбайъан дювлятинин башчысыны вя ханымы Мещрибан Ялийе-
ваны «Внуково-2» щава лиманында Русийа Хариъи Ишляр Назир-
лийинин йцксяк вязифяли шяхсляри, юлкямизин Русийадакы сяфири 
Полад Бцлбцлоьлу гаршыладылар. 

 
* * * 

 

Азярбайъан дювлятинин башчысы вя ханымы Мещрибан Ялийева 
апрелин 29-да бюйцк мусигичинин рущуна дуа охунмасы 
мярасиминин кечирилдийи Хиласкар Иса Мясищ килсясиня эялдиляр. 
Президент Илщам Ялийев вя ханымы Мстислав Ростроповичин щя-
йат йолдашы Галина Вишневскайайа, мярщумун доьмалары вя 
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йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы вердиляр, онларын кядяриня 
шярик олдугларыны билдирдиляр. 

 Дювлятимизин башчысы вя ханымы мярщумун табуту йанында 
дайанараг, эюркямли щямйерлимизя сон боръларыны вердиляр. 

Бюйцк мусигичинин хатирясини йад етмяйя эялян инсан 
ахынынын арды-арасы кясилмирди. Хиласкар Иса Мясищ килсясиня 
дуа мярасиминя эялянляр арасында Испанийа краличасы Софийа, 
танынмыш инъясянят, сийасят, елм хадимляри варды. Дцнйа мусиги 
тарихиндя силинмяз из гоймуш Мстислав Ростропович парлаг, 
щяртяряфли шяхсиййят, ясл дцнйа мигйаслы инсан иди. Онун учурул-
муш Берлин дивары йанында виолончелдя ифасы, щабеля 1991-ъи илин 
августунда «ГКЧП»-йя гаршы етиразы мяшщур мусигичинин щу-
манист мювгейинин, онун деспотизмля барышмазлыьынын сцбу-
тудур. 

Бакылы Мстислав Ростропович  азярбайъанлыларын йаддашында 
дост кими галмышдыр. Азярбайъанын йарадыъы эянъляриня даим 
кюмяк етмиш, эениш хейриййячилик фяалиййяти иля мяшьул олмуш, 
ушагларын саьламлыьынын горунмасына йюнялмиш щуманитар 
програмлары дястякляйян инсаны юлкямиздя мящз беля адлан-
дырырлар. Президент Илщам Ялийевин Галина Вишневскайайа 
цнванладыьы башсаьлыьы телеграмында дейилир: «Мстислав Ростро-
пович щягигятян, дцнйа вятяндашы, эюркямли иътимаи хадим, 
щуманизмин вя цмумбяшяри дяйярлярин цлви амалларыны щямишя 
вя щяр йердя горуйан ян йцксяк мянявиййата малик инсан 
олмушдур. О бизим хатирямиздя щямишя парлаг, гейри-ади шях-
сиййят, эюзял, сон дяряъя ъязбедиъи вя харигцладя бир инсан кими 
галаъагдыр. Бизим щамымыза аьыр, явязсиз итки цз вермишдир». 

Азярбайъан дювлятинин башчысы вя ханымы щямин эцн Мстис-
лав Ростроповичин Новодевичйа гябиристанлыьында дяфн мяраси-
миндя иштирак етдиляр. Онлар бюйцк мусигичини сон мянзиля йола 
салараг мязарына торпаг тюкдцляр, Галина Вишневскайайа бир 
даща башсаьлыьы вердиляр. 

 

* * * 
 

Президент Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева сонра 
Русийанын биринъи президенти Борис Йелтсинин мязарыны зийарят 
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едяряк эцл гойдулар, эюркямли сийаси вя дювлят хадиминин 
маестро Мстислав Ростроповичин дяфн мярасиминдя иштирак едян 
ханымы Наина Йелтсинайа да башсаьлыьы вердиляр. 

Азярбайъан дювлятинин башчысы Русийанын танынмыш жур-
налисти, тяййаря гязасында щялак олмуш Артйом Боровикин дя 
мязарыны зийарят едяряк эцл гойду. 

 
* * * 

 
Зяманямизин эюркямли мусигичиси маестро Мстислав 

Ростроповичин дяфн мярасиминдя иштирак етмяк цчцн Москвада 
сяфярдя олан Азярбайъан президенти Илщам Ялийев апрелин 29-да 
Бакыйа гайытмышдыр. 

Азярбайъан президентини Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг 
Щава Лиманында Баш назир Артур Расизадя, Президентин Иъра 
Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев вя Бакы Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов гаршыладылар. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ДАЬЫСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
МУХУ ЯЛИЙЕВИН АЗЯРБАЙЪАНА СЯФЯРИ 
 
30 апрел 2007-ъи ил 
 
Апрелин 30-да Русийа Федерасийасы Даьыстан Республи-

касынын Президенти Муху  Ялийев Азярбайъана бирэцнлцк ся-
фяря эялмишдир. 

Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында щюрмятли 
гонаьы Азярбайъан Баш назиринин биринъи мцавини Йагуб 
Еййубов, Даьыстанын юлкямиздяки даими нцмайяндялийинин 
рящбяри Мящяммяд Гурбанов вя диэяр рясми шяхсляр гар-
шыладылар.  

 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мязарыны вя 

Шящидляр хийабаныны зийарят 
 
Даьыстан Республикасынын Президенти Муху Ялийев вя онун 

рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятинин цзвляри апрелин 30-да 
Фяхри хийабана эяляряк цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
хатирясини ещтирамла андылар вя мязары юнцня яклил гойдулар. 

Гонаглар 1942–48-ъи иллярдя Даьыстан Вилайят Партийа 
Комитясинин биринъи катиби ишлямиш эюркямли дювлят хадими Язиз 
Ялийевин вя офталмолог алим, академик Зярифя ханым Яли-
йеванын да хатирясини йад етдиляр вя мязарлары юнцня яклилляр, 
тяр эцл дястяляри дцздцляр. 

 
* * * 

Сонра Шящидляр хийабанына эялян даьыстанлы гонаглар Азяр-
байъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризядя 
щялак олмуш Вятян ювладларынын хатирясини андылар, «Ябяди 
мяшял» абидяси юнцня яклил гойдулар. 
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Щейдяр Ялийев Фонду иля танышлыг 
 
Даьыстан Республикасынын Президенти Муху Ялийев апрелин 

30-да Щейдяр Ялийев Фондунда олмушдур. 
Фондун иърачы директору Анар Ялякбяров щюрмятли гонаьа 

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хатирясиня ещтирам яламяти 
олараг йарадылмыш фондун мягсядляри барядя мялумат верди. 

Феномен шяхсиййят Щейдяр Ялийевин щяйатынын ян мцхтялиф 
мягамларыны якс етдирян улу юндярин шяхси архивиндян эютц-
рцлмцш вя онун фяалиййятинин айры-айры дюврлярини ящатя едян 
експонатларла, Москвада кечмиш ССРИ-нин рящбярляриндян бири 
оларкян эенишмигйаслы фяалиййятини якс етдирян фотосянядлярля 
таныш олан Муху Ялийев цмуммилли лидерин аиля албомундан 
эютцрцлмцш шякилляря, ютян ясрин нящянэ тикинтиляриндян олан 
Байкал–Амур дямир йолу маэистралынын (БАМ) чякилишиня 
уьурла рящбярлик етдийиня эюря она верилмиш хатиря медалына, 
БАМ-ын 1 нюмряли сярнишини вясигясиня, улу юндярин лайиг 
эюрцлдцйц йцксяк орден вя мцкафатлара, Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
ясас ихраъ бору кямяринин кечдийи яразилярин макетиня хцсуси 
мараг эюстярди. 

Даьыстанлы гонаг эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин 
хатирясинин бцтцн кечмиш Иттифаг мяканында, хцсусиля гоншу 
Даьыстанда щямишя щюрмятля анылдыьыны, онун бцтцн Гафгазын 
мцдрик аьсаггалы кими танындыьыны билдирди. 

Муху Ялийевя мялумат верилди ки, фондун ясас мягсядляри 
эюркямли сийаси хадим Щейдяр Ялийевин зянэин ирсини юйрянмяк 
вя тяблиь етмякдян, Азярбайъанын сосиал-игтисади, мядяни тя-
ряггисиня йюнялмиш эенишмигйаслы фяалиййяти барядя эяляъяк 
нясиллярдя, хариъи гонагларда яйани тясяввцр йаратмагдан, 
Азярбайъан мядяниййяти вя тарихинин эениш тяблиьи иля ялагядар 
апарылан ишляря кюмяк эюстярмякдян ибарятдир. Фонд щям дя 
эенишмигйаслы лайищяляр щяйата кечирир, эюркямли сийаси хадимин 
арзуларынын реаллашмасына юз тющфясини верир. 
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Муху Ялийев Хатиря китабына цряк сюзлярини йазды, эюр-
кямли шяхсиййятин шяряфли адыны дашыйан фондла танышлыгдан 
зянэин тяяссцрат алдыьыны ифадя етди. 

Анар Ялякбяров фондун президенти Мещрибан ханым Яли-
йеванын адындан Даьыстан Республикасынын президентиня «Га-
рабаь ханяндяляри» мусиги албомуну щядиййя етди. 

Даьыстан Республикасынын Президенти М.Ялийев хатиря 
олараг фонда щядиййя тягдим етди. 

 
Даьыстан Азярбайъан сярмайяляриня бюйцк 

мараг эюстярир 
 

Апрелин 30-да  Азярбайъанын Баш назири Артур Расизадя 
Даьыстан Республикасынын Президенти Муху Ялийевин башчылыг 
етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшмцшдцр. 

Президент Муху Ялийев Русийа Федерасийасынын мцщцм 
субйектляриндян бири олан Даьыстан иля Азярбайъан арасында 
ялагялярин инкишаф етдирилмясинин ваъиблийини вурьулайараг 
билдирди ки, бу гаршылыглы мцнасибятлярин чохясрлик тарихи вар. О,  
игтисади мцнасибятлярин инкишафындан данышараг деди ки, Чече-
нистан Республикасында  вязиййят сабитляшдикдян сонра Да-
ьыстан юзцнцн мцхтялиф сащяляриня сярмайяляр ъялб етмяйя баш-
лайаъагдыр. Яввялляр республиканын щцдудларындан кянарда сяр-
майя йатыран Даьыстан бизнесменляри инди юз дийарынын игтиса-
диййатына да вясаит гойурлар. Азярбайъанын реэионда щягигятян 
лидер дювлятя чеврилдийини вурьулайан гонаг билдирди ки, онун 
республикасы Азярбайъан сярмайяляриня дя мараг эюстярир. 

Азярбайъан–Даьыстан мцнасибятляринин кифайят гядяр йцк-
сяк сявиййядя олдуьуну вурьулайан Баш назир Артур Расизадя 
игтисади ялагяляри эенишляндирмяйин зярурилийини билдирди. О деди 
ки, Азярбайъан йахшы перспективляри олан гаршылыглы сурятдя 
файдалы ямякдашлыьын дяринляшмясиня йюнялдилян лайищяляри дяс-
тякляйяъякдир. Щюкумят башчысы нцмайяндя щейятинин цзвляри-
ня Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, 
онун динъликля щялли цчцн юлкя рящбярлийинин эюрдцйц тядбирляр 
барядя ятрафлы мялумат верди. Артур Расизадя билдирди ки, Ер-
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мянистанын тяъавцзкар сепаратизми вя гясбкарлыг сийасятинин 
бцтцн реэион цчцн аьыр нятиъяляри олмушдур. 

 
Ичяришящярля танышлыг 

 
Даьыстан Республикасынын Президенти Муху Ялийев вя  ону 

мцшайият едян шяхсляр апрелин 30-да гядим Ичяришящяри эяз-
мишляр. 

Халг ряссамы Камил Ялийевин шяхси йарадыъылыг Халча 
музейиндян башлайан эязинти Карвансара вя базар мейданы иля 
танышлыгла давам етдирилди. 

Мцхтялиф чешидли халчалара марагла тамаша едян гонаглар 
бурада эюрдцкляриндян мямнун галдылар.Онлара Азярбайъан 
халгынын гядим ел сянятляриндян бири олан халчачылыг щаггында 
мялумат верилди. Камил Ялийевин шяхси йарадыъылыг Халча музе-
йиндя Щейдяр Ялийев, Ататцрк, Низами, Фцзули, Нясими, Алек-
сандр Пушкин вя башга эюркямли шяхсиййятлярин портретляри то-
хунмуш халчалар гонагларда хцсуси мараг доьурду. Даьыстан 
президентиня Камил Ялийевин халча сяняти китабы щядиййя едилди. 

Назирляр Кабинети йанында Ичяришящяр Дювлят Тарих-Ме-
марлыг Горуьу Идарясинин ряиси Камран Иманов Азярбайъан 
президентинин фярманы иля йарадылан идаря щаггында гонаглара 
мялумат верди, ютян ясрлярин йадиэары олан абидялярин горун-
масы вя бярпасына эюстярилян дювлят гайьысындан данышды. 

Даьыстан Республикасынын Президенти Муху Ялийев вя нц-
майяндя щейятинин цзвляри Карвансарада чай сцфрясиня дявят 
олундулар. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ДАЬЫСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
МУХУ ЯЛИЙЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Президент сарайы 
 
30 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 30-да Президент сарайында Русийа Федерасийасы Да-
ьыстан Республикасынын Президенти Муху Ялийеви гябул ет-
мишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийа-
сынын айры-айры субйектляри, о ъцмлядян Даьыстан Республикасы 
арасында ялагялярин уьурла инкишаф етдийи билдирилди. Гейд 
олунду ки, бу ялагялярин эяляъякдя дя инкишаф етдирилмяси ваъиб 
вя зяруридир. 
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ДАЬЫСТАН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
30 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  Илщам Ялийев 

апрелин 30-да Президент сарайында Русийа Федерасийасы Даьыс-
тан Республикасынын Президенти Муху Ялийевин башчылыг етдийи 
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

И л щ а м   Я л и й е в: Щюрмятли Муху Эимбатович! 
Щюрмятли гонаглар! 
Язиз достлар! 
Сизи Азярбайъанда сямими-гялбдян саламлайырам, хош 

эялмисиниз! Яминям ки, юлкямизя сяфяриниз халгларымыз ара-
сында даща сых мцнасибятляр олмасына хидмят едяъякдир. 

Биз Муху Эимбатовичля чох дярин тарихи кюкляри олан 
ямякдашлыьымызын бцтцн мясяляляри барядя ятрафлы фикир мц-
бадиляси апардыг. Бу эцн халгларымызын инкишафынын индики 
мярщялясиндя игтисади сащядя, тящлцкясизлийин мющкямлянмяси 
мясяляляриндя, щуманитар сащядя бу ямякдашлыг бизя эя-
рякдир. Бцтцн истигамятлярдя мювгеляримиз ейнидир вя бу чох 
ваъибдир. 

Биз Даьыстанла дярин тарихи, чохясрлик яняняляри олан гар-
дашлыьымыза садигик. Мцстягил дювлят кими, инди Азярбайъан 
Русийа иля мещрибан гоншулуьа вя достлуьа ясасланан мцна-
сибятлярини чох сямяряли шякилдя гурур. Русийанын бир щиссяси 
олан Даьыстанын бизим гялбимиздя хцсуси йери вар. Она эюря 
дя бу эцн гардаш Даьыстанын мютябяр нцмайяндя щейятини, 
онун бцтцн рящбярлийини эюрмяйимя чох шадам вя яминям 
ки, юлкямизя сяфяриниз чох уьурлу олаъаг, ямякдашлыьымыз 
бундан сонра да фяал сурятдя давам едяъякдир. 
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М у х у   Я л и й е в: Азярбайъана дявятинизя эюря Сизя 
црякдян тяшяккцр етмяк истярдим. Биз чох бюйцк мям-
нунлугла бурайа эялдик. 

Илк нювбядя, демяк истяйирям ки, Даьыстанда Ялийевляр 
аилясиня хцсуси мцнасибят бясляйирляр. Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин эетдийи ян аьыр вя кешмякешли дюврдя, 1942-ъи илдя 
Даьыстан Вилайят Партийа Комитясинин биринъи катиби сечилян 
вя 1948-ъи илядяк щямин вязифядя ишляйян Язиз Ялийеви Даьыс-
танда хцсусян йашлы нясил индийядяк хатырлайыр. Демяк лазым-
дыр ки, о, щейрятамиз шяхсиййят иди. Мцщарибя илляринин чох 
аьыр дюврцня, Гафгазын ишьал едилмяси цчцн бюйцк тящлцкя ол-
масына бахмайараг, юлкя рящбярлийинин гярары юлчцлцб-бичил-
миш гярар иди. Вурьуламаг истяйирям ки, о вахтлар Даьыстан-
да фяал мядяни гуруъулуг ишляри эедирди – илк театрлар, елми 
мяркязляр йарадылмышды вя бир чох диэяр ишляр эюрцлмцшдц. 
Бцтцн бунлар Язиз Ялийевин ады иля баьлыдыр. О, бизим мяшщур 
мядяниййят, ядябиййат, инъясянят хадимляри иля достлуг едирди. 

Бу ил Язиз Ялийевин анадан олмасынын 110 или тамам олур 
вя мян мцнасибятляримиздя хош из гоймуш беля эюзял ювлад 
йетирян Азярбайъан халгына тяшяккцр етмяк истяйирям. 

Эюрцшдя Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федераси-
йасынын Даьыстан Республикасы арасында ямякдашлыьын бцтцн 
спектри барядя ятрафлы фикир мцбадиляси апарылды. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН АДЫНДАН 
РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ  ДАЬЫСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ МУХУ 
ЯЛИЙЕВИН ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ 
ЗИЙАФЯТДЯ НИТГ 
 
«Улдуз» сарайы 
 
30 апрел 2007-ъи ил 
 

        Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин чыхышы 
 
Əziz Muxu Gimbatoviç! 
Əziz qonaqlar! 
Sizi Azərbaycanda, Sizin üçün doğma dövlətdə ürək-

dən salamlamağıma və Sizə, bütün qardaş Dağıstan xalqına 
böyük uğurlar, firavanlıq, xoşbəxtlik, inkişaf arzulamağıma 
şadam. Bu gün biz birlikdə çox yaxşı vaxt keçirdik, bizi 
birləşdirən bütün məsələləri – tarixi, siyasi, iqtisadi, ictimai-
humanitar məsələləri müzakirə etdik. Bütün istiqamətlərdə 
yanaşmamız eynidir ki, bu da münasibətlərimizin inkişafı, 
daha sıx inteqrasiya, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq və 
qarşılıqlı fəaliyyət üçün zəmin yaradır. Bütün bunlar xalqla-
rımızın qardaşlığının möhkəm bünövrəsinə, ümumi tarix və 
mədəniyyətə, ənənələrə əsaslanır və əlbəttə ki, əməkdaşlı-
ğımız üçün əlavə şərait yaradır. Sirr deyil ki, Rusiyanın 
bütün respublikaları və regionları arasında bizə ən yaxını, 
bizim üçün ən əzizi, ən sevimlisi Dağıstan Respublikasıdır. 
Biz onun uğurlarını gördükdə, quruculuq işləri getdiyini, və-
ziyyətin normallaşdığını, sabit vəziyyət yarandığını və in-
sanların daha yaxşı yaşamağa başladığını gördükdə çox 
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sevinirik. Bax, biz belə hisslərlə yaşayırıq. Yəqin ki, Siz və 
bütün nümayəndə heyətiniz də Azərbaycanda olduğunuz 
vaxtda bunu hiss etdiniz. Eyni halı dağıstanlıların bizə mü-
nasibətində də görürük və əlbəttə, bu da bizi sevindirir. 
Mən bu badəni Sizin sağlığınıza qaldırmaq, Sizə öhdəsindən 
çox uğurla gəldiyiniz – biz bunu görürük, bunu Rusiya rəh-
bərliyi də görür – çətin işdə böyük nailiyyətlər arzulamaq, 
bütün Dağıstan xalqına tərəqqi və firavanlıq diləmək istə-
yirəm. Sizin sağlığınıza! 

 
Даьыстан президенти Муху Ялийевин чыхышы 

 
Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу! 
Язиз достлар! 
Мян илк нювбядя, Азярбайъана дявятимя эюря Сизя бир 

даща црякдян тяшяккцр етмяк истяйирям. Биз юз фяалиййяти-
мизля ялагядар мцхтялиф реэионларда вя мцхтялиф юлкялярдя 
олуруг. Инанын ки, беля гардашъасына гаршыланманы вя бцтцн 
эцн ярзиндя щисс етдийимиз беля диггяти щеч вахт щеч йердя 
эюрмямишик. Биз эюзял баша дцшцрцк ки, бу Сиздян, рящбяр-
дян, президентдян эялир. Мян бир даща демяк истяйирям ки, 
бу Сизин сяляфляриниздян эялир. Даьыстана бу ишыглы вя сямими 
мцнасибят атаныздан, бабаныз Язиз Ялийевдян эялир. Она 
эюря дя даьыстанлылар буну чох йцксяк гиймятляндирирляр, 
Даьыстанлылар Азярбайъанда баш верян мцсбят дяйишикликляри 
эюрмякдян чох шаддырлар. Мян бу бадяни Азярбайъан хал-
гынын, чох йахшы, чох эюзял халгын шяряфиня галдырмаг истяйи-
рям. Мян бу бадяни Азярбайъанын шяряфиня, айаг цстя мющ-
кям дайанан суверен, мцстягил дювлятин шяряфиня галдырмаг 
истяйирям. Мян бу бадяни шяхсян Сизин шяряфинизя галдырмаг 
истяйирям. Сизя, юлкянизя, халгыныза уьурлар, хошбяхтлик 
арзуламаг истяйирям. Даьыстанлылар щямишя сизинля олаъаглар. 
Сизя ян хош дилякляримизи билдирирям. Чох саь олун! 
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* * * 
 

Апрелин 30-да Русийа Федерасийасы Даьыстан Республика-
сынын Президенти Муху Ялийевин Азярбайъана сяфяри баша 
чатмышдыр. 

Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында щюрмятли 
гонаьы Азярбайъан Баш назиринин биринъи мцавини Йагуб 
Еййубов, Даьыстанын юлкямиздяки Даими нцмайяндялийинин 
рящбяри Мящяммяд Гурбанов, Русийанын Бакыдакы сяфири 
Васили Истратов вя диэяр рясми шяхсляр ещтирамла йола салдылар. 
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ЭЦРЪЦСТАНЫН БАШ ПРОКУРОРУ  
ЗУРАБ АДЕИШВИЛИНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
1 май 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

майын 1-дя Президент сарайында Эцръцстанын Баш прокурору 
Зураб Адеишвилинин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул 
етмишдир. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан–Эцръцстан мцнаси-
бятляринин бцтцн истигамятлярдя уьурла инкишаф етдийини билдирди 
вя щяр ики юлкянин щцгуг-мцщафизя органлары арасында ямяк-
дашлыьын ялагяляримизин даща да мющкямлянмясиндя ящямий-
йятини вурьулады. 

Юлкяляримизин мцхтялиф сащялярдя ялагяляринин сцрятля инкишаф 
етдийини дейян Зураб Адеишвили Эцръцстанла Азярбайъанын про-
курорлуг органлары арасында ямякдашлыьын эенишлянмясинин ики 
юлкянин ялагяляринин мющкямлянмяси ишиня хидмят етдийини бил-
дирди. 
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AVRASİYA ÖLKЯLЯRİ Х İQTİSADİ ZİRVЯ 
ЭЮРЦШЦНЦН İŞTİRAKÇILARINA 
 

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi – Avrasiya ölkələri İqtisadi зirvə эюрцшцнцн işti-

rakçılarını ürəkdən salamlayır və toplantının işinə uğurlar 
diləyirəm. 

1998-ci ildən müntəzəm olaraq Mərmərə qrupunun təşəb-
büsü və Türkiyə hökumətinin dəstəyi ilə İstanbulda keçirilən 
Avrasiya iqtisadi zirvə эюрцшляри region dövlətləri və xalqları 
arasında iqtisadi, humanitar və mədəni əlaqələrin inkişafında 
mühüm hadisəyə çevrilmişdir. Zirvə эюрцшляриндя  Avropa və 
Asiya dövlətlərinin tanınmış siyasi və dövlət xadimlərinin, 
nüfuzlu araşdırma mərkəzlərinin, ictimai təşkilat və media 
təmsilçilərinin iştirakı, müzakirəyə çıxarılan məsələlərin müx-
təlifliyi və əhatəliliyi tədbirin əhəmiyyətinin və ona olan ma-
rağın əyani göstəricisidir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli 
lider Heydər Əliyev Avrasiya ölkələri, xüsusilə Xəzər və Qa-
ra dəniz hövzəsi dövlətləri arasındakı əlaqələrə, ikitərəfli re-
gional əməkdaşlığa mühüm əhəmiyyət verir, bu istiqamətdə 
həyata keçirilən təşəbbüsləri dəstəkləyirdi. Onun müəllifi 
olduğu regional və beynəlxalq əməkdaşlıq strategiyası bu 
gün də Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən davam etdirilir, 
dövlətlərarası əlaqələrin inkişafı üçün yeni imkanlar araşdırı-
lır, bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün 
tədbirlər görülür. 

Müasir dünyada dövlətlərin və xalqların öz aralarında sıx 
siyasi, iqtisadi, humanitar və mədəni əlaqələr qurması, 
sülhün və təhlükəsizliyin birgə səylərlə qorunması dövrümü-
zün aktual problemlərindəndir. Xalqlara, dövlətlərə və bütün 
bəşəriyyətə təhlükələr yaradan terrorun, təcavüzkar separa-
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tizmin, müharibələrin qarşısı yalnız birgə səylərlə və çoxtə-
rəfli əməkdaşlıq vasitəsilə alına bilər. 

Azərbaycan regional və qlobal enerji təhlükəsizliyi sistemi-
nin yaradılması prosesinin fəal iştirakçılarından və təşəbbüs-
çülərindən biridir. Əsrin ən böyük layihələrindən olan Bakı–
Tbilisi–Ceyhan neft kəməri artıq iki ildir ki, fəaliyyət göstərir və 
öz əhəmiyyətini getdikcə daha çox sübut edir. Azərbaycan 
qazını Türkiyəyə və Avropa bazarlarına çatdıracaq Bakı–
Tbilisi–Ərzurum kəməri istismara hazırdır. Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi sahəsində strateji 
tərəfdaşlıq haqqında Memorandum imzalanmışdır. Bir zaman-
lar xalqları iqtisadi, ticarət və mədəniyyət baxımından birləş-
dirən tarixi İpək Yolu yeni şəraitdə uğurla bərpa edilir, daha 
zəngin forma və məzmun qazanır. Qərbi Avropadan başlamış 
Uzaq Şərqə qədər bir sıra ölkələri vahid nəqliyyat sistemində 
birləşdirməyə xidmət edəcək Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun 
çəkilməsi haqqında Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasın-
da saziş bağlanmışdır və onun inşası yaxın aylarda başlanacaq-
dır. Bütün bu layihələr region xalqlarının və beynəlxalq birliyin 
rifahına, təhlükəsizliyə və inteqrasiyaya xidmət edəcəkdir. 

Əminəm ki, tarixən Avropa və Asiya arasında «qızıl kör-
pü», mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası mərkəz rolunu oy-
nayan İstanbulda toplanan Х İqtisadi zirvə эюрцшц böyük iqti-
sadi, enerji, insan resurslarına və intellektual potensiala malik 
region ölkələri arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətini təhlil 
edəcək, əlaqələrin və inteqrasiyanın gələcək perspektivlərinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün dəyərli ideyalar verəcəkdir. 

Bir daha toplantının işinə uğurlar, hamınıza sülh, sağ-
lamlıq və rifah, Avrasiya İqtisadi zirvə эюрцшцнцн əsas təşki-
latçısı olan Mərmərə qrupuna gələcək fəaliyyətində müvəf-
fəqiyyətlər arzulayıram. 

İLHAM ƏLИYEV 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Bakı, 1 may 2007-ci iл 
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БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКОНУН  
АЗЯРБАЙЪАНА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
1 май 2007-ъи ил 
 
Майын 1-дя Беларус Республикасынын Президенти Алек-

сандр Лукашенко Азярбайъана рясми сяфяря эялмишдир.  
Азярбайъанын вя Беларусун Дювлят байраглары иля бязядил-

миш Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында али 
гонаьын шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Беларус дювлятинин башчысыны тяййарянин пиллякяни йанында 
Азярбайъанын Баш назири Артур Расизадя, Хариъи Ишляр назиринин 
мцавини Хяляф Хяляфов вя диэяр рясми шяхсляр гаршыладылар. 

Милли эейимли ушаглар Беларус президентиня эцл дястяси 
тягдим етдиляр. 

Азярбайъан вя Беларусун дювлят башчыларынын апараъаглары 
данышыгларда мцхтялиф сащялярдя гаршылыглы ялагялярин эенишлян-
дирилмяси мясяляляри диггят мяркязиндя олаъагдыр. Бакыда 
кечириляъяк эюрцшлярдя Азярбайъан–Беларус тиъарят-игтисади 
ямякдашлыьынын  эцъляндирилмяси вя бирэя лайищялярин эерчякляш-
дирилмяси истигамятиндя конкрет тядбирляр мцяййян едиляъякдир. 

Беларус нцмайяндя щейятиня республиканын апарыъы мцяс-
сисяляринин, назирлик вя баш идаряляринин рящбярляри дахилдир. Да-
нышыгларын йекунларына ясасян бир сыра сазишляр имзаланаъагдыр. 

 
* * * 

Майын 2-дя Президент сарайында Беларус президенти Алек-
сандр Лукашенконун рясми гаршыланма мярасими олмушдур. 

Сарайын гаршысындакы рясми гаршыланма мярасимляринин 
кечирилдийи вя щяр ики юлкянин Дювлят байрагларынын дальаландыьы 
мейданда али гонаьын шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дцзцл-
мцшдц. 
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Фяхри гаровул дястясинин ряиси Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Илщам Ялийевя рапорт верди. 

Азярбайъан дювлятинин башчысы Илщам Ялийев Беларус прези-
денти Александр Лукашенкону сямимиййятля гаршылады. 

Фяхри гаровул дястясинин ряиси Беларус президентиня рапорт 
верди. 

Мцдафия Назирлийинин ялащиддя нцмуняви оркестринин ифа-
сында Беларусун вя Азярбайъанын Дювлят щимнляри сяслянди. 

Дювлят башчылары Фяхри гаровул дястясинин гаршысындан кеч-
диляр. Беларус президенти Азярбайъан ясэярлярини саламлады. 

Азярбайъан дювляти вя щюкумятинин рясми шяхсляри Беларус 
президенти Александр Ликашенкойа, Беларус нцмайяндя щейяти-
нин цзвляри Азярбайъан президенти Илщам Ялийевя тягдим едилди. 

Дювлят башчылары Президент сарайында хатиря шякли чяк-
дирдиляр. 
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БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
2 май 2007-ъи ил 
 
Майын 2-дя Президент сарайында рясми гаршыланма мяра-

симиндян сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 
Ялийевин вя Беларус Республикасынын Президенти Александр Лу-
кашенконун тякбятяк эюрцшц олду. 

Эюрцшдя Азярбайъан–Беларус ялагяляринин бцтцн сащялярдя – 
сийаси, игтисади вя мядяни сащялярдя уьурла инкишаф етдийи вур-
ьуланды. Билдирилди ки, Беларус рящбяринин юлкямизя индики сяфяри 
бу мцнасибятлярин даща да эенишлянмясиня тякан веряъякдир. 

Дювлят башчылары Азярбайъан–Беларус ялагяляринин бундан 
сонра да инкишаф едяъяйиня ямин олдугларыны билдирдиляр. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ БЕЛАРУС  
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН ЭЕНИШ  
ТЯРКИБДЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Президент сарайы 
 
2 май 2007-ъи ил 
 
Mayın 2-də Prezident sarayında Azərbaycan prezidenti 

İlham Əliyevin və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun 
nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş ol-
muşdur. 

И l h a m   Ə l i y e v: Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Ölkə-

mizə xoş gəlmisiniz! Sizin səfərinizi səbirsizliklə gözləyirdik 
və bu səfəri ikitərəfli dostluq münasibətlərimizin inkişafının 
çox mühüm amili kimi qiymətləndiririk. Münasibətlərimiz 
xüsusən son vaxtlar çox dinamik inkişaf edir. Biz çox qısa 
bir müddətdə iqtisadi əməkdaşlığa, qarşılıqlı əlaqələrimizə 
dair mühüm layihələri müəyyən edə və artıq həyata keçirə 
bilmişik və indi sıx inteqrasiya yolu ilə inamla irəliləyirik. 

Mən ölkənizə səfərimi və orada olduğum günləri böyük 
səmimiyyətlə xatırlayıram. İmzalanmış sənədlər, aparılmış 
danışıqlar münasibətlərimizə güclü təkan vermişdir. Ölkə-
mizə bugünkü səfəriniz, eləcə də Sizin ölkənizə mənim səfə-
rim ikitərəfli münasibətlərimizin tarixində ilk səfərlərdir. 
Sevindirici haldır ki, Siz Azərbaycana böyük nümayəndə he-
yəti ilə gəlmisiniz. Nümayəndə heyətiniзин üzvlərinin möv-
cud məsələləri bizim nümayəndə heyətimizin üzvləri ilə öz 
səviyyələrində müzakirə etmək, qarşılıqlı əlaqələrin gələcək 
yollarını müəyyənləşdirmək imkanı olacaqdır. 
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Əməkdaşlığımızın gündəliyi çox genişdir. Gündəliyə siya-
si qarşılıqlı əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlarda birgə iştirak, 
çoxşaxəli və qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi əməkdaşlıq 
məsələləri daxildir. Bu gün biz Sizinlə ikitərəfli münasibət-
lərlə bağlı məsələləri müzakirə edərkən yekdil fikirdə olduq 
ki, ölkələrimiz və iqtisadiyyatымız bir-birini tamamlayır. Bu, 
ciddi tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün çox yaxşı 
bazadır. Biz buna hazırıq, bunu istəyirik və bütün istiqa-
mətlərdə gələcək əməkdaşlığa ümid bəsləyirik. Ümidvaram 
ki, mənim Belarusa səfərim kimi, Sizin də Azərbaycana 
səfəriniz uğurlu olacaq və ikitərəfli münasibətlərimizin inki-
şafında mühüm mərhələyə çevriləcəkdir. 

Bir daha xoş gəlmisiniz deyirəm. 
A l e k s a n d r   L u k a ş e n k o: Hörmətli İlham Heydər 

oğlu! 
Əziz dostlar! 
Mən ilk növbədə, mehribancasına qəbula görə, nüma-

yəndə heyətimizə göstərilmiş diqqətə görə Sizə ürəkdən 
təşəkkür etmək istəyirəm. İlham Heydər oğlunun ölkəmizə 
rəsmi səfərindən ötən müddət ərzində biz çox işlər görmüşük. 
Bir çox mütəxəssislərimiz burada və sizin nümayəndə heyə-
tiniz də Belarusda olmuşlar. Onlar bədxahlarımızın piar ki-
mi qiymətləndirdiyi bir çox layihələri gerçəkləşdirməyə baş-
lamışlar. Lakin indi bu, piar deyil, çox qısa zaman kəsiyində 
təşkil edilmiş real istehsaldır. 

Biz nəinki iki ölkənin prezidentləri arasında ən səmimi 
münasibətlər yaratmışıq, artıq bilirəm ki, nazirlər də, iri şirkət-
lərin, müəssisələrin rəhbərləri də dostlaşmışlar. Yəni, bütün sə-
viyyələrdə yaxşı şəxsi münasibətlər yaranmışdır ki, bu da nəinki 
bir-birini başa düşməyə, həm də yaxşı irəliləyişə kömək edir. Bir 
az əvvəl İlham Heydər oğlu ilə vurğuladıq ki, nə mənim, nə 
onun, nə də ölkələrimizin башга heç bir ölkə ilə belə səmərəli, 
belə intensiv münasibətləri олмайыбдыр. 

Bir daha təsdiqləmək istəyirəm ki, əməkdaşlığımızın belə 
sürətini və ayrı-ayrı istiqamətlərini öz bildikləri kimi, bəzən 
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də narazılıqla qarşılayan bədxahlarımız var. Belələri var və 
biz onları tanıyırıq. Lakin biz Belarusda da, Azərbaycanda 
da bu dövrü çox dəyanətlə keçdik. Biz kiminsə ziddinə, zə-
rərinə olaraq əməkdaşlıq etmirik, biz xalqlarımızın rifahı 
naminə əməkdaşlıq edirik, çünki təmas nöqtələrini və öz 
marağımızı tapmışıq. Marağımız heç də təkcə onda deyil ki, 
Azərbaycan özünün tərəqqisinə doğru gedən çox dinamik 
inkişaf edən ölkədir. Bu, sadəcə, gurultulu sözlər deyil, bunu 
hamı deyir. Sizin ölkəniz ümumi daxili məhsulun artımına 
görə keçən il dünyada birinci yeri tutmuşdur. Dünyada heç 
bir ölkədə belə artım yoxdur. Firavan ölkəyə çevrilmək üçün 
sizin hər şeyiniz var, biz bunu bilirik. Lakin məsələ təkcə 
bunda deyildir. 

İndi xalqlarımız arasında yaxşı münasibətlər yaranmışdır. 
Belarusda yaşayan heç bir azərbaycanlı deməz ki, onun 
vəziyyəti pisdir. Heç biri. Bu yaxınlarda biz kütləvi informasiya 
vasitələrində Azərbaycan həftəsi keçirdik. Televiziyada, 
radioda çoxlu verilişlər oldu, burada yaşayan azərbaycanlılar 
da, Belarusdakı azərbaycanlılar da danışdılar və heç biri 
demədi ki, ölkəmizdə onların vəziyyəti pisdir. Sizə burada da 
deməzlər ki, orada vəziyyətləri pisdir. Xüsusi ab-hava yaran-
mışdır, lakin, əlbəttə, şəxsi əlaqələrin də əhəmiyyəti var. İlham 
Heydər oğlunun səfərindən sonra bütün səviyyələrdə yaxşı mü-
nasibətlərimiz yaranmışdır. Bu, əlaqələrimizin inkişafına kö-
mək edir. 

Bir daha vurğulayıram ki, biz kiminsə əleyhinə dostluq 
etmək niyyətində deyilik. Biz başqalarının da məmnun 
qalması və sevinməsi üçün dostluq edirik. Əgər bu mümkün-
dürsə, biz başqalarının da layihələrimizə qoşulmasına hazı-
rıq. Ona görə də bu səfər, həqiqətən, irəliyə doğru getmək-
dir. Bu gün imzalayacağımız əsas sənəd – dostluq haqqında 
müqavilə irəliyə doğru mühüm addım olacaqdır. Mən eti-
mada və öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə hamıya, ilk 
növbədə  Azərbaycan prezidentinə çox minnətdaram. 
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* * * 
 
Майын 2-дя Президент сарайында Азярбайъан президенти 

Илщам Ялийевин вя Беларус президенти Александр Лукашенконун 
эениш тяркибдя эюрцшцндян сонра Азярбайъан–Беларус сяняд-
ляринин имзаланма  мярасими олмушдур. 

Азярбайъан Республикасы вя Беларус Республикасы арасында 
Достлуг вя ямякдашлыг щаггында мцгавиляни Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев вя Беларус Республика-
сынын Президенти Александр Лукашенко имзаладылар. 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын вя Беларус Рес-
публикасы Милли Елмляр Академийасынын 2007–10-ъу илляр цчцн 
Ямякдашлыг програмыны Азярбайъан тяряфдян Милли Елмляр 
Академийасынын президенти Мащмуд Кяримов, Беларус тяряф-
дян Милли Елмляр Академийасы Ряйасят Щейятинин сядри Михаил 
Мйасникович имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы вя Беларус Рес-
публикасынын Милли Банкы арасында Ямякдашлыг щаггында сазиши 
Азярбайъан тяряфдян Милли Банкын Идаря Щейятинин сядри Ел-
ман Рцстямов, Беларус тяряфдян Милли Банкын Идаря Щейятинин 
сядри Пйотр Прокопович имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында  Гиймятли 
Каьызлар цзря Дювлят Комитяси вя Беларус Республикасынын 
Малиййя Назирлийи арасында Ямякдашлыг щаггында сазиши Азяр-
байъан тяряфдян Президентин йанында Гиймятли Каьызлар цзря 
Дювлят Комитясинин сядри Эцндцз Мяммядов, Беларус тяряф-
дян Хариъи Ишляр назири Серэей Мартынов имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Ямлакынын Идаря Олун-
масы цзря Дювлят Комитяси вя Беларус Республикасынын Дювлят 
Ямлак Комитяси арасында дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя 
юзялляшдирмя сащясиндя Ямякдашлыг щаггында сазиши Азяр-
байъан тяряфдян Дювлят Ямлакынын Идаря Олунмасы цзря 
Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясянов, Беларус тяряфдян 
Хариъи Ишляр назири Серэей Мартынов имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэи-
йа вя Патент цзря Дювлят Аэентлийи вя Беларус Республикасынын 
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Дювлят Стандартлашдырма Комитяси арасында стандартлашдырма, 
метролоэийа, уйьунлуьун гиймятляндирилмяси вя аккредитасийа 
сащясиндя Ямякдашлыг щаггында сазиши Азярбайъан тяряфдян 
Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Аэент-
лийинин Баш директору Рамиз Щясянов, Беларус тяряфдян  Хариъи 
Ишляр назири Серэей Мартынов имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Беларус Республи-
касы Щюкумяти арасында байтарлыг сащясиндя Ямякдашлыг щаг-
гында сазиши Азярбайъан тяряфдян Кянд Тясяррцфаты назири Ис-
мят Абасов, Беларус тяряфдян Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг нази-
ри Леонид Русак имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Беларус Респуб-
ликасы Щюкумяти арасында битки карантини мцщафизяси сащясиндя 
Ямякдашлыг щаггында сазиши Азярбайъан тяряфдян Кянд 
Тясяррцфаты назири Исмят Абасов, Беларус тяряфдян Кянд Тясяр-
рцфаты вя Ярзаг назири Леонид Русак имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Беларус Респуб-
ликасы Щюкумяти арасында Мяхфи мялуматларын гаршылыглы го-
рунмасы щаггында сазиши Азярбайъан тяряфдян Милли Тящлц-
кясизлик назири Елдар Мащмудов, Беларус тяряфдян Дювлят Тящ-
лцкясизлик Комитяси сядринин мцавини Николай Свороб имза-
ладылар. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Беларус Респуб-
ликасы Щюкумяти арасында Азярбайъан Республикасынын ярази-
синдя мцвяггяти ишляйян Беларус Республикасы вятяндашларынын 
вя Беларус Республикасынын яразисиндя мцвяггяти ишляйян 
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын Ямяк фяалиййяти вя 
сосиал мцдафияси щаггында сазиши Азярбайъан тяряфдян Дахили 
Ишляр назири Рамил Усубов, Беларус тяряфдян Дахили Ишляр назири 
Владимир Наумов имзаладылар. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ БЕЛАРУС 
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН БИРЭЯ МЯТБУАТ 
КОНФРАНСЫНДА БЯЙАНАТЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 

 
Президент сарайы 
 
2 май 2007-ъи ил 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин бяйанаты 

 
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Prezident başda olmaqla, Azərbaycana rəsmi səfər edən 

Belarus Respublikasının nümayəndə heyətini bir daha ürək-
dən salamlamaq istəyirəm. Bu gün biz bir çox sənədlər imza-
ladıq. Onlar əməkdaşlığımızın inkişafı üçün  yaxşı  əsasdır.  
Əminəm  ki,  bu  sənədlərdə  nəzərdə  tutulanların  praktik  
həyatda  yerinə yetirilməsi ölkələrimiz arasında çox fəal, qar-
şılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa gətirib çıxaracaqdır. 

Bu  gün biz  keçən  ilin payızında  mənim Belarusa  rəsmi 
səfərim  zamanı prezidentlər  səviyyəsində nəzərdə tutduğu-
muz real, praktik işlərin ilk konturlarını görürük. O vaxt biz 
əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müəyyən etdik və fərəhli 
haldır ki, qısa müddətdə, yarım ildən bir qədər çox vaxt 
keçəndən sonra biz artıq əldə edilmiş razılaşmaların konkret 
nəticələrini görürük. 

Artıq bu gün Azərbaycanda Belarus müəssisələrinin məh-
sulu istehsal olunur. Energetika, neft-qaz əməliyyatları,  ma-
şınqayırma,  müdafiə  sənayesi  sahəsində  fəal  əməkdaşlığın  
konturları  müəyyən  edilir. Humanitar sahədə, hərbi-texniki 
sahədə əməkdaşlıq fəal gedir. Yəni, prezidentlərin müəyyən 
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etdikləri çox qısa müddətdə yerinə yetirilir və bu, ölkələri-
mizin ikitərəfli əlaqələrə olduqca ciddi yanaşdığına sübutdur. 

Biz bu əlaqələri tərəfdaşlığımız üçün çox mühüm hesab 
edirik. Belarus prezidentinin və belə geniş tərkibli nümayəndə 
heyətinin Azərbaycana səfəri bu məsələlərə ölkələrimizin və 
rəhbərliyin necə əhəmiyyət verdiyini göstərir. 

Bu  gün  biz  ikitərəfli  əməkdaşlıqla,  siyasi  qarşılıqlı  
münasibətlərlə,  regional  əməkdaşlıqla,  iqtisadi əlaqələrlə 
bağlı məsələlərin çox geniş dairəsini müzakirə etdik. Əminik 
ki, müəyyən edəcəyimiz və nəzərdə tutacağımız məsələlərin 
hamısı yerinə yetiriləcəkdir. Qısa бир müddətdə Belarusun 
Azərbaycanda, Azərbaycanın Belarusda səfirlikləri fəaliyyətə 
başlamışdır. Biz Minsk ilə Bakı arasında aviareyslər açılması 
haqqında razılığa gəldik və bu reyslər artıq həyata keçirilir. 
Az vaxtda Gəncə şəhərində traktorların və yük avtomobillə-
rinin istehsalı təşkil edilmişdir. Bütün bunlar göstərir ki, 
götürdüyümüz sürət, həqiqətən tarixi sürətdir. Heç bir ölkə 
ilə bizim qəbul etdiyimiz qərarların belə tez yerinə yetiril-
məsi müşahidə olunmayıbdır. Yenə də demək istəyirəm ki, 
bu, bir tərəfdən, qəbul olunmuş qərarlara ciddi yanaşdığı-
mızı, digər tərəfdən, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa 
böyük maraq göstərildiyini sübut edir. Əminəm ki, bu səfər 
və imzalanmış sazişlərdə nəzərdə tutulanların yerinə 
yetirilməsi nəticəsində ölkələrimizin qarşılıqlı əlaqələri daha 
sıx olacaqdır. İqtisadiyyatlarımız bir-birini tamamlayır. Biz 
ciddi tərəfdaşlıq səviyyəsinə çıxırıq və buna çox şadıq. 

Bir daha bütün nümayəndə heyətini salamlamaq, dəvətimi 
qəbul edib Azərbaycana gəldiyinə görə Belarus prezidenti  Alek-
sandr  Qriqoryeviç  Lukaşenkoya  təşəkkür  etmək   istərdim. Gələ-
cəkdə   də   fəal əməkdaşlığa ümid bəsləyirəm. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 
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Belarus Республикасынын Prezidenti  
Aleksandr Лukaşenkonun bяyanatы 

 
Sağ olun, hörmətli İlham Heydər oğlu! 
Mən hələ gəncliyimdə Bakıya gəlməyi arzulayırdım, 

amma iş elə gətirмишdi ki, bir dəfə də burada olmamışdım. 
Bu şəhəri gördükdə ona heyran qaldım. Təsəvvür etməzdim 
ki, o belədir, bura nəinki dərə-təpəli yerdir, həm də 
dağlıqdır. Dağ ətəklərində, təpələrin üstündə yerləşən 
şəhərləri çox sevirəm. Düzənlikdə böyümüş adam kimi, bu 
gün müşahidə etdiyimiz mənzərəni görmək mənə çox xoşdur. 
Dostum İlham Heydər oğluna dedim ki, bu çox perspektivli 
şəhərdir, bənzərsiz gözəlliyi olan şəhərdir. Əgər sahil parkı 
ilə bağlı və haqqında mənə şəhər merinin və ölkə 
prezidentinin danışdıqları layihələr həyata keçirilsə, bura 
Şərqdə, Cənubi Qafqazda insanların həyatı üçün çiçəklənən 
gözəl bir yer olacaqdır. Bu şəhər bizim üçün kəşf oldu. 

Burada olmaq, sizin səmimiliyinizi duymaq bizə çox xoş-
dur. Bunlar protokol sözləri deyildir. Dövlət başçısının sə-
fərini hazırlayan şəxslər mənə məlumat verdilər: heç bir 
problem olmadı, bütün istiqamətlərdə adamlar köməyə gəlir 
və təklif edirdilər ki, buraya baxın, orada olun. Bizi gözəl 
ölkənizlə tanış etməyə çalışırdılar. Biz də sizə eynilə bu cür 
yanaşırıq. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu yaxınlaradək bir 
ölkədə yaşamış  qardaş xalqlarımız arasında ənənəvi olaraq 
xoş münasibətlər yaranmışdır.  

Belarusda on minlərlə azərbaycanlı yaşayır, onlardan heç 
biri deməz ki, ikinci vətənində vəziyyəti pisdir. Onlar bizim 
azərbaycanlılarımızdır, özlərini çox yaxşı və rahat hiss edirlər. 
Ona əsas var – bu, xalqlarımız arasındakı qarşılıqlı münasibət-
lərdir. Bunu hökumətlərimizin üzvlərinin – mən hələ prezi-
dentləri demirəm – yaxşı şəxsi münasibətləri də tamamlayır. 

Sizin prezidentinizlə biz özümüzü istənilən səviyyədə – 
beynəlxalq konfranslarda, simpoziumlarda, danışıqlarda, 
MDB-də tamamilə rahat hiss edirik. Biz, sadəcə olaraq 
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dostuq. Bizim müzakirə üçün qapalı mövzularımız yoxdur. 
Bir-birimizə tam etibar edirik. Bilirəm ki, Azərbaycan 
prezidenti heç vaxt сözünə xilaf çıxmaz, heç vaxt arxanca pis 
söz deməz. Heç vaxt belə şey olmayıb. Çox şadam ki, bu 
insan mənim yaxıн dostum olan Heydər Əliyevin ən yaxşı 
keyfiyyətlərini irsən özündə təcəssüm etdirir. Yaş fərqinə 
baxmayaraq, Heydər Əliyevlə çox dost idik, o, gənclik 
illərimdən mənim üçün həm hami-tərbiyəçi, həm də örnək 
idi. Bu, xüsusi hisslərdir, onlar məndə artıq çoxdan, həyatı-
mın hələ prezidentlikdən əvvəlki dövründən yaşayır. Bu, 
şəxsi məqamdır, lakin o, indiki vaxtda dövlətlərimiz arasın-
da yaxşı münasibətlərin olmasına kömək edir. 

Biz – Azərbaycan və Belarus prezidentləri danışıqlar 
zamanı belə bir fikirlə razılaşdıq ki, münasibətlərimizin inki-
şaf sürəti, dinamikası əsasən bundan irəli gəlir və mən artıq 
rəsmi nümayəndə heyətlərinin görüşündə dedim ki, Azər-
baycanla əməkdaşlıqda bizim qapalı mövzularımız yoxdur. 
Əgər söz vermişiksə, vədimizə əməl edəcəyik. Bir ölkənin 
tərkibində yaşadığımız dövrlərdən bizdə yaxşı hisslər qalmış-
dır və bu, artıq təsdiq edilmişdir. Ona görə də, inanın ki, Siz 
Avropanın mərkəzində yaxşı dayaq, yaxşı etibarlı dostlar 
tapmısınız. Biz isə əminik ki, iqtisadi, siyasi, diplomatik 
baxımdan burada, Cənubi Qafqazda çox yaxşı dayaq tapmı-
şıq. Bu da əhəmiyyətlidir ki, bizim münasibətlərimiz hər cür 
vicdansız siyasətdən uzaqdır. Biz tamamilə əminik ki, əgər 
əməkdaşlıq ediriksə – istər qaz üzrə, istər neft üzrə, istərsə də 
sənayedə, digər sahələrdə olsun, fərqi yoxdur – bu, digər 
dövlətlərlə əməkdaşlıqda tez-tez olduğu kimi, heç bir siyasi 
təzyiqə, siyasi nəticələrə gətirib çıxarmayacaqdır. Bu da çox 
qiymətlidir. 

Odur ki, irəliyə doğru getmək üçün bizim bütün əsasları-
mız var və bunu etmək əzmindəyik. Mən iki ölkənin höku-
mət üzvlərinə baxıram, çox cavan, perspektivli, amma təc-
rübəli adamlarдыр. İndi regionlarda, ilk növbədə dövlətləri-
miz arasında mövcud olan problemləri başqaları yox, məhz 
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biz həll etməliyik. Belarus tərəfi buna hazırdır. Səmimiyyətə 
görə, xeyirxahlığa görə çox sağ olun. Digər göstəricilər bunu 
daha da artıracaqdır. 

 
* * * 

Дювлят башчылары бяйанатларла чыхышлардан сонра журналистля-
рин суалларына ъаваб вердиляр.  

М ц х б и р: Hörmətli İlham Heydər oğlu, lütfən söyləyin, 
yanacaq-energetika kompleksində əməkdaşlığa dair Belarus 
prezidenti ilə razılaşmanız oldumu? Əgər oldusa, onda bu is-
tiqamətdə hansı perspektivlər var? 

И l h a m   Ə l i y e v: Bu istiqamətdə müvafiq qurumları-
mız fəal işləyirlər. Ötən ilin oktyabrında mənim Belarusa 
səfərim zamanı onlara tapşırıqlar verilmişdi və o vaxtdan 
bəri bu mövzuda bir neçə mərhələdə məsləhətləşmələr apa-
rılmışdır. Bizim tərəfimizdən və Belarus rəhbərliyi tərəfindən 
bu məsələyə ümumi yanaşma var. Biz bu istiqamətdə səmə-
rəli əməkdaşlıq etmək istəyirik. Azərbaycan iri neft və qaz 
hasilatçısı olan ölkəyə çevrilir. Bu il neft hasilatının həcmi 43 
milyon ton, gələn il 50 milyondan çox olacaqdır. Qaz hasi-
latı da yüksək sürətlə gedir və dediyim kimi, yaxın vaxtlarda 
Azərbaycan iri karbohidrogen ixracçısına çevriləcəkdir. Ona 
görə də biz nəqlin şaxələndirilməsi sahəsində əməkdaşlığa 
həmişə təbii ehtiyatlarımızdan daha səmərəli istifadə imkan-
ları kimi baxmışıq. 

Hazırda Azərbaycan nefti Avropa və dünya bazarlarına üç 
boru kəməri ilə daşınır. Neftin Avropaya Odessa–Brodи 
marşrutu ilə nəqlinin perspektivləri müzakirə olunur. Bildiyiniz 
kimi, biz bu layihəni siyasi baxımdan dəstəkləmişik və hazırda 
kommersiya xarakterli məsələlərin müzakirəsi gedir. 

Ölkələrimiz arasında energetika sahəsində, yəni neft-qaz 
əməliyyatları sahəsində əməkdaşlıq haqqında Azərbaycanda 
siyasi qərarlar qəbul edilmişdir. Hazırda söz müvafiq qu-
rumların mütəxəssislərinindir, onlar iqtisadi göstəriciləri, 
mümkün layihələrin kommersiya tərəfini hesablamalıdırlar. 
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Əgər bu, iqtisadi baxımdan qarşılıqlı surətdə faydalı olsa, 
şübhəsiz ki, biz bu istiqamətdə fəal işə başlayacağıq. 

Onu da bilirik ki, Belarus şirkətləri Azərbaycanın neft 
yataqlarına maraq göstərir. Biz onların marağını alqışla-
yırıq. Bilirəm ki, hazırda Belarus şirkətlərinin Azərbaycanın 
neft layihələrində iştirakı ilə bağlı müvafiq qurumlarımız 
səviyyəsində məsləhətləşmələr aparılır. Biz öz tərəfimizdən 
bu məsələni tamamilə dəstəkləyirik və əminəm ki, бу, 
danışıqlar çərçivəsində öz həllini tapa bilər. 

Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, artıq iqti-
sadiyyatın bir neçə sektorunu əhatə edən əməkdaşlığımıza 
olduqca hərtərəfli, çoxplanlı əməkdaşlıq kimi baxırıq. Yəqin 
ki, iqtisadiyyatın hələlik maraq dairəmizə düşməyən sek-
torları da gələcəkdə əhatə olunacaqdır. Buna ölkələrimizin 
rəhbərliklərinin böyük marağı, siyasi iradəsi və müvafiq 
qurumların birgə işləmək arzusu var. Ona görə də əminəm 
ki, iqtisadiyyat və energetika istiqamətlərində əməkdaşlı-
ğımız çox fəal və qarşılıqlı surətdə faydalı olacaqdır. 

М ц х б и р: Mənim sualım Belarus Respublikasının prezi-
dentinədir. Cənab Prezident, Sizin dediyiniz kimi, ölkələrimiz 
arasında münasibətlər müxtəlif istiqamətlərdə, xüsusilə iqti-
sadi sahədə uğurla inkişaf edir. Ölkələrimiz arasında huma-
nitar və mədəni əlaqələrin bundan sonra da genişləndirilməsi 
üçün hansı addımlar atıla bilər? 

A l e k s a n d r   L u k a ş e n k o: Zənnimcə əməkdaşlığın 
bu sahəsində, ümumiyyətlə, heç bir problemimiz yoxdur. 
Mədəni mübadilələrə, dövlətlər arasında mədəniyyət sahə-
sində ənənəvi əməkdaşlığa gəldikdə isə münasibətlərimizi 
heç zaman kəsməmişik. Əgər kütləvi informasiya vasitələ-
rimiz burada və Belarusda xalqlarımız haqqında – mənim 
Azərbaycana səfərim çərçivəsində olduğu kimi – lazımınca 
söhbət açsalar, onda, ümumiyyətlə, heç bir problem olmaya-
caqdır. Zənnimcə belaruslar səfərim ərəfəsindəki son həftədə 
кцтляви информасийа васитяляриндян Azərbaycan haqqında 
bütün əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox məlumat almışlar. 
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Bu yəqin ki, jurnalistlərimizi – televiziya şirkətlərini, yazar-
ları dövlət səviyyəsində qəbul etməyiniz sayəsində mümkün 
olmuşdur və onlar da sizin haqqınızda çox geniş məlumat 
vermişlər. Adamlarımız hiss etmişlər ki, xalqlarımız arasında 
əlaqə heç vaxt qırılmamışdır və bizi burada gözləyirlər. Bu isə 
əsas məsələdir və çox vacibdir. Zənnimcə Azərbaycanda da 
münasibətlərimizi elə belə başa düşürlər. 

Mədəniyyət sahəsinə gəldikdə isə burada heç bir problem 
yoxdur. Humanitar əməkdaşlığın digər istiqamətlərində – 
elm, səhiyyə, təhsil sahələrində də problemlər yoxdur. Bir 
daha vurğulayıram ki, zəngin olduğumuz, fəxr edə bildi-
yimiz, sərvətimiz hesab etdiyimiz nə varsa, hamısını həm də 
Azərbaycanın sərvəti saya bilərsiniz. Yəqin ki, mədəni-
humanitar sahə əməkdaşlığın ən asan sahəsidir. Biz həmişə 
düşünmüşük ki, iqtisadi əməkdaşlıq daha çətin olacaq və 
əslində də belədir. Lakin burada da yolu çox sürətlə qət 
etdik. Ona görə də mədəni və humanitar sahədə problem 
olmayacaq, üstəlik sabah Heydər Əliyev Fonduna gedəndə 
və Azərbaycanda Belarus sərgisinin açılışında da bu barədə 
danışacağıq. Qoy bu, əməkdaşlığımızın davamı olsun. 

 
* * * 

Беларус Республикасынын Президенти Александр Лукашенко 
майын 2-дя Фяхри хийабана эялмишдир. 

Бурада али гонаьы вя нцмайяндя щейятинин цзвлярини 
Азярбайъан Хариъи Ишляр назиринин мцавини Хяляф Хяляфов, Бакы 
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов вя 
диэяр рясми шяхсляр гаршыладылар. 

Беларусун дювлят башчысы тцрк дцнйасынын эюркямли оьлу, 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хатирясини ещтирамла анараг 
мязары юнцня яклил гойду. 

Беларус президенти эюркямли офталмолог алим, академик 
Зярифя ханым Ялийеванын мязары цстцня дя эцл дястяси гойду. 

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абута-
лыбов али гонаьа Фяхри хийабанын тарихи барядя мялумат верди. 
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* * * 
Беларус президенти Александр Лукашенко майын 2-дя 

Шящидляр хийабаныны зийарят етмишдир. 
Беларусун дювлят башчысыны вя нцмайяндя щейятинин цзвлярини 

Азярбайъан Хариъи Ишляр назиринин мцавини Хяляф Хяляфов, Бакы 
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов вя 
диэяр рясми шяхсляр гаршыладылар. Бурада али гонаьын шяряфиня 
Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Беларус президенти Александр Лукашенко вя нцмайяндя 
щейятинин цзвляри Азярбайъанын азадлыьы вя ярази бцтювлцйц 
уьрунда ъанларындан кечмиш гящряман ювладларымызын мязар-
лары цстцня эцл-чичяк дцздцляр. 

Беларус дювлят башчысы «Ябяди мяшял» абидясинин юнцня яклил 
гойду. 

Мцдафия Назирлийинин ялащиддя нцмуняви оркестринин ифа-
сында Беларусун вя Азярбайъанын Дювлят щимнляри сяслянди. 

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталы-
бов али гонаьа Шящидляр хийабанынын тарихи вя пайтахтымызда 
эюрцлян абадлыг-гуруъулуг ишляри барядя мялумат верди. 

Президент Александр Лукашенко Азярбайъан пайтахтынын 
мянзярясини марагла сейр етди. 
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ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН АДЫНДАН 
БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКОНУН ШЯРЯФИНЯ 
ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
2 май 2007-ъи ил 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин нитги 

 
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
İcazə verin, sizi Azərbaycan torpağında bir daha sə-

mimi-qəlbdən salamlayım və aparılmış danışıqlardan dərin 
məmnunluğumu bildirim. Aleksandr Qriqoryeviçlə görüşü-
müzdə bizi maraqlandıran bütün məsələlər – siyasi,  qarşılıq-
lı  əlaqələr,  iqtisadi  əməkdaşlıq,  energetika,  neft-qaz  əməliy-
yatları  sahəsində  əməkdaşlıq, humanitar, hərbi-texniki əmək-
daşlıq, yəni son vaxtlar aşkar tərəqqi olan bütün istiqamətlər 
barədə çox geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Çox qısa müddətdə 
münasibətlərimizin tamamilə yeni səviyyəyə çıxması bizi ol-
duqca sevindirir. Bu çox etibarlı, çox güclü qarşılıqlı əlaqələr, 
tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq səviyyəsidir. Biz belə əməkdaşlıq üçün 
zəruri olan hər şeyi qısa müddətdə təmin etdik. Bu gün biz bu 
barədə danışdıq, çox az vaxt ərzində Azərbaycanın Belarusda 
və Belarusun Azərbaycanda səfirlikləri açıldı. Ötən ilin 
oktyabrında biz Minskdə razılığa gəldik və demək olar, dərhal 
sonra Bakı–Minsk aviareysi açıldı. Artıq bunun özü də fəal iq-
tisadi əməkdaşlığın mühüm elementidir. Razılaşmalardan ya-
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rım il sonra Azərbaycanda, Azərbaycan müəssisələrində Belarus 
zavodlarının məhsulu buraxılır,  əmtəə dövriyyəsinin artırıl-
masına  dair çox fəal dialoq gedir. Bütün bunlar praktik  işlə-
rin,  ölkələrimizin  rəhbərliyinin  siyasi  iradəsinin  və  əlbəttə  
ki,  bu  layihələrin  tapşırıq  verilmiş əlaqədar qurumlar, təşki-
latlar tərəfindən fəal həyata keçirilməsinin nəticəsidir. 

Belarus   prezidentinin   Azərbaycana   bugünkü   səfəri   də   
münasibətlərimizin   inkişafında   mühüm  mərhələdir. Müstə-
qillik illəri ərzində ölkələrimiz dövlətin inkişafı, müstəqilliyin 
möhkəmlənməsi, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi üçün 
çox böyük yol keçmişdir. Müstəqil ölkələr kimi, Belarus və 
Azərbaycan bu gün də tərəqqi və inkişaf yolu ilə inamla 
irəliləyir. Biz sizin uğurlarınıza, nailiyyətlərinizə, ölkənizin 
dönmədən inkişafını və əhalinin firavanlığını təmin edən hər 
şeyə sevinirik. Eyni hal Azərbaycanda da baş verir. 90-cı 
illərin ortalarının çox ağır böhranından çıxan iqtisadiyya-
tımız indi olduqca dinamik inkişaf edir. Son üç ildə iqtisa-
diyyatın artım sürətinə görə Azərbaycan dünyada inamla 
birinci yerdə gedir. İqtisadi artımımız 2005-ci ildə 26 faiz, 
2006-cı ildə 35 faiz, 2007-ci ilin birinci rübündə isə 40 faiz 
olmuşdur. Bütün bunlar Azərbaycanın potensialının artdığı-
nı, iri regional layihələri, sərmayə layihələrini həyata ke-
çirmək imkanlarını göstərir. Biz eyni halı Belarusda da 
müşahidə edirik. 

Keçən ilin oktyabrında ölkənizə ilk rəsmi səfərim zamanı 
dövlətinizin inkişafını özüm əyani surətdə yəqin etdim. Mən 
sənaye müəssisələrinə də getdim, şəhərlə tanış oldum və hər 
yerdə qayda-qanun, təmizlik, qaydaya salınmış istehsal, sah-
manlı məişət və yüksək mədəniyyət gördüm. 

Odur ki, əgər nailiyyətlərdən danışsaq, onda haqlı ola-
raq fəxr edə bilərik ki, Azərbaycan və Belarus müstəqil 
dövlətlər kimi formalaşmışlar. Qarşıda hələ çox problemlər 
var. Biz bir çox sosial problemləri – insanların həyat şəraiti-
nin yaxşılaşması, rifahının yüksəlməsi ilə bağlı problemləri 
həll etməliyik. Lakin artıq bugünkü nailiyyətlər inamla de-
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məyə imkan verir ki, biz qarşımızda duran bütün problemləri 
həll edəcəyik. 

Azərbaycan böyük həcmdə neft və qaz hasil edən ölkəyə 
çevrilir, neft hasilatının səviyyəsi sürətlə artır. Neft hasilatı 
bu il 43 milyon tona çatacaq, gələcəkdə 50–60 milyon tona-
dək artıracağıq, qaz hasilatını da artıracağıq. Bizim çox 
böyük yataqlarımız var, indi onların işlənilməsinə başlamı-
şıq. Bu yataqlar Azərbaycanın, dostlarımızın və tərəfdaşları-
mızın enerji təhlükəsizliyini azı yüz il təmin edəcəkdir. Ona 
görə də əməkdaşlığın mümkün istiqamətlərini təhlil edərək, 
belə qənaətə gəlmişik ki, iqtisadiyyatın diqqətimizin mərkə-
zində olan, əslində bütün istiqamətləri və sektorları ikitərəfli 
əlaqələr, ikitərəfli əməkdaşlıq üçün hazır və açıqdır. 

Ölkəmizdə fəal iqtisadi islahatlarla yanaşı, güclü sosial siyasət 
də aparılır. Bununla da biz keçid dövrü islahatlarının ağırlığını 
azaltmağa çalışırıq və xalqın həyat və rifah səviyyəsinin yüksəl-
məsi üçün gələcəkdə bütün tədbirləri görəcəyik. 

Nailiyyətlərlə yanaşı, problemlərimiz də var və onlardan 
ən başlıcası erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 
ərazisinin bir hissəsinin işğalının davam etməsidir. Dağlıq 
Qarabağda başlanmış separatizm Ermənistanın Azərbay-
cana qarşı təcavüzünə gətirib çıxardı, etnik təmizləmə siya-
səti aparıldı, bu siyasət nəticəsində bir milyon azərbaycanlı 
öz torpağında qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Ərazi-
mizin 20 faizi bu gün də işğal altındadır. Bu, ölkəmiz üçün, 
regionumuz üçün ən böyük problemdir və ümumən, regionun 
gələcək sabit  inkişafı  üçün  ən  böyük  təhlükədir.  BMT  Təh-
lükəsizlik  Şurasının  Ermənistan  silahlı  qüvvələrinin ərazimiz-
dən  dərhal  və  qeyd-şərtsiz  çıxarılmasını  tələb  edən  dörd  
qətnamə,  digər  çox  nüfuzlu  beynəlxalq təşkilatların müvafiq 
qətnamələr qəbul etməsinə baxmayaraq, münaqişə indiyədək 
həll olunmayıbdır. Bizim mövqeyimiz son dərəcə sadə və 
ədalətlidir, beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına əsas-
lanır. Hər bir münaqişə kimlərinsə istəklərinin, arzularının və 
xam xəyallarının baş tutması üçün deyil, məhz mövcud hüquq 
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normaları çərçivəsində həll edilməlidir. Beləliklə, hazırda er-
məni silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan bütün yeddi rayon 
azad edilməli, qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz tarixi yaşayış 
yerlərinə qayıtmalıdırlar. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağın in-
zibati sərhədi daxilində yaşamış on minlərlə azərbaycanlı öz 
tarixi torpağına –Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdır. Bundan 
sonra Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağın statusu 
danışıqlar yolu ilə müəyyən edilə bilər. Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü bütün dünya, beynəlxalq təşkilatlar, BMT tanımışdır 
və  buna  görə  də  münaqişənin  istənilən  həlli  yalnız  və  yal-
nız  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyü  çərçivəsində mümkündür. 

Azərbaycan ya bu gün, ya sabah və ya 10 ildən sonra, 
yaxud da 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 
ayrılmasını nəzərdə tutan həll variantı ilə heç zaman 
razılaşmayacaqdır. Bizim mövqeyimiz bu münaqişənin həlli 
ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara yaxşı 
məlumdur və onlar tərəfindən dəstəklənir. 

Mən bu barədə ona görə danışıram ki, baş verənləri sizə 
aydın izah edim, çünki təəssüflər olsun, bəzən siyasi maraq-
ların, xaricdə müəyyən lobbi təşkilatlarının fəaliyyətinin xey-
rinə tarix təhrif olunur. Lakin tarix olduğu kimi qalır. O, ay-
dın şəkildə göstərir ki, indiki halda biz təcavüzə məruz qal-
mışıq və işğalçı qüvvələrin ərazimizdən  dərhal çıxarılmasını 
tələb  etməyə  tam haqqımız  var. İndi seçimi Ermənistan  
etməlidir:  o  ya getdikcə qüdrətlənən Azərbaycan tərəfindən 
ədalətli qisas qorxusu altında yaşamalı, yaxud da regionda 
öz qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamalıdır. 

Əziz dostlar, mən bu gün bir daha sizi salamlamaq is-
təyirəm. Biz Aleksandr Qriqoryeviçin ölkəmizə səfərinə 
çox böyük əhəmiyyət veririk. Bizim çox mehriban şəxsi müna-
sibətlərimiz var ki, bu da dövlətlər arasında  münasibətlər  üçün  
çox  vacibdir.  Aleksandr  Qriqoryeviç,  bu  gün  Siz  Azərbay-
cana  çox  böyük nümayəndə heyəti ilə gəlmisiniz. Bunun özü 
də ikitərəfli münasibətlərimizə Sizin necə böyük əhəmiyyət ver-
diyinizi göstərir. Mən əminəm ki, bu gün hər iki tərəfdən 
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danışıqlarda iştirak edən nümayəndə heyətinin üzvləri də öz 
səviyyələrində bizdən nümunə götürəcək və bizim kimi, onlar 
da dostluq və əməkdaşlıq edəcəklər. 

Mən bu badəni Belarus prezidenti Aleksandr Qriqoryeviç 
Lukaşenkonun sağlığına və bütün Belarus xalqının tərəqqisi 
şərəfinə qaldırmaq istəyirəm. 

 
Belarus Республикасынын Prezidenti  

Aleksandr Lukaşenkonun nitqi 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli Mehriban xanım! 
Hörmətli dostlar! 
İcazə verin, bu gün hər yerdə qarşılaşdığımız səmi-

miyyətə, əsl dostluq ab-havasına görə İlham Heydər oğluna 
ürəkdən təşəkkürümü bildirim. 

Dövlətlərimizin coğrafi cəhətdən uzaqlığına baxmayaraq, 
xalqlarımız onilliklər boyu sıx dostluq telləri ilə bağlıdırlar. 
Biz sizin gözəl ölkənizə çox böyük hörmət bəsləyirik. O bu gün 
şəxsən mənim üçün daha gözəl oldu, çünki mən Azərbaycanı 
və onun paytaxtını öz gözlərimlə gördüm. 

Təəssüf ki, müstəqilliyimizin birinci mərhələsində dövlət-
lərimiz tarixin ağır illərini yaşamalı oldular. Belarusda bu  
sizdə baş vermiş qarşıdurmaya çevrilmədi. İlham Heydər 
oğlu, mən istərdim ki, Siz bunu biləsiniz, Siz isə Belarus 
xalqının qəlbinə bələdsiniz: bu hadisələrin bizim doğma Be-
larusdan min kilometrlərlə uzaqda baş verməsinə baxma-
yaraq, biz burada Sovet İttifaqı dövründə cərəyan edən pro-
sesləri, faciəli hadisələri çox böyük qəlb ağrısı ilə izləyirdik. 
Minlərlə gəncin dəfn olunduğu xiyabanı ziyarət edərkən biz 
tarixinizin bu dövrünü yeni bir tərzdə, çox böyük ürək ağrısı 
ilə hiss etdik. 

İlham Heydər oğlu, Sizə ən başlıcası bunu arzu edirəm ki, 
mehriban, istedadlı, tolerant xalqınız indiyədək üzləşdiyi 
bəlalardan uzaq olsun. Mən bunu ona görə deyirəm ki, öl-
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kənizin qüdrətli olmasına baxmayaraq, dünyamızda başqa-
larının sərvətində gözü olan quzğunlar hələ kifayət qədərdir. 
Ölkə varlı olduqca, perspektivləri geniş olduqca, bu ərazidə 
yaşayan xalq bir o qədər etibarlı müdafiə edilməlidir. Bizim 
aramızda problemli məsələlərin olmadığını və Belarus ilə 
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün bağlı mövzuların 
olmadığını deyərək, bir daha vurğulayıram ki, əldə etdiyimiz 
bütün razılaşmalar digər dövlətlər tərəfindən olan müxtəlif 
narazılıqlara, əngəllərə baxmayaraq, vaxtında yerinə yetiri-
ləcəkdir. Biz suverеn və müstəqil dövlətlərik, Belarus da, 
Azərbaycan da son illər öz suverenliyini və müstəqilliyini 
dəfələrlə sübut etmişdir. 

Bir vaxtlar münasibətlərimizin kəsilməsinə, bir-birimiz-
dən uzaqlaşmağımıza, ölkələrimiz arasında ticarət əlaqələri-
nin əslində pozulmasına baxmayaraq, bu gün sizin kimi, 
mən də sevinirəm ki, dövlətlərimiz arasında münasibətlər ni-
zama düşür. Bu münasibətlərin əsasını, demək olar ki, qeyri-
düzgün siyasətdən uzaq olan iqtisadiyyat təşkil edir. Daha 
doğrusu, Sizinlə gəldiyimiz qənaətə görə, bizim iqtisadiy-
yatımız hər hansı siyasətdən uzaqdır, hərçənd, nəyinsə siya-
sətdən uzaq olmasını təsəvvür etmək çətindir. Lakin bizim 
iqtisadiyyatımız siyasiləşdirilməmişdir. Əgər siyasət varsa da 
o bizim normal ticarət-iqtisadi münasibətlər yaradılması 
sahəsində əməkdaşlığımıza bənzəyir. 

İlham Heydər oğlu, mən bilirəm ki, Belarusa səfərinizdən 
sonra biz Sizin qarşınızda bir sıra həssas məsələ qaldırdıq, 
çünki onlar digər dövlətlərin mənafelərinə, indiki halda bizə 
qardaş olan Rusiyanın mənafelərinə toxunurdu, xüsusilə 
bizə enerji daşıyıcılarının və s. göndərilməsi sahəsində. Bu, 
Rusiya Federasiyasının ənənəvi bazarına aid idi. Biz anlayır-
dıq ki, bu Сизin üçün ona görə çətin məsələ deyildir ki, 
ölkənizin nəyisə çatışmır və yaxud siz bunu satmağa hazır 
deyilsiniz, ona görə ki, mən bir daha vurğulayıram,  bu bir çox 
dövlətlərin, ilk növbədə Rusiya Federasiyasının mənafelərinə 
toxunurdu. Lakin biz Sizə minnətdarıq ki, Siz düzgün, səmimi, 
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açıq, beynəlxalq münasibətlərdə qəbul olunduğu kimi, müs-
təqil, suveren dövlət kimi, açıq-aydın dediniz: bəli, biz qardaş 
Belarus xalqı ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq, gəlib bütün 
sərvətlərimizdən beynəlxalq ticarət və beynəlxalq əməkdaşlıq 
prinsipləri əsasında istifadə edə bilərsiniz. Biz bunu xatırlayırıq 
və uzun müddət unutmayacağıq. Hələ heç bir dövlət digər 
dövlətlərin mənafelərinə toxunan həssas məsələlərə belə açıq-
aydın cavab verməmişdir. 

Beş il ərzində ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi təx-
minən 5 dəfə artmışdır. Lakin 40 milyon dollar səviyyəsində 
əmtəə dövriyyəsi bizi təmin edə bilməz. Düşünürəm ki, biz 
əməkdaşlıq edərək, iqtisadiyyatımızın yüksəlişini nəzərə alaraq, 
2-3 il ərzində əmtəə dövriyyəsini yarım milyard dollar səviy-
yəsinə qaldıra bilərik. Biz bu gün bir-birimizə daha yaxın ol-
duq. Rusiya Federasiyası ilə aramızda baş verən ixtilaf bizi 
Azərbaycana məhsul göndərilməsi və Azərbaycandan məhsul 
alınması marşrutlarınadək əməkdaşlıq istiqamətinin konkret 
yollarını işləyib hazırlamağa məcbur etdi. 

Bu çox qiymətlidir və Azərbaycan mütəxəssislərinə min-
nətdarıq ki, İlham Heydər oğlu, Sizin göstərişinizlə onlar 
xahişimizə cavab verdilər, bizi hər vasitə ilə dəstəklədilər və 
kömək etdilər. Çox şadam ki, bu gün biz təkcə dövlətləri-
mizin deyil, bütün idarələrimizin də münasibətlərini norma-
tiv hüquqi baza üzərinə keçirməyə müvəffəq olduq. Bu çox 
qiymətlidir. Burada olan iri təşkilat və idarə rəhbərlərinin 
hamısı Azərbaycanın oxşar qurumları ilə müqavilə və saziş-
lər imzalamışлаr. Bu çox yaxşıdır. Deyim ki, mən biləni, 
bizdə 13 ildə belə hal olmayıbdır. Çox yaxşı haldır ki, elmi 
müəssisələrdən tutmuş məhsul istehsal edən şirkətlərədək bi-
lavasitə rəhbərlər birbaşa müqavilə və sazişlər imzalayırlar. 
Deməli, razılaşdırdığımız nə varsa, hamısı həyata keçirilə-
cəkdir. Müdrik bir Azərbaycan atalar sözündə deyildiyi ki-
mi, «yol addım-addım qət edilər, dama-dama göl olar». 

İlham Heydər oğlu, mən qəti əminəm ki, damla-damla 
doldurmaq əzmində olduğumuz həmin göl xalqlarımız ara-
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sındakı qarşılıqlı münasibətlər və dostluq kimi saf və şəffaf 
olacaqdır. 

Hörmətli dostlar! 
Siz indicə öz prezidentinizin dili ilə dediniz ki, ölkəmizdə 

baş verən hadisələrə sevinir və həyəcan keçirirsiniz. Bu, Be-
larus xalqının ruhuna uyğundur. Burada biz vaxtilə qardaş 
olan respublikanın, indi isə müstəqil, perspektivli, güclü 
dövlətin simasında özümüzə yeni, mehriban, sınaqdan çıxmış 
dost tapdıq. 

Cənab Prezident, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, vaxtilə 
Belarusun etdiyi kimi, Siz də öz seçiminizə heyfsilənməyə-
cəksiniz. Biz həmişə Sizin etibarlı dostlarınız olacağıq. 

Bu gün mən, təbii ki, Sizin sağlığınıza badə qaldırıram – 
hərçənd, çox cavan adamın sağlamlığından danışmaq yaxşı 
düşmür – bu badəni sizin xalqınızın şərəfinə, Belarus və 
Azərbaycan xalqları arasında dostluğun şərəfinə, uşaqla-
rınızın şərəfinə qaldırmaq istəyirəm, qoy gözəl uşaqlarınız 
Sizi həmişə sevindirsinlər, ailənizə nəinki qüssə-kədər, hətta 
pis ovqat da gətirməsinlər. 

Sizin şərəfinizə, ailənizin şərəfinə, xalqınızın şərəfinə, 
dövlətinizin şərəfinə. Артыг biz də Azərbaycanı müşahidə 
edəcək və onun bütün sahələrdə uğurlarına sevinəcəyik. 
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BELARUS РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ  
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
ФONDUNDA  
 
Щейдяр Ялийев Фонду 
 
3 май 2007-ъи ил 
 
Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşen-

ko mayın 3-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı, fondun pre-

zidenti Mehriban Əliyeva ali qonağı səmimiyyətlə salam-
layaraq, onu müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və me-
marı, ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan fondda 
görməkdən məmnun qaldıqlarını bildirdilər. 

Dövlət başçıları və Mehriban xanım Əliyeva əvvəlcə Hey-
dər Əliyev Fondunun yaranması, məqsədi, fəaliyyəti, həyata 
keçirdiyi layihələr, beynəlxalq əlaqələri barədə sənədli filmə 
baxdılar. 

Prezident Aleksandr Lukaşenko fondun genişmiqyaslı 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. 

Sonra dövlətimizin başçısı ali qonağı fondun ekspozisiyası 
ilə tanış etdi. 

Ulu öndərin uşaqlıq, təhsil illərinə aid fotoşəkillər, sə-
nədlər, vaxtilə çəkdiyi rəsmlər, xüsusi xidmət orqanlarında 
çalışdığı dövrü, respublikaya rəhbərliyinin hər iki mərhə-
ləsindəki, habelə Moskvadakı fəaliyyətini əks etdirən ekspo-
natlar Aleksandr Lukaşenkoda xüsusi maraq oyatdı. O, keç-
miş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi yüksək nüfuz qazanmış 
görkəmli şəxsiyyətin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
qorunub saxlanmasında və bunun təməli olan iqtisadi islahat-
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ların həyata keçirilməsində həlledici rolunu yüksək dəyər-
ləndirdi. 

Prezident İlham Əliyev həmkarını ulu öndərin neft stra-
tegiyasının zirvəsi olan və indi onun adını daşıyan Bakı–Tbi-
lisi–Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin maketi ilə də tanış 
etdi, bu layihənin nəinki regionda, həm də bütün dünyada 
geosiyasi vəziyyətə böyük təsir göstərdiyini vurğuladı. 

Aleksandr Lukaşenko ümummilli lider Heydər Əliyevin 
dünyanın nüfuzlu siyasi xadimləri, dövlət və hökumət rəh-
bərləri ilə görüşlərini, dünyanın müxtəlif ölkələrində onun 
xatirəsinə ucaldılan abidələri əks etdirən fotoşəkillərə maraqla 
baxdı. 

Belarus prezidenti Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, 
görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin xatirəsinə öz dərin 
ehtiramını bildirdi və fondla tanışlıqdan zəngin təəssürat 
aldığını vurğuladı. 

Fondun prezidenti Mehriban Əliyeva ali qonağa xatirə 
hədiyyəsi təqdim etdi. 
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AZЯRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ВЯ  
БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО АЗЯРБАЙЪАНДА 
BELARUS MİLLİ SƏRGİSİNİN AÇILIŞIНДА 

 
Республика Олимпийа Комплекси 
 
3 май 2007-ъи ил 
 
Mayın 3-də Bakıda, Respublika Olimpiya Komplek-

sində Azərbaycanda Belarus milli sərgisinin rəsmi açılışı 
olmuşdur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Belarus pre-
zidenti Aleksandr Lukaşenko mərasimdə iştirak etmişlər. 

Milli geyimli belaruslu qızlar dövlət başçılarını duz-çörəklə 
qarşıladılar. 

Açılışı bildirən qırmızı lenti kəsdikdən sonra prezidentlər 
ekspozisiya ilə tanış oldular. Belarus Dövlət Yeyinti Sənayesi 
Şirkəti («Belqospişşeprom»), «Babuşkina krınka» ASC, Orşa 
«Ətkonservkombinatı» ASC, Minsk avtomobil zavodu, «Am-
kodor» ASC, Qomel kənd təsərrüfatı maşınqayırması zavodu 
(«Qomselmaş»), «Mogilyovliftmaş», «Mərkəz» Elm-İstehsal 
Birliyi, «Stroydetali» ASC və başqa müəssisələrin təmsilçiləri 
buraxdıqları məhsullar haqqında Azərbaycan və Belarus prezi-
dentlərinə ətraflı məlumat verdilər. 

Belarusun Иnformasiya nazirinin müavini İqor Laptyonok 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə qarşıdakı 9 May Qələbə 
günü münasibətilə ikicildlik «Pobeda» kitabını hədiyyə etdi. 
Nazirliyin sərgidəki stendində 500-dən çox adda kitab, jurnal 
və qəzet nümayiş etdiriliр. 

Kompleksin həyətində Gəncə avtomobil zavodunda bura-
xılmış Belarus avtomobilləri və traktorlarının sərgisində prezi-
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dentlərə müəssisənin fəaliyyəti, iki ölkənin maşınqayıran-
larının əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
görülən işlər barədə məlumat verildi. Kənd Təsərrüfatı naziri 
İsmət Abasov bildirdi ki, «Aqrolizinq» ASC xətti ilə ilin sonu-
nadək Gəncə avtomobil zavodundan 8 milyon manatlıq 382 
traktor alınacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Hacıbala Abutalıbova «Mogilyovliftmaş» zavodu ilə 
müvafiq danışıqlar aparıb paytaxtın lift təsərrüfatını qaydaya 
salmaq barədə tapşırıq verdi. 

Sərginin açılışında nazirlər, dövlət komitələri və şirkət-
lərinin rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, diplomatik 
korpusun, yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin təm-
silçiləri iştirak edirdilər. 

 
* * * 

 

Майын 3-дя Беларус Республикасынын Президенти Александр 
Лукашенконун Азярбайъана рясми сяфяри баша чатмышдыр. 

Азярбайъанын вя Беларусун Дювлят байраглары иля бязя-
дилмиш Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында али 
гонаьын шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Тяййарянин пиллякяни йанында Беларус президенти Александр 
Лукашенкону Азярбайъанын Баш назири Артур Расизадя, Хариъи 
Ишляр назиринин мцавини Хяляф Хяляфов вя диэяр рясми шяхсляр 
йола салдылар. 
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BAKININ SABUNÇU RAYONUNDA MƏCBURİ 
KÖÇKÜNLƏR ЦÇÜN TİKİLMİŞ YENİ 
QƏSƏBƏNİN AÇILIŞ  MƏRASİMИНDƏ  
 
Бакы, Сабунчу району 
 
4 май 2007-ъи ил 
 
Mayın 4-də Bakının Sabunçu rayonunda Ramana qəsə-

bəsi yaxınlığında məcburi köçkün ailələri üçün tikilmiş yeni 
qəsəbənin açılışı olmuşdur.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak et-
mişdir.  

Qəsəbə sakinləri dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban 
Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar.  

Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov 
prezidentə məlumat verdi ki, yeni qəsəbəyə Əzizbəyov rayo-
nundakı «Zuğulba» sanatoriyasında, yaşayış üçün tam yarar-
sız, heç bir kommunal şəraiti olmayan binalarda müvəqqəti 
məskunlaşmış 450 məcburi köçkün ailəsi köçürülmüşdür. 80 
hektar ərazidə salınmış qəsəbənin tikintisinə ötən ilin de-
kabrında başlanmış və bu il aprelin 10-da istifadəyə verilmiş-
dir. 450 yaşayış evinin ümumi sahəsi 29 min kvadratmetrdir. 
Evlərin 90-ı birotaqlı (46,7 kvadratmetr, dəyəri 22 min ma-
nat), 222-si ikiotaqlı (63,1 kvadratmetr, dəyəri 29 min 344 
manat), 134-ü üçotaqlı (77,8 kvadratmetr, dəyəri 33 min ma-
nat) və 4-ü dördotaqlı (91 kvadratmetr, dəyəri 38 min 224 
manat) mənzillərdən ibarətdir. Burada 360 şagirdlik məktəb 
binası, musiqi məktəbi, ambulatoriya, poçt şöbəsi, inzibati bi-
na da vardır. 16 kilometr  asfalt yol, 21 kilometr su, 19 kilometr 
elektrik, 27 kilometr qaz,  34 kilometr kanalizasiya və drenaj 
xətləri çəkilmiş, 400 və 250 kilovatlıq 10 ədəd və 10 meqavat 
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gücündə 1 ədəd yüksək gərginlikli transformator quraşdırılmış, 
həcmi 500 kubmetr olan iki su anbarı və bir nasosxana tikil-
mişdir.  

Yeni qəsəbənin salınması üçün Dövlət Neft Fondundan 37,4 
milyon manat məbləğində vəsait ayrılmışdır. Bunun 18,4 mil-
yon manatı sosial-texniki infrastruktur obyektlərinə xərclən-
mişdir. Qəsəbədə məskunlaşmış 400 ailə Şuşadan, qalan 50 
ailə isə Ağdam, Laçın, Xocalı və Xocavənd rayonlarındandır.    

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Şuşa Rayon Mədəniyyət və 
Turizm Şöbəsinin Malıbəyli kənd uşaq musiqi məktəbi ilə tanış 
oldu. Prezidentə və xanımına gül dəstələri təqdim olundu.  

Dövlətimizin başçısı musiqi məktəbində təhsil alan uşaq-
ların çıxışlarını dinlədi. Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan 
Şuşanın həsrətində olan balaca xanəndələrin ifasında «Qara-
bağ şikəstəsi» alqışlarla qarşılandı. Məlumat verildi ki, 22 
müəllimin çalışdığı musiqi məktəbində tar, kamança, qarmon, 
nağara, fortepiano və xor şöbələrində 148 uşaq təhsil alır. 
Onlar respublikamızda keçirilən müxtəlif festival və müsa-
biqələrdə fəal iştirak edir, Qarabağımızın qədim musiqi ən-
ənələrinə yiyələnirlər.  

Prezident İlham Əliyev musiqi məktəbində «Şuşa uşaq 
musiqi məktəbləri bu gün», «Heydər Əliyev Şuşada. 1982-ci 
il», «Şuşa tarixi abidələr şəhəridir» adlı fotoguşələrlə tanış ol-
du, ulu öndərimizin ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində Şuşa-
ya səfəri və orada keçirdiyi görüşləri əks etdirən fotoşəkillərə 
maraqla baxdı. Dövlətimizin başçısı xor kollektivinin ifasında 
səslənən mahnılara da qulaq asdı və xanımı ilə birlikdə uşaq-
larla xatirə şəkli çəkdirdi.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qəsəbə sakini, 3 otaqlı 
mənzillə təmin edilmiş malıbəylili məcburi köçkün Tacir 
Cəfərovun qonağı oldu. Dövlətimizin başçısı və xanımı çay 
süfrəsi arxasında ev sahibləri ilə söhbət etdilər.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Cənab Prezident, bu gün bizim 
üçün şərəfli və tarixi bir gündür. Bu elə bir gündür ki, bizim 
ailədə xoş xatirə kimi yadda qalacaq, həyatımız boyu unut-
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mayacağıq. Siz bizim üçün gözəl şərait yaratmısınız. Biz 
yararsız bir yerdə yaşayırdıq. İndi belə bir qəsəbə salmısınız. 
Bunun üçün Sizə minnətdarıq.  

И l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. Gözəl qəsəbədir, burada 
bütün şərait var,  yaxşı evlər tikilib, məktəblər var. Mən ge-
dib baxdım, uşaqlar çox gözəl mahnılar ifa edirlər. Yaşamaq 
üçün hər cür şərait var. İşıq, qaz, su, kanalizasiya – bütün 
xidmətlər var.  

T ü n z a l ə   C ə f ə r o v a: Cənab Prezident, bunların 
hamısı Sizin sayənizdədir. Sevincimizin həddi-hüdudu yox-
dur. 

T a c i r   C ə f ə r o v: Bunların qiyməti yoxdur, əvəzolun-
maz bir şeydir. Bunu sözlə ifadə etmək qeyri-mümkündür.  

Ə l i   H ə s ə n o v: Drenaj xətti də çəkilibdir.  
И l h a m   Ə l i y e v: Ümumiyyətlə, bu qəsəbə qısa müddət 

ərzində tikilibdir. 450 evdən ibarətdir. Arzu edirəm ki, siz 
burada xoşbəxt yaşayasınız.  

T ü n z a l ə   C ə f ə r o v a: İnana bilmirik ki, biz şəxsən 
Sizinlə üzbəüz görüşürük.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Çox sağ olun. Biz inanırıq ki, Şu-
şaya qayıdacağıq.  

И l h a m   Ə l i y e v: Biz buna nail olacağıq. Bütün tor-
paqlarımız işğalçılardan azad edilməli, bizim insanlarımız öz 
yurdlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa, Şuşaya qayıtma-
lıdırlar.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Biz Sizə inanırıq, bütün xarici və 
daxili siyasətinizi dəstəkləyirik. Həmişə Sizə arxa-dayağıq. 
Arzumuz ancaq və ancaq torpağımıza, yurdumuza qayıt-
maqdır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bu, təbii tələbdir. Azərbaycan xalqı 
da, dövləti də haqlı olaraq bunu tələb edir. Biz çalışırıq mə-
sələni danışıqlar yolu ilə həll edək. Amma əfsuslar olsun ki, 
hələlik ciddi irəliləyiş yoxdur. Bununla bərabər, hər bir baş-
qa varianta da hazır olmalıyıq. Azərbaycanın artan qüdrəti 
indi qarşı tərəfə də təsir göstərir.  
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T a c i r   C ə f ə r o v: Ölkəmiz qüvvətlənir, iqtisadiyyatı-
mız yüksəlir. İndi inkişaf etmiş dünya dövlətləri artıq ölkə-
mizlə hesablaşır. Bu bizim üçün şərəfli bir haldır. Şəhərimiz 
böyüyür, genişlənir, yeni-yeni körpülər, binalar, məktəblər 
tikilir. Əsas odur ki, elmə, təhsilə böyük fikir verilir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Torpaqlarımız işğalçılardan azad 
olunandan sonra orada da gözəl binalar tikəcəyik. Artıq 
indidən bu barədə fikirləşirik. Ən müasir, Baş plana uyğun 
şəkildə. Çünki bilirsiniz ki, orada hər şey dağıdılıbdır. Bir 
dənə də salamat bina qalmayıbdır. Ağdam, Füzuli, Şuşanın 
özü tamamilə dağıdılıbdır. Biz gərək onların hamısını 
yenidən tikək, özü də yüksək səviyyədə. Təcrübəmiz də var. 
Bu cür böyük qəsəbələr tikirik. Biz tarixi yerlərimizi mütləq 
bərpa edəcəyik, maddi imkanlarımız da var.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Biz bilirik ki, oranı hansı vəziyyətə 
salıblar. Malıbəyli kəndindən çıxanda gözlərimizlə gördük. 
Mən özüm Xocalıdan çıxdım. Bizim yeddi şəhidimiz var, o 
cümlədən oğlum şəhid olubdur. Həyat isə davam edir. Biz 
Sizə inanırıq.  

И l h a m   Ə l i y e v: Ədalət mütləq bərpa olunacaqdır.  
T a c i r   C ə f ə r o v: Əvvəlki illərə baxanda çox şey 

dəyişibdir. 90-cı illərdə vəziyyət çətin idi.  
И l h a m   Ə l i y e v: O vaxt hərc-mərclik, xaos, anarxiya 

idi. Elə torpaqlarımız da o vaxt getdi. Bir-biri ilə savaşır-
dılar, torpaqlarımız da əldən gedirdi.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra hər şey düzəldi. 20 
Yanvar faciəsinə, Xocalı hadisələrinə siyasi qiymət veril-
məmişdi. İndi bunların hamısını görürük, başa düşürük.  

И l h a m   Ə l i y e v: İndi Xocalı soyqırımı haqqında bü-
tün dünyada geniş məlumatlar vardır.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Bilirik ki, YUNESKO-nun xətti ilə 
də məlumat yayılır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Əlbəttə, hamı bilməlidir. Ermənilər 
həmişə tarixi təhrif etməklə məşğul olublar, özlərini qurban 
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kimi göstərmək istəyiblər. Halbuki, onlar ən qatı cinayət tö-
rətmiş, orada günahsız insanları qəddarcasına öldürmüşlər.  

T ü n z a l ə   C ə f ə r o v a: Son qazıntılar zamanı tapılan 
sümüklər buna sübutdur.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bütün dövrlərdə belə olubdur. Am-
ma həmişə çalışıblar, xüsusilə də xaricdə, sübut etsinlər ki, 
əksinə, onlar təcavüzə məruz qalıblar. Ona görə də həm 
beynəlxalq hüquq normaları, həm də ədalət bərpa olun-
malıdır. Hələ gec deyil, onlar fikirləşməlidirlər ki, Azərbay-
can xalqının səbri tükənə bilər. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indi 
biz onlardan ən azı on dəfə güclüyük.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Bəli, bizim büdcədə təkcə hərbiyə 
ayrılan vəsait  onların ümumi büdcəsinə bərabərdir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, biz nə üçün bunu edirik?! Ona 
görə edirik ki, istənilən anda hazır olaq və öz torpaqlarımızı 
işğalçılardan təmizləyək. İndi buna bizim gücümüz var və 
daha da güclənməliyik. Onların heç bir perspektivi yoxdur. 
Onların inkişaf perspektivi nədir?!  

T a c i r   C ə f ə r o v: Bütün regional layihələrdən, Bakı–
Tbilisi–Ceyhandan, hamısından kənarda qaldılar.  

И l h a m   Ə l i y e v: Onları kənarda biz qoyduq. Onlarda 
inkişaf üçün,  büdcəni artırmaq üçün perspektiv yoxdur. On-
lar bizimlə müqayisədə dilənçi vəziyyətinə düşəcəklər.  

T ü n z a l ə   C ə f ə r o v a: Kimlərinsə yardımı ilə yaşa-
yırlar.  

И l h a m   Ə l i y e v: Amma biz özümüz heç kimin yardı-
mına möhtac deyilik, bütün işləri ləyaqətlə aparırıq, ölkəmizi 
həm iqtisadi, həm də sosial cəhətdən gücləndiririk. Belə 
qəsəbələr tikmək üçün əvvəllər bizim imkanımız yox idi. 
Ancaq nəyin hesabına etdik – Neft fondunun və bu da ulu 
öndərin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır.  

T a c i r   C ə f ə r o v: Ulu öndərin sayəsində «Əsrin mü-
qaviləsi» Azərbaycanın xeyrinə olan şərtlərlə imzalandı.  

И l h a m   Ə l i y e v: İndi görün, Azərbaycana nə qədər 
pul gələcək və biz gözəl binalar tikəcəyik.  
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T ü n z a l ə   C ə f ə r o v a: Cənab Prezident, doğrusu, 
yatsaq yuxumuza da girməzdi ki, belə bir şəraitə düşərik.  

И l h a m   Ə l i y e v: Doğrudan da gözəl şəraitdir.  
     

* * * 
Azərbaycan prezidentinin adından mənzilə soyuducu və 

televizor hədiyyə edildi.         
Prezident İlham Əliyev qəsəbədə fəaliyyət göstərən Malı-

bəyli kənd orta məktəbinə gəldi. Dövlətimizin başçısı burada 
qəsəbənin Baş planı ilə tanış oldu, tikinti və məcburi köçkün-
lərin qəsəbəyə köçürülməsi prosesini əks etdirən fotoşəkillərə 
baxdı. Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun «Hərəmiz 
bir ağac əkək!» layihəsi çərçivəsində məktəbin həyətyanı 
sahəsində yüzlərlə ağac əkilmişdir.   

Azərbaycan prezidenti 50-dən çox müəllimin çalışdığı 360 
yerlik orta məktəbin idman salonunda gənclərin nümunəvi 
çıxışlarına baxdı, kompйуter otağını və ingilis dili kabinetini 
gəzdi, uşaqların bilikləri, kompйуterdən istifadə, xarici dil 
öyrənmə bacarığı ilə maraqlandı. Məktəblilər ingilis dilində 
danışmaq bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. 

Sonra yeni qəsəbənin təntənəli açılışı oldu. 
Mərasimi qəsəbə sakini, Şuşa rayonu Quşçular kənd orta 

məktəbinin müəllimi Rəfael Teymurlu açdı.  
 

Şuşa rayonu Quşçular kənd orta məktəbinin  müəllimi 
Rəfael Teymurlunun чыхышы 

 
Möhtərəm cənab Prezident! 
İcazə verin, Sizin xeyir-duanızla ərsəyə gəlmiş bu gözəl 

yeni qəsəbədə Sizi salamlayım. Xoş gəlmisiniz, qədəmləriniz 
mübarək olsun! 

Sizin məhz bu unudulmaz gündə bizi yad etməyiniz ümid və 
inamımızı xeyli dərəcədə artırır, gündən-günə qüdrətlənən, 
çiçəklənən ölkəmizin nələrə qadir olduğunu bir daha sübut 
edir.  
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Möhtərəm cənab Prezident, bu gün mənim yadıma 13 il 
əvvəl – 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevlə olan görüşü-
müz düşür. Biz onda «Zuğulba» sanatoriyasında yaşayırdıq. 
İndi burada iştirak edən adamların bir çoxu yəqin ki, o günləri 
yaxşı xatırlayır. Ölkənin ən ağır günləri idi. Bir yandan, 
daxildə baş qaldıran qeyri-sağlam qüvvələr, digər tərəfdən, 
xaricdən bizi istəməyən qüvvələrin təzyiqi – bütün bu çətin-
liklərin, ağırlıqların öhdəsindən yalnız Heydər Əliyev kimi 
dahi gələ bilərdi və bildi də. Ulu öndər dünyanın ən iri neft 
şirkətlərini Bakıya dəvət etməklə bu gün xalqımızın, hamımı-
zın faydasını gördüyü Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin 
əsası qoyuldu. 

Möhtərəm cənab Prezident, bu görüşdə iştirak edənlərin 
çoxu təsdiqləyə bilər ki, biz öz kəndimizi – Malıbəylini tərk 
edib buraya gələndə su içməyə stəkanımız da yox idi. İndi 
şükürlər olsun ki, camaatımızın maddi rifahı xeyli dərəcədə 
yüksəlibdir. Bütün bunların hamısı Sizin sayənizdə baş ver-
mişdir. Sözün doğrusu, bu qısa zaman kəsiyində belə gözəl, 
abad bir şəhər tipli qəsəbənin bizim ixtiyarımıza veriləcəyinə 
heç inanmağımız gəlmirdi. Ancaq bu reallıqdır. Bu qəsəbə ar-
tıq bizim ixtiyarımıza verilibdir. Cənab Prezident, bu məhz 
Sizin məcburi köçkünlərə, qaçqınlara, ümumiyyətlə, bütün 
Azərbaycan vətəndaşlarına göstərdiyiniz qayğının ən böyük 
təzahürüdür.  

Cənab Prezident, Azərbaycan dünyada kiçik bir ölkədir. 
Müstəqilliyimizin də yaşı o qədər çox deyildir. Açığını desək, 
Azərbaycanın bugünkü inkişafı bizim düşmənlərimizin kədə-
rinə səbəb olur, dostlarımızı isə sevindirir. Bu gün Azərbaycan 
böyük bir tikinti meydançasını xatırladır. Haraya baxırsan 
abadlıq-tikinti işləri gedir. Körpülərin tikilməsi, asfalt yolların 
çəkilməsi, yeni yaşayış massivlərinin salınması, olimpiya 
komplekslərinin bir-birinin ardınca istifadəyə verilməsi – 
bütün bunların hamısı bizi son dərəcə sevindirir.      

Mən məktəb müəllimi olduğumdan kiçik bir haşiyə çıxmaq 
istəyirəm. Adi bir müəlliməm. Aldığım əməkhaqqının ilbəil 
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artması ailə büdcəmizin kifayət qədər yüksəlməsinə səbəb 
olur. Biz inanırıq ki, maaşlarımız, əməkhaqlarımız bundan 
sonra da hər il artacaq və maddi vəziyyətimiz daha da 
yaxşılaşacaqdır. 

Müəllim olduğum üçün məktəb tikintisindən danışmaya 
bilmərəm. Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım 
Əliyevanın məktəb tikintisinə bu qədər canıyananlıqla və ciddi 
yanaşması biz müəllimləri çox sevindirir. Möhtərəm 
Prezident, biz inanırıq ki, «Təhsil millətin gələcəyidir» fikri bu 
gün özünü tam mənası ilə doğruldur. Sizin «Azərbaycanın 
bütün vətəndaşları neft gəlirlərindən faydalanmalıdır» fikriniz 
bu gün tam mənası ilə öz təsdiqini tapır. Hər bir ailə bu gözəl 
yaşayış üçün Sizə dərin minnətdarlığını bildirir.  

Möhtərəm cənab Prezident, ataların gözəl bir məsəli var: 
«Görünən kəndə bələdçi lazım deyil». Sizin gördüyünüz bu 
əzəmətli və nəhəng işlərin hamısı xalqın gözünün qabağın-
dadır. Bu işləri görməyən göz kor, eşitməyən qulaq kar, 
duymayan ürək daşdır. 

Ancaq cənab Prezident, bizim üçün salınan bu qəsəbə nə 
qədər gözəl, rahat olsa da, belə hesab edirəm ki, yenə də 
doğma torpaqlarımızı əvəz edə bilməz. İnanırıq ki, o torpaq-
larımız da gec-tez geri alınacaqdır. Burada iştirak edən hər 
birimiz o torpaqların alınması üçün müsəlləh əsgər libası 
geyinib döyüşməyə tam hazırıq.  

Möhtərəm cənab Prezident, çıxışımın sonunda Sizə bir 
daha dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Sizin 
Qarabağda, Şuşada, Malıbəylidə və bizim daha neçə qaçqın-
köçkün yurdlarımızda belə görüşlər keçirməyinizi arzulayı-
ram. Arzu edirəm ki, biz belə görüşləri o torpaqlarda keçirək. 
Sağ olun, Allah amanında.    
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Əziz bacılar və qardaşlar! 
Mən sizin hamınızı bu gözəl qəsəbənin açılışı müna-

sibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Qısa müddət ərzində isti-
fadəyə verilən bu qəsəbə ən yüksək səviyyədə yaradılıbdır. 
Burada yaxşı yaşamaq, işləmək, oxumaq üçün hər cür şə-
rait var. Gözəl evlər, binalar, məktəb tikilib, yollar salınıb, 
işıq, qaz, su, kanalizasiya xətləri çəkilibdir. İndi burada rabi-
tə sistemi də quraşdırılacaqdır. Yəni hər bir insanın yaşama-
sı üçün bütün şərait var. Bu, Azərbaycanda son illər ərzində 
bu sahədə aparılan işlərin növbəti təzahürüdür. 

Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft Fondunun ilk vəsaiti 
hesabına qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün qəsəbə tikil-
mişdir. Bundan əvvəl Azərbaycanda bizim qaçqın-köçkün 
soydaşlarımız çox ağır, çətin şəraitdə yaşamışlar. Çadır 
şəhərciklərində ən ağır şərait məhz burada idi. Təsadüfi deyil 
ki, bizim ilk addımlarımız məhz çadır şəhərciklərində yaşa-
yan insanları müasir qəsəbələrə köçürməkdən ibarət idi. İndi 
demək olar ki, bu proses son mərhələsindədir. Əminəm ki, 
bu ilin sonuna qədər sonuncu çadır şəhərciyi ləğv ediləcək 
və orada yaşayan soydaşlarımız gözəl binalara köçürülə-
cəklər. Bu bizim siyasətimizin əsas istiqamətidir. 

Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə 
siyasəti nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düş-



 66

müş soydaşlarımızı biz müvəqqəti olaraq normal şəraitlə 
təmin etməliyik. Son illər ərzində bu məqsədlər üçün çox bö-
yük vəsait nəzərdə tutulub, xərclənir və bu gün bu gözəl 
qəsəbənin istifadəyə verilməsi bunun növbəti sübutudur. Bu-
rada 450 ev tikilibdir və insanlar bu evlərdə rahat yaşa-
yacaqlar. 

Azərbaycanda son illər ərzində aparılan iqtisadi isla-
hatlar, uğurlu neft strategiyamız bizim üçün bütün bu im-
kanları yaradır. İndi burada çıxış edən dostumuz qeyd etdi 
ki, 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev məskunlaşdığınız 
«Zuğulba» sanatoriyasında sizinlə görüşmüşdür. Mən də o 
görüşü yaxşı xatırlayıram. Çünki o vaxt mən də orada idim. 
O görüş faktikи olaraq, Azərbaycanda bu sahədə görülən 
işlərin başlanğıcı idi. O sanatoriya hələ 80-ci illərin or-
talarında, demək olar ki, yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Siz 
oraya gələndə, məskunlaşanda da vəziyyət o qədər də yaxşı 
deyildi və uzun illər ərzində təmirsiz qalmış binalarda ya-
şamısınız. Buradakı stendlərdəki şəkillərdə sizin necə ağır 
şəraitdə yaşadığınız göstərilir. Sizi oradan bu gözəl qəsə-
bəyə köçürmək, əlbəttə, bizim borcumuz idi. Yenə də demək 
istəyirəm ki, biz ilk növbədə ən ağır şəraitdə yaşayan, yəni 
çadır şəhərciklərində yaşayan soydaşlarımızın qayğıları ilə 
məşğul idik. Ondan sonra uyğunlaşdırılmış binalarda, mək-
təblərdə, pansionatlarda, təmirsiz qalmış binalarda yaşayan 
soydaşlarımızı da gözəl şəraitlə təmin edəcəyik. 

İndi Azərbaycanın imkanları var. Əgər 1994-cü ildə ulu 
öndər tərəfindən, onun təşəbbüsü ilə «Əsrin müqaviləsi» 
imzalanmasaydı, bu işlərin görülməsində böyük çətinliklər 
çəkə bilərdik. Bu gün Azərbaycanın iqtisadi potensialı, 
onun qüdrəti artır. Qarşıya qoyduğumuz bütün vəzifələr 
öz həllini tapır. İndi Azərbaycan iqtisadi inkişaf baxımın-
dan dünya miqyasında ən qabaqcıl pillələrdədir. Biz üçüncü 
ildir ardıcıl olaraq, iqtisadi artım baxımından dünya miqya-
sında birinci yerdəyik. Bu da öz növbəsində, hər bir insa-
nın həyatında özünü göstərir. Qaçqın-köçkünün həyatında 
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özünü göstərir. Müəllimin, həkimin, büdcə təşkilatlarında, 
özəl sektorda çalışan insanların həyatında özünü göstərir. 

İndi Azərbaycanda geniş quruculuq-abadlıq işləri aparı-
lır. Təkcə Bakıda deyil, müxtəlif rayonlarda, demək olar hər 
bir bölgədə məktəblər, xəstəxanalar tikilir, yollar salınır, 
lazım olan bütün infrastruktur, elektrik stansiyaları tikilir, 
su xətləri çəkilir. Biz insanları narahat edən bütün prob-
lemləri aradan qaldırmalıyıq. Bunu etmək üçün bizim düşü-
nülmüş proqramımız var, maddi imkanlarımız, iradəmiz və 
xalqın dəstəyi var. Hər bir islahatı uğurla aparmaq, başa 
çatdırmaq üçün lazım olan bütün amillər Azərbaycanda 
var. İndi Azərbaycan güclü ölkəyə çevrilir. Biz öz siyasəti-
mizi müstəqil şəkildə aparırıq. İqtisadi cəhətdən heç kimdən 
asılı deyilik. Enerji təhlükəsizliyi baxımından heç kimdən 
asılı deyilik, əksinə, biz başqa ölkələr və təşkilatlar üçün 
enerji təhlükəsizliyini təmin edən ölkə kimi çıxış etməyə 
başlamışıq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın artan iqtisadi və siyasi 
önəmi qarşımızda duran məsələlərin həllində də bizə kömək 
göstərəcəkdir. 

Bizim qarşımızda  duran ən vacib, ən  önəmli məsələ 
Azərbaycan torpaqlarının işğalçı qüvvələrdən təmizlənmə-
si, soydaşlarımızın, qaçqın-köçkün bacı-qardaşlarımızın öz 
doğma torpaqlarına qayıtmasıdır. Bizim qarşımızda bundan 
başqa, bundan daha önəmli vəzifə yoxdur. Çünki bütün baş-
qa məsələlər öz həllini tapır və tapacaqdır. 

Bizim  gələcək  planlarımızda  iqtisadi,  sosial  məsələ-
lər,  insanların  maddi  vəziyyətinin  daha  da yaxşılaşdırıl-
ması üçün maaşların, pensiyaların artırılması da nəzərdə tu-
tulur. Azərbaycanda insanlar yaxşı yaşamalıdırlar. Üç il 
ərzində yoxsulluq kəskin şəkildə, iki dəfədən çox azalıbdır, 
49 faizdən 20 faizə enibdir. Bu ilin  nəticələrinə  görə,  əminəm  
ki,  20  faizdən  də  aşağı  düşəcəkdir.  Azərbaycanda  bir  nə-
fər  də  yoxsul olmamalıdır. Yəni, bizim xalqımız yaxşı yaşa-
malıdır. Ona görə iqtisadi, siyasi, sosial, humanitar sahələrdə 
görülən işlər öz nəticəsini verir və biz proqram üzrə irəliləyirik. 
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O ki qaldı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin həlli məsələsinə, burada hələ ki, hər şey bizdən asılı 
deyildir. Biz danışıqlar çərçivəsindəyik. Bu danışıqları aparırıq. 
Sözün düzü, bu danışıqların artıq 10 ildən çox aparılması bizim 
hamımızı çox narahat edir, incidir, üzür. Biz nə vaxta qədər bu 
danışıqlara sadiq qalmalıyıq? Biz öz sülhsevər siyasətimizi 
dəfələrlə sübut etmişik. Baxmayaraq, bütün dünya artıq bilir ki, 
bizə qarşı haqsızlıq, ədalətsizlik edilibdir. Ermənistanın silahlı 
qüvvələri bizim torpaqlarımızı işğal edibdir, etnik təmizləmə 
siyasəti aparıbdır, günahsız insanları məhv edibdir, bizim 
şəhərlərimizi dağıdıbdır, məscidlərimizi yerlə-yeksan edibdir, 
əcdadlarımızın qəbirlərini dağıdıbdır. Yəni, bütün bu əda-
lətsizliklər Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı olubdur. 
Bütün bunlara baxmayaraq, biz çalışırıq və bundan sonra da 
müəyyən müddət çalışacağıq ki, bu məsələni danışıqlar yolu ilə 
həll edək. Çünki biz istəmirik yenidən qan tökülsün, istəmirik 
cavanlarımız şəhid olsun. Ancaq bununla bərabər, biz hər an 
hazır olmalıyıq ki, öz torpaqlarımızı hərb yolu ilə, silahlı yolla 
azad edək. Bunu etmək üçün biz güclü ordu yaradırıq. 

Bu gün Azərbaycan hərbi potensialını ildən-ilə artırır və 
bölgədə ən güclü orduya malikdir. Qısa müddət ərzində hərbi 
xərclərimiz 1 milyard dollara çatıbdır. Mən iki il bundan əv-
vəl vəzifə kimi qoymuşdum ki, bizim hərbi xərclərimiz Er-
mənistanın bütün xərclərinə bərabər olsun və biz buna nail 
olduq. Ermənistanın bütün büdcəsi 1 milyard dollar olduğu 
halda, bizim ancaq orduya xərclənən vəsaitimiz 1 milyard 
dollardır. Bundan sonra biz bunu daha da artıracağıq. Ar-
tıq hərbi tarazlıq, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında əv-
vəlki illərdə mövcud olan hərbi tarazlıq kəskin şəkildə 
bizim xeyrimizə dəyişilibdir. Azərbaycanın artan iqtisadi 
və siyasi önəmini nəzərə alaraq, biz gələcəyi çox aydın 
görürük. Görürük ki, bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra 
bizimlə Ermənistan arasında uçurum daha da genişlənə-
cəkdir. Bu gün də bu belədir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı 
həcm baxımından Ermənistanın iqtisadiyyatından artıq 7 də-
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fə böyükdür, büdcəmiz də həmçinin. Gələcək illərdə daha da 
artacaqdır. Bu, əlbəttə, ilk növbədə, Azərbaycanı hərtərəfli 
inkişaf etdirəcək, yeni müəssisələr fabriklər, zavodlar ya-
radılacaq, iqtisadiyyat inkişaf edəcək, insanlar daha yaxşı 
yaşayacaqlar. Eyni zamanda, biz həmişə hərbi potensialı da 
diqqət mərkəzində saxlamalıyıq və bunu artırmalıyıq, güc-
ləndirməliyik. 

Bir sözlə, bu məsələnin həlli üçün müxtəlif istiqamət-
lərdə apardığımız siyasət, diplomatik səylərimiz, ikitərəfli  
danışıqlarda  fəal  mövqeyimiz,  beynəlxalq  təşkilatlarla  
səmərəli  əməkdaşlığımızla  yanaşı,  eyni zamanda, iqtisadi, 
hərbi üstünlüyümüz və hərbi potensialın ən yüksək səviyyəyə 
gətirilib çıxarılması bizə imkan verir ki, istənilən anda, heç 
bir başqa ölkəyə təcavüz etmədən öz torpağımızda istənilən 
əməliyyatı keçirə bilək. 

Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyü  bütün  dünya  tərəfindən  
tanınır   və  dəstəklənir.  Dağlıq  Qarabağ Azərbaycanın ayrıl-
maz hissəsidir. Tarixi həqiqət də belədir. Beynəlxalq hüquq 
normaları da bunu sübut edir. Baxmayaraq, əvvəlki illərdə 
danışıqların ilk mərhələsində bəzi beynəlxalq təşkilatlar belə 
fikirdə idi ki, Dağlıq Qarabağa ya müstəqillik verilməlidir, 
yaxud da Ermənistana birləşməlidir. Ermənistan və erməni 
lobbisi çirkin  fəaliyyəti,  təbliğatı  nəticəsində  tarixi  təhrif  
edərək  bəzi  beynəlxalq  təşkilatları,  bəzi  inkişaf  etmiş ölkə-
lərin siyasi dairələrini inandırmışdılar ki, guya bu məsələdə 
onlar haqlıdırlar. Amma Azərbaycanın uğurlu siyasəti, yenə 
də artan imkanlarımız bu vəziyyəti dəyişdirdi. Biz indi er-
məni lobbisi ilə mübarizə aparırıq və uğurla mübarizə apa-
rırıq. Bu yaxınlarda biz erməni lobbisinin bütün səylərini 
puça çıxardıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir daha təs-
diq olundu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı iş-
ğalçı siyasət bir daha pislənildi. Bir daha göstərildi ki, 
Ermənistan nəinki Azərbaycanın 7 rayonunu, eyni zaman-
da, Dağlıq Qarabağı da işğal edibdir. Bu bizim böyük siya-
si qələbəmizdir. Çünki əvvəlki illərdə çox önəmli qurumlar 
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və bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan təşkilatlar bu barədə 
heç vaxt belə ifadələr işlətməmişdilər. İlk illərdə, ümumiy-
yətlə, belə bir təsəvvür yarana bilərdi ki, guya hansısa bir 
müəmmalı erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarını 
işğal edibdir. Ondan sonra biz nail olduq, artıq beynəlxalq 
təşkilatların sənədlərində göstərildi ki, məhz Ermənistanın 
azərbaycanlılara qarşı apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəti-
cəsində Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir. 

İndi isə tam həqiqət bərpa olundu və göstərildi ki, Er-
mənistan eyni zamanda, Dağlıq Qarabağı işğal edibdir. Yə-
ni bütün bunlar o baxımdan bizə lazımdır ki, bu, mümkün 
olan razılaşmanın çərçivələrini müəyyən edir. Yəni bu 
çərçivələrdən kənarda heç bir razılaşma, sülh sazişi mümkün 
deyil və olmayacaqdır. Azərbaycanın birmənalı siyasəti 
bundan ibarətdir. Mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, bu mə-
sələ ancaq və ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivə-
sində öz həllini tapa bilər. Erməni xalqı öz müqəddəratını 
təyin edibdir. Onların öz dövlətləri – Ermənistan dövləti 
var. Əgər onlar öz müqəddəratларыnı bir daha təyin etmək 
istəyirlərsə, Qarabağda yaşayanlar köçsünlər Ermənistana, 
orada təyin etsinlər. 

Biz bu prinsiplərə sadiqik. Mən çox şadam ki, danışıqlar 
prosesində və beynəlxalq təşkilatların yanaşmasında bu isti-
qamət üstünlük təşkil edir. Mən bir də demək istəyirəm ki, 
bəlkə də bu gün, yaxud da gələn il məsələnin həlli üçün bunla-
rın praktik əhəmiyyəti yoxdur. Amma gələcəkdə danışıqlar 
prosesində, yaxud da danışıqlar  prosesi  dayandığı  halda,  
bunlar,  əlbəttə,  bizə  siyasi  dəstək  verən,  siyasi  güc  verən  
və haqlı olduğumuzu bir daha sübut edən çox vacib diplo-
matik uğurlardır. 

O ki qaldı məsələnin həllinə, deyə bilərəm ki, danışıqlar 
konfidensial xarakter daşıyırdı, biz də Minsk qrupunun tək-
lifinə razılıq verərək, o konfidensiallığı, yəni məxfiliyi saxlayır-
dıq. Çünki ümumi yanaşma belə idi. Buna baxmayaraq, son 
aylar ərzində müxtəlif istiqamətlərdə danışıqların gedişatı 
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haqqında həqiqətə uyğun olmayan versiyalar, təkliflər irəli 
sürülür ki, tərəflər sanki hansısa prinsiplər əsasında razılığı əldə 
ediblər. Bunlar tamamilə yalan və uydurma məlumatlardır. 
Bunun da mənbəyi bəllidir. Ermənistanın daxili vəziyyəti gər-
ginləşdikcə, iqtidar nümayəndələri öz xalqını sakitləşdirmək 
üçün, yaxud da orada qarşıdan gələn parlament seçkilərində öz 
istəyinə nail olmaq üçün həqiqətə uyğun olmayan belə 
versiyaları irəli sürürlər. Danışıqlarda müzakirə  olunan  məsə-
lələri  təhrif  edirlər  və  bunları  öz  xeyrлярinə  göstərmək  istə-
yirlər.  Mən  bunu  bir  dəfə demişəm, əgər belə idisə, onda nə 
üçün Ermənistanda parlament seçkiləri ərəfəsində Ermənistan 
danışıqların dayandırılması ilə çıxış edir? Nə üçün? Əgər bu 
danışıqlar onların xeyrinədirsə, əksinə, iqtidar nümayəndələri 
öz daxili vəziyyətляриni yaxşılaşdırmaq üçün danışıqların daha 
da sürətləndirilməsində maraqlı olmalı idilər. Yəni onların 
tərəfindən verilən bu təklif artıq özlüyündə göstərir ki, danışıq-
lar Azərbaycanın mövqeləri çərçivəsində aparılır. Bizim möv-
qeyimiz də belədir. Mən bunu prinsip etibarilə dəfələrlə bəyan 
etmişəm. Ancaq nəzərə alsaq ki, həm məsələ ilə məşğul olan 
Minsk qrupunun nümayəndələri, həm də Ermənistanın 
nümayəndələri müxtəlif versiyalar irəli sürürlər, mən Azərbay-
canın mövqeyini və danışıqların hansı prinsiplər əsasında 
getdiyini sizə bir daha bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, 
məhz burada, bu qəsəbənin açılışında bu açıqlamanın verilməsi 
məqsədəuyğundur. 

Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, işğal olunmuş bütün 
torpaqlar heç bir şərt qoyulmadan azad olunmalıdır. Düz-
dür, əvvəlki mərhələlərdə təkliflər ondan ibarət idi ki, 5 ra-
yon azad olunsun, Kəlbəcər və Laçın rayonları qalsın, gələ-
cək danışıqların mövzusuna çevrilsin. Biz buna heç vaxt 
razılıq verməmişik. Çünki biz heç vaxt imkan verə bilmərik 
ki, Kəlbəcər və Laçının Azərbaycana qaytarılması hansısa 
şərtlərlə uyğunlaşdırılsın. Ona görə danışıqların indiki mər-
hələsində ümumi razılaşma var ki, 7 rayon işğalçı qüvvələr-
dən təmizlənir, Azərbaycana qaytarılır. Əlbəttə, biz başa 
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düşürük ki, bunu mərhələli yolla edə bilərik, amma bu 
mərhələ çox uzana bilməz. 

Biz tələb edirik ki, sülh müqaviləsi imzalanandan sonra 7 ra-
yon bir neçə il ərzində bütünlüklə qaytarılmalıdır. Ondan sonra 
Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar öz doğma tor-
paqlarına qayıtmalıdırlar. Bu da bizim prinsipial şərtimizdir. 
Bu barədə bizim mövqeyimiz kifayət qədər dəyər qazanıbdır. 
Həm bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər, həm də Ermənistan 
tərəfi danışıqlar prosesində bunu artıq qəbul edir. İndi onlar öz 
ölkəsində öz xalqına nə deyirlər, hansı yalanları söyləyirlər, bu 
məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial mə-
qamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı 
qarşı tərəf pozubdur. Bizim xalqdan gizli heç bir əməlimiz də 
olmayıb, planımız da yoxdur. Mən nəyi demişəmsə, onun 
üstündə durmuşam və duracağam. 

Bir sözlə, həm 7 rayon qeyd-şərtsiz qaytarılmalıdır, eyni 
zamanda, azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa, o cümlədən Şuşa-
ya qayıtmalıdırlar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağın gələcək 
statusu müəyyən oluna bilər. Necə? Bizim razılığımız olmadan 
Dağlıq Qarabağa heç vaxt heç bir status verilməyəcəkdir. Yə-
qin bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda qanunsuz, 
qondarma referendum keçirilmişdir. Heç bir ölkə o referen-
dumu tanımayıbdır. Amerika, Rusiya, Fransa, yəni Minsk 
qrupunun həmsədrləri tanımayıblar, pisləyiblər. Avropa İttifa-
qı, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, digər beynəlxalq 
təşkilatlar, Türkiyə, GUAM dövlətləri – Gürcüstan, Moldova, 
Ukrayna – bütün bu ölkələr və təşkilatlar birmənalı şəkildə 
referendumu pisləyiblər, nəticələrini tanımayıblar. Yəni, bizim 
razılığımız olmadan orada heç vaxt nə bir referendum, nə də 
səsvermə кечирилмяйяъякдир. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycandan ayrılması ilə heç vaxt barışmayacaqdır. Biz öz 
ərazi bütövlüyümüzü istənilən yolla bərpa edəcəyik. 

Dağlıq Qarabağa status verilə bilər, amma Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində. Bunu beynəlxalq praktika da 
göstərir. Başqa ölkələrdə, o cümlədən Avropa ölkələrində də 
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muxtariyyətlər var. Azlıq olmaq o demək deyil ki, sən yaşadı-
ğın ölkədə – xüsusilə nəzərə alsaq ki, sən bu ölkəyə qonaq 
gəlmisən – müstəqillik tələb edəsən. Bilirsiniz ki, ermənilər 
Azərbaycana XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası tərəfindən 
köçürülmüşlər, yəni qonaq gələn qonaq kimi yaşamalıdır. Biz 
konstruktivlik nümayiş etdiririk, normal mövqe nümayiş 
etdiririk. Biz deyirik ki, yaxşı, Dağlıq Qarabağın statusu olsun. 
Nəzərə alsaq ki, sovet vaxtında Dağlıq Qarabağ muxtar vilayət 
idi, yəni statusu olmuşdur, ondan da üstün status ola bilər. Biz 
demişik ki, dünyada onları qane edən hansı muxtariyyət statu-
su varsa, biz ona razıyıq. Ancaq Azərbaycanın tərkibində. Bu, 
başlıca şərtdir. Biz bu mövqedən bir addım da geriyə çəkil-
məyəcəyik. Çox müsbət haldır ki, beynəlxalq təşkilatlar, o 
cümlədən bu məsələ ilə birbaşa məşğul olan ATƏT-in Minsk 
qrupu da bizim bu mövqeyimizə şərikdir. 

Sülhməramlı  qüvvələr  gətirilə  bilər.  Özü  də  bu  bizim  is-
təyimiz  olmayıbdır.  Biz  buna  ehtiyac duymuruq. Ancaq gö-
rürük ki, Ermənistan tərəfi bizdən bərk qorxur və istəyir öz 
təhlükəsizliyini təmin etsin. Biz prinsip etibarilə etiraz etmirik 
ki, sülhməramlı qüvvələr orada müvəqqəti olaraq yerləşdirilsin. 
Dünya praktikasında bu var. Bilirsiniz ki, başqa münaqişəli 
zonalara sülhməramlı qüvvələr həmişə gəlirlər və orada xidmət 
edirlər. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ Ermənistanla quru 
yolla əlaqə saxlamaq üçün Laçın dəhlizindən də istifadə edə 
bilər.  Yəni əsas danışılan,  müzakirə olunan prinsiplər budur.  
Azərbaycanın mövqeyi necə vardısa, mən sizə deyirəm. Kim nə 
deyəcəksə, öz siyasi məqsədlərini güdən, yaxud Ermənistan 
nümayəndəsi, yaxud da başqa nümayəndə nə deyərsə, ona 
inanmayın. Mənə inanın. Mən heç vaxt öz sözümdən geri dön-
məmişəm.  Nəyi  demişəm,   onu  da  etmişəm.  İstər  siyasətdə,  
istər  iqtisadiyyatda,  istərsə  də  bizim planlarımızda. 

Üç il bundan əvvəl bəyan etmişdim ki, Azərbaycanda 600 
min iş yerinin yaradılması mənim məqsədimdir.  Yəqin  ki,  ar-
tıq  biz  buna  bu  il  nail  olacağıq.  Demişdim  ki,  bir  dənə  də  
çadır  şəhərciyi qalmayacaqdır. Qalmayacaq, bunu bu il həll 
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edirik. Demişdim ki, yoxsullar olmayacaq, yoxsulluğun səviy-
yəsi aşağı düşübdür. Demişdim ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhanı biz 
tikəcəyik, tikdik. Demişdim ki, Bakı–Tbilisi–Ərzurumu tikəcə-
yik, tikdik. Demişdim ki, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunu biz 
tikməliyik, bunun tikintisinə bir neçə aydan sonra başlayacağıq 
və beləliklə, Ermənistanı dəmir yolu vasitəsilə də bütün 
layihələrdən tamamilə kənarda qoyacağıq. Ermənistan bundan 
sonra heç vaxt bizimlə rəqabət apara bilməyəcəkdir. Əgər onlar 
öz gələcəyini düşünürlərsə, əgər təhlükəsizlik şəraitində yaşa-
maq istəyirlərsə, əgər öz sərhədlərində qüdrətli və hər an öz 
torpaqlarını silah yolu ilə azad etməyə hazır olan Azərbaycanı 
görmək istəmirlərsə, əgər bizimlə dostluq şəraitində yaşamaq 
istəyirlərsə, öz seçimini etsinlər, bizim torpaqlardan çıxsınlar və 
imkan versinlər ki, bizim millətimiz, camaatımız rahat, sülh 
yolu ilə öz torpaqlarına qayıtsın. 

Əziz bacılar və qardaşlar! 
Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu sözləri başqa 

yerdə də deyə bilərdim. Çünki bu danışıqlar haqqında söz-söh-
bət, şayiələr gedir. Yenə də deyirəm, əfsuslar olsun, Azərbay-
canda bəzi cılız siyasi qüvvələr Ermənistanla birləşərək, 
Azərbaycanın mövqeyini zəiflətmək istəyirlər, yaxud da bizim 
haqqımızda həqiqətə uyğun olmayan yalan, böhtan məlu-
matlar yaymaq istəyirlər. Mən bunu başqa yerdə də deyə 
bilərdim. Mən bunu məhz burada, şuşalıların qarşısında deyi-
rəm, qaçqın-köçkün bacı-qardaşlarımızın qarşısında deyirəm. 

Sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti 
heç vaxt milli maraqlara uyğun olmayan addımları atmaz. Biz 
öz doğma torpağımızı müdafiə edəcəyik və ərazi bütövlüyü-
müzü bərpa edəcəyik. 

Sizi bir daha salamlayıram. Bu gözəl qəsəbənin açılışı 
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Burada xoşbəxt yaşayın. Am-
ma müvəqqəti olaraq. Siz öz doğma torpaqlarınıza mütləq qa-
yıdacaqsınız! Sağ olun. 
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АЛМАНИЙАНЫН ЛЦДВИГСЩАФЕН ШЯЩЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 май 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

майын 4-дя Президент сарайында Алманийанын Лцдвигсщафен 
шящяринин мери ханым Йева Лоузенин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейятини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы юлкяляримиз арасында икитяряфли мцна-
сибятлярин уьурла инкишаф етдийини вурьулады. Сон ики ил йарым 
ярзиндя ики дяфя Алманийада рясми сяфярдя олдуьуну гейд едян 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев бу илин феврал айында 
сонунъу сяфярини хатырлайараг, бу сяфяр заманы Алманийанын 
канслери вя еляъя дя иш адамлары иля кечирдийи мцхтялиф сявиййяли 
эюрцшлярин ямякдашлыьымызын инкишафы бахымындан ящямиййятли 
олдуьуну билдирди. 

Дювлятимизин башчысы гардашлашмыш шящярляр олан Сумгайыт 
иля Лцдвигсщафен арасында ямякдашлыьын да икитяряфли мцна-
сибятляримизин инкишафына тющфяляр веряъяйиня яминлийини сюйляди. 

Лцдвигсщафен шящяринин мери ханым Йева Лоузе Азяр-
байъанла танышлыьын онларда бюйцк тяяссцрат ойатдыьыны билдир-
ди, Сумгайыт шящяри иля ямякдашлыьа хцсуси юням вердиклярини 
вурьулады. 
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БЕЙНЯЛХАЛГ БОДИБИЛДИНГ ВЯ ФИТНЕС 
ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
РАФАЕЛ САНТОНХАН ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 май 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

майын 4-дя Президент сарайында Бейнялхалг Бодибилдинг вя 
Фитнес Федерасийасынын президенти Рафаел Сантонханы гябул 
етмишдир. 

Азярбайъан президентинин идманын инкишафындакы хидмят-
лярини йцксяк гиймятляндирян гонаг бу истигамятдя фяалиййятиня 
эюря дювлятимизин башчысына федерасийада тямсил олунан бцтцн 
юлкяляр адындан щюрмят вя ещтирамыны чатдырды. 

Даща  сонра  Рафаел  Сантонхан Азярбайъан президенти 
Илщам Ялийевя Бейнялхалг Бодибилдинг вя Фитнес Федерасийа-
сынын орденини тягдим етди. 

Р а ф а е л   С а н т о н х а н: Бу, тяшкилатымызын йцксяк 
орденидир. Хатиримдядир ки, бир нечя ил бундан яввял бу 
ордени Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин кечмиш президенти  
ъянаб Самаранча тягдим етмишдим. О мяним язиз дос-
тумдур. Орденин цзяриндя йазылмыш сюзляри Сизя охумаг истя-
йирям: «Азярбайъан Республикасынын Президенти зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийев идман, фитнес вя саьлам щяйат тярзинин 
тяшвигиня вердийи бейнялхалг тющфясиня эюря Бейнялхалг Боди-
билдинг вя Фитнес Федерасийасынын йцксяк ордени иля тялтиф 
олунур». 

Ъянаб Президент, бу йцксяк ордени тягдим етмякдян бю-
йцк шяряф щисси дуйурам. 



 77

И л щ а м   Я л и й е в: Чох саь олун. Мяня бу ъцр йцксяк 
орденин верилмясиня эюря миннятдарлыьымы билдирмяк истя-
йирям. Бу орденля тялтиф олунмаг мяним цчцн бюйцк шяряф-
дир. Мян бу ордени Азярбайъанда идманын тяшвиги сащясиндя 
эюстярдийим хидмятлярин гиймятляндирилмяси кими гябул еди-
рям. Бу йай мяним Милли Олимпийа Комитясинин президенти 
кими фяалиййятимин онунъу или олаъагдыр. Биз Азярбайъанын 
щяр бир реэионунда идманы инкишаф етдиряъяк, идманчылар 
щазырлайаъаг, гурьулар тикяъяк, идманы тяшвиг едяъяйик вя 
олимпийа мясялялярини щялл едяъяйик. Бу ордени алмагдан бю-
йцк шяряф щисси дуйурам. Чох саь олун. 
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КАМЕРУН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ПОЛ БИЙЙАЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
 Камерун Республикасынын милли байрамы – Республика 

елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя Сизин симанызда 
бцтцн халгынызы тябрик едирям. 

Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, Азярбайъан–Камерун 
мцнасибятляри достлуг вя ямякдашлыг зямининдя инкишаф едя-
ъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 4 май 2007-ъи ил 
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ЙЯМЯН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯЛИ АБДУЛЛАЩ САЛЕЩЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Йямян Республикасынын милли байрамы – Милли Бирлик 

эцнц мцнасибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тябрик-
ляримизи йетирирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятляринин инкишафы сащясиндя гаршылыглы сяйля-
римизи бундан сонра да ардыъыл шякилдя давам етдиряъяйик. 

Беля бир хош эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя 
уьурлар, дост Йямян халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 4 май 2007-ъи ил 
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ЙАШЫЛ ТЕАТРДА БАША ЧАТМЫШ 
ЙЕНИДЯНГУРМА ИШЛЯРИ ИЛЯ  
ТАНЫШЛЫГ 
 
Бакы, Йашыл Театр 
 
4 май 2007-ъи ил 
 
Mayın 4-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Yaşıl 

Teatrda başa çatmış yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 
Ötən əsrin 60-cı illərində istifadəyə verilmiş Yaşıl Teatr 

Bakıda mühüm mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirildiyi mərkəz, 
paytaxt sakinlərinin sevimli istirahət yerlərindən biri ol-
muşdur. Lakin sonradan baxımsızlıq üzündən teatr fəaliyyəti-
ni tamamilə dayandırmışdı. 1990-cı ildən isə bura bərbad 
vəziyyətə düşmüşdü. Teatrın Bakı üçün önəmini nəzərə alan 
prezident İlham Əliyev 2005-ci ilin avqustunda onun yenidən 
qurulması barədə sərəncam vermişdi. 

O vaxtdan yenidənqurma işlərinə 30-dan çox inşaat bri-
qadası cəlb olunmuşdu. Bu il martın 8-də dövlətimizin başçısı 
işlərin gedişi ilə maraqlanmış, müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını 
vermişdi. 
İşlərin yekunu ilə tanışlıq zamanı prezident İlham Əliyevə 

məlumat verildi ki, Yaşıl Teatrın ərazisi iki dəfə genişləndiril-
mişdir. Tamaşaçılar üçün yerlərin sayının 1600-dən 2500-ə 
çatdırılması burada ən mühüm, geniş tədbirlərin keçirilməsinə 
imkan verəcəkdir. Oturacaqlar İspaniya istehsalıdır. Preziden-
tin tapşırıqlarına əsasən, səs və işıqlandırma sistemləri ən 
müasir səviyyədə quraşdırılmışdır. Səs avadanlığı və işıqlan-
dırma qurğuları Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İtaliyanın 
tanınmış şirkətlərindən alınmış və onların mütəxəssisləri tərə-
findən də quraşdırılmışdır. 
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Yaşıl Teatrın yerləşdiyi ərazi sürüşmə zonasında oldu-
ğundan, amfiteatrın təməlinin möhkəmləndirilməsi üçün 196 
dirək vurulmuşdur. Qrim otağı, inzibatçılar otağı və digər xid-
məti otaqlar səhnənin altında yerləşdirilmişdir. 

Teatrın açılışı mayın 10-da olacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını söylədi, 

Yaşıl Teatrın gələcək istifadəsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 
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NORVEÇİN KRALI  ƏLAHƏZRƏT V HARALDA  
 

Əlahəzrət! 
Norveçin milli bayramı – Konstitusiya günü münasi-

bətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Norveç arasındakı dostluq 
münasibətləri əlaqələrimizin və əməkdaşlığımızın hərtərəfli 
inkişafı üçün daim möhkəm zəmin olaraq qalacaqdır.  

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
Norveç xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm.  

 
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 4 may 2007-ci iл  
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NORVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ    
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB YENS STOLTENBERQƏ  
 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Ölkənizin milli bayramı – Konstitusiya günü müna-

sibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını ürəkdən təbrik edirəm.  
Azərbaycan–Norveç münasibətlərinin bugünkü səviyyəsi 

məmnunluq doğurur. Əminəm ki, bir çox sahələrdə, xüsusən 
də həyata keçirdiyimiz irimiqyaslı neft-qaz layihələrində 
dost ölkələrimizin əməkdaşlığı bundan sonra da müvəffə-
qiyyətlə davam edəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza 
sülh və tərəqqi arzulayıram. 

  
Hörmətlə,  

        İLHAM ƏLИYEV  
Azərbaycan Respublikasынын Prezidenti  

 
Bakı, 4 may 2007-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
МИСИРЯ РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
6 май 2007-ъи ил 
 
Майын 6-да Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийев Мисир Яряб Республикасына рясми сяфяря эял-
мишдир. 

Мисирин вя Азярбайъанын Дювлят байраглары иля бязядилмиш 
Гащиря щава лиманында али гонаьын шяряфиня Фяхри гаровул 
дястяси дцзцлмцшдц. 

Дювлятимизин башчысыны  тяййарянин пиллякяни йанында Миси-
рин  Нефт назири Самищ Фящми вя диэяр рясми шяхсляр бюйцк щюр-
мят вя ещтирамла гаршыладылар. 

Президент Илщам Ялийевя вя ханымы Мещрибан Ялийевайа 
эцл дястяляри тягдим олунду. 

Президент Илщам Ялийев щава лиманындан  машын карванынын 
мцшайияти иля Мисир президенти Щцснц Мцбарякин сарайына йола 
дцшдц. 

 
* * * 

 
Майын 6-да Гащирядя Мисир президенти Щцснц Мцбарякин 

сарайында Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йевин рясми гаршыланма мярасими олмушдур. 

Али гонаьын шяряфиня сарайын гаршысында Фяхри гаровул дяс-
тяси дцзцлмцшдц. 

Мисир президенти Щцснц Мцбаряк Азярбайъан президенти 
Илщам Ялийеви сарайын юнцндя бюйцк щюрмят вя ещтирамла 
гаршылады. 

Азярбайъанын вя Мисирин Дювлят щимнляри сяслянди. 
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Фяхри гаровул дястясинин ряиси Азярбайъан президентиня 
рапорт верди. 

Президентляр Фяхри  гаровул дястясинин гаршысындан кечдиляр. 
Мисирин дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри, Азярбайъан 

президентиня, Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвляри ися Ми-
сир президентиня тягдим олунду. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN   
MİSİR PREZİDENTİ HÜSNЦ MÜBARƏKЛЯ 
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞЦ 
 
Гащиря, Мисир дювлят башчысынын сарайы 
 
6 май 2007-ъи ил 

 
    Майın 6-da Qahirədə Misir dövlət başçısının sarayında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Hüsnц Mübarəkin tək-
bətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 
uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Azərbaycan prezidentinin bu 
səfərinin qarşılıqlı münasibətlərin daha da genişləndirilməsinə 
imkan yaradacağına əminlik vurğulandı. 

Dövlət başçıları qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri mü-
zakirə etdilər. 
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AZƏRBAYCAN VƏ MİSİR PREZİDENTLƏRİNİN  
GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ 
 
Гащиря, Мисир дювлят башчысынын сарайы 
 
6 май 2007-ъи ил 

 
    Mayın 6-da Qahirədə Azərbaycan prezidenti İlham Əli-

yevin və Misir prezidenti Hüsnц Mübarəkin nümayəndə heyət-
lərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Misir arasında ikitərəfli münasi-
bətlərin, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlığın uğurla 
inkişaf etdirildiyi vurğulandı. Tərəflər beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu bildir-
dilər. Qeyd olundu ki, iqtisadi sahədə əlaqələrin genişlən-
dirilməsi üçün böyük potensial var və bundan səmərəli istifadə 
edilməsi hər iki ölkə üçün zəruri və faydalıdır. 

 Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsi məsələsinə də toxunuldu. Misir prezidenti Hüsnц Müba-
rək onun ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstək-
lədiyini və münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivə-
sində, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında sülh yolu 
ilə ədalətli həllinə tərəfdar olduğunu xüsusi vurğuladı. 

 Prezident İlham Əliyev Misir prezidenti Hüsnц Mübarəki 
Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdi. 

 
* * * 

 

Mayın 6-da Qahirədə Prezident sarayında Misir Ərəb 
Respublikasının Prezidenti Hüsnц Mübarəkin adından Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə 
rəsmi nahar verilmişdir. 
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ГАЩИРЯДЯ  AZƏRBAYCAN СЯФИРЛИЙИНИН  
ЙЕНИ BİNASININ AÇILIŞ МЯРАСИМИ 
 
Гащиря 
 
6 май 2007-ъи ил 

  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 6-da Qahi-

rədə ölkəmizin Misir Ərəb Respublikasındakı səfirliyinin yeni 
binasının açılış mərasimində iştirak etmişdir.  

Səfirliyin əməkdaşları və Qahirədə yaşayan soydaşlarımız 
dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə qarşıladılar.  

Азярбайъан сяфирлийинин йени бинасы бюйцклцйц вя мемарлыьы 
бахымындан диггяти ъялб едир. Гащирянин ян эюзял районларын-
дан олан бу яразидя бир чох сяфирликляр йерляшир. Prezident 
İlham Əliyev və Misirin Baş naziri Əhməd Nazif «Azərbaycan 
Respublikasının səfirliyi» sözləri yazılmış lövhənin üzərindən 
ağ örtüyü götürdülər və açılışı bildirən lenti kəsdilər.  

Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya gül 
dəstələri təqdim olundu. Azərbaycan prezidenti və Misirin Baş 
naziri səfirliyin yeni binasında əməkdaşlar üçün yaradılmış 
şəraitlə tanış oldular, ayrı-ayrı otaqlara, konfrans salonuna 
baxdılar, Хатиря китабына цряк сюзлярини йаздылар.  

Misir Ərəb Respublikası Azərbaycanın dövlət müstəqilli-
yini 1991-ci il dekabrın 26-da tanımış, 1992-ci il aprelin 11-də 
iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. Azərbay-
canın Misirdəki səfirliyi 1994-cü ildən fəaliyyət göstərir. 

Сонра бинанын ачылышы мцнасибятиля тянтяняли мярасим олду. 
Мисирин Баш назири Ящмяд Назиф вя Азярбайъан президенти 
Илщам Ялийев мярасимдя чыхыш етдиляр. 
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Misirin Baş naziri Əhməd Nazifin чыхышы 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab 

İlham Əliyev! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən Azərbaycan Respublikası səfirliyinin yeni binasının 

açılması münasibətilə keçirilən bugünkü möhtəşəm məra-
simdə iştirak etməkdən böyük məmnunluq və şərəf hissi 
duyuram. Tədbirin xüsusi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 
hazırda Misirdə yüksək səviyyədə qəbul olunan Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti bizimlə buradadır. 

Misir Ərəb Respublikası Hökumətinin və Misir xalqının 
adından biz Zati-alilərinin Qahirəyə ilk rəsmi səfərini alqış-
layırıq. Səfirliyin təzə binasının açılması ölkələrimiz arasın-
dakı əlaqələrə yeni təkan verir və onlar üçün yeni üfüqlər açır. 

Xanımlar və cənablar! 
Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyini əldə etdikdən son-

ra ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər qurulmuş, 
əlaqələrimiz olduqca sıxlaşmışdır. Həmin vaxtdan etibarən 
göstərdiyimiz birgə səylər bu əlaqələrin bütün sahələrdə 
möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir. Bu səylər və qətiyyət 
nəticəsində Zati-alilərinin Qahirəyə səfəri zamanı bir çox 
protokollar və sazişlər imzalanacaqdır. Bu onu göstərir ki, 
ölkələrimizin potensialı genişlənir və xalqlarımıza rifah 
gətirə biləcək real tərəfdaşlığa çevrilməkdədir. 

Münasibətlərimizin gücü Azərbaycan və Misir xalqları 
arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanır. Onlar bizim hazırkı sıx 
mədəni münasibətlərimizdən irəli gəlir. Siyasi baxımdan 
beynəlxalq və regional səviyyələrdə hər iki ölkənin mövqeyi 
üst-üstə düşür. Mən bu aspektləri müxtəlif sahələrdə, xüsu-
sən də iqtisadi münasibətlər sahəsində əməkdaşlığın qurul-
ması üçün əsas kimi görürəm. Üfüqlər genişdir və uğurun 
toxumları artıq səpilmişdir. 

İş adamlarımız bir-birinə daha da yaxınlaşmalı, yarat-
dığımız çərçivədən bəhrələnməli və potensial mübadilə sahə-
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lərini araşdırmalıdırlar. Misal üçün, əczaçılıq, kənd təsər-
rüfatı, neft kimyası və kimya sənayesi gələcəkdə mümkün 
əməkdaşlıq sahələri ola bilər. Xidmətlər sahəsində potensial 
qüvvəmizin möhkəmləndirilməsi mümkündür. Bu, xüsusən 
də çox yaxından əməkdaşlıq edə biləcəyimiz turizm sahəsinə 
aiddir. Tikinti aydın potensialı olan digər əməkdaşlıq sahə-
sidir. Əlbəttə ki, informasiya texnologiyaları sahəsi siyahıda 
ilk yerlərdən birini tutur. 

Ölkələrimiz bazar iqtisadiyyatına aparan eyni yolla ad-
dımlayır. Biz sərmayədarlarımızı bir-biri ilə daha yaxın 
təmasda olmağa çağırırıq. Mən Azərbaycandakı sərmayə-
darları əməliyyatların asanlaşdırılması məqsədi ilə son illər 
ərzində atdığımız addımlardan bəhrələnməyə dəvət edirəm. 
Eyni zamanda, biz birgə müəssisələrin yaradılmasını çox 
istəyirik. Sərmayədarlarımız həmin addımlar əsasında nai-
liyyətlər əldə edə bilər. 

Cənab Prezident, bu gün səhər mən Sizi bir daha Misirdə 
salamlayıram. Əminəm ki, səfəriniz bizim gözəl münasibət-
lərimizdə yeni səhifə olacaqdır.  

Cənab səfir, ümid edirəm ki, səfirliyin yeni binasından 
çox razı qalacaqsınız. 

Çox sağ olun. 
 

Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Илщам Ялийевин чыхышы 

 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
Mən Azərbaycan səfirliyini Qahirənin ən gözəl yer-

lərindən birində yerləşən yeni binasının açılışı ilə əlaqədar 
təbrik etmək istəyirəm. Səfirliyimiz Misirdə illərdən bəri 
fəaliyyət göstəribdir. Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra 
Misir Azərbaycanın öz səfirliyini açmaq üçün seçdiyi ilk 
ölkələrdən biri olmuşdur. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizə 
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verdiyimiz əhəmiyyəti nümayiş etdirir. Müstəqillik qazan-
dığımız vaxtdan etibarən əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf 
etmişdir. 

Lakin uzun illər ərzində səfirlik şəhərin müxtəlif yerlə-
rində binaları icarəyə götürməli olurdu. Bu gün isə gözəl bir 
yerdə və möhtəşəm binada biz səfirliyimizin təzə iş yerinin 
açılışını qeyd edirik. Əminəm ki, səfirliyin işçiləri, diplomat-
lar ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibət-
lərinin inkişaf etdirilməsi üçün əllərindən gələni edəcəklər. 

Əlaqələrimizin  uzun tarixi var. Xalqlarımız əsrlər boyu 
əməkdaşlıq etmişlər. Yalnız müstəqillikdən sonra Azərbaycan 
beynəlxalq birliyin üzvünə çevrildi və biz aramızda ikitərəfli 
münasibətlər qurmağa başladıq. 

Bu günə qədər bizim çox yaxşı nailiyyətlərimiz, çox 
möhkəm siyasi dialoqumuz, güclü iqtisadi inkişaf üçün yaxşı 
perspektivlərimiz və humanitar sahədə əməkdaşlıq imkan-
larımız olubdur. 

Mənim indiki səfərim Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Misirə ilk rəsmi səfəridir. Bu gün səhər Misir prezidenti ilə 
keçirdiyim görüş və apardığım müzakirələr ölkələrimiz arasın-
da ikitərəfli münasibətlərin və regional işlərdə mövqelərin yaxın 
olduğunu bir daha sübuta yetirdi. Biz beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində çox uğurla əməkdaşlıq edirik. Əminəm ki, bu səfər 
münasibətlərimizin inkişafında yeni səhifə açacaqdır. 

Eyni zamanda, sizə məlumat vermək istəyirəm ki, mən cənab 
prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət  etmişəm.  Bu  für-
sətdən  istifadə  edərək,  cənab  Baş  naziri  də  ölkəmizə  dəvət  
edirəm  ki,  ikitərəfli dialoqumuzu davam etdirək. 

Cənab Baş nazir iqtisadi əlaqələrimizin genişləndirilməsinin 
vacibliyi haqqında danışdı. Hesab edirəm ki, hazırda bunu 
etmək üçün çox yaxşı imkanlar və potensial var. Azərbaycan 
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edən ölkədir. Artıq üçüncü ildir ki, 
ölkəmiz nəinki regionda, o cümlədən bütün dünyada ümumi 
daxili məhsulun artımına görə birinci yeri tutur. Bu göstərici 
2005-ci ildə 26 faiz, 2006-cı ildə 35 faiz olmuşdur. 2007-ci ilin 
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birinci rübündə isə ümumi daxili məhsulun artımı 40 faizdir. Bu 
bizim imkanlarımızı artırır. 

Ölkəmiz böyük həcmdə karbohidrogenlər ixrac edən ölkəyə 
çevrilir. Biz iqtisadi əməkdaşlığımızı genişləndirmək arzusun-
dayıq. Misir şirkətlərini ölkəmizdə sərmayədarlar, xidmət 
şirkətləri kimi alqışlayacağıq. İşgüzar dairələrimizə məsləhət  
verəcəyik ki, sizin ölkə ilə iqtisadi əməkdaşlıqda daha fəal 
olsunlar, çünki potensial böyükdür. Biznesi birgə aparmaq 
üçün qarşılıqlı arzu çox möhkəm siyasi əlaqələrə, ümumi 
tariximizə, birgə dəyərlərimizə və ölkələrimiz arasında münasi-
bətlərin hazırkı səviyyəsinə əsaslanır. 

Əminəm ki, əgər biz iqtisadi əməkdaşlığımızın praktik 
elementlərinə diqqət yetirsək, çox yaxın zamanlarda bunun 
nəticələrini görəcəyik. Sabah cənab Baş nazirlə görüşümüz 
olacaq və biz iqtisadi əməkdaşlığımızın praktik elementlərini 
müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda, əməkdaşlığımızın, demək 
olar ki, bütün  aspektlərini  əhatə  edəcək  çox  mühüm  sənəd-
lər  imzalanacaqdır.  Bu,  gələcək  əməkdaşlığın  hüquqi çərçi-
vəsi olacaq və əminəm ki, həmin addımlar yaxın gələcəkdə çox 
praktik nəticələrini verəcəkdir. 

Mən eyni  zamanda,  bu  fürsətdən  istifadə  edərək,  səfəri-
mizin  ilk  dəqiqələrindən  duyduğumuz qonaqpərvərliyə görə 
ölkə rəhbərliyinə və bütün Misir xalqına minnətdarlığımı bil-
dirmək istəyirəm. Biz ümid edirik ki, sizi Azərbaycanda qəbul 
edəcək və sizə öz qonaqpərvərliyimizi nümayiş etdirəcəyik və 
tərəfdaşlığımızı, dostluğumuzu davam etdirəcəyik. 

Mən xüsusilə səfirliyin işçilərini беля gözəl binada işləmək 
imkanını əldə etdiklərinə görə təbrik etmək istəyirəm. Bu cür 
əla şərait yaradılırsa, onlar gərək daha da ürəkdən çalışsınlar və 
üzərlərinə düşən bütün işləri görsünlər. 

Çox sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVИН  
«ƏZHƏRİ ŞƏRİF» UNİVERSİTETİNİN 
REKTORU  İLƏ GÖRÜŞÜ 
 
Гащиря, «Язщяри Шяриф» Университети 
 
6 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 6-da Qahirədə məşhur «Əzhəri Şərif» Universitetinin 
inzibati binasında universitetin rektoru Şeyx Məhəmməd 
Tantavi ilə görüşmüşdür.  
Şeyx Məhəmməd Tantavi prezident İlham Əliyevi və onu 

müşayiət edən nümayəndə heyətini böyük hörmət və ehtiramla 
salamladı. Misir və Azərbaycanın əlaqələrinin tarixi kökləri 
olduğunu xatırladan rektor Azərbaycan prezidentinin rəsmi 
səfərini yüksək qiymətləndirdi, bu səfərin elm, təhsil sahələ-
rində də qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına təkan verəcəyini 
söylədi.   

Rektor bildirdi ki, hazırda universitetdə digər müsəlman 
ölkələrinin tələbələri ilə yanaşı, 76 azərbaycanlı gənc də təhsil 
alır. X əsrdə əl-Əzhər məscidi nəzdində yaradılmış universitet 
sonralar fəaliyyətini genişləndirərək, elmi-dini mərkəzə çevril-
mişdir. Hazırda onun nəzdində müxtəlif institutlar, akademi-
ya, zəngin elmi kitabxana, xəstəxana, məscid, xeyriyyə idarə-
ləri və sair fəaliyyət göstərir. 1961-ci ildə universitetin struktu-
runda dəyişiklik edilmiş, Ali elmi şura və islamşünaslıq aka-
demiyası yaradılmışdır. Universitetdə müsəlman hüququ, ila-
hiyyat, ərəb dili, tibb və digər fakültələr vardır. Müsəlman 
dünyasının məşhur alimlərinin bir çoxu ali təhsillərini bu uni-
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versitetdə almışlar. Əl-Əzhər hökumət tərəfindən maliyyələş-
dirilir, eyni zamanda, həm Misir, həm də digər müsəlman öl-
kələrinin şirkətləri ona vəsait ayırır.  

Görüşün sonunda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə 
xatirə hədiyyəsi təqdim olundu. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН МИСИРЯ 
РЯСМИ СЯФЯРИ ДАВАМ ЕДИР 
 

Misir ehramlarы ilə tanышлыг 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ma-
yın 6-da Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfərinin birinci 
gününün sonunda Cizə yaxınlığındakı Xeops ehramı ilə tanış ol-
muşdur.  

Dövlətimizin başçısına və xanımına məlumat verildi ki, 
Misirdə qədim padşahlıq dövründə (eramızdan əvvəl 2008–
2250-ci illər) fironlar Xeops, Xefren və Mikerinin Cizə yaxın-
lığında əzəmətli ehram-sərdaba kompleksləri tikilmişdir. Dün-
yanın yeddi möcüzəsindən biri sayılan bu abidələrdən ən bö-
yüyü hündürlüyü 146,6 metr olan Xeops ehramıdır. Ehramla-
rın yerləşdiyi sahədə Qədim Misir əsilzadələrinin dəfn olun-
duğu 7 mindən artıq sərdabadan ibarət nekropol var. Bu ərazi-
də XIX əsrdən arxeoloji qazıntılar aparılır. 

Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya 
Xeops ehramının tikintisinə dair müxtəlif fikirlər haqqında ətraflı 
məlumat verildi. Eyni zamanda, bildirildi ki, ehram 2 milyon 300 
min ədəd daş blokdan tikilmişdir. Blokların hərəsinin ortaq çəkisi 
2,5 tondur.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı ehramın ətrafını gəzdilər, 
turistlər üçün nəzərdə tutulan keçiddən keçdilər.  

Dövlətimizin başçısı və xanımı ətrafdakı kiçik ehramlara, 
məzarlığa, yaxınlıqdakı muzeydə qazıntılar zamanı tapılmış 
və bərpa olunmuş qayığa baxdılar.  

Prezident və xanımı qədim abidələrlə tanışlıq zamanı 
xatirə şəkilləri çəkdirdilər. 
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Azərbaycan Республикасынын Prezidenti Илщам Ялийев 
Naməlum əsgərин abidəsi önünə əklil qoymuşdur 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Misir 

Ərəb Respublikasına rəsmi səfərinin ikinci günü, mayın 7-də 
Qahirədə Naməlum əsgərin abidəsi önünə əklil qoymuşdur.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada 1922-ci 
ildə Böyük Britaniyanın Misir üzərində protektoratlığının 
ləğvi və ölkəyə müstəqillik verilməsi ilə başa çatmış azadlıq 
mübarizəsi zamanı şəhid olan insanlar dəfn olunmuşлаr. Lakin 
Misir müstəqillik əldə etsə də, Böyük Britaniya iqtisadiyyatda 
hökmranlığını davam etdirirdi. 

1952-ci ildə Camal Əbdül Nasirin rəhbərlik etdiyi «Azad 
zabitlər» təşkilatının başçılığı ilə inqilabi çevriliş nəticəsində 
Misir respublika elan  olunmuşdur. Həmin hadisələr zamanı 
şəhid olanlar da burada dəfn  edilmişляr. 

 
Ənvər Sədatыn məzarыны ziyarət 

 
Azərbaycan Respublikasыныn Prezidenti İlham Əliyev ma-

yın 7-də Qahirədə Misir Ərəb Respublikasının keçmiş prezi-
denti Ənvər Sədatın məzarını ziyarət edərək əklil qoymuşdur. 

Xatırladaq ki, Camal Əbdül Nasirin vəfatından sonra, 
1970-ci ilin oktyabrında Prezident seçilmiş Ənvər Sədat 1981-
ci il oktyabrın 6-da hərbi parad zamanı «Müsəlman qar-
daşlari» terrorçu təşkilatının üzvü tərəfindən qətlə yetiril-
mişdir. 

 
     Гащирядя Мящяммяд Яли галасы вя мясъиди иля танышлыг 

 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев майын 7-дя Гащирядя 

тарихи Мящяммяд Яли галасы вя мясъиди иля таныш олмушдур. 
Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийеви вя ханымы Мещрибан 

Ялийеваны галанын юнцндя бюйцк сямимиййятля гаршыладылар. 
Мялумат верилди ки, Мисирдяки илк яряб шящярляри мющтяшям 

гала диварлары иля ящатя олунур вя щярби дцшярэя характери 
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дашыйырды. Бу гядим гала ися Яййубиляр сцлалясинин нцмайян-
дяси Сялащяддин Яййуби тяряфиндян 1236-ъы илдя инша едилмишдир. 
Османлы империйасы дюврцндя Мисир щакими Мящяммяд Яли 
паша 1830–48-ъи иллярдя галада юз адыны дашыйан мясъид 
тикдирмиш вя игамятэащ кими истифадя етмишдир. Юлкянин мядяни 
щяйатындакы бир сыра йениликляр Мящяммяд Ялинин апардыьы 
ислащатларла баьлыдыр. 

Гащирянин ян щцндцр йериндя йерляшян бу галадан  бцтцн 
шящяри  сейр етмяк мцмкцндцр. 

Мясъид мемарлыьы вя ойма бязякляринин зянэинлийи иля 
фярглянир. Османлы империйасы дюврцндя Мисирдя мясъидлярин 
яксяриййяти тцрк мемарлыьы цслубунда – бюйцк, йарымдаиряви 
эцнбязляр, шишуълу минарялярля инша едилирди. Мящяммяд Яли 
мясъиди Истанбулдакы тарихи Айасофийа мябядиня охшар  инша 
едилмишдир. Бурада ейни вахтда беш минядяк адам намаз гыла 
биляр. Гядим галаны вя мясъиди эюрмяк цчцн щяр ил он минлярля 
хариъи турист эялир. 

Президент Илщам Ялийев вя ханымы гала вя мясъиди эяздиляр, 
Мящяммяд Яли пашанын гябрини  зийарят етдиляр. 

Дювлятимизин башчысы вя ханымы гала диварларынын цстцндян 
Гащирянин мянзярясини сейр етдиляр. 

 
  Qahirənin məşhur Misir muzeyi иля танышлыг 

 
 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 7-də 

Qahirənin məşhur Misir muzeyi ilə tanış olmuşdur.           
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 

Əliyevanı burada böyük ehtiramla qarşıladılar. 
Misir muzeyi qədim eksponatlardan ibarət ekspozisiyasının 

zənginliyinə görə dünyada ən nadir muzey hesab olunur. Bu-
rada Misir tarixinin erkən, qədim, orta, yeni, son padşahlıq və 
Yunan-Roma dövrlərinə aid nümunələr toplanmışdır.  

Erkən padşahlıq dövründə Nil vadisində qədim Misir incə-
sənətinin prinsipləri təşəkkül tapmış və bunlar min illərlə 
Misir incəsənətinin inkişafının əsasını təşkil etmişdir. Muzey-
də ehramların qarşısında qoyulmuş möhtəşəm sfinks heykəl-
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ləri, xatirə məbədləri, fironların heykəlləri, təbiət təsvirləri 
olan eksponatlar da mühüm yer tutur. Fiva yaxınlığında firon 
Tutanxamonun sərdabasından tapılmış və Misir muzeyində 
nümayiş etdirilən eradan əvvəl XIV əsrə aid əşyalar – qızıl 
maska, tac, qablar, üzəri təsvirli mücrülər qədim Misir incə-
sənətinin texniki kamilliyi və dekorativ zərifliyi ilə yanaşı, 
akademik incəsənətin də xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir.  

Bəşəriyyətin qədim tarixinə aid onlarca eksponat vaxtilə 
Misir muzeyindən aparılmışdır və hazırda Böyük Britaniya, 
Almaniya, Belçika və digər ölkələrin məşhur muzeylərində, 
rəsm qalereyalarında saxlanılır.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mu-
zeylə tanışlıqdan zəngin təəssüratla ayrıldılar. Dövlətimizin 
başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim olundu. 
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MİSİR XALQ MƏCLİSİNİN SƏDRİ  
ƏHMƏD FƏTHİ SÜRUR  
İLƏ GÖRÜŞ 
 
Халг Мяълисинин бинасы 
 
7 май 2007-ъи ил 

                                             
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 7-də Misir Ərəb Respublikasının parlamentinə – Xalq 
Məclisinə gəlmişdir.  

Burada dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri qarovul 
düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi Xalq Məclisinin sədri 
Fəthi Sürur böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı.  

Sonra Azərbaycan prezidenti ilə Xalq Məclisinin sədri ara-
sında görüş keçirildi. Əhməd Fəthi Sürur parlamentin üzvlərini 
prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Misir parlamentinin sədri 
Azərbaycan prezidentini Qahirədə görməkdən məmnunluğunu 
bildirərək, dövlətimizin başçısının səfərini yüksək qiymətlən-
dirdi, ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf 
etdiyini vurğuladı.  

Görüşdə siyasi, iqtisadi, elm və digər sahələrdə əlaqələri-
mizin genişləndiyi, bununla yanaşı, parlamentlərarası əmək-
daşlığın genişləndirilməsinin vacibliyi bildirildi.  

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi 
uğurlardan, beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin həyata keçiril-
məsindən danışdı. Dövlətimizin başçısı Ermənistan–Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunaraq dedi ki, 
Ermənistan ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirərək, 
torpaqlarımızın bir hissəsini zəbt etmişdir.  

Misir Xalq Məclisinin üzvləri görüşdə çıxış edərək, Ermə-
nistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarıl-
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masının, bu problemin tezliklə həll olunmasının, qaçqın və 
məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıtmasının zəruriliyini 
vurğuladılar.  

Sonra prezident İlham Əliyevə xüsusi medal təqdim olundu. 
Əhməd Fəthi Sürur dedi ki, qızıldan hazırlanmış bu medal 
Misir Xalq Məclisinin ali qonaqlarına təqdim edilir. 

Medalın bir üzündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 
adı yazılmış, digər tərəfində isə Misir parlamenti binasının 
şəkli əks olunmuşdur.     
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MİSİRİN BAŞ NAZİRİ ƏHMƏD NAZİF  
İLƏ GÖRÜŞ 
 
Назирляр Шурасынын бинасы 
 
7 май 2007-ъи ил 
 
Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikası Nazirlər Şurasının bi-
nasında Baş nazir Əhməd Nazif ilə təkbətək görüşü olmuşdur.  

Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın 
inkişafından məmnunluq bildirildi, bu sahədə əlaqələrin daha 
da dərinləşdirilməsi üçün böyük potensialın olduğu vurğulandı. 
İqtisadi münasibətlərin daha da genişlənməsində Azərbaycan–
Misir hökumətlərarası komissiyasının fəal rol oynayacağına 
əminlik ifadə edilən görüşdə bildirildi ki, prezident İlham 
Əliyevin səfəri çərçivəsində imzalanacaq sənədlər bu işə öz 
töhfəsini verəcəkdir.  
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АЗЯРБАЙЪАН–МИСИР СЯНЯДLƏRİNИН  
İMZALANMA МЯРАСИМИ 
 
Гащиря 
 
7 май 2007-ъи ил 

 
Mayın 7-də Qahirədə Nazirlər Şurasının binasında 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Misirin Baş naziri 
Əhməd Nazifin iştirakı ilə sənədlərin imzalanma mərasimi 
olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Misir Ərəb Respub-
likası Hökuməti arasında idman sahəsində Əməkdaşlıq haqqında 
sazişi Azərbaycan tərəfdən Gənclər və Иdman naziri Azad Rəhi-
mov, Misir tərəfdən Milli İdman Komitəsinin sədri Həsən Sakr 
imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və 
Misir Ərəb Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında Əmək-
daşlıq haqqında sazişi Azərbaycan tərəfdən Ədliyyə Naziri Fikrət 
Məmmədov, Misir tərəfdən Beynəlxalq Əməkdaşlıq naziri xanım 
Faizə Əbülnəqa imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi və Misir Ərəb Respublikasının Kənd Təsər-
rüfatı və Torpaqlardan İstifadə Nazirliyi arasında Əməkdaşlıq 
haqqında sazişi Azərbaycan tərəfdən Иqtisadi Иnkişaf naziri 
Heydər Babayev, Misir tərəfdən Beynəlxalq Əməkdaşlıq naziri 
Faizə Əbülnəqa imzaladılar. Azərbaycanın poçt təşkilatı və 
Misirin Milli poçt təşkilatı arasında Beynəlxalq pul baratlarının 
mübadilə olunması üzrə sazişi Иqtisadi Иnkişaf naziri Heydər 
Babayev və Misirin Иnformasiya-Kommunikasiya Texnologiya-
ları naziri Tariq Kamal imzaladılar. Azərbaycan Dövlət Teleqraf 
Agentliyi (AzərTAc) və Misirin Yaxın Şərq Xəbərlər Agentliyi 
(MENA) arasında Əməkdaşlıq  haqqında sazişi AzərTAc-ın 
Baş direktoru Aslan Aslanov və MENA-nın idarə heyətinin sədri 
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və Baş redaktoru Abdulla Həsən imzaladılar. Azərbaycan Res-
publikası Hökuməti və Misir Ərəb Respublikası Hökuməti ara-
sında turizm sahəsində Əməkdaşlıq haqqında anlaşma memoran-
dumunu Azərbaycan tərəfdən Xarici Иşlər naziri Elmar Məmməd-
yarov, Misir tərəfdən Turizm Naziri Züheyr Qaranah imzala-
dılar. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Misir 
Ərəb Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi arasında Əməkdaşlıq 
haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycan tərəfdən Daxili 
şlər naziri Ramil Usubov, Misir tərəfdən Daxili Иşlər naziri Hə-
bib əl-Ədli imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Misir Ərəb Respublikasının Mine-
ral Ehtiyatlar qurumu arasında texniki Əməkdaşlıq protokolunu 
Azərbaycan tərəfdən Xarici Иşlər naziri Elmar Məmmədyarov, 
Misir tərəfdən Neft naziri Samih Fəhmi imzaladılar. Azərbaycan 
Respublikasının Abşeron rayonu və Misir Ərəb Respublikasının 
Qəlyubiyyə vilayəti arasında anlaşma memorandumunu Azər-
baycan tərəfdən ölkəmizin Qahirədəki səfiri Faiq Bağırov, Misir 
tərəfdən Qəlyubiyyə valisi Ədli Hüseyn imzaladılar. Azərbaycan 
Respublikasının M.F.Axundov adına Milli Kitabxanası və Misir 
Ərəb Respublikasının İsgəndəriyyə Kitabxanası arasında anlaş-
ma memorandumunu Azərbaycan tərəfdən səfir Faiq Bağırov, 
Misir tərəfdən İsgəndəriyyə kitabxanasının idarə heyətinin sədri 
İsmayıl Siracəddin imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının 
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və Misir 
Ərəb Respublikasının İnformasiya-Kommunikasiya Texn-
ologiyaları Nazirliyi arasında Əməkdaşlıq haqqında anlaşma 
memorandumuna əlavə protokolu Azərbaycan tərəfdən 
Иqtisadi Иnkişaf naziri Heydər Babayev, Misir tərəfdən Иnfor-
masiya-Kommunikasiya Texnologiyaları naziri Tariq Kamal 
imzaladılar. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Misir 
Ərəb Respublikası Hökuməti arasında Hava nəqliyyatı haq-
qında sazişə əlavə protokolu Azərbaycan tərəfdən «Azərbaycan 
Hava Yolları» Dövlət Konserninin Baş direktoru Cahangir 
Əsgərov, Misir tərəfdən Mülki Aviasiya Təşkilatının sədri İhəb 
Sadiq imzaladılar.   
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ƏRƏB DÖVLƏTLƏRİ CƏMİYYƏTİNİN  
BAŞ KATİBİ ƏMR MUSA  
İLƏ GÖRÜŞ 
 
Гащиря, Яряб Дювлятляри Ъямиййятинин игамятэащы 
 
7 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 7-də Qahirədə Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin (ƏDC) 
iqamətgahına gəlmişdir. ƏDC-nin Baş katibi Əmr Musa döv-
lətimizin başçısını ehtiramla qarşıladı. 

Regional hökumətlərarası təşkilat olan ƏDC 1945-ci ildə 
Qahirədə təsis edilmişdir. Hazırda ona 22 ərəb dövləti daxildir.  

2005-ci ilin oktyabrın 15-də Xarici Иşlər naziri Elmar Məm-
mədyarovun Misirə rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan Respub-
likası və Ərəb Dövlətləri Cəmiyyəti arasında Anlaşma memo-
randumu imzalanmışdır. 2006-cı ildə ölkəmizin Misirdəki 
səfiri Faiq Bağırov Azərbaycan Respublikasının ƏDC yanında 
daimi müşahidəçisi təyin edilmişdir.  

Prezident İlham Əliyevin Baş katib Əmr Musa ilə təkbətək 
görüşündə Azərbaycan ilə ƏDC arasında əməkdaşlığın vəziy-
yəti, bu əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə 
olundu. Bildirildi ki, Azərbaycan  ƏDC ilə yaxşı əməkdaşlıq 
edir, təşkilata üzv ölkələrin 7-də səfirliyini açmışdır və gələ-
cəkdə digər ölkələrdə də diplomatik nümayəndəliklər yara-
dılacaqdır.  

Görüşdə regional məsələlərlə bağlı geniş fikir mübadiləsi 
aparıldı.  
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ЯРЯБ ДЮВЛЯТЛЯРИ ЪЯМИЙЙЯТИНИН ЦЗВЦ 
ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН СЯФИРЛЯРИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 

Гащиря 
 

7 май 2007-ъи ил 
 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев майын 7-дя Гащи-
рядя Яряб Дювлятляри Ъямиййятинин цзвц олан юлкялярин сяфирляри 
иля эюрцшмцшдцр. 

Эюрцшц ЯДЪ-нин Баш катиби Ямр Муса ачараг деди ки, 
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийеви 
гардаш, дост юлкянин башчысы кими саламламагдан хошбяхтлик 
дуйурам. Онун сяфяринин юз хцсусиййяти вя мянасы вардыр. 

Яряб Дювлятляри Ъямиййятинин цзвц олан юлкялярин нцма-
йяндяляри иля бу салондакы эюрцшцмцздян яввял биз ъянаб пре-
зидентля Азярбайъанын йерляшдийи реэионда, щабеля Йахын 
Шяргдя мювъуд вязиййяти вя проблемляри мцзакиря етдик. О, 
Йахын Шяргдя, Иранда олан вязиййят вя Исраил–яряб гаршыдур-
масы иля баьлы юз фикир вя мцлащизялярини бизимля бюлцшдц, бу 
проблемляря хцсусиля  диггятля йанашдыгларыны билдирди. 

Азярбайъан вя она гардаш олан яряб дювлятляри арасында 
чох сых мцнасибятляр вя интеграсийа мювъуддур. Иъазянизля, 
бизя верилмиш бу фцрсятдян истифадя едяряк, бизимля юз фикирлярини 
бюлцшмяк цчцн сюзц зати-алиляри ъянаб Илщам Ялийевя верим. 
Онун чыхышындан сонра суаллары оланлар мцраъият едя биля-
ъякдир. 

Инди ъянаб президентя сюз верилир. Ъянаб Президент, буйурун. 
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Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин чыхышы 
 
Hörmətli cənab Baş katib! 
Hörmətli səfirlər! 
İlk növbədə, mən Qahirəyə səfərə dəvətə görə minnət-

darlığımı bildirmək istəyirəm. Mənim Misirə rəsmi səfəri-
min ikinci günüdür. Çox şadam ki, sizinlə ikitərəfli münasi-
bətlərə və regional vəziyyətə, eləcə də, ümumiyyətlə, qarşı-
lıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir mübadiləsi apar-
maq  imkanı yaradıldı. 

Azərbaycan yeni müstəqil ölkədir. Biz öz milli müstəqil-
liyimizi yalnız 15 il bundan əvvəl bərpa etmişik və beynəl-
xalq birliyə müstəqil ölkə kimi qoşulmuşuq. Həmin çox qısa 
müddət ərzində biz siyasi, iqtisadi inkişaf sahəsində böyük 
uğurlar əldə edə bilmişik. Hazırda Azərbaycanı sürətlə 
inkişaf edən ölkə kimi təqdim edirik. Biz iqtisadi baxımdan 
olduqca mühüm enerji layihələrini həyata keçiririk. İqtisadi 
artım baxımından ölkəmiz artıq üçüncü növbəti ildir ki, 
dünyada birinci yeri tutur. 

Azərbaycanda siyasi sabitliyin qorunması ölkəmizin 
inkişafı üçün çox vacibdir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, biz 
müstəqilliyimizin ilk illərində, yəni 1991–93-cü illərdə ölkə 
daxilində böyük çətinliklərlə üzləşmişdik. Vətəndaş mühari-
bəsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü bir çox 
maneələr yaratmışdır. Lakin bu gün biz çox sabit və rahat 
vəziyyətdə inkişaf edirik. 

Siyasi sabitlik bizim uğurlu inkişafımız üçün ilkin şərt-
lərdən biridir. 

Müstəqilliyi əldə etdikdən dərhal sonra biz müsəlman 
dünyası ilə çox möhkəm əlaqələr qurduq. Biz İslam Konfransı 
Təşkilatının çox fəal üzvüyük. Ötən il biz Azərbaycanda hə-
min təşkilatın nazirlər səviyyəsində iki  konfransını  –  Xarici  
Иşlər  nazirləri  və  Turizm  nazirlərinin  toplantılarını  keçir-
dik.  Biz  həmin  təşkilat çərçivəsində bir çox layihələr irəli 
sürmüşük – misal üçün, İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər 
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Forumunun yaradılması  – və bundan sonra gələcəkdə də da-
ha fəal olmağı planlaşdırırıq. 

Əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum olmuş ölkəmizin 
indi öz milli köklərinə qayıtması, tam müstəqil ölkə kimi 
yaşaması bizim üçün ən böyük sərvətdir. Ərəb Dövlətləri 
Cəmiyyətinin üzvü olan ölkələrlə bizim mədəniyyətimizdə, 
ənənələrimizdə çox oxşarlığımız var, dinimiz eynidir. Bu 
bizim əməkdaşlığımız üçün çox möhkəm əsasdır. Biz ərəb 
ölkələri ilə münasibətlərimizi genişləndirmək istəyirik. Çox 
qısa müddət ərzində biz təşkilata üzv olan ölkələrdə 7 səfir-
liyimizi açmışıq və gələcəkdə onların sayının artırılmasını 
planlaşdırırıq. Bu bizim üzv ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərə 
verdiyimiz əhəmiyyəti nümayiş etdirir. 

Eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-də bizə 
aid olan məsələlərin müzakirəsində bir-birimizi dəstəkləyi-
rik. Misal üçün, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində biz 
hər zaman bu dəstəyi duymuşuq və digər məsələlərdə də 
qarşılıqlı dəstək olubdur. Bu bizim əməkdaşlığımızın bariz 
nümunəsidir. 

On ildən çoxdur ki, bizim üzləşdiyimiz əsas problem 
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən 
işğalının davam etməsidir. Ermənistan dövləti tərəfindən 
azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik təmizləmə siyasəti 
nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı öz torpağında 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür.  

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın inzibati hüdudlarından 
kənarda yerləşən yeddi rayonu da 10 ildən çoxdur ki, işğal 
altındadır. Dağlıq Qarabağın özü işğal altındadır. Dağlıq 
Qarabağda yaşamış 40 min азярбайъанлы орадан говул-
мушдур. Даьлыг Гарабаьын инзибати сярщядляриндян кянарда 
йашамыш 700 мин азярбайъанлы мяъбури кючкцн вязиййятиня 
дцшмцшдцр. Ермянистанын юзцндян 250 мин азярбайъанлы го-
вулмушдур. Ермянистан тяряфиндян азярбайъанлылара гаршы 
сойгырымы, ишьалчылыг сийасяти няинки мцлки ящали арасында 
минлярля инсан тяляфатына сябяб олмуш, щям дя инфраструктурун 
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там даьыдылмасы иля нятиъялянмишдир. Azərbaycanın  8  şəhəri,  
demək  olar  ki,  tam  məhv  edilmişdir.  Bütün  məscidlər, 
qəbiristanlıqlar, tarixi abidələrimiz Ermənistan işğalçıları tə-
rəfindən dağıdılmışdır. 

Təbii ki, biz Ermənistan işğalçılarından torpaqlarımız-
dan dinc yolla çıxmağı tələb edirik. Çünki biz bu məsələni 
beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının 4 qətnaməsi əsasında dinc yolla həll etmək is-
təyirik. Həmin qətnamələr Ermənistan işğalçı qüvvələrinin 
torpaqlarımızdan dərhal çıxarılmasını tələb edir. Lakin 
eyni zamanda, biz görürük ki, əfsuslar olsun, sülh danışıq-
ları hər hansı bir həll yolu ilə nəticələnmir. 

Biz  birmənalı   olaraq  problemin   həllini  həm  də  güclü   ol-
mağımızda   görürük.   Bu   gün  bizim iqtisadiyyatımız Ermənis-
tan iqtisadiyyatından ən azı yeddi dəfə böyükdür. Bizim iqtisadi 
inkişafımız sürətlidir. Nəhəng enerji layihələrini həyata keçiririk 
və onların nəticəsində güclü iqtisadi potensial yaranacaqdır. Biz 
müdafiə imkanlarımızın maliyyələşdirilməsini artırırıq. Bu gün 
Azərbaycanda təkcə hərbi məqsədlərə xərclər Ermənistanın 
bütün büdcəsinə bərabərdir. Ölkələrimiz arasında olan fərqlər 
get-gedə artır və bu amil problemin həllində bizə yardım 
edəcəkdir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu bizim bir nömrəli 
problemimizdir. Biz yüz minlərlə azərbaycanlının özlərinin qə-
dim, doğma torpaqlarına qayıtması üçün çox çalışırıq. 

Mən bir  daha  qeyd  etmək istəyirəm ki,  müsəlman  öl-
kələrindəki qardaşlarımız  bizi  dəstəkləməkdə davam edir-
lər. Bizim üçün bu dəstək çox vacibdir. Mən sizinlə gö-
rüşmək üçün yaradılmış imkana görə sizə bir daha minnət-
darlığımı bildirmək istəyirəm. Cənab Baş katibə onun 
qonaqpərvərliyinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim elə 
indicə çox maraqlı müzakirəmiz oldu və bütün məsələlərdə 
mövqelərimiz üst-üstə düşür. 

Diqqətinizə görə çox sağ olun. 
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* * * 
 

Ə m r   M u s a: Cənab Prezident, çox sağ olun. Azərbay-
can və Yaxın Şərqlə bağlı məzmunlu çıxışınıza, o cümlədən 
regionda sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olunmasında 
Azərbaycanın mövqeyini bildirdiyinizə görə Sizə minnət-
darıq. Sizin bu çıxışınız bizim üçün və region ölkələri üçün 
həddən artıq maraqlı idi. 

Cənab Prezident, Siz öz çıxışınızda ölkənizdə və ətraf re-
gionda olan siyasi və təhlükəsizlik məsələləri  ilə  bağlı  bizə  
müfəssəl  məlumat  verdiniz  və  mən  bundan  şərəf  duyuram.  
Hamı  bilir  ki,  Ərəb  Dövlətləri Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Res-
publikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında məsləhətləşmə sazi-
şi imzalanmışdır və bu bizim daha səmərəli əməkdaşlığımıza 
kömək edən mühüm bir sənəddir. 

Zati-aliləri cənab Prezident, bizimlə görüşməyə vaxt tap-
dığınıza вя юз mülahizələrinizi bölüşdürdüyünüzə görə Sizə 
dərin təşəkkürümüzü bildirməkdən şərəf hissi duyuruq. 
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ЙЕРЛИ ВЯ ХАРИЪИ КИВ-ин НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ 
ЦЧЦН МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ 
 
Гащиря 
 
7 май 2007-ъи ил 
 
Mayın 7-də Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin üzvü olan ölkə-

lərin səfirləri ilə görüşdən sonra yerli və xarici kцтляви 
информасийа васитяляринин nümayəndələri üçün mətbuat konfransı 
keçirildi. 
Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin Baş katibi Əmr Musa və 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev əvvəlcə jurnalistlər qar-
şısında çıxış etdilər. 

Ə m r  M u s a: İlk növbədə Azərbaycan   Respublikasının  
Prezidenti  cənab  İlham  Əliyevi Ərəb Dövlətləri Cəmiy-
yətində bir daha salamlayıram. Cənab prezidentlə görüşü-
müzdə Azərbaycanın yerləşdiyi regionda, Yaxın Şərqdə vəziy-
yət və ərəb dünyasını maraqlandıran bütün məsələlər, Azər-
baycan və ərəb ölkələri arasında əməkdaşlıq ətrafında müza-
kirələr aparıldı. Cənab prezident Ərəb Dövlətləri Cəmiyyə-
tinin üzvü olan ölkələrin səfirləri qarşısında çıxış etdi və re-
gionda, Azərbaycanın ətrafında cərəyan edən hadisələrlə 
bağlı öz fikirlərini bölüşdü. Səfirlər bu müfəssəl və əhəmiyyətli 
çıxışına görə cənab prezidentə təşəkkürlərini bildirdilər. 

İndi isə icazə verin sizin suallarınızdan öncə sözü cənab 
prezidentə verim. 

И l h a m   Ə l и y e v: Ən əvvəl mən ikitərəfli əlaqələrə dair 
fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaradılmış fürsətə görə cənab 
Baş katibə öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Ərəb Dövlətləri Cəmiyyəti ilə Azərbaycan arasında əla-
qələr çox uğurla inkişaf edir. Hazırda biz bu yaxınlarda 
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imzalanmış memorandum çərçivəsində çox fəal işləyirik və 
ümid edirəm ki, gələcəkdə ƏDC-nin üzvü olan dövlətlərlə 
Azərbaycan arasında münasibətlər uğurla inkişaf edəcəkdir. 
Bizim əlaqələrimiz çox möhkəm tarixi, mədəni və dini 
əsaslara söykənir. 

Bu gün Baş katiblə apardığımız müzakirələr və səfirlərlə 
keçirdiyimiz görüş zamanı biz regional məsələləri müzakirə 
etdik. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sini, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 
torpaqlarının davamlı işğalını müzakirə etdik. Çünki bu 
məsələ regionda bizim hamımızı narahat edir. Biz bu müna-
qişənin beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, Azərbay-
canın ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həlli məsələsində hər 
zaman müsəlman, ərəb qardaşlarımızın dəstəyini duymuşuq. 
Əminəm ki, gələcəkdə Ərəb Dövlətləri Cəmiyyəti ilə və eyni 
zamanda, təşkilatın üzvü olan dövlətlərlə Azərbaycan ara-
sında münasibətlər uğurla davam  edəcəkdir. 

Ə m r  M u s a: Çox sağ olun cənab Prezident. İndi isə 
suallarınızı verin. 

С у а л: Cənab Prezident, mənim sualım iki hissədən iba-
rətdir. Sizcə hər iki tərəfin imkanları çərçivəsində bu əmək-
daşlıq kifayət qədərdirmi və Sizi qane edirmi? 

Azərbaycan sülh məqsədli nüvə enerjisi sahəsində ciddi 
tədqiqatlar aparır və bu məsələdə kifayət qədər təcrübəsi var-
dır. Bu sahədə ərəb dövlətləri ilə əməkdaşlıq aparmaq müm-
kündürmü? 

И l h a m   Ə l и y e v: Bu səfərim zamanı Azərbaycan ilə 
Misir arasında bir sıra önəmli sazişlər bağlanmışdır. Demək 
olar ki, iqtisadi və sosial məsələlərin tam əksəriyyəti bu 
sənədlərdə öz əksini tapmışdır. 

Dünən Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti ilə görüş-
də də ikitərəfli əlaqələr, regional məsələlər və bizim birgə 
fəaliyyətimiz haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Eyni zamanda, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı 
da diqqət mərkəzində idi. Azərbaycanda son illər ərzində 
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iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir. Mən, öz növbəmdə, Misir-
dən və bütün ərəb dünyasından olan iş adamlarını Azər-
baycana iş görmək üçün dəvət etmişəm. Yəni bir sözlə, deyə 
bilərəm ki, iki ölkə arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir 
və biz bundan çox razıyıq. 

O ki qaldı sualın ikinci hissəsi, Azərbaycanda nüvə  enerjisi, 
bu məsələyə dair  aparılan tədqiqatlar barədə deyə bilərəm ki, 
bu sahədə bizim heç bir fəaliyyətimiz yoxdur. Azərbaycanda 
çox zəngin neft-qaz yataqları var. Bizim hesablamalarımıza 
görə, ən azı növbəti yüz il ərzində Azərbaycan özünü də, tərəf-
daşlarını da təbii qazla və neftlə təmin edə biləcəkdir. İndi dün-
yada ən çox müzakirə olunan enerji təhlükəsizliyi məsələləridir. 
Azərbaycan bu işə öz töhfəsini verir və bundan sonra da 
verəcəkdir. 

С у а л: Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycanla ərəb 
dünyasının əməkdaşlığının miqyasını necə görürsünüz? 

И l h a m   Ə l и y e v: Əlbəttə ki, imkanlar çox böyükdür. 
Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müstəqil ölkə kimi cə-
mi 15 ildir yaşayır, hesab edirəm, bu illər ərzində ərəb öl-
kələri ilə Azərbaycan arasında qurulmuş münasibətlərin sə-
viyyəsi çox yüksəkdir. Biz həm ikitərəfli müstəvidə, həm də 
İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində çox uğurlu əmək-
daşlıq edirik. Qısa müddət ərzində yeddi ərəb ölkəsində 
Azərbaycanın səfirliyi yaradılıb və növbəti illərdə başqa 
ərəb ölkələrində də səfirliklər açılacaqdır. Yəni bu, özlüyün-
də bizim bu münasibətlərin inkişafına olan marağımızı gös-
tərir. Ərəb ölkələrindən olan şirkətlər Azərbaycanda çox 
uğurla fəaliyyət göstərir və biz istəyirik ki, onların sayı və 
işinin həcmi daha da çoxalsın. 
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МИSИRИN BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ  
NAZИRИ ХАНЫМ ФАИЗЯ ЯБЦЛНЯГА  
ИLƏ GÖRÜŞ 
 
7 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 7-də Misirin Бейнялхалг Əməkdaşlıq naziri, Misir–
Azərbaycan birgə hökumətlərarası komissiyasının həmsədri 
xanım Faizə Əbülnəqa ilə görüşmüşdür.  

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin 
yüksək səviyyədə olduğu, iqtisadi və humanitar sahədə əlaqə-
lərin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın mövcud-
luğu vurğulandı. Bildirildi ki, Azərbaycan prezidentinin Misirə 
rəsmi səfəri, imzalanmış sənədlər və birgə hökumətlərarası 
komissiyanın fəaliyyətinin genişləndirilməsi gələcək əməkdaş-
lığın dərinləşməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН МЕНА 
АЭЕНТЛИЙИНЯ МЦСАЩИБЯСИ  
 
Гащиря,  Гцббя сарайы 
 
7 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ma-

yın 7-də Qahirədə onun üçün ayrılmış iqamətgahda – Qübbə 
sarayında Misirin Yaxın Şərq Xəbərlər Agentliyinin (MENA) 
idarə heyətinin sədri və Baş redaktoru Abdulla Həsənə müsa-
hibə vermişdir. 

С у а л: Zati-aliləri cənab Prezident, öncə Sizi salamlayı-
ram. Azərbaycanla Misir arasında bütün sahələrdə əmək-
daşlığın perspektivləri haqqında Sizin fikrinizi bilmək istərdik. 

И л щ а м   Я л и й е в: Bu səfər çərçivəsində imzalanmış sənəd-
lər bizim münasibətlərimizin gələcək perspektivlərini müəyyən 
edir. Dünən və bu gün keçirdiyim görüşlər – prezident, Baş 
nazir, parlamentin sədri ilə və digər görüşlər bir daha onu 
göstərdi ki, bizim aramızda çox səmimi dostluq münasibətləri 
var və bu səfərdən sonra münasibətlərimiz daha da inkişaf 
edəcəkdir. Siyasi və iqtisadi əlaqələr, humanitar sahədə əlaqələr 
bizi qane edir və əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq iki xalqı bir-
birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır. 

С у а л: İmzalanan sənədlərdən biri də Azərbaycan ilə Misir 
arasında neft və qaz sahəsində əməkdaşlığa aid idi. Misirlə 
Azərbaycan arasında bu sahədə əlaqələrin qurulması və əmək-
daşlıq yəqin ki, Misir üçün də çox həyati əhəmiyyət kəsb edir. 

И л щ а м   Я л и й е в: Bu sahədə əməkdaşlıq üçün çox gözəl 
imkanlar var. Hər iki ölkə neft-qaz hasil və ixrac edən 
ölkələrdir. Gələn il Azərbaycandan dünya bazarlarına ildə 
50 milyon ton xam neft ixrac olunacaqdır. Eyni zamanda, 
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Azərbaycanda çox böyük, nəhəng qaz yataqları vardır ki, 
onların da istismarına artıq başlanmışdır. Ona görə yenə 
deyirəm, bu sahədə həm Misir, həm də Azərbaycan dünya 
enerji bazarının tənzimlənməsi üçün, təmin edilməsi üçün 
dünya miqyasında mühüm rol oynayır. Təbii ki, imzalanmış 
sənədlərin arasında bu sahəyə aid olanı da var. Bu sənədin 
icra olunması nəticəsində çox güclü əməkdaşlıq yarana bilər. 

С у а л: Zati-alilərinizin  dünən  cənab  prezident  Hüsnц 
Mübarəklə  olan  görüşü  barədə  fikirlərini  bizimlə bölüş-
məsini istərdik. 

И л щ а м   Я л и й е в: Görüş çox səmimi keçdi. İki ölkə 
arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq münasibətləri bir daha 
öz təsdiqini tapdı. Əlbəttə, görüşün böyük hissəsi ikitərəfli müna-
sibətlərin inkişafına və təhlilinə həsr edilmişdi. Eyni zamanda, 
regional məsələlər, Azərbaycanın ərəb dünyası ilə əməkdaşlığı 
məsələləri müzakirə olundu. Onu da demək istəyirəm ki, həmin 
məsələlər bu gün Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətindəki görüşdə də 
geniş şəkildə müzakirə olunmuşdur. 

Əlbəttə, biz cənab prezidentlə Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi apar-
dıq. Misir və Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstək-
ləyir. Misir dövləti bu məsələnin  Azərbaycanın  ərazi bütövlüyü  
çərçivəsində  həll  olunmasını  bəyan  etmişdir.  Bir  sözlə,  mən  
bu görüşün nəticələrindən çox məmnunam. Öz növbəmdə, cənab 
prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdim.  

Görüşdə gələcək əməkdaşlığımızın perspektivləri də mü-
zakirə olundu. 

С у а л: Ərəb dünyasını narahat edən və maraqlandıran ən 
əsas məsələlərdən biri Fələstin problemi, İsrail–ərəb müna-
qişяsidir. Bu barədə Sizin rəyinizi bilmək istərdik. Bu, bir növ 
siyasi sualdır. 

И л щ а м   Я л и й е в: Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan dəfə-
lərlə öz mövqeyini açıq, birmənalı şəkildə bildirmişdir. Həm 
İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində, eyni zamanda, baş-
qa formatda da birmənalı mövqeyimiz bəllidir. Fələstin–
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İsrail münaqişəsi tezliklə öz həllini tapmalıdır. Müstəqil Fə-
ləstin dövləti yaradılmalıdır və Fələstin xalqı, uzun illər bö-
yük əziyyətlər çəkən xalq müstəqilliyə qovuşmalıdır. Bu 
mövqeyi biz təkcə İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində 
deyil, eyni zamanda, digər beynəlxalq təşkilatlarda məsələ 
müzakirə olunanda da müdafiə edirik. Bu məsələ öz həllini 
taparsa, bütün Yaxın Şərqdə vəziyyət sabitliyə doğru sürətlə 
yaxşılaşacaqdır. 

С у а л: Zati-aliləri, mən İraq məsələsinə toxunmaq istəyi-
rəm. Bilirsiniz ki, İraqda hazırda əcnəbi qüvvələr var, qan tö-
külür. Bu məsələyə Sizin münasibətiniz necədir? 

И л щ а м   Я л и й е в: Biz  İraqın  ərazi  bütövlüyünü  dəstək-
ləyirik.  Əminik  ki,  İraq  xalqı  ölkəsinin  ərazi  bütövlüyünü 
saxlayacaq və möhkəmləndirəcəkdir. İraqda mövcud olan daxi-
li çəkişmələr bizi çox narahat edir. Əlbəttə ki, İraqın vahid 
dövlət kimi fəaliyyətini davam etdirməsi həm İraq xalqı üçün 
lazımdır, həm də bütün bölgə üçün lazımdır. 

O ki qaldı İraqda yerləşən xarici qüvvələrə, əlbəttə ki, 
onlar gec-tez İraqı tərk etməlidirlər. Əsas məsələ bundadır 
ki, onlar nə vaxt İraqdan çıxmalıdır. Mən hesab edirəm ki, 
əgər onlar İraqdan bu gün çıxarılarsa, orada vəziyyət daha 
da gərginləşə bilər. Eyni zamanda, onlar orada uzun müddət 
qala bilməzlər. Yəni bütün səylər ona yönəldilməlidir ki, 
İraqda güclü idarəçilik sistemi yaradılsın. İraqın dövlət haki-
miyyəti bütün ölkəni əhatə etsin. Müharibə zamanı müəyyən 
dərəcədə pozulmuş dövlət idarəçilik sistemi bərpa olunsun, 
milli ordu və polis qüvvələri İraqda asayişi qoruya bilsinlər. 
Ondan sonra xarici silahlı qüvvələr İraqdan çıxmalıdır. 
Bizim bu məsələyə baxışlarımız bundan ibarətdir. 

С у а л: Зати-алиляри, Иранын нцвя програмы иля баьлы Сизин 
фикринизи билмяк истярдик. Чцнки билирсиниз ки, Иран уранын зян-
эинляшдирилмяси ишини давам  етдирир. Америка Бирляшмиш Штатлары 
вя диэяр дювлятляр тяряфиндян Ирана бир нюв зярбя ендирилмяси 
горхусу вар. 

И л щ а м  Я л и й е в: Азярбайъан дювляти бу мясяля иля 
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баьлы юз мювгейини дяфялярля билдирмишдир вя бу мювге щяр 
кяся бяллидир. Биз щесаб едирик ки, бу мясяля вя бу мцба-
щисяляр йалныз вя йалныз данышыглар йолу иля, сцлщ йолу иля щялл 
олунмалыдыр. Ялавя эярэинлийя эятириб чыхара биляъяк щяр щансы 
аддымлар атылмамалыдыр. Щяр бир юлкя кими, Иран да юз нцвя 
технолоэийаларыны бейнялхалг гайдалар чярчивясиндя инкишаф 
етдиря биляр. Бу мясяля иля билаваситя мяшьул олан Бейнялхалг 
Атом Енержиси Аэентлийи фяалиййят эюстярир, о тяшкилатын гай-
даларына уйьун олан шякилдя инкишаф етдиря биляр. 

Ону да билирик ки, Иранын нцвя програмы бязи юлкяляри чох 
наращат едир. Бу да нязяря алынмалыдыр. Бцтцн бу мясяляляри 
щялл етмяк цчцн мцлтяг чох ачыг, эениш, бцтцн мараглы 
тяряфлярин иштиракы иля диалог апарылмасы зяруридир. Иран бизим 
цчцн дост юлкядир. Бизим бюйцк сярщядимиз вар. Истяйирик ки, 
Иран халгы сцлщ, тящлцкясизлик шяраитиндя йашасын. 

А б д у л л а   Щ я с я н: Ъянаб Президент, чох саь олун. 
Чох ятрафлы ъавабларыныза эюря Сизя бир даща тяшяккцр едирям.  

 
* * * 

 
Майын 7-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 

Ялийевин Мисир Яряб Республикасына рясми сяфяри баша чат-
мышдыр. 

Азярбайъанын вя Мисирин Дювлят байраглары иля бязядилмиш 
Гащиря щава лиманында президент Илщам Ялийеви вя ханымыны 
Мисирин йцксяк вязифяли рясми шяхсляри бюйцк щюрмят вя ещти-
рамла йола салдылар. 

Президент Илщам Ялийев щямин эцн ахшам Бакыйа эялди. 
Азярбайъан президентини ЩейдярЯлийев адына Бейнялхалг 

Щава Лиманында Баш назир Артур Расизадя, Президентин Иъра 
Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев вя Бакы Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов гаршыладылар.   
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ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ  НИКОЛА  САРКОЗИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Франса Республикасынын Президенти вязифясиня сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Азярбайъан Республикасы иля Франса Республикасы ара-

сында тяшяккцл тапмыш достлуг мцнасибятляриня бюйцк ящя-
миййят верирям. Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляр, 
гаршылыглы мараг доьуран бир чох сащялярдя ямякдашлыьымыз 
халгларымызын рифащы наминя даим инкишаф едяъяк вя эениш-
ляняъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 7 май 2007-ъи ил 
 



 119

 
 

 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV 9 MAY QƏLƏBƏ 
BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN 
MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR  
 
Бакы 
 
9 май 2007-ъи ил 

 
Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 

62-ci ildönümü münasibətilə mayın 9-da ölkəmizin paytax-
tında təntənəli mərasim keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mə-
rasimdə iştirak etmişdir.  

Xatırladaq ki, faşizm üzərində qələbənin əldə olunmasında, 
SSRİ-nin bu müharibədə qazandığı tarixi qələbədə çox böyük 
payı olan Azərbaycan xalqı özünün 600 min oğul və qızını 
cəbhəyə yola salmışdı. Bunların təxminən yarısı döyüşlərdə 
həlak olmuşdur. Müharibə zamanı göstərdikləri igidliyə görə 
ölkəmizin 120-dən çox vətəndaşı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı-
na layiq görülmüş, 170 mindən çox əsgər və zabitimiz müxtəlif 
orden və medallarla təltif edilmişdiр. Azərbaycan diviziyaları 
Qafqazdan Berlinədək şanlı döyüş yolu keçmiş, yüzlərlə həm-
yerlimiz isə partizan dəstələrinin tərkibində vuruşmuşdur. 
İkinci dünya müharibəsində şərəfli döyüş yolu keçmiş Azər-
baycan övladlarının tarixi şücaətləri heç vaxt yaddaşlardan 
silinməyəcək, gənc nəslə vətənpərvərlik nümunəsi olacaqdır. 

Böyük Vətən müharibəsinin görkəmli sərkərdələrindən biri, 
xalqımızın rəşadətli oğlu, tank qoşunları general-mayoru, iki 
dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önünə 
toplaşmış müharibə veteranları, ictimaiyyətin nümayəndələri, 
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paytaxt sakinləri Azərbaycan prezidenti İlham  Əliyevi hörmət 
və ehtiramla qarşıladılar.   

Dövlətimizin başçısı müharibə və əmək veteranlarının hər 
biri ilə səmimiyyətlə görüşdü, onları Qələbə bayramı mü-
nasibətilə təbrik etdi.  

Prezident İlham Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
Həzi Aslanovun qəbirüstü abidəsi önünə əklil qoydu, İkinci 
dünya müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş cəsur 
sərkərdənin, xalqımızın igid oğullarının əziz xatirəsini dərin 
ehtiramla yad etdi.  

Azərbaycanın Dövlət himni əzəmətlə səsləndi.  
Dövlətimizin başçısı 1941–45-ci illərin ağır və çətin sı-

naqlarından keçmiş veteranlara yaxınlaşaraq, onların prob-
lemləri, qayğıları ilə maraqlandı. Veteranlar ümummilli lide-
rimiz Heydər Əliyevin onlara göstərdiyi diqqət və qayğını 
xatırladaraq, onun siyasi xəttini davam etdirən prezident 
İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Onlar 
ölkəmizin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi üçün çalışan dövləti-
mizin başçısını bundan sonra da dəstəkləyəcəklərini vurğu-
ladılar.     

Prezident İlham Əliyev Böyük Vətən müharibəsi veteran-
ları ilə xatirə şəkli çəkdirdi.  

Respublikamızın rəhbəri hərbi marşın sədaları altında 
Fəxri qarovul dəstəsinin önündən keçdi.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev daha sonra iki dəfə 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun ailə üzvləri, yaxın 
qohumları ilə səmimi görüşdü, Qələbə günü münasibətilə 
onları təbrik etdi. 



 121

 
 

 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
MİLLİ MƏCLİSDƏ «HEYDƏR ƏLİYEV  
XATİRƏ ZALI»NIN AÇILIŞINDA İŞTİRAK 
ETMİŞДИР 
 
Милли Мяълис 
 
9 май 2007-ъи ил  

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 9-da Milli 

Məclisdə «Heydər Əliyev xatirə zalı»nın açılışında iştirak 
etmiş, parlament binasının birinci və ikinci mərtəbəsində 
aparılan yenidənqurma və bərpa işləri ilə tanış olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısını binanın qarşısında Milli Məclisin 
sədri Oqtay Əsədov və parlament sədrinin müavinləri hörmətlə 
qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə xatirə zalı ilə tanış oldu. 
Məlumat verildi ki, xatirə zalında ümummilli liderimizin glə-
cək nəsillərə örnək olan həyat yolunu, siyasi, dövlətçilik fəa-
liyyətini əks etdirən eksponatlar toplanmışdır. «Böyük həyatın 
astanasında», «Sovet təhlükəsizlik xidməti  leytenantından 
generalınadək», «Sovet Azərbaycanını ucaldan rəhbər», «Qa-
yıdış: müstəqillik uğrunda yenilməz mübariz», «Qurtuluş: 
müstəqil dövlətin xilaskarı və qurucusu», «Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa olunacaqdır», «Azərbaycan ordusu müstəqil 
dövlətimizin əsas dayağıdır», «Azərbaycançılıq, müstəqillik, 
dövlətçilik» və «Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinin ba-
nisi» bölmələrində Heydər Əliyevin uşaqlıq, gənclik illərinə, 
Sovet İttifaqının dövlət təhlükəsizliyi sistemində ilk azərbay-
canlı generalın 1944–67-ci illəri əhatə edən fəaliyyətinə, siyasi 
və dövlət xadimi kimi, Sovet Azərbaycanına başçılıq etdiyi 
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dövrə, ulu öndərin qurtuluş missiyasına dair, milli-mənəvi də-
yərlərimizin qorunmasına, xarici siyasətinə aid fotoşəkillər 
toplaнmışdır. Dağlıq Qarabağ probleminə həsr edilmiş guşə, 
habelə ulu öndərin və prezident İlham Əliyevin Milli Məclisin 
fəaliyyəti barədə fikirləri diqqəti cəlb edir.  

Zalda Heydər Əliyevin özünün əsərləri, eləcə də onun həyatı, 
siyasi fəaliyyəti ilə bağlı və ömür-gün yoldaşı Zərifə xanım 
haqqında yazılmış çoxsaylı kitablar, ulu öndərin 1993-cü il 
iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 
seçilməsi üzrə səsvermənin nəticələri, parlamentin sədri seçilməsi 
haqqında qərar, parlamentə rəhbərlik etdiyi dövrdə imzaladığı 
sənədlər, beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin reallığa çevrilməsi, 
xarici və daxili siyasətə, iqtisadi islahatlara, mədəniyyətə və s. 
dair qəbul olunmuş tarixi qərarların surətləri, ona verilmiş 
xidməti və deputatlıq vəsiqələri nümayiş etdirilir. 

«Heydər Əliyev irsi davam edir» adlı xüsusi bölmədə ulu 
öndərin siyasi varisi prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti ilə 
bağlı fotoşəkillər toplanmışdır. Burada ulu öndərin vəfatından 
sonra deputatların və Milli Məclis aparatı  əməkdaşlarının 
ürək sözlərini yazdığı Xatirə kitabı da vardır. Azərbaycan 
parlamentinə gələcək hər bir xarici qonaq bu zalla tanış ola-
caqdır.  

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı stendlərdəki materiallarla 
tanış oldu,  ümummilli liderin burada qoyulmuş büstünə baxdı.  

Dövlətimizin başçısı xatirə zalının Fəxri qonaqlar kitabına 
ürək sözlərini yazdı:  

«Heydər Əliyev xatirə zalı»nda nümayiş etdirilən eks-
ponatlar ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirir. Bütün 
dövrlərdə Heydər Əliyev doğma xalqına sədaqətlə xidmət 
etmişdir. 70–80-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri kimi və müs-
təqil Azərbaycanın prezidenti kimi, Azərbaycanın inkişafın-
da, dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında və möh-
kəmlənməsində onun müstəsna xidmətləri olmuşdur.  

1993-cü ildə Milli Məclisin sədri kimi, Azərbaycanın ağır 
və təhlükəli vəziyyətdən çıxarılmasında ulu öndərin müdrik-
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liyi, siyasi təcrübəsi və cəsarəti əsas rol oynamışdır. Həmişə 
öz fəaliyyətində Azərbaycan xalqına arxalanan milli lideri-
miz 1993–2003-cü illərdə müstəqil Azərbaycanın prezidenti 
kimi, ölkəmizin hərtərəfli inkişafında və beynəlxalq möv-
qelərinin möhkəmlənməsində əsas və əvəzolunmaz rol oyna-
mışdır.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xal-
qının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.  

         İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

9 may 2007-ci il».  
 

* * * 
 
Президент Илщам Ялийев сонра Милли Мяълисин инзибати 

бинасынын биринъи вя икинъи мяртябяляриндя апарылан йенидян-
гурма вя тямир ишляри иля таныш олду, кичик конфранс салонуна 
бахды. Билдирилди ки, мцасир стандартлара уйьун тямир олунан 
салонда ясасян парламентин даими комиссийалары иъласларынын, 
хариъи гонагларла эюрцшлярин вя брифинглярин кечирилмяси нязярдя 
тутулур. Дювлятимизин башчысы бурада давам  етдирилян тямир 
ишляринин баш планы иля таныш олду, пайтахтын мянзярясини сейр 
етди. Йенидянгурма вя тямир ишляринин йцксяк сявиййядя 
апарылдыьыны билдирян президент деди ки, мян дцнйа юлкяляринин 
бир чохунун парламентляриндя олмушам, анъаг беля эюзяллик 
эюрмямишям. 

Милли Мяълисин сядри Огтай Ясядов дювлят башчысына тяшяк-
кцр едяряк гейд етди ки, юлкямиздя апарылан бцтцн абадлыг, 
гуруъулуг ишляри Сизин адынызла баьлыдыр. Азярбайъан инкишаф 
едир, эцнц-эцндян гцдрятлянир. 

Билдирилди ки, юлкямизин «Азяраграртикинти» Сящмдар Ъямий-
йяти вя Тцркийянин «Пим проже» ширкяти йенидянгурма вя тямир 
ишлярини уьурла баша чатдырмышдыр. Лайищя мцяллифляри мемарлар 
Ъялал Юзкан. Айщан Тцркер вя Мещман Эюйцшовдур. 

Сонра дювлятимизин башчысы парламент иъласларынын кечирилдийи 
салонда депутатлар вя журналистляр цчцн йарадылмыш шяраитля 
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марагланды, икинъи мяртябядяки фойени эязди, йцксяк сявиййядя 
эюрцлян тямир ишляриндян разылыьыны сюйляди. Президентя мялумат 
верилди ки, Халг ряссамы Тоьрул Няриманбяйовун 1980-ъи илдя 
фойенин диварында чякдийи  бюйцк панно да бярпа олунмушдур. 
Бу, улу юндяр Щейдяр Ялийевин севдийи надир ясярлярдян бири иди. 
Дювлятимизин башчысы бурада парламентин сядри вя мцавинляри 
иля хатиря шякли чякдирди. 

Президент Илщам Ялийев бинанын биринъи мяртябясинин ясас 
эиришиндя Щейдяр Ялийевин тунъдан щазырланмыш абидяси юнцня 
эцл дястяси гойду. 

Дювлятимизин башчысы Милли Мяълисин гаршысында вя ятрафында 
апарылан тикинти-тямир ишляри иля дя марагланды. Билдирилди ки, 
шящяримизин симасында юз йери олан парламент бинасынын ятрафы 
да тамамиля йенидян гурулаъаг, мцасир фявваря гурашдырыла-
ъагдыр. Щазырда ясас бинанын йанында депутатлар цчцн кор-
пусун тикинтисиня башланмышдыр.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 
MƏZARINI ZİYARƏT ETMİŞDİR 
 
10 май 2007-ъи ил 

 
Mayın 10-da müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və 

qurucusu, xalqımızın dahi oğlu və ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümüdür. Xalqımız, bü-
tün dünyada Heydər Əliyevi tanıyanlar və sevənlər dördüncü 
ildir bu dahi şəxsiyyətin doğum gününü onsuz qeyd edirlər. 
Ümummilli liderimizin ad günü ərəfəsində olduğu kimi, mayın 
10-da da sübh tezdən respublika ictimaiyyətinin nümayən-
dələri, ölkəmizin müxtəlif rayon və şəhərlərindən Bakıya gəl-
miş insanlar, qonaqlar axın-axın Fəxri xiyabana üz tutur, ulu 
öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edir, onun ruhuna dua 
oxuyurlar.  

Xalqımızın xilaskar oğlunun doğum günündə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı, ulu ön-
dərin doğmaları, yaxınları onun məzarını ziyarət etmək üçün 
Fəxri xiyabana gəldilər. 

Prezident İlham Əliyev ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin məzarının önünə əklil qoydu, onun ruhu qarşısın-
da baş əydi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni 
səsləndi.  

Sonra prezident İlham Əliyev və onun ailə üzvləri gör-
kəmli oftalmoloq, akademik Zərifə xanım Əliyevanın, gör-
kəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim, alim 
Tamerlan Əliyevin məzarlarını ziyarət etdilər və gül dəs-
tələri qoydular.  
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məzarının ziyarət 
edilməsi mərasimində Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məc-
lisin sədri Oqtay Əsədov, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri 
Ramiz Mehdiyev, nazirlər, komitə və şirkət rəhbərləri, Milli 
Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Bakıdakı diplomatik 
nümayəndəliklərinin rəhbərləri iştirak edirdilər. 
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УЛУ ЮНДЯР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН  
ДОЬУМ ЭЦНЦНДЯ ЙАШЫЛ ТЕАТРЫН  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
Бакы, Йашыл Театр 
 
10  май 2007-ъи ил 
 
Mayın 10-da, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əli-

yevin doğum günündə Bakıda Yaşıl Teatrın əsaslı təmir və 
yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak et-
mişdir. 

Dövlətimizin  başçısını  və  xanımı  Mehriban  Əliyevanı  
teatra  toplaşan  paytaxt  sakinləri,  dövlət  və hökumət nüma-
yəndələri hərarətlə qarşıladılar. 

Xatırladaq ki, ötən əsrin 60-cı illərində istifadəyə verilmiş 
Yaşıl Teatr Bakıda mühüm mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirildiyi, 
paytaxt sakinlərinin sevimli istirahət yerlərindən biri olmuşdur.  
Burada dünyanın və keçmiş SSRİ-nin ən məşhur incəsənət usta-
ları  çıxış etmişlər. Lakin sonradan baxımsızlıq üzündən teatr 
fəaliyyətini tamamilə dayandırmışdı. 1990-cı ildən isə büsbütün 
bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Teatrın Bakı üçün önəmini nəzərə 
alan prezident İlham Əliyev 2005-ci ilin avqustunda onun əsaslı 
şəkildə yenidən qurulması barədə göstəriş vermişdi. Dövlətimizin 
başçısı burada işlərin gedişi ilə şəxsən maraqlanırdı. Bu diqqət və 
qayğı, habelə inşaatçıların səyləri sayəsində Yaşıl Teatr simasını 
tamamilə dəyişmişdir. Açılış mərasiminə toplaşanlar bunu min-
nətdarlıqla vurğuladılar. 

Dövlətimizin başçısı açılış mərasimində nitq söylədi. 
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Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
Bu gün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümü tamam olur. Biz bu 
gözəl gündə sizinlə bərabər Yaşıl Teatrın açılışına toplaşmışıq. 
Əslində, bildiyiniz kimi, Yaşıl Teatr 1960-cı illərdə tikilibdir. 
Ancaq nəzərə alsaq ki, bura tamamilə yenidən qurulub, 
yenidən inşa edilib, biz tam haqlı olaraq deyə bilərik ki, bu gün 
Yaşıl Teatrın ikinci həyatının başlanmasında iştirak edirik. Bu 
gözəl teatr həmişə bakılıların ən sevimli yerlərindən biri 
olmuşdur. 60-cı illərdə tikilmiş və istifadəyə verilmiş bu gözəl 
mədəniyyət ocağı Bakıya həm yaraşıq verirdi, həm də burada 
çox gözəl tədbirlər keçirilirdi. Azərbaycanın çox tanınmış, çox 
məşhur ifaçıları, müğənnilər, yaradıcı qruplar burada öz məha-
rətляриni göstərmişlər. 

Mən çox şadam ki, biz qısa müddət ərzində bu teatrın 
yenidən fəaliyyətə başlamasına nail ola bilmişik. Bundan 
sonra Yaşıl Teatr uzun illər, onilliklər ərzində Azərbaycan 
xalqına xidmət edəcəkdir. Mən bu teatrın bərpasında işti-
rak etmiş bütün insanlara dərin təşəkkürümü, minnətdar-
lığımı bildirmək istəyirəm. 

Teatrın bərpasının tarixi də çox maraqlıdır. Xatirim-
dədir, düz iki il bundan əvvəl «Gülüstan» sarayında müstə-
qillik gününə həsr edilmiş tədbirdən sonra mən saraydan 
çıxaraq, yuxarıdakı yolla piyada öz iş yerimə gedirdim. 
Yuxarıdan bu teatrın vəziyyətinə baxdım və gözümün qar-
şısında çox acınacaqlı mənzərə canlandı. Teatr faktikи ola-
raq dağılmışdı. Bu gün qaranlıq düşəndən sonra burada 
nümayiş etdiriləcək filmdə o kadrlar göstəriləcəkdir. Mən 
dərhal Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına göstəriş 
verdim – teatr onların tabeliyindədir – layihə hazırlanсын. 
Memarlar, inşaatçılar çox gözəl layihə hazırladılar və  yeni-
dənqurma işləri başlandı. İndi, iki il keçmədən biz bu teatrın 
açılışında iştirak edirik. 

Mən bu gün xüsusilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
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əməkdaşlarının işini qeyd etmək istəyirəm. Onların böyük 
fəaliyyəti olubdur. Düzdür, tikintiyə mən özüm nəzarət et-
mişəm. Tikinti gedən zaman dəfələrlə vəziyyətlə tanış olmu-
şam. Ancaq deyə bilərəm ki, şəhərin rəhbəri Hacıbala 
Abutalıbov bu teatrın tikintisində gündəlik rejimdə iştirak 
edirdi. Mən hər dəfə ona zəng edəndə və ya işdə olmayanda, 
özü zəng edib deyirdi ki, Yaşıl Teatrdayam. Mən bilmirəm, 
bəlkə hər zaman burada deyildi, amma ədalət naminə 
deməliyəm ki, doğrudan da Hacıbala müəllim bu işlərdə çox 
böyük həvəslə iştirak edirdi. İndi teatr artıq fəaliyyətə baş-
layır, o bundan sonra Yaşıl Teatrda olduğunu deyə bilməyə-
cəkdir. Amma indi Azərbaycanda, Bakıda o qədər gözəl bi-
nalar, obyektlər tikilir ki, əlbəttə, hər bir rəhbər üçün iş 
tapılar. 

Əziz dostlar, biz çox istəyirdik, çox çalışırdıq ki, mayın 10-
na qədər teatr hazır olsun və biz məhz bu gün onun açılışını 
qeyd edək. Bu gün bizim üçün çox əziz bir gündür. Bu gün 
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin doğum günüdür. 
Heydər Əliyevin  Azərbaycan  tarixində  xidmətləri   əvəzsizdir.   
İctimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə – 
həm  70–80-ci illərdə, həm də müstəqillik illərində həmişə öz 
xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. Həmişə öz xalqının qayğıları 
ilə yaşayırdı. Məşhur adamlardan, siyasətdə böyük uğurlar 
qazanmış insanlardan, liderlərdən soruşurlar ki, bu uğurların 
sirri nədir, bu müvəffəqiyyətli siyasətin səbəbi nədir? Jurna-
listlər bir çox hallarda ulu öndərə belə suallar verirdilər. O heç 
vaxt özü haqqında danışmağı xoşlamırdı. Ancaq biz, onun 
davamçıları, vəziyyəti real təhlil edə bilən şəxslər, əlbəttə, bilirik 
ki, o siyasətin  uğuru  ilk  növbədə  onun  müdrikliyi,  uzaqgö-
rənliyi,  siyasi  nüfuzu,  cəsarəti  saйəsində  mümkün olmuşdur.  
Bütün  bu  amillərlə  yanaşı,  məncə  ən  başlıca  amil  onun  
Azərbaycan  xalqına  olan  sevgisi, məhəbbətidir. Bu ən başlıca 
amildir. Əgər bu olmasaydı, heç vaxt heç bir rəhbər heç bir 
uğur qazana bilməzdi. Yenə də deyirəm, 1969-cu ildə Azər-
baycana rəhbərliyə gəldiyi dövrdə Azərbaycan müttəfiq 
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respublikalar arasında ən geridə qalmış idi, faktikи olaraq, 
sənaye istehsalı yox idi. İqtisadiyyatımız aqrar sektor üzərində 
qurulurdu, o da yavaş-yavaş tənəzzülə uğrayırdı. Ancaq Azər-
baycanda 1982-ci ilə qədər, 13 il ərzində əldə edilmiş nailiyyət-
lər Azərbaycanı həm sənayenin inkişafı baxımından, həm də 
yeni müəssisələrin yaranması, kənd təsərrüfatının, sosial sekto-
run inkişafı baxımından bütün Sovet İttifaqı respublikaları 
arasında birinci yerə çıxarmışdı. 

Eyni  zamanda,  hamımız  yaxşı  xatırlayırıq  ki,  90-cı  il-
lərin  əvvəli  –  Azərbaycan  öz  dövlət müstəqilliyini 1991-ci ildə 
bərpa etmişdir – Azərbaycanda nə qədər ağır, çətin illər idi. 
Faktikи olaraq, ölkəmizin gələcəyi şübhə altında idi. Biz müs-
təqilliyi əldən də verə bilərdik. Necə ki, vaxtilə birinci demok-
ratik respublika iki ildən sonra süqut etmişdi, bu dəfə də 
müstəqilliyin bərpasından iki il keçməmiş yenə də Azərbaycan 
dövləti üçün çox böyük təhlükə var idi. İndi təsəvvür etmək 
çətindir ki, əgər 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə  
Azərbaycanda  rəhbərliyə  gəlməsəydi,  bizi  nələr  gözləyə  
bilərdi.  Hər  halda,  Azərbaycan  çox  böyük çətinliklərlə üz-
ləşə  bilərdi  və bizim müqəddəratımız,  müstəqil  dövlət  kimi  
yaşamağımız şübhə altına  düşə bilərdi. Dünyada bir çox 
xalqlar var ki, onların dövlət müstəqilliyi yoxdur, yaxud, on-
lar nə vaxtsa bunu itiriblər. Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, 
məhz ölkəmiz üçün ən ağır və çətin günlərdə xalq müdrikliyini 
göstərərək, öz rəhbərini dəvət etdi, onu dəstəklədi, ona inandı. 
O da xalqın dəstəyinə arxalanaraq, 10 il ərzində Azərbaycanı 
ən geridə qalmış yerlərdən, iqtisadi iflic vəziyyətindən, total 
böhrandan ən sürətlə və dinamik inkişaf edən ölkələr sırasına 
daxil etdi. İndi Azərbaycanın reallıqları bunu göstərir. 

Bu gün əldə edilmiş uğurların təməli məhz 90-cı illərin 
ortalarında qoyulmuşdur. Heydər Əliyevin bacarığı, onun 
siyasi nüfuzu, cəsarətli siyasəti, iqtisadi və siyasi islahatlar 
Azərbaycanı bu illər ərzində çox yüksək zirvələrə 
qaldırmışdır.  Biz  dalbadal üçüncü  ildir  iqtisadi artım cə-
hətdən dünyada  birinci yer  tutan ölkəyik. Bu gün Azər-
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baycanda ictimai-siyasi sabitlik tam şəkildə bərqərar olu-
nubdur. Azərbaycan xalqı quruculuq işləri ilə məşğuldur. 
Biz ölkəmizi gücləndiririk, abadlaşdırırıq. Ölkəmizin hər bir 
yerində – Bakıda, müxtəlif şəhər və rayonlarda çox böyük qu-
ruculuq-abadlıq işləri aparılır və hər bir vətəndaş bu işlərdə 
çox fəal iştirak edir. Hamı bu gözəl ab-havadan çox 
bacarıqla istifadə edir ki, ölkəmiz daha da güclənsin, bey-
nəlxalq müstəvidə öz yerini möhkəmlətsin və Azərbaycan 
xalqı rahat, sülh, firavanlıq şəraitində yaşasın. Bu, Heydər 
Əliyevin arzusu idi və o, öz fəaliyyəti ilə, öz səyləri ilə Azər-
baycanı bu yola çıxardı. Ölkəmiz üçün ən ağır, çətin illərdə 
əsl liderlik keyfiyyətlərini göstərərək Azərbaycanı dünya-
nın ən inkişaф едян ölkələri siyahısına sala bildi. 

İndi bizim beynəlxalq nüfuzumuz da çox möhkəmdir.  
Ulu öndər tərəfindən başlanmış uğurlu neft strategiyası 
bu gün Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əsas səbəbidir. 
Əgər o olmasaydı, biz bu uğurları əldə edə bilməzdik. Son 
illər ərzində bizim dövlət büdcəmiz, ümumi daxili məh-
sulumuz kəskin şəkildə artıbdır. Azərbaycanın həm iqtisadi, 
həm sosial, həm də siyasi inkişafı onu göstərir ki, ölkə 
inamla irəliləyir. Bunu təkcə biz demirik, Azərbaycana gəl-
miş hər bir insan – qonaq, yaxud da rəsmi şəxs bunu görür. 

Biz çox sürətlə inkişaf edirik, çox yüksək sürət götür-
müşük və bu sürətlə irəli gedirik. Yenə də deyirəm, bütün bu 
işlərin səbəbkarı ulu öndər olmuşdur. Məhz buna görə 
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qəlbində həmişə yaşa-
yacaqdır. Məhz buna görə 1993-cü ildə xalq ona üz tutdu. 
Baxmayaraq ki, o vaxt Azərbaycanda imkanlara malik 
olan kifayət qədər şəxslər var idi, hakimiyyətə iddialı kifa-
yət qədər adamlar var idi. Onların həm maliyyə imkanları 
geniş idi, həm də hərənin yanında bir silahlı dəstəsi də var 
idi. Yadınızdadır ki, burada anarxiya, xaos hökm sürürdü. 
Dövlət idarəçiliyi pozulmuşdu, asayiş pozulmuşdu və hərə 
özü üçün bir ağa idi. Ancaq Heydər Əliyevin o vaxt nə 
ordusu var idi, nə silahlı dəstəsi var idi, nə də başqa im-
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kanı var idi. Onun ancaq siyasi bacarığı və 70–80-ci illərdən 
etibarən xalqın ürəyində qalan o inam, sevgi və məhəbbət. 
Xalq da düzgün seçim etdi. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır 
və o ağır günlərdə öz liderini dəvət etdi. 

Bu gün biz hamımız xoşbəxtik ki, inkişaf edən ölkədə 
yaşayırıq. O ölkədə ki, orada sabitlik var. O ölkədə ki, və-
təndaş cəmiyyəti yaradılıbdır. O ölkədə ki, xalqla iqtidar 
arasında birlik var, cəmiyyətdə arxayınlıq var, sakitlik var, 
əmin-amanlıq var. İnsanlar öz işləri ilə məşğul olurlar, onla-
rın sosial vəziyyəti yaxşılaşır. Biz bunu  da  rəsmi rəqəmlər-
dən  görürük.  Azərbaycanda  yoxsulluğun  səviyyəsi  49  fa-
izdən  20  faizə  düşübdür. Əminəm ki, bu ilin nəticələrinə 
görə yenə də kəskin şəkildə düşəcəkdir. Azərbaycanda yüz 
minlərlə insan yeni iş yeri ilə təmin olunur. Bütün bunlara 
görə biz ulu öndərə borcluyuq. Bizim də borcumuz ondan 
ibarətdir ki, bu yolu davam etdirərək, onun siyasətinə sadiq 
qalaq və onun qoyduğu yolla bundan sonra da inkişaf edək. 

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi, son illər 
ərzində Azərbaycanda mədəniyyət ocaqlarının təmiri və 
yaradılması çox sürətlə gedir. Bax, bu gün Yaşıl Teatr açılır. 
Bir neçə teatrda – Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Rus Dram 
Teatrında, Kukla Teatrında təmir-bərpa işləri gedir. Azər-
baycan Dövlət Dram Teatrında təmir işləri başlanmalıdır, 
layihə təqdim olunmuşdur. Düzdür, layihəyə mənim bəzi 
iradlarım olmuşdur, yeni layihə işlənilir. Biz yaxın zaman-
larda Opera və Balet Teatrının əsaslı təmirinə başlayacağıq. 
Bütün bu təmirlər ən yüksək dünya səviyyəsində aparıla-
caqdır. 

Muzeylər təmir edilir. Tarix muzeyi, Ədəbiyyat muzeyi, 
İncəsənət muzeyinin iki binası təmir edilir, ondan sonra 
Muzey Mərkəzi təmir olunacaqdır. Mən «İstiqlal» muzeyi-
nin yaradılması haqqında sərəncam vermişəm. Ən gözəl,  
müasir üslubda tikiləcək Xalça muzeyinin layihəsi təsdiq 
edilib və yaxın zamanlarda tikintiyə başlayacağıq. Azər-
baycanda Muğam Mərkəzi tikilir. Hər bir Bakı sakini üçün 
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əziz olan «Nizami» kinoteatrının bərpasına başlayacağıq. 
Layihə öz təsdiqini tapıbdır. Biz yaxın zamanlarda onu 
da ən yüksək dünya səviyyəsində təmir edəcəyik. Heydər 
Əliyev adına saray əsaslı təmirə dayandırılıb və bir ildən 
sonra onun açılışı olacaqdır. Heydər Əliyev adına İdman-
Konsert Kompleksində əsaslı təmir-bərpa işləri aparılır. 
Yəqin ki, bir aydan sonra tam şəkildə hazır olacaqdır. 

Mənim sərəncamımla bu yaxınlarda Heydər Əliyev Mər-
kəzinin yaradılması da nəzərdə tutulubdur. O da çox  möh-
təşəm  mərkəz  olacaq  ki,  orada  bütün  tədbirləri  keçirmək  
mümkün  olsun.  Bir  sözlə,  bu  gün Azərbaycanda ən yüksək 
səviyyədə təmir olunan və yaxud da öz təmirini gözləyən 18 
mədəniyyət ocağı var. Yəni, Azərbaycanın reallıqları budur. 
Hər bir sahədə belədir. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. 
Bəlkə də bu gün  bütün  sahələrdə  görülən  işlər   haqqında   
danışmağa   ehtiyac  yoxdur.  Amma  bunlar  Azərbaycanın 
reallıqlarıdır. Bu yol bizə uğur gətirəcək və gətirir. Bu yol 
Heydər Əliyev yoludur, bu yol inkişaf yoludur, bu yol tərəqqi 
yoludur, bu yol qələbə yoludur! Mən bu yolda bütün Azər-
baycan xalqına yeni-yeni uğurlar arzulayıram! 

Sağ olun. 
 

* * * 
 
Sonra  incəsənət  ustalarının  iştirakı  ilə  bayram  konserti  

oldu,  xalqımızın  ümummilli  lideri  Heydər Əliyevin və pre-
zident İlham Əliyevin Azərbaycanın tərəqqisi, beynəlxalq 
aləmdə tanınması, sürətli inkişafı naminə gördüyü tarixi iş-
ləri, eləcə də Yaşıl Teatrın əvvəlki və indiki vəziyyətini əks 
etdirən film göstərildi. 

Yamyaşıl ot örtüyü, yaraşıqlı oturacaqları, məhəccərlər, 
qranit döşəmə, ən müasir işıqlandırma sistemi, fəvvarələr və 
şəlalə analoqu olmayan, ərazisi iki dəfə genişləndirilmiş 
teatrın ümumi görünüşünə xüsusi gözəllik bəxş edir. 2500 ta-
maşaçı yeri olan teatrda 40 yeraltı otaq tikilmişdir. 
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* * * 
 
Сонра улу юндяр Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 84-ъц 

илдюнцмц иля ялагядар атяшфяшанлыг олду. 
Президент Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева 

атяшфяшанлыьы сейр етдиляр, театрын сящнясиня эяляряк инъясянят 
усталары иля эюрцшдцляр, онлара чыхышларына эюря тяшяккцрлярини 
билдирдиляр вя уьурлар арзуладылар. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN POLŞAYA 
İŞGÜZAR SƏFƏRİ 
 
11 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 11-də Polşa Respublikasına işgüzar səfərə yola düş-
müşdür.  

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar.  

 
* * * 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ma-

yın 11-də Krakov şəhərində keçiriləcək Enerji sammitində 
iştirak etmək üçün Polşa Respublikasına işgüzar səfərə gəl-
mişdir. 

Krakovun Balitse hava limaninda Azərbaycan preziden-
tinin şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Dövlətimizin başçısını Polşanın yüksək vəzifəli dövlət və 
hökumət nümayəndələri, Krakov şəhərinin rəhbərliyi böyük 
hörmət və ehtiramla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyevə gül dəstəsi təqdim olundu.   
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AZƏRBAYCAN, UKRAYNA VƏ GÜRCÜSTAN 
PREZİDENTLƏRİNİN ÜÇTƏRƏFLİ GÖRÜŞÜ 
 
Краков, «Шертон» мещманханасы 
 
11 май 2007-ъи ил 

 
Mayın 11-də Krakov şəhərinin «Şerton» mehman-

xanasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli-
yev, Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko və Gürcüstan prezi-
denti Mixеil Saakaşvili arasında üçtərəfli görüş keçirilmişdir.  

ЭУАМ чярчивясиндя ямякдашлыьын щазыркы вязиййятиндян 
данышан дювлят башчылары ялагялярин даща да эенишляндирилмяси вя 
мющкямляндирилмясинин ваъиблийини, енержи вя няглиййат сащя-
ляриндя ишбирлийи цчцн эениш перспективин олдуьуну вя бундан 
истифадянин зярурилийини вурьуладылар. 

Сющбят заманы ЭУАМ мяканында дондурулмуш мцнаги-
шяляря дя тохунулду вя онларын щялли иля баьлы тяшкилат чярчи-
вясиндя ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмясинин ваъиблийи 
билдирилди. 

Görüşdə GUAM dövlət başçılarının Bakıda keçiriləcək 
qarşıdakı zirvə görüşü haqqında söhbət getdi, qəbul ediləcək 
sənədlər və onlarda əksini tapacaq mühüm məsələlər barədə 
müzakirələr aparıldı.  

Dövlət başçıları тяшкилатын эяляъяк инкишаф йолларына, диэяр 
юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляря, GUAM çərçi-
vəsində nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsinə dair 
fikir mübadiləsi etdilər.    



 137

 
 
 

VAVEL QƏSRИNДƏ ГАРШЫЛАНМА МЯРАСИМИ  
VƏ ENERJИ SAMMИTИNИN AÇILIŞI    
 
Краков, Вавел гясри 
 
11 май 2007-ъи ил  
 
Mayın 11-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Gür-

cüstan prezidenti Mixеil Saakaşvili, Ukrayna prezidenti Vik-
tor Yuşşenko, habelə Qazaxıstanın Energetika və Mineral Eh-
tiyatlar nazirinin müavini Lyəzzət Kiinov Krakovun XVI əsrə 
aid məşhur Vavel qəsrinə gəldilər. Burada ali qonaqların şərə-
finə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri qarovul dəstə-
sinin rəisi dövlət başçılarını salamladı. Prezidentlər və Qa-
zaxıstan nümayəndəsi qəsrin qarşısında xatirə şəkli çək-
dirdilər.  

Sonra Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Polşa və Litva 
prezidentlərinin, habelə Qazaxıstan nümayəndəsinin iştirakı 
ilə Vavel qəsrində Enerji sammitinin «Enerji təhlükəsizliyi» 
mövzusunda ilk iclası keçirildi. 
İclasda iştirakçı ölkələr arasında enerji sahəsində əmək-

daşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsələlər 
müzakirə edildi.  

Sammitin ilk iclası başa çatdıqdan sonra iştirakçılar Vavel 
qəsri ilə tanış oldular. Məlumat verildi ki, Renessans dövrü 
memarlığının nümunəsi olan bu qəsr XVII əsrin ortalarına 
qədər Polşa krallarının əsas iqamətgahı idi. Hazırda muzey 
kimi istifadə olunur.  

Dövlət başçıları qəsrin ayrı-ayrı otaqlarını gəzdilər.  
Daha sonra sammitин «Milli enerji sektorlarının inkişaf 

strategiyası və Mərkəzi Asiya–Cənubi Qafqaz–Mərkəzi Avro-
pa nəqliyyat dəhlizi konsepsiyası» mövzusunda ikinci iclası 
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keçirildi. Polşa prezidenti Lex Kaçinski iclası açaraq, dövlət 
başçılarını və Qazaxıstan nümayəndəsini salamladı, bu sam-
mitin əhəmiyyətindən danışdı.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iclasda çıxış etdi. 
Dövlətimizin başçısı sammiti vacib beynəlxalq hadisə adlan-
dıraraq dedi ki, bu gün bizim çox faydalı və açıq müzaki-
rələrimiz oldu. Biz gələcək əməkdaşlıq məsələlərindən danış-
dıq və indi müzakirələrimizi davam etdiririk. Ölkələrimiz ara-
sında tərəfdaşlığa söykənən əməkdaşlıq bizim üçün çox 
vacibdir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qlobal enerji 
proseslərində iştirakından, ölkəmizdə gedən sürətli iqtisadi 
inkişafdan, Azərbaycanın regionda artan rolundan danışdı. 
Bildirdi ki, iqtisadi imkanları daha da artan Azərbaycan qlo-
bal enerji layihələrinin təşəbbüskarı və birbaşa iştirakçısıdır. 
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Avropanın enerji təchi-
zatçısı kimi böyük potensiala malik olduğunu vurğuladı və 
gələcəkdə bu sahədə imkanların artacağını bildirdi. 

Sammitdə digər dövlət başçıları da çıxış etdilər. 
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ЕНЕРЖИ САММИТИНИН ЙЕКУНЛАРЫНА  
ДАИР МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ 

 
11 май 2007-ъи ил 
 
Майын 11-дя Краковда Енержи саммити баша чатдыгдан 

сонра йекунлара даир мятбуат конфрансы кечирилмишдир. 
Конфрансда Азярбайъан президенти Илщам Ялийев, Полша 

президенти Лех Качински, Украйна президенти Виктор Йушшен-
ко, Эцръцстан президенти Михеил Саакашвили, Литва президенти 
Валдас Адамкус, щабеля Газахыстанын Енерэетика вя Минерал 
Ещтийатлар назиринин мцавини Лйяззят Киинов иштирак едирдиляр. 

Конфрансы Полша президенти ачараг деди ки, бу эцн сямяряли 
шякилдя баша чатан саммитин йекунларына даир бирэя рясми 
мялумат имзаланмышдыр. 

Литва президенти чыхышында щямин сяняддя мцщцм мясяля-
лярин яксини тапдыьыны, ясасян, няглиййат инфраструктурунун ин-
кишафы, нефт вя газын Авропа вя дцнйа базарларына нягли, Балтик 
дянизи, Гара дяниз вя Хязяр дянизи реэионлары юлкяляринин ямяк-
дашлыьы, Авропайа интеграсийа мясялялярини ящатя етдийини 
билдирди. 

Сонра Полша президенти чыхыш едяряк бирэя рясми мялуматда 
нязярдя тутулан мясялялярин юлкяляримиз арасында даща конкрет 
лайищялярин щяйата кечирилмясиня имкан веряъяйини сюйляди. 
Эцръцстан президенти Азярбайъанын енержи мясялясиндя тутдуьу 
мювгейи йцксяк гиймятляндирди вя реэионда Азярбайъан–
Эцръцстан ямякдашлыьыны нцмуня эятирди. О деди ки, биз Хязяр 
нефтинин Эцръцстан–Украйна–Полша маршруту иля Авропайа 
няглиндя мараглыйыг. Украйна президенти чыхышында щазырда 
дцнйада енержи мясяляляринин юн планда олдуьуну билдирди вя 
дост юлкялярин енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя Азяр-
байъанын мювгейини дястяклядиклярини сюйляди. 
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Азярбайъан президенти Илщам Ялийев чыхышында саммитин 
йцксяк сявиййядя тяшкилиня эюря президент Лех Качинскийя тя-
шяккцрцнц билдирди. Апарылан данышыгларын мязмунундан сющ-
бят ачан дювлятимизин башчысы деди ки, реэионал ямякдашлыг цчцн 
йахшы шяраит вар. Енержи тящлцкясизлийи щазырда Авропаны ян чох 
марагландыран мясялялярдяндир. Азярбайъан енержи сащясиндя 
бюйцк потенсиала маликдир вя реэионал ямякдашлыьа бюйцк 
тющфя веряъякдир. Юлкямизин йени йатаглара, бору кямярляриня 
сащиб олдуьуну хатырладан президент Илщам Ялийев щазырда 
Азярбайъанын юз тябии сярвятлярини мцхтялиф кямярляр васитясиля 
Авропайа вя дцнйа базарларына чыхардыьыны вурьулады. 

Дювлятимизин башчысы билдирди ки, гаршыда енержи сащясиндя 
ямякдашлыьа даир конкрет ишляр дурур. Имзаланмыш бирэя рясми 
мялуматда бцтцн мясялялярдя юлкялярин мювгейи юз яксини тапыб-
дыр. Президент Илщам Ялийев деди ки, Хязяр дянизи, Гара дяниз вя 
Балтик дянизи реэионлары ващид реэиона чеврилир. Авропа Иттифагы 
иля имзаланмыш сянядляр бизя даща эениш имканлар йарадыр. 

Конфпансда чыхыш едян Газахыстан нцмайяндяси юлкясинин 
юз нефтини мцхтялиф маршрутларла дцнйа базарларына чыхармаг 
щцгугуна малик олдуьуну билдирди. 

Сонра дювлят башчылары журналистлярин суалларына ъаваб вер-
диляр. Президент Илщам Ялийев суаллара ъавабында билдирди ки, 
Азярбайъанын юз нефтини вя газыны дцнйа базарларына чыхармаг  
истяйи бюйцкдцр вя бу сащядя щеч бир проблем йохдур. Азяр-
байъан нефтинин Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кямяри васитясиля 
дцнйа базарларына няглини хатырладан дювлятимизин башчысы деди 
ки, биз нефтимизин мцхтялиф маршрутларла няглиня тяряфдарыг. 

Диэяр президентляр дя журналистлярин суалларына ъаваб верди-
ляр. Мятбуат конфрансында Азярбайъанын енержи сащясиндя ялдя 
етдийи наилиййятляр, нефтин дцнйа базарларына чыхарылмасында 
тутдуьу мювге бирмяналы шякилдя дяфялярля вурьуланды. 

 
* * * 

Эцнцн сонунда Полша Республикасынын Президенти Лех 
Качинскинин адындан саммит иштиракчыларынын шяряфиня зийафят 
верилди.  
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ЕНЕРЖИ САММИТИНИН ЙЕКУНЛАРЫНА ДАИР 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫНДА НИТГ 

 
Краков  
 
11 май 2007-ъи ил 
 
И л щ а м   Я л и й е в: Hörmətli xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə mən səmimi qonaqpərvərliyə görə dos-

tumuz prezident Kaçinskiyə öz minnətdarlığımı bildirmək 
istəyirəm. Bu gün bizim çox dostluq mühitində keçən görü-
şümüz oldu. Bir neçə saat ərzində konstruktiv müzakirələr 
apardıq və bir çox məsələlərin nəzərdən keçirilməsinin və hə-
yata keçirilməsi yollarının müəyyən edilməsinin vacibliyini 
vurğuladıq. Azərbaycanın bu zirvə görüşündə təmsil olun-
muş hər bir ölkə ilə çox yaxşı ikitərəfli münasibətləri var. 

Eyni zamanda, biz bu gün ilk dəfə olaraq belə geniş for-
matda bir yerə toplaşmışıq. Bu, regional əməkdaşlığın artan 
əhəmiyyətinin aydın göstəricisidir. Hazırda Xəzər dənizi, 
Qafqaz, Qara dəniz və Baltik dənizi regionları birgə işləyir. 
Səmimi desəm, regionları bu qədər bir-birinə yaxın edən 
başqa təşəbbüs haqqında danışmaq belə, mümkün deyildir. 

Enerji və daşımalar Avropa və dünyanın siyasi gündə-
liyində duran əsas məsələlərdəndir. Hesab edirəm ki,  əmək-
daşlığımızın səmərəli  və  uğurlu  olması regionlarımız ara-
sında  daha  geniş  əməkdaşlığın başlanğıc nöqtəsi olacaqdır. 
Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan ölkədir. 
Bizim ehtiyatlarımız gələn 100   il   ərzində   daxili   tələbatımızın   
ödənilməsi   üçün   kifayətdir. Lakin   biz   bu   gün   regionun   enerji 
təhlükəsizliyində daha vacib rol oynayırıq. Misal üçün, gələn il 
Azərbaycan gündə 1 milyon barрel neft hasil edəcəkdir. Biz 
böyük qaz yataqları aşkar etmişik və Azərbaycan qazı artıq 
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qonşu ölkələrin bazarlarına ixrac olunur və oradan isə  Avropa 
bazarlarına nəql edilə bilər. 

Müxtəlif neft və qaz boru kəmərlərinin çəkilməsinə milyard-
larla dollar sərmayə qoyulubdur. Bu gün bizim neft və qazımızı 
Avropa və dünya bazarlarına çıxaran boru kəmərimiz var. Bu, 
təchizatın şaxələndirilməsi deməkdir. Eyni zamanda, biz 
istehlakçıları da başa düşürük, çünki onlar öz təchizat mənbə-
lərini şaxələndirmək istəyirlər.  Burada  biz  təchizatçı,  tranzit  
və  istehlakçı  ölkələr  arasında  maraqların  güclü  şəkildə ta-
razlaşdırılmasına nail olduq. 

Məqsədlərimizə nail olmaq üçün bütün tərəflər arasında 
yalnız müvəffəqiyyətli əməkdaşlıq və vahid komanda halında 
işləmək uğurlu enerji siyasətinin əsas elementləridir. Bu gün biz 
şaxələndirmənin səviyyəsini artırmaq üçün konkret layihələr 
üzərində işlədik və bu, yalnız başlanğıcdır. Birgə rəsmi mə-
lumat planlarımızı, nailiyyətlərimizi və gündəliyimizi aydın 
şəkildə əks etdirir. Əminəm ki, birgə əməkdaşlıq sayəsində biz 
öz məqsədlərimizə nail olacağıq. Mümkün qədər tez müddətdə 
işçi qrup öz işinə başlayacaqdır. İnanıram ki, Vilnüsdə keçirilə-
cək növbəti zirvə görüşündə biz əsas addımların ilkin proqra-
mını əldə edəcəyik. 

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə 
əməkdaşlığa çox böyük önəm verir. Xəzər dənizi – Qara dəniz – 
Baltik dənizi regionları bizim üçün vahid ümumi regiona 
çevrilir. Avropa İttifaqı ilə bu yaxınlarda imzaladığımız enerji 
məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandu-
mu nəzərə alınmaqla, həmin sənədlər planlarımıza əlavə təkan 
verir. 

Mən bu görüşün nəticələri ilə bağlı bir daha öz məmnun-
luğumu qeyd edir, dostumuz prezident Kaçinskiyə qonaqpər-
vərliyə görə və bütün dost prezidentlərə və nazir müavininə 
səmərəli əməkdaşlığa görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Sağ olun. 
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* * * 
 

Sonra prezident Илщам Ялийев jurnalistin suallarına cavab 
verdi. 

С у а л: Təchizatlara aid zəmanətlər haqqında nə deyə 
bilərsiniz? Təchizata hər hansı zəmanət verilirmi? Qazaxıstan 
və Azərbaycan tərəfindən bu layihəyə aid təchizat sahəsində 
hər hansı zəmanət verilə bilərmi? 

İkinci sualım da prezident Əliyevədir. Boru kəmərinin 
tikintisi başa çatdırılarsa, Azərbaycan həmin vaxt kifayət 
qədər neft hasilatına malik olacaqmı? 

И l h a m   Ə l и y e v: Nəhəng neft yataqlarının işlənilməsi 
proqramımız ölkəmizin tələbatının tam ödənilməsinə əsaslanır. 
Giriş sözümdə dediyim kimi, gələn ildən etibarən Azər-
baycanda neft hasilatının həcmi ildə 50 milyon ton təşkil 
edəcəkdir. Həmin neftin nəqli üçün bizim bir neçə boru kəmə-
rimiz var. Əsas ixrac boru kəməri gündə 1 milyon barрel nefti 
buraxma qabiliyyətinə malik olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmə-
ridir. Bu o deməkdir ki, gələn il Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru 
kəməri Azərbaycanın yataqlarından hasil edilən neftlə tam 
dolu olacaqdır.  Gündə  1  milyon barрel  neftin nəqlinin son  
hədd  olmayacağını və  hasilatın artırılması ilə  bağlı planları-
mızı nəzərə alsaq, müxtəlif istiqamətlərdə də nəql edilmək üçün 
əlavə həcm birmənalı şəkildə olacaqdır. 

Əlbəttə ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri əlavə texni-
ki tədbirlərin görülməsi yolu ilə genişləndirilə bilər. Biz boru 
kəmərinin buraxıcılıq qabiliyyətini müəyyən dərəcədə artıra 
bilərik. Eyni zamanda, təchizatın şaxələndirilməsi bizim 
üçün çox önəmlidir. Biz bunun üzərində işləyirik. Olduqca 
qısa müddət ərzində biz üç boru kəmərinə nail olmuşuq. 
Birincisi ilə neftimizin Qara dənizə, ikincisi ilə Aralıq 
dənizinə və üçüncüsü ilə qazımızın Avropa bazarlarına çıxa-
rılması gündəliyimizin aydın göstəricisidir. Ona   görə əmi-
nəm ki, Azərbaycanda hasil olunan neft bizim əmək-
daşlığımıza xidmət edəcəkdir. 
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Eyni zamanda, bu gün zəmanətlər haqqında danışmaq 
bəlkə də hələ tez olardı. Bildiyiniz kimi, biz elə indicə işçi 
qrupunun yaradılması qərarına gəldik. Bizim bu gün çox 
geniş müzakirələrimiz oldu. Bir neçə saat ərzində bir yerdə 
olduq. Odessa–Brodı–Plotsk–Qdansk boru kəməri haqqın-
da olduqca maraqlı təqdimata baxdıq və məlumatı dinlədik. 
Bütün meyarları, layihənin kommersiya əsaslarını qiymət-
ləndirdikdən sonra təbii ki, biz öz planlarımız, nə vaxt və nə 
qədər neft hasil edəcəyimiz barədə daha təfərrüatlı şəkildə 
danışacağıq. 

Bu  gün  biz  layihəyə  verilən  aydın  siyasi  dəstəyə  mali-
kik.  Atılacaq  ilk  praktik  addımlar  artıq мцяййянляшдирилиб-
дир. Биз ширкятин йарадылмасы барядя разылыьа эялмишик. Лайищянин 
потенсиалыны qiymətləndirməyə başlayırıq. Əminəm ki, müzaki-
rələrimizin və məsləhətləşmələrimizin növbəti raundu zamanı 
biz bu istiqamətdə irəliyə doğru gedəcəyik. 

Bundan əlavə, biz başa düşürük ki, Xəzərin şərq sa-
hilindəki tərəfdaşlarımız üçün maraqlı olarsa, orada hasil 
edilən neft də bu boru kəməri üçün əlavə təchizat mənbəyi 
ola bilər. 

Sağ olun. 
* * * 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

майын 12-дя Полшайа ишэцзар сяфярини баша чатдырараг Тбилисийя 
йола дцшмцшдцр. 

Краковун Балитсе щава лиманында дювлятимизин башчысынын 
шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Азярбайъан президентини Полшанын йцксяк вязифяли дювлят вя 
щюкумят нцмайяндяляри, Краков шящяринин рящбярлийи бюйцк 
ещтирамла йола салдылар. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN   
GÜRCÜSTANA SƏFƏRİ 
 
12 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 12-də Kra-

kovdan Gürcüstana gəlmişdir. Həmin gün Tbilisinin tarixi mə-
həllələrindən biri olan Abanostubanidə Heydər Əliyev par-
kında ulu öndərin abidəsinin təntənəli açılış mərasimi ol-
muşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan prezi-
denti Mixеil Saakaşvili mərasimdə iştirak etmişlər.   

2004-cü ildə prezident İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri 
zamanı bu parka ulu öndərin adı verilmişdir. Azərbaycanın 
Xalq rəssamı, heykəltəraş Natiq Əliyev tərəfindən qranitdən 
hazırlanmış бцстцн вя постаментин щцндцрлцйц дюрд метрдир. .  

Parka toplaşan minlərlə tbilisili – gürcülər və azərbay-
canlılar dövlət başçılarını hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  

 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan prezi-
denti Mixеil Saakaşvili абидянин üzərindən ağ örtüyü 
götürdülər.  

Dövlət başçıları mərasimdə nitq söylədilər.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ ЭЦРЪЦСТАН 
ПРЕЗИДЕНТИ МИХЕИЛ СААКАШВИЛИНИН 
ТБИЛИСИДЯ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН БЦСТЦНЦН 
ТЯНТЯНЯЛИ АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ 
НИТГЛЯРИ 
 

Тбилиси 
 

12 май 2007-ъи ил 
 

Gürcüstan prezidenti Mixеil Saakaşvilinin nitqi 
 

Böyük dostumuz, sədaqətli müttəfiqimiz, qardaşım 
İlham Əliyevi Gürcüstanın  mərkəzində – Tbilisidə Heydər 
Əliyevin abidəsinin açılışında salamlamaq istəyirəm. 

Düşünürəm ki, bu gün tarixi qardaşlığımızın, dostluğu-
muzun çox parlaq təsdiqidir. Hərçənd ki, bizim çoxəsrlik 
dostluğumuzun sübuta ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan, azər-
baycanlılar Gürcüstanın həmişə sadiq dostları olmuşlar. 
Gürcüstanda yaşayan etnik azərbaycanlılar ölkəmizin vətən-
daşlarıdır, öz mədəniyyətini, öz dilini, özgüрlüyünü saxlayan 
və inkişaf etdirən bu insanlar, eyni zamanda, vətənimizin, 
ölkəmizin, onun gələcəyinin ayrılmaz tərkib hissəsidirlər. 
Eləcə də Azərbaycan Gürcüstanın gələcək tərəqqisinin ayrıl-
maz tərkib hissəsidir. 

Mən əvvəllər də demişəm: keçən il bizə verilən qaz və elektrik 
enerjisi eyni vaxtda hansısa, yumşaq desək, qəribə səbəblərə görə 
kəsiləndə, qışın bu ən soyuq çağında Azərbaycanın bizə qaz 
verməsini, öz istisini bizimlə bölüşməsini heç vaxt unutmayacağıq. 
Bu heç də sadəcə olaraq ürəyin hərarətini bölüşmək deyildi. 
Azərbaycan öz evlərinin istisini, öz xəstəxanalarının istisini, öz 
ocaqlarının istisini, öz uşaq bağçalarının, öz məktəblərinin istisini 
bizimlə bölüşdü. Elə bu il də, Gürcüstanın qaz ala bilmədiyi 
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vaxtda, bizim üçün qiymətləri keçən ildəkinə nisbətən dörd dəfə 
qaldırdıqları vaxtda da Azərbaycan yenə öz qazının bir hissəsini 
Gürcüstanla bölüşdü. Düşünürəm ki, belə hallar istənilən xalqın 
yaddaşında qalır. 

Bəzən sual verirlər: Heydər Əliyev bu regionun tarixində 
hansı rolu oynamışdır? Düşünürəm ki, çox mühüm rol oyna-
mışdır. Çünki 90-cı illərin əvvəllərində o deyəndə ki, Azərbay-
can dünya bazarlarına Gürcüstan vasitəsilə çıxmalıdır, bu təkli-
fin kommersiya baxımından üstünlüyü çox da aşkar deyildi, sırf 
siyasi mənada isə bu çox riskli idi. Lakin o bu işi axıra çatdırdı. 
Bu alternativ olmasaydı, indi regionumuzun Avropaya verdiyi 
ümidlər də olmazdı – dünən biz bir neçə Avropa ölkəsinin 
prezidentləri ilə enerji ehtiyatlarının ixracı üçün paralel yollar, 
imkanlar yaradılması haqqında razılığa gəldik.   

Real olaraq, regionumuzun geosiyasəti məhz Heydər 
Əliyevin qərarından sonra dəyişdi. Eyni zamanda, o, müasir 
Azərbaycan dövlətinin banisi, müasir Azərbaycan millətinin 
atasıdır. Sıx birləşmiş Azərbaycan, dost Azərbaycan, uğurlu 
Azərbaycan isə Gürcüstanın özünün daxilində inteqrasiya və 
müvəffəqiyyətin, bizim ümumi gələcəyimizin rəhnidir. Bu 
gün strateji tərəfdaşlar olmaq həmişəlik strateji tərəfdaşlar 
olmaq deməkdir. Strateji tərəfdaşlıq məhz uzun müddət və 
həmişəlik tərəfdaşlıq deməkdir. Biz isə öz coğrafi mövqeyi-
mizi nəzərə alaraq, belə olmağa borcluyuq. Biz birlikdə ol-
malıyıq, yeni dostlar tapmalıyıq. Lakin başlıcası odur ki, 
başa düşmüşük, bir dünyaya baxın: nə qədər parçalanma, nə 
qədər münaqişələr, nə qədər çəkişmələr, nə qədər həll 
edilməmiş problemlər var. Bizim xalqlarımız isə müdriklik 
göstərirlər. Mən hələ rəhbərləri demirəm, xalqlarımız bütün 
bu baş verənlərə qarışmamaq üçün müdriklik göstərirlər. 

Gürcüstan–Azərbaycan münasibətlərinə düşmən olan kəs 
Azərbaycanın düşmənidir, Gürcüstanın düşmənidir. Çünki 
bizim gücümüz birlikdədir. Gürcüstan azərbaycanlıları Gür-
cüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olurlar. Onlar gürcü dilini 
öyrənir, bu dildə danışırlar. Kim birliyin əleyhinədirsə, ha-
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mımızın əleyhinədir. Bax, burada, arxa tərəfdə Azərbaycan 
məktəbi var, orada azərbaycanlı uşaqlar təhsil alırlar. On-
ların simasında Gürcüstanın gələcək vətənpərvərləri yetişir.  

Mən İlham Əliyevi bir daha salamlamaq istəyirəm. Bu 
həqiqətən, hadisələrin sınağından çıxmış dostluq və qar-
daşlıqdır. Çox müxtəlif vədlər, çox müxtəlif təkliflər olub, 
aramızı vurmağa və bizi bir-birimizdən ayırmağa çalışmış-
lar. Amma bütün bunlar baş tutmadı və baş tutmayacaqdır. 
Çünki biz birlikdə partikulyar, şəxsi kateqoriyalarla deyil – 
hərçənd, bizim çox güclü şəxsi münasibətlərimiz var – ilk 
növbədə, dövlət kateqoriyaları ilə düşünürük. Biz Gürcüs-
tanı, Azərbaycanı bu gün, 2007-ci ildə görürük, biz Gürcüs-
tanı, Azərbaycanı 2017-ci ildə görürük. Əminəm ki, yaxın 
illərdə də, yaxın onilliklərdə də bu iki qardaş халг özünün 
daha yaxşı gələcəyini tapacaq və özlərinin birliyi ilə, müd-
rikliyi ilə, uğurları ilə, nümunələri ilə dünya işlərində daha 
mühüm rol oynayacaqлаr. 

Azərbaycan prezidentinə bir daha dərin təşəkkürümüzü 
bildiririk. 

  

Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Илщам Ялийевин нитги 

 

Əziz qardaşım Mixеil, belə səmimi sözlərə görə çox sağ ol! 
Bu  gün  mən  böyük  iftixar  hissi  keçirirəm  ki,  15  il  əv-

vəl  müstəqillik  qazanmış  xalqlarımız  və ölkələrimiz arasın-
da çoxəsrlik münasibətlərin tarixində bizi daha da yaxınlaş-
dıran bir hadisə baş verir. 

Bu gün gözəl bir yerdə, Tbilisinin mərkəzində biz Azər-
baycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstünü açdıq. 
Mən ilk növbədə, büstün qoyulması barədə qərar qəbul et-
diyinə görə, bunun üçün Tbilisinin ən gözəl, yaraşıqlı, tarixi 
yerlərindən biriни seçdiyinə görə qardaşım Mixеilə təşək-
kürümü bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda, ulu öndərimizin 
xatirəsinə göstərilən ehtirama görə bütün gürcü xalqına tə-
şəkkürümü bildirmək istəyirəm. 
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Bugünkü mərasim bizim birliyimizin rəmzidir, qardaş-
lığımızın rəmzidir. Onun rəmzidir ki, əvvəlki kimi, xalqla-
rımız bundan sonra да hələ çox onilliklər və əsrlər bir yer-
də olacaq, yaxın olacaq, bir-birinə kömək edəcək, indi 
olduğu kimi, bir-birinin uğurlarına sevinəcəklər. 

Xatirimdədir, bu ilin fevralında burada, yaxınlıqda biz 
indiki kimi, ikimiz Heydər Əliyev adına sahil küçəsini aç-
dıq. Bu gözəl çayın sahilində Heydər Əliyevin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi barədə gürcü xalqının və şəxsən prezidentin 
qəbul etdiyi bu qərar  çox mühüm idi. 

Bu gün biz büstün açılışını qeyd edirik. Bir daha de-
mək istəyirəm ki, bu bizi çox ruhlandırır. Daha möhkəm 
əminlik yaradır ki, bizim dostluğumuz və qardaşlığımız çox 
onilliklər və əsrlər davam edəcəkdir. 

Heydər  Əliyev  Azərbaycan xalqının  tarixində,  Azərbay-
can  dövlətçiliyinin  tarixində  çox  böyük rol oynamışdır. Bizim 
tariximizdə, Gürcüstan ilə Azərbaycanın ümumi tarixində bir 
dövr  də olmuşdur  ki,  biz Rusiya imperiyasının süqutu nəticə-
sində müstəqillik əldə etmişdik. Lakin təəssüf ki, o çox 
çəkmədi, təxminən 2 il oldu. Sonra biz müstəqilliyi itirdik. 90-cı 
illərin əvvəllərində artıq Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində 
xalqlarımız  yenidən  müstəqil  olmaq,  öz taleyini müəyyən  
etmək,  bütün  məsələlərini  özləri  həll  etmək  və gələcək üçün 
planlar qurmaq kimi böyük xoşbəxtliyə qovuşdular. Ancaq bu 
müstəqillik də təhlükə qarşısında idi.  Azərbaycanda    müstə-
qillik  əldə  edildikdən  sonra  iki  il  ərzində  mənfi,  qeyri-
müəyyən  istiqamətdə proseslər baş verirdi. Ümumi xaos, iqti-
sadi böhran, siyasi və hərbi böhran, vətəndaş müharibəsi, bir 
sözlə, Gürcüstanın da bütün başına gələnlər. Əgər o zaman 
Azərbaycan xalqı müdriklik göstərib ölkənin idarə olunmasına  
Heydər  Əliyevi  dəvət  etməsəydi,  hələ  məlum  deyilди ki,  hər  
şey  nə  ilə  bitəcəkdi  və  biz müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi 
qoruya biləcəkdikmi? O nəinki müstəqilliyimizi qorudu, həm 
də Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 il ərzində ölkəmizin gələcək 
uğurlu inkişafının təməlini və ciddi bazasını yaratdı. Bu gün 
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bizim nəyimiz varsa, nəyə malikiksə, milli nailiyyətimiz kimi nə 
ilə fəxr ediriksə, məhz onun müdrikliyi, qətiyyəti, cəsarəti və 
qəbul olunan qərarların doğruluğuna əminliyi sayəsində əldə 
olunmuşdur. Bu gün Azərbaycan öz gücünə güvənən ölkədir, 
dövlət müstəqilliyi artıq sarsılmaz və əbədi olan ölkədir. Buna 
görə də Heydər Əliyev hər bir azərbaycanlının, xalqımızın hər 
bir vətənpərvərinin xatirəsində daim yaşayacaqdır. 

Biz eyni münasibəti qardaş gürcü xalqından da gördük. İndi 
bu büstün açılışı bunun daha bir təsdiqidir. Heydər Əliyev 
Gürcüstanı çox sevirdi, gürcü xalqını çox sevirdi, gürcü xalqına 
həmişə böyük səmimiyyətlə, böyük hörmətlə yanaşırdı. O, 70-ci 
illərdə, 80-ci illərdə və artıq müstəqil Azərbaycanın prezidenti 
kimi, Gürcüstanda dəfələrlə olmuşdur. Ailədə söhbətlərində 
gürcü xalqından, gürcü mədəniyyətindən, gürcü xalqının 
tarixindən həmişə böyük məhəbbətlə danışırdı. Görünür 
müəyyən dərəcədə, bəlkə də xeyli dərəcədə bu da böyük rol 
oynamışdır ki, bir çox əsrlər boyu aralarında heç vaxt mü-
haribələr olmayan və həmişə sülh şəraitində yaşayan – yeri 
gəlmişkən, bu, qonşular üçün heç də səciyyəvi hal deyildir – 
xalqlarımız müstəqilliyə qovuşduqları dövrdə də keçmiş 
əlaqələri itirmədi, bir-birinə qarşı durmadılar. Əksinə, öz milli 
mənafelərinin müdafiəsi uğrunda da, indi təkcə bizim üçün, 
təkcə region üçün deyil, həm də geniş mənada, qitə üçün 
mühüm rol oynayan layihələrin irəlilədilməsi uğrunda da vahid 
orqanizm kimi, güclü regional qüvvə kimi çıxış etdilər. 

Mихеил Саакашвилинин qeyd etdiyi kimi, dünən Polşa sam-
mitində biz əsası məhz 1994-cü ildə qoyulan energetika sahə-
sində tərəfdaşlığımızın yeni mərhələsi haqqında müəyyən razı-
laşmalara nail olduq. O vaxt bu olmasaydı, indi nəinki qonşu-
larımızın – Gürcüstanın enerji müstəqilliyini təmin edə bilərdik, 
hətta özümüzü də təmin edə bilməzdik. Regionda nələr olaca-
ğını, Azərbaycanın başına nələr gələcəyini, onun bugünkü 
vəziyyətinin necə olacağını təsəvvür etmək çətin deyildir.  

Ona görə də bu məsələdə biz gürcüləri və azərbaycanlıları 
həmişə birləşdirmiş tarixi yaddaşa və bugünkü nailiyyətlə-
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rimizə arxalanmalıyıq. Gələcək fəaliyyətimizdə də biz bu 
nailiyyətlərə, bu uğurlara, bu qardaşlığa, bu qarşılıqlı dəstə-
yə əsaslanmalıyıq. 

İndi Gürcüstanın öz yüksəliş, hətta deyərdim, çiçəklənmə 
dövrünü yaşadığı, çox böyük dəyişikliklərin, siyasi və iqtisadi 
islahatların uğurla həyata keçirildiyi bir vaxtda –  insanlar da 
bunu görürlər – biz daha da güclənirik. Siz nə qədər çox möh-
kəmlənsəniz, biz də bir o qədər çox möhkəmlənəcəyik. 
Ümumi tariximiz, qardaşlıq əlaqələrimizin keçmişi, bugünkü 
vəziyyəti və milli mənafelərimiz tələb edir ki, biz birlikdə 
olaq. Biz birlikdə böyük qüvvəyik. Buraya prezidentlər – 
onlar sözdə deyil, həqiqətən qardaşdırlar – arasındakı şəxsi 
münasibətləri də əlavə etsək, inkişafımızın çox nikbin, çox 
ümidverici mənzərəsi yaranar. 

Əminəm ki, biz qarşımızda duran bütün məsələləri həll 
edəcəyik. Biz separatizmə son qoyacaq, etnik təmizləmələrdən 
əziyyət çəkmiş insanları öz ocaqlarına qaytaracaq, bütün 
ərazimiz üzərində milli suverenliyi bərpa edəcəyik. Bunun üçün 
biz güclü və birlikdə olmalıyıq. Biz bunu  edirik. Biz möhkəm-
lənirik və bir- birimizə daha da yaxınlaşırıq. 

Bugünkü gün Azərbaycan xalqının yaddaşında uzun 
müddət, yəqin ki, həmişəlik qalacaqdır. Bu bizim birliyi-
mizin günüdür, Azərbaycana olduğu kimi, qardaş Gürcüs-
tana da sədaqətlə xidmət etmiş böyük azərbaycanlının xatirə 
günüdür. Gələcək inkişafımızı müəyyənləşdirdiyimiz, regio-
nun geosiyasi inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirdiyimiz, 
Gürcüstan və Azərbaycanın Avropa və dünya işləri üçün 
əhəmiyyətinin artdığı  gündür.  Sərhədlərimizin  hüdudları  və  
ya  həmvətənlərimizin  sayı  haqqında  statistika  məlumatını 
götürsək, biz ərazicə və əhalinin sayına görə kiçik ölkələrik, 
ancaq daha mühüm rol oynayırıq. 

Bu proses gedir və davam edəcəkdir. Mən bu gözəl gündə 
bu qərara görə dostum və qardaşım Mixеilə bir daha təşəkkür 
etmək, qardaşlığa, dəstəyə görə bütün gürcü xalqına təşəkkür 
etmək istəyirəm. Biz sizin dəstəyinizi həmişə hiss edirik. Bu gün 
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Mixеilin dediyi kimi, ağır vaxtda Azərbaycan sizin yanınızda 
olmuşdur, bunda qeyri-adi bir şey yoxdur, bu normaлdır, belə 
də olmalıdır. Əgər biz dostuqsa – biz isə dostuq – həmişə bir ol-
malıyıq. Bir-birimizin uğurlarına sevinməliyik və dar gündə 
arxa-dayaq olmaq, kömək etmək və birlikdə irəliləmək  üçün,  
hətta   çağırılmasaq  da,   birinci   gəlməliyik.  Ölkələrimizin  gə-
ləcəyi  ancaq  bu birlikdə mümkündür. Bu mənim də, Mixеilin 
də dərin inamıdır. Güclü dövlət, güclü alyans quruculuğu yo-
lunda Gürcüstan və Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına uğur 
arzulayıram, gələcəkdə inamla irəliləməyi arzulayıram. Bizim 
hələ çox planlarımız var və biz onları birgə səylərlə həyata 
keçirəcəyik. 

Bir daha çox sağ olun. 
 

* * * 
Azərbaycan  və  Gürcüstan  prezidentləri  Heydər  Əliyevin  

büstü  önünə  əklillər  qoydular,  mərasimə toplaşan Tbilisi sa-
kinləri ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Sonra prezidentlər İlham Əliyev və Mixеil Saakaşvili Azər-
baycan xalqının ümummilli liderinin adını daşıyan parkın 
yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev Fondunun Gürcüstan 
filialında oldular. Burada onlar Xocalı soyqırımından bəhs 
edən fotoguşəyə, habelə Gürcüstan uşaqlarının rəsmlərindən 
ibarət sərgiyə baxdılar. 

 
Майын 12-дя Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин Эцр-

ъцстана сяфяри баша чатмышдыр.  
Тбилиси щава лиманында Азярбайъан дювлятинин башчысыны 

Эцръцстан президенти Михеил Саакашвили бюйцк ещтирамла йола 
салды.    

* * * 
Президент Илщам Ялийев щямин эцн Вятяня гайытды. 
Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында Азяр-

байъан президентини Баш назир Артур Расизадя, Президентин 
Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев вя Бакы Шящяр Иъра 
Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов гаршыладылар. 
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İORDANİYANIN KRALI  
ƏLAHƏZRƏT II ABDULLAЩA  
 
Əlahəzrət! 
Əziz qardaşım! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibə-

tilə Sizi və Sizin simanızda bütün İordaniya xalqını öz adım-
dan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm.  

Bu gün Azərbaycan–İordaniya münasibətləri dostluq və 
əməkdaşlıq məcrasında müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Əmi-
nəm ki, xalqlarımızın istək və iradəsinə uyğun olaraq 
əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi, əməkdaşlığımızın 
dərinləşdirilməsi istiqamətində niyyətlərimizi həyata keçir-
mək üçün qarşılıqlı səylərimizi bundan sonra da əzmlə da-
vam etdirəcəyik. 

Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost İordaniya xalqına sülh və rifah diləyirəm.  

Hörmətlə,  
     İLHAM ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 14 may 2007-ci il 
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ARGENTİNA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB NESTOR KİRÇNERƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Argentinanın milli bayramı – May inqilabının ildönü-

mü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əmək-
daşlıq münasibətləri, qarşılıqlı əlaqələrimiz daim genişlənə-
cək və inkişaf edəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza 
əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

                                              İLHAM ƏLИYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 14 may 2007-ci il  
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BOLQARISTANIN ƏDLİYYƏ NAZİRİ 
GEORGİ PETKANOVUN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
15 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 15-də Prezident sarayında Bolqarıstanın Ədliyyə naziri 
Georgi Petkanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Azərbaycan–Bolqarıstan ikitərəfli münasibətlərinin dina-
mik surətdə inkişafından məmnun olduğunu qeyd edən döv-
lətimizin başçısı ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivə-
sində də uğurla əməkdaşlıq etdiyini bildirdi. Azərbaycan prezi-
denti hər iki ölkə başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin əlaqələ-
rimizin daha da möhkəmlənməsində xüsusi əhəmiyyətini vur-
ğuladı. Dövlətimizin başçısı Bolqarıstanın Ədliyyə nazirinin 
Bakıya səfərinin ölkələrimiz arasında münasibətlərin bundan 
sonra da inkişafına öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini söylədi.  

Bolqarıstanın Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaş-
lığa böyük maraq göstərdiyini qeyd edən Georgi Petkanov 
ümidvar olduğunu bildirdi ki,  ölkələrimizin Ədliyyə nazirlik-
ləri arasında əlaqələrin genişlənməsi ikitərəfli münasibətlə-
rimizin inkişafında da mühüm rol oynayacaqdır. 
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«ЩЕСС ЪОРПОРАТИОН»ун ИДАРЯ  
ЩЕЙЯТИНИН СЯДРИ ВЯ БАШ ИЪРАЧЫ  
РЯЩБЯРИ ЪОН ЩЕССИН РЯЩБЯРЛИК  
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
16 май 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

майын 16-да Президент сарайында «Щесс Ъорпоратион»ун идаря 
щейятинин сядри вя Баш иърачы рящбяри Ъон Щессин рящбярлик 
етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Ъон Щесс рящбярлик етдийи корпорасийанын Азярбайъанда 
фяалиййят эюстярмясиндян вя юлкямизин тяряфдашы олмасындан 
бюйцк мямнунлуьуну ифадя етди. Гонаг «Щесс Ъорпорати-
он»ун юлкямиздя эюряъяйи эяляъяк ишляр барядя дювлятимизин 
башчысына мялумат верди. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда хариъи ширкятлярин 
фяалиййяти  цчцн  олдугъа ялверишли шяраитин йарадылдыьыны вурьу-
лады, юлкямизин тяшяббцсц вя иштиракы иля щяйата кечирилян глобал 
енержи вя няглиййат лайищяляринин дцнйанын енержи тящлцкясизлийи 
системиндя мцщцм рол ойнадыьыны билдирди. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
DÖVLƏT KUKLA TEATRINDA,  
HEYDƏR ƏLİYEV ADINA SARAYDA VƏ 
DÖVLƏT RUS DRAM TEATRINDA APARILAN 
ƏSASLI TƏMİR VƏ YENİDƏNQURMA İŞLƏRİ 
İLƏ TANIŞ OLMUŞDUR 

 
16 май 2007-ъи ил 

 
 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 16-da Döv-
lət Kukla Teatrında, Heydər Əliyev adına Sarayda və Dövlət 
Rus Dram Teatrında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma 
işləri ilə tanış olmuşdur.  

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
İlham Əliyevin «Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi 
haqqında» 2007-ci il 19 fevral tarixli sərəncamыna uyğun 
olaraq, Bakının ən böyük mədəniyyət ocaqları əsaslı təmir 
edilir və yenidən qurulur.   

Bu mühüm dövlət əhəmiyyətli işi daim nəzarətdə saxlayan 
prezident İlham Əliyev əvvəlcə Dövlət Kukla Teatrına gəldi. 
Dövlətimizin başçısı uşaqların teatra rahat gəlib-getməsini 
təmin etmək üçün ətrafdakı kiçik və köhnə tikililəri sökərək, 
ərazini abadlaşdırmaq və səliqə-sahman yaratmaq barədə 
tapşırıqlar verdi.  

Binanı gəzərkən prezident İlham Əliyev təmir-bərpa işlə-
rinin layihəsinə və teatrın təmirdən sonrakı görünüşünü əks et-
dirən şəklə baxdı. Bildirildi ki, hazırda əsasən bəzək-tərtibat 
işləri aparılır. Bərpaçılar divarlarda uşaqların zövqünə uyğun 
çəkilmiş rəsmlərin oriжinallığını saxlamağa çalışırlar. «Emba-
wood» şirkəti paralel olaraq sanitariya qovşağını, kommuni-
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kasiya xətlərini, səs və işıq sistemini də tamamilə dəyişdirir. 
Bütün avadanlıq Avropanın ən məşhur şirkətlərindən alınır.  

Prezident İlham Əliyev həm də tarixi memarlıq abidəsi 
kimi tanınan bu binanın тамашалара эялян uşaqların ürəyincə 
olması üçün təmir-bərpa işlərinin yüksək səviyyədə davam 
etdirilməsini tapşırdı.  

Dövlətimizin başçısının sərəncamыna əsasən təmir-bərpa və 
yenidənqurma işləri gedən mədəniyyət ocaqlarından biri də 
Heydər Əliyev adına saraydir. Ulu öndərin saysız-hesabsız 
yadigarlarından biri olan bu saray 35 il ərzində ilk dəfədir 
əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Prezident İlham Əliyev təmir-
bərpa işləri yenicə başlananda da buraya gəlmiş, görüləcək 
işlərin layihəsi ilə tanış olmuşdu.  

Dövlətimizin başçısına ötən aylarda görülmüş işlər barədə 
məlumat verildi. Bildirildi ki, təmir-bərpa və yenidənqurma ən 
müasir texnologiyalar əsasında aparılır, mütəxəssislər konstruk-
siyaların və mühəndis qurğularının faktikи vəziyyətini eksperti-
zadan keçirdikdən sonra təmir işlərinin mexanizmi müəyyən-
ləşdirilir. Sarayın əsaslı şəkildə yenidən qurulması işlərini bu 
sahədə kifayət qədər təcrübəsi olan «Azəraqrartikinti» Səhmdar 
Cəmiyyəti və Türkiyənin tanınmış «Pim proje» şirkəti görür. 
Səhnə və salonun işıqlandırma, səs sistemləri tamamilə yeniləşdi-
riləcəkdir. İstilik və havalandırma avadanlığı  dünyanın tanınmış 
firmalarından alınır.  Bəzək və tərtibat işlərində də xaricdən gəti-
rilmiş materiallardan istifadə olunacaqdır. Yenisi ilə əvəz 
ediləcək oturacaqlar sökülmüş, kommunikasiya xətlərinin və sa-
nitariya qovşağının quraşdırılmasına başlanmışdır.  

Prezident İlham Əliyev sarayin fasadında edilən dəyişik-
liklərlə maraqlandı, binanın daha baxımlı və əzəmətli görkəm 
alması üçün hər bir işi dəqiqlik və incəliklə görməyi tövsiyə 
etdi.  

Daha sonra Dövlət Rus Dram Teatrına gələn prezident 
İlham Əliyevə məlumat verildi ki, digər teatrlardan fərqli 
olaraq, bu binanın tamaşa salonunun tavanı qəza vəziyyətində 
idi. XIX əsrin sonlarında tikilmiş bina ayrı-ayrı dövrlərdə 
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müxtəlif funksiyaları yerinə yetirmiş, ötən əsrin 20-ci illərində 
isə teatra çevrilmişdir. Uzun illər təmirsiz qalması binanın 
bərbad hala düşməsinə səbəb olmuşdur. Prezidentin məlum sə-
rəncamыna əsasən aparılan təmir-bərpa işləri teatrın binasına 
ikinci həyat verəcəkdir. Bütün mühəndis-texniki qurğular, 
işıqlandırma, səs sistemləri tamamilə dəyişdiriləcəkdir. Elekt-
rik, rabitə, yanğın təhlükəsizliyi xəbərdarlığı, ümumi hava-
landırma sisteminin, qazanxananın avadanlığı dünyanın məş-
hur şirkətlərindən gətirilir. Təmir-yenidənqurma işlərini «Nur-
gün» inşaat şirkəti yerinə yetirir.  

Prezident İlham Əliyev binanın köhnəliyini nəzərə alaraq, 
tikinti texnologiyasına diqqət yetirməklə, teatrı ən müasir 
səviyyədə təmir etmək barədə tapşırıqlar verdi.  

Teatrın bədii rəhbəri və Baş rejissoru, Xalq artisti Alek-
sandr Şarovski mədəniyyətə, incəsənətə, sənət adamlarına 
həssas münasibətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını 
bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ДАИРЯВИ 
АВТОМОБИЛ ЙОЛУНУН ВЯ ЙЕРАЛТЫ ПИЙАДА 
КЕЧИДИНИН AÇILIŞЫНDA İŞTİRAK ETMİŞDİR 
 
17 май 2007-ъи ил 

 
Mayın 17-də ölkəmizin paytaxtında Zabrat–Balaxanı–

Mehdiabad–Xırdalan–Binəqədi dairəvi avtomobil yolu və 
növbəti yeraltı piyada keçidi  istifadəyə verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yolun və piyada keçi-
dinин  açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Ziya Bünyadov prospekti ilə 
Əlövsət Qayıbov küçəsinin kəsişdiyi yerə gəldi.  

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov və «Azəryolservis» Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov prezident İlham 
Əliyevi qarşıladılar,  ölkəmizdə nəqliyyat sektorunun inkişafı-
na, yolların təmirinə və yeni infrastrukturun yaradılmasına 
göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkür etdilər. Məlumat 
verildi ki, yeni istifadəyə verilən yolla sutka ərzində təxminən 
30–40 min avtomaşın hərəkət edəcək və Ziya Bünyadov pros-
pektində tıxacların qarşısı alınacaqdır. Ən önəmlisi isə yük 
maşınları şəhərə daxil olmayacaqdır. Burada yeni dəmir yol 
körpüsü də tikilir.  

Zabrat–Balaxanı–Mehdiabad–Xırdalan–Binəqədi yolunun 
sifarişçisi Nəqliyyat Nazirliyi, icraçı isə «Akkord» şirkətlər 
qrupudur. Ümumi uzunluğu 28,9 kilometr olan yola 80 min ton 
asfalt döşənmişdir. Yolun yenidən qurulması işlərinə 2007-cи il 
martın 19-da başlanmış, mayın 8-də başa çatdırılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərətrafı avtomobil yol-
larının yeniləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində görülən işlər 
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barədə məlumatla tanış oldu, yolların əvvəlki və təmirdən 
sonrakı vəziyyətini əks etdirən  şəkillərə baxdı.  

Bildirildi ki, layihə əsasında uzunluğu 43,9 kilometr olan 
Ziya Bünyadov prospekti Binəqədi şosesi (uzunluğu 6 km, eni 
13–15 m), Binəqədi şosesi (uzunluğu 3 km, eni 15–18 m), 
Dövlət Yol Polisi–Biləcəri (uzunluğu 1,8 km, eni 7,5 m), Bilə-
cəri–Binəqədi şosesi (uzunluğu 6 km, eni 9–12 m), Binəqədi 
şosesi–Mehdiabad (uzunluğu 6,1 km, eni 8 m) və Xırdalan 
dairəsi–Binəqədi–Balaxanı yolu (uzunluğu 21 km, eni 7,5–9 
m) çəkilmişdir. 122 min ton asfalt-beton qarışığı işlədilmiş, 7 
minədək ağac və kol əkilmiş, 28 min poqonmetr səki, 2600 
metr kanalizasiya xətti çəkilmişdir. 
Əvvəllər mövcud olmuş, lakin bərbad vəziyyətə düşmüş 

Zabrat–Balaxanı–Mehdiabad–Xırdalan–Binəqədi yolu genişlən-
dirilərək, eni 7,5 metrdən 15 metrə çatdırılmışdır. Şimal 
bölgəsindən gələn avtonəqliyyatın Mərdəkan, Maştağa, Zab-
rat, Pirşağı və digər istiqamətlərə və yaxud əksinə hərəkəti 
15–18 kilometr qısalacaqdır. Yəni şəhərin içinə girməmək 
şərtilə bu dairəvi yoldan istifadə olunacaqdır. Binəqədi rayonu 
ərazisində 33 kilometr, Sabunçu rayonu ərazisində isə 11 
kilometrə yaxın yeni yol çəkilmişdir. İndiyədək Bakı şəhərində 
Nəqliyyat Nazirliyinin xətti ilə 75 kilometrlik yol çəkilmişdir.  

Ziya Bünyadov prospektindən Əlövsət Qayıbov küçəsi 
istiqamətinə gedən yolun üstündə yerləşən bazarın arxasından 
1,5 kilometr uzunluğunda yeni yol çəkiləcəkdir. Bu, bazara 
girib-çıxan yük maşınlarının hərəkətini asanlaşdıracaq və 
Ziya Bünyadov prospektindəki nəqliyyat gərginliyini azalda-
caqdır.    

Dövlətimizin başçısı yol inşaatçıları ilə görüşüb söhbət etdi, 
qısa müddət ərzində gördükləri işlərə görə onlara təşəkkürünü 
bildirdi.  

Prezident İlham Əliyev respublika əhəmiyyətli yolların, 
paytaxtda mərkəzi yolların müasir standartlara cavab ver-
məsi, yeni yol qovşaqlarının tikintisi, küçələrin genişləndiril-
məsi ilə bağlı müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.    
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Dövlətimizin başçısı avtomobilin sükanı arxasına əyləşərək  
yeni yolun  keyfiyyəti ilə əyani tanış oldu.  

 
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev Binəqədi qəsəbəsinə gəldi. 

Buraya toplaşan sakinlər dövlətimizin başçısını böyük hörmət 
və qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Onlar ölkəmizdə son illər ər-
zində görülən işləri yüksək qiymətləndirərək, Bakının kənd və 
qəsəbələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dərin minnət-
darlıqlarını bildirdilər.   

Prezident İlham Əliyev qəsəbə sakinlərini salamladı, onları 
bu gözəl yolun çəkilməsi münasibətilə təbrik etdi.  

H a c ы   M u s t a f a   V ə l i y e v (qəsəbə ağsaqqalı): Cə-
nab Prezident, xoş gəlmisiniz. Bütün bunlar Sizin sayəniz-
dədir, Sizin diqqətinizin nəticəsidir. 

И л h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. Bəli, özü də qısa müddət 
ərzində, ay yarım ərzində keyfiyyətli yol çəkilibdir.   

H a c ы   M u s t a f a   V ə l i y e v: Biz də istəyirdik ki, 
maşını özünüz sürəsiniz və yolları görəsiniz.   

И l h a m   Ə l i y e v: Mən şəkillərə də baxdım, əvvəllər bu 
yollar çox bərbad vəziyyətdə idi.  

H a c ы  M u s t a f a  V ə l i y e v: Cənab Prezident, biz 
2003-cü ildə Sizinlə Şüvəlanda ağsaqqallarla birlikdə bir dəfə 
görüşmüşük. Siz bu çətin vəzifəni öz üzərinizə götürdünüz. 
Bu gün isə onun bəhrəsini görürsünüz. İnşallah, Sizin bu 
siyasətiniz nəticəsində bizim ölkəmiz, Azərbaycan daha da 
çiçəklənəcək, bu, ən ucqar rayonlara da təsir edəcəkdir. Biz 
televiziya vasitəsilə görəndə ki, Xınalıq kəndinə telefon, yol 
çəkilib, insan deməyə söz tapmır. İnanırıq ki, gənclərimizin 
gələcəyi var, qüvvətli cavan prezidentimiz var və onunla fəxr 
edirik. Siz bu qəsəbəyə birinci dəfədir gəlirsiniz və istəyirik 
hər il gələsiniz.       

И l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun, istəyirdim gəlim və yaxşı 
oldu ki, yolun açılışında bərabər iştirak etdik.  
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Doğrudan da, təzə yol buraya gəliş-gedişi asanlaşdıracaq, 
sizin üçün çox rahat olacaqdır. Çünki əvvəllər böyük əziyyət 
çəkirdiniz, bu yolu, xüsusilə marşrut avtobusları ilə gedib-
gəlmək çox çətin idi. İndi ən rahat, gözəl yollardan biridir.   

H a c ы   M u s t a f a   V ə l i y e v: Cənab Prezident, ürəyi-
mizdə sözümüz çoxdur. Bilmirik hansıları deyək. İstər təhsil, 
istərsə də iqtisadi və başqa sahələrdə Sizin böyük əməyiniz 
var.  

И l h a m   Ə l i y e v: Hər bir sahədə də inkişaf var. Bu, 
Azərbaycanın indiki reallıqlarıdır.  

H a c ы   M u s t a f a   V ə l i y e v: Bəli. Biz ümid edirik ki, 
Sizin siyasətiniz nəticəsində torpaqlarımız da azad olunacaq, 
köçkünlərimiz, qaçqınlarımız öz yurdlarına qayıdacaqlar.  

И l h a m   Ə l i y e v: Biz indi onlara şərait yaradırıq. 
Ancaq bu, müvəqqəti bir yerləşmədir. Əsas məsələ odur ki, 
torpaqlar azad olunsun və onlar öz torpaqlarına qayıtsınlar. 
Biz ondan sonra oranı da qurub-tikəcəyik, yollar, binalar, 
fabrik, zavod – nə lazımdırsa tikiləcəkdir. İndi Azərbaycan-
da ümumi inkişaf elədir ki, istənilən məsələ həll oluna bilər. 
Yol çəkilir, məktəblər, xəstəxanalar, hər şey tikilir. Yəni 
ölkəmizin iqtisadi gücü artır və hər şey edə bilərik. Bu yol ay 
yarım ərzində çəkilib, bunun özü də böyük bir işdir.     

H a c ы   M u s t a f a   V ə l i y e v: Bizim təkcə yollarımız 
təzələnmir, bütün Azərbaycan inkişaf edir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. 
H a c ы   M u s t a f a   V ə l i y e v: Danışdıqlarımız hamısı 

səmimidir. İnşallah, hər şey yaxşı olacaqdır.  
И l h a m   Ə l i y e v: Mən görəndə ki, hər bir yer, rayon, 

şəhər abadlaşır, gözəlləşir, böyük işlər görülür, ümumi iqti-
sadi inkişaf var, sevinirəm. Hər bir kəndin problemi də həll 
olunmalıdır. Bu, həll olunarsa, bütün məsələlər həllini tapa-
caqdır. 

Тяхминян ики  ил бундан яввял шящяр иъра щакимиййятиндя 
Бакынын ятраф гясябяляринин проблемляринин щялли цчцн бюйцк 
бир мцшавиря кечирдим. Орада щяр бир район цчцн хцсуси 
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програм нязярдя тутулду. Инди онун иърасына башланыбдыр, 
бцтцн гясябяляр даща да абадлашаъагдыр. Чцнки Бакыятрафы 
гясябялярдя 700 миня гядяр ящали йашайыр. Бу, юзлцйцндя 
бюйцк бир шящярдир, онларын да проблемляри чохдур. Она эюря 
инфраструктур програм – газ, ишыг, су, канализасийа, мяктяб, 
амбулаторийа, хястяхана – чох эенишдир вя иъра олунур. Ра-
йонлар цчцн айрыъа програм вар, биз буну 2004-ъц илдя гябул 
етдик. Бакынын гясябяляри цчцн дя айрыъа програм вар. 
Бакынын юзц цчцн дя айрыъа програм вар – кюрпцляр, йоллар 
салынмасы, биналарын тямири вя бярпасы. 

Дцнян эедиб театрларын тямири иля таныш олдум. Инди бцтцн 
театрлар, музейляр тямир олунур. Йяни бунлар бизим милли 
сярвятимиздир. Щям щуманитар сащяйя, щям дя инфраструк-
тура, йол, няглиййат, тящсил, сящиййя мясяляляриня бюйцк диггят 
йетирилир. Истяйирям ки, бунлар тезликля щялл олунсун. Эялян илин 
октйабрында мяним президентлик фяалиййятимин 5 или тамам 
олаъагдыр. Онда халга щесабат вериляъякдир. Анъаг бу 
эюрцлян ишляр дя щесабатдыр. 

Щ а ъ ы   М у с т а ф а   В я л и й е в: Биз яминик ки, Азярбай-
ъан дцнйа юлкяляри арасында улдуз кими парлайаъагдыр. Чцнки 
Сизин кими эюзял, ъаван сийасятчи президентимиз вар. 

И л щ а м   Я л и й е в: Саь олун. Сизя ъансаьлыьы арзу-
лайырам. 

М я л е й к я   А л л а щ в е р д и й е в а (мцяллимя): Сиз бизим 
ябяди президентимизсиниз. 800 мяктяб тикилиб истифадяйя вери-
либдир. 18 мяктяб дя Бинягяди районунда тикилиб вя тикилмяк-
дя давам едир. Бу Сизин  вя юлкянин биринъи ханымы Мещрибан 
Ялийеванын, улу юндяр оъаьынын гайьысынын бящрясидир. Биз 
буну эюрцрцк. 

 
Халигин  гцдрят гялямидир, 

нягш еляди Щейдяря! 
Аьыл, камал, дцшцнъя 

бяхш еляди Щейдяря! 
Азярбайъан дейилян 

бу эюзял мямлякяти 
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Дцнйайа дцнйа гядяр 
танытмаг цчцн 

Щейдяри бяхш еляди бизляря! 
 

Сиз дя онун оьлусунуз. Ата Щейдяр, оьул Щейдяр оь-
лудур. Ъянаб Президент, Азярбайъан йалныз Сизя цмидлидир. 
Сиз бизим сечилмиш ябяди президентимизсиниз. Сизинля эюрцшмяк 
мяня нясиб олду. Мян Мещрибан ханымла да эюрцшмцшям. 
Эюзял вя эцълц кадр сийасятиниз вар, биз Сизи щямишя дяс-
тякляйирик. 

И л щ а м   Я л и й е в: Тящсил эяляъякдир. 
М я л е й к я   А л л а щ в е р д и й е в а: Бяли, буну улу 

юндяр демишди. 
И л щ а м   Я л и й е в: Бизим дахили имканларымыз вар вя да-

ща да артаъагдыр. Она эюря эянъ нясил эяряк чох биликли, са-
вадлы олсун, щяйатда юз йерини тута билсин вя цмуми инкишафа 
да юз тющфясини версин. Мяктяб тикинтиси, компйутерляшмя, ки-
табларын латын графикалы Азярбайъан ялифбасы иля няшри – бцтцн 
бу ишляр эяляъяк няслин йетишдирилмяси цчцн ваъибдир вя 
ушагларымыз да вятянпярвярлик рущунда бюйцмялидирляр. Бу 
ишдя мцяллимлярин чох бюйцк ямяйи вар. Мян мцяллимлярин 
фяалиййятини чох йцксяк гиймятляндирирям вя сизя дя тяшяккцр 
едирям. 

М я л е й к я   А л л а щ в е р д и й е в а: Чох саь олун. Эяля-
ъяк президент сечкиляриндя бцтцн бинягядилиляр йцз фаиз Сизин-
ляди. 

 

* * * 
Prezident İlham Əliyev Binəqədidən Mehdiabad qəsəbəsinə 

gəldi. Qəsəbənin mərkəzi meydanına toplaşan sakinlər dövlə-
timizin başçısını gül-çiçəklə, hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 
Burada qəsəbə sakinləri ilə görüş keçirildi. 

N a d i r   A ğ a y e v (Abşeron Rayon Təhsil Şöbəsinin mü-
diri): Cənab Prezident, icazə verin Mehdiabad qəsəbəsinin və 
bütün rayonun ağsaqqalları, ziyalıları, ictimaiyyəti adından 
Sizə «Xoş gəlmisiniz!» deyim. Cənab Prezident, Sizin haki-
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miyyətiniz illərində bütün Azərbaycanın inkişafı, xüsusilə 
sosial-iqtisadi inkişafı göz qabağındadır. Bütün regionlarda 
olduğu kimi, bu, Abşeronda da öz əksini tapır. Ra-
yonumuzda quruculuq, abadlıq işləri gündən-günə vüsət alır. 
Hazırda rayonda 6 məktəb tikilir və onların üçü istifadəyə 
tam hazırdır, qalanları isə sentyabradək hazır olacaqdır. Elə 
bir kənd, qəsəbə yoxdur ki, orada məktəb, bağça, səhiyyə 
obyekti təmir edilməsin, yaxud yenisi tikilməsin. Bütün 
bunlar Sizin qayğınızdır, apardığınız siyasətin, ulu öndərin 
qoyduğu bünövrənin ucaldılmasıdır.  

Siz həqiqətən də Heydər Əliyev xəttinin layiqli davam-
çısısınız. Ona görə də abşeronlular 2003-cü ildə Sizə səs ver-
dilər. 2008-ci ildə də seçki olacaq, abşeronlular yenə də Sizi 
yüksək səviyyədə dəstəkləyəcəklər. Sizin bütün daxili və 
xarici siyasətinizi bəyənirik və fəxr edirik ki, belə preziden-
timiz var. Mən bütün mehdiabadlılar adından Sizə bir daha 
təşəkkürümü bildirirəm.  

N a t i q   A b d u l l a y e v (II qrup Qarabağ müharibəsi 
əlili): Cənab Prezident, mən veteranlar, şəhid ailələri adın-
dan Sizi salamlayıram.  

Rəhmətlik Heydər Əliyev Mehdiabadda əlillər üçün qəsə-
bə saldı.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, buraya gəlmişdi.  
N a t i q  A b d u l l a y e v: Orada mənə evin orderini 

təqdim etdi. Biz Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk, qay-
ğınızı həmişə hiss etmişik. Problemsiz yer yoxdur, müvəqqəti 
şeylərdir. İnkişafa doğru gedirik.  

Cənab Prezident, Sizdən bir xahişimiz var. Siz Xırdalana 
şəhər statusu verdiniz. Mehdiabada da qəsəbə statusu veri-
libdir. Qəsəbəmizdə xəstəxana tikilsəydi çox yaxşı olardı.  

И l h a m   Ə l i y e v: Xəstəxana yoxdur?! 
N a t i q   A b d u l l a y e v: Yoxdur. Əlillərimiz, şəhid 

ailələrimiz var.  
И l h a m   Ə l i y e v: Mən göstəriş verəcəyəm ki, burada 

xəstəxana tikilsin.  
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N a t i q   A b d u l l a y e v: Sizə arxalanırıq və Siz də 
həmişə bizə arxalana bilərsiniz.  

И l h a m   Ə l i y e v: Mən də sizə arxalanıram.       
N a t i q   A b d u l l a ye v: Mən Mirmövsüm ağanın qar-

daşı oğluyam. Mənə evin orderini şəxsən Heydər Əliyev ve-
ribdir. Allah ona rəhmət eləsin. O, dünyasını dəyişəndə 
bizim belimiz sındı. Amma Siz gəldiniz, bizi dikəltdiniz. Biz 
həqiqətən Sizin qayğınızı hiss edirik.  

Bizim iki problemimiz də var. Mehdiabad–Məhəmmədi və 
Mehdiabad–Pirşağı yolları pis vəziyyətdədir. Şükür Allaha ki, 
qalan hər şey yaxşıdır, gözəldir. Keçən il sentyabrın 12-də Siz 
rayonumuzdan 38 nəfəri mükafatlandırdınız. Rayonda nə 
qədər dəyişikliklər olubdur. Sizin bu rayona nəzarətinizi hiss 
edirik. Abşeron Azərbaycanın bir gözüdür. Necə ki, biz Sizə 
arxalanırıq, istəyirik Siz də bizə arxalanasınız.  

Sizə bütün veteranlar adından bir daha salamlarımı yeti-
rirəm.  

И l h a m   Ə l i y e v: Mən də çox sevinirəm ki, Abşeron 
rayonunda işlər yaxşı gedir, çox gözəl quruculuq işləri apa-
rılır, məktəblər tikilir, yollar abadlaşır. Mən xatırlayıram, 
rayona gələndə gördüm ki, qısa müddət ərzində müsbətə 
doğru yaxşı dəyişikliklər çoxdur: yeni zavodlar, fabriklər, 
eyni zamanda, infrastruktur layihələr. Xırdalan qəsəbəsinə 
də şəhər statusu verildi. Bu, Xırdalanın önəmini, onun bizim 
üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bütövlükdə, 
rayonda gedən abadlıq, quruculuq işləri məni sevindirir. 

Bu yolun çəkilişi də rayona göstərilən diqqətin nəticəsi-
dir. Bu yol qısa müddətdə, ay yarım ərzində çəkilib və çox 
da keyfiyyətlidir. İndi gediş-gəliş  rahatlaşacaqdır. Bundan 
sonra başqa istiqamətlərdə də yollar çəkiləcəkdir. İndi Siz 
Mehdiabad–Pirşağı, Mehdiabad–Məhəmmədi yollarını de-
yirsiniz, mən Nəqliyyat nazirinə tapşırıq verəcəyəm ki, 
məşğul olsunlar. Xəstəxana tikintisi də nəzərdə tutulacaqdır.  

Bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin inkişafı üçün 
xüsusi proqramlar nəzərdə tutulubdur. Abşeron району 
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Бакы иля щямсярщяддир, amma Bakıйа аид  deyil. Ona görə 
Abşeronun xüsusi inkişaf proqramı olmalıdır və burada 
məktəb tikintisi, insanları narahat edən bütün məsələlər öz 
həllini tapmalıdır: işıq, su, qaz, kanalizasiya, yollar. Əsas 
bunlardır və bir də iş yerləri. Bütövlükdə, indi Azərbaycanda 
inkişaf o qədər sürətlə gedir ki, hər bir rayonun inkişafı 
mümkündür, olacaq və var. Bakıда, rayonlarda, Bakı иля 
щямсярщяд bölgələrdə insanlar daha da yaxşı yaşamalıdırlar. 
Mənim məqsədim budur, əsas vəzifəm də budur və çalışıram 
ki, buna nail olum. Həmişə bütün işlərdə xalqa arxalanıram. 
Həm ölkə daxilində islahatların aparılması üçün, həm xarici 
münasibətlərdə Azərbaycanın güclü mövqe nümayiş et-
dirməsi üçün, həm də müstəqil siyasət aparmaq üçün mənim 
dayağım xalqdır. Bu dəstək var və ona görə mən buna 
arxalanıb çalışıram ki, müstəqil ölkə kimi, Azərbaycanı 
xalqla birlikdə ən yüksək zirvələrə qaldırım. Biz bunu da 
edirik. İndi dünya səviyyəsində ölkəmizin rolu artır.  

N a t i q   A b d u l l a y e v: Cənab Prezident, Sizin siya-
sətinizi izləyirik, prinsipial mövqeyinizi bilirik.  

И l h a m   Ə l i y e v: Hər bir sahədə mövqe olmalıdır. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin də fəlsəfəsi məhz bu idi, mövqe 
nümayiş etdirirdi. Hər bir insanın həm xarici siyasətdə, həm 
daxili siyasətdə, həm də islahatların aparılmasında mövqeyi 
olmalıdır. Mövqesiz insan cəmiyyətdə o qədər də böyük 
önəmə malik deyildir. Hər bir insanın və ilk növbədə, ölkənin 
də özünəməxsus mövqeyi olmalıdır. Azərbaycan elə ölkədir ki, 
onun bütün məsələlərlə bağlı öz mövqeyi var. Heç kimdən asılı 
olmayan, müstəqil, öz milli maraqlarına əsaslanan mövqeyi var. 
Əsas budur. Belə olan halda, əlbəttə, iqtisadi inkişaf da gedəcək, 
bizim beynəlxalq nüfuzumuz da artacaqdır. Biz bunu görürük. 
Bizim böyük iqtisadi imkanlarımız var. Neft, qaz ehtiyatları – 
bunlar bizə əlavə güc verir və biz də bundan istifadə edirik və 
etməliyik. Çünki istəyirik ölkəmiz daha da güclənsin.  

Bizim problemlərimiz çoxdur. Həm sosial, həm iqtisadi, 
həm də başqa problemlər var. İqtisadiyyatımız yalnız keçən 
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il 1990-cı ilin səviyyəsinə qalxdı. Yəni Sovet İttifaqı dağılan-
dan sonra iqtisadiyyata o qədər böyük zərbə vuruldu, bütün 
əlaqələr kəsildi və müstəqilliyin ilk illərində o qədər səhvlər 
buraxıldı ki, onları aradan qaldırmaq üçün nə qədər vaxt 
lazım oldu. Ancaq biz indi bu səviyyəyə gəlib çatmışıq. 
Bundan sonra ancaq və ancaq inkişafa doğru gedəcəyik. 

Qarabağ problemi ən başlıca, birinci problemdir. Bizim 
bundan başqa  əsas problemimiz olmayacaq, onlar həll edi-
ləcəkdir. Çalışırıq ki, Qarabağ məsələsini danışıqlar yolu ilə 
həll edək. Amma görürük ki, alınmır. Nə üçün? Çünki qarşı 
tərəf özünü səmimi aparmır. Biz nə etməliyik? Danışıqları 
davam etdirməliyik?! Mən hesab edirəm, danışıqları hələ ki, 
davam etdirməliyik, çünki buna alternativ yoxdur. Alter-
nativ müharibədir. Müharibəni də heç kim istəmir. Amma 
bununla bərabər, nə etməliyik?! Güclü olmalıyıq. Neçə dəfə? 
10 dəfə, 20 dəfə Ermənistandan güclü olmalıyıq və biz artıq 
bunu təmin edirik.  

Əgər 8 il bundan əvvəl bizim iqtisadi vəziyyətimiz Ermə-
nistanla təxminən eyni idisə, indi biz iqtisadi inkişaf baxı-
mından, büdcə baxımından, ordu quruculuğu baxımından 
onlardan 7-8 dəfə qüdrətliyik. Daha da güclənməli, orduya 
diqqəti artırmalı, iqtisadi potensialı möhkəmləndirməliyik. 
Bütün neft-qaz əməliyyatları nəticəsində Azərbaycana külli 
miqdarda pul gələcək və bu da, əlbəttə, ilk növbədə insan-
ların problemlərinin həlli, ordunun güclənməsi üçün, siyasi 
önəmimizin artması üçün istifadə olunmalıdır. Belə olan 
halda, biz bu məsələni daha da asanlıqla həll edəcəyik. 
Ancaq heç vaxt Azərbaycan xalqı və dövləti milli maraqlara 
zidd olan razılaşmaya getməyəcəkdir. Heç vaxt! Yəni, bu 
bizim prinsipial mövqeyimizdir. Onlar bunu nə qədər tez 
başa düşsələr, bir o qədər yaxşı olar. Hər halda, indi biz 
inkişaf yolundayıq. Onların isə inkişafı yoxdur. Nəyin hesa-
bına inkişaf etmirlər?! Çünki bölgədə həyata keçirilən bütün 
böyük layihələrdən təcrid olunmuş vəziyyətdədirlər.  
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İndi Türkiyəyə dəmir yolunu çəkəcəyik. Onlar tam təcrid 
vəziyyətinə düşəcəklər. İqtisadi perspektivləri yoxdur. Ancaq 
xarici yardıma arxalanırlar. O yardım bu gün var, sabah isə 
olmaya bilər. Heç bir ölkəyə yaraşmır ki, öz gələcəyini xarici 
yardıma görə müəyyən etsin. Biz heç kimdən yardım almırıq 
və hər şeyi özümüz həll edirik. Allaha şükür ki, xalqımız da 
çox müdrikdir, intellektual potensialı çox yüksəkdir. İndi 
cəmiyyətdə elə gözəl ab-hava var ki, bütün işləri görməyimiz 
mümkündür və mümkün olacaqdır.  

Hər bir kəndin problemi də həll olunmalıdır. Mən bunu 
bir neçə dəfə demişəm. Əgər hər bir kəndin problemi həll 
edilsə, ölkədə bütün problemlər həll olunacaqdır. Çünki 
kənd, qəsəbə, necə deyərlər, kiçik yaşayış məntəqəsidir.  

Mənim mehdiabadlılara da xüsusi hörmətim, məhəbbə-
tim var.  

B r i l y a n t   M ə m m ə d o v a (elmi işçi): Cənab Prezi-
dent, mehdiabadlılar bu gün çox böyük sevinc hissi keçirir-
lər. Ona görə ki, dövlət başçısı Mehdiabada üçüncü dəfədir 
gəlir. Allah rəhmət eləsin, Sizin atanız iki dəfə burada 
olmuş, mehdiabadlılarla görüşmüşdü. İndi Siz gəlmisiniz. Biz 
bunu həsrətlə gözləyirdik. Çünki Sizin çıxışlarınızı televiziya 
vasitəsilə həmişə dinləyirik və hər uğurunuzu xalqın uğuru 
hesab edirik. Siz həmişə öz çıxışlarınızda «Mən hər bir azər-
baycanlının prezidenti olacağam» demisiniz. Siz doğrudan 
da verdiyiniz vədlərə əməl etdiniz. Möhtərəm Prezidentimiz, 
biz buna çox sevinirik. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar az 
sayda qəsəbə, kənd qalmışdır ki, Siz oraya getməyəsiniz. Ən 
ucqar Xınalığa getmək, oraya yol çəkmək böyük bacarıqdır. 
Sizdə olan bacarıq, insanlara, hər bir Azərbaycan vətən-
daşına qayğınız xalqımız tərəfindən həmişə alqışlanır.  

Biz sevinirik ki, ulu öndərimizin Sizin kimi varisi var. Siz 
onun qoyduğu siyasi xətti davam etdirirsiniz. Eyni zamanda, 
xalqın rifahı Sizin bir nömrəli qayğınızdır. Televiziya vasitəsilə 
hamı bunu izləyir. Bütün regionlarda misli görünməmiş inki-
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şafı, məktəblərin, səhiyyə ocaqlarının tikintisini, kənd təsər-
rüfatı sahəsində fermerlərə qayğınızı deməmək olmaz.  

Bir neçə kəlmə də alimlərə göstərdiyiniz qayğıdan danış-
maq istəyirəm. Mən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik 
İnstitutunda işləyirəm. Alimlərə, elmi işçilərə qayğınızı fərəh 
hissi ilə qeyd edirəm. Özüm Mehdiabadda yaşayıram. 
Alimlərimizdə böyük fəallıq yaranıbdır. Onların əməkhaqqı 
bir neçə dəfə artırılmışdır, elmlər namizədləri 30 manat, 
elmlər doktorları isə 60 manat əlavə də alırlar. Alimlər Sizin 
bu qayğınızdan ruhlanaraq, daha da yaxşı işləmək istəyirlər. 
Allah Sizi qorusun!  

Q ə m f i l ə   Q a y i b o v a (şəhid anası): Cənab Prezi-
dent, şəhid anası kimi, mən Sizi alqışlayıram, öpürəm, 
bağrıma basıram. Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət 
eləsin ki, Sizin kimi yetirməsi var. Biz Sizinlə fəxr edirik. Biz 
şəhid anaları göstərdiyiniz qayğıya görə Sizə minnətdarıq. 
Çox sağ olun. Sizin gəlişiniz bizim üçün şərəfdir. Mehdiabad 
camaatı, şəhid anaları adından Sizi öpürük, alqışlayırıq.  

И l h a m   Ə l i y e v: Mən də sizi alqışlayıram. Bir daha 
demək istəyirəm ki, Azərbaycan bundan sonra da ancaq və 
ancaq inkişaf yolu ilə gedəcəkdir. İndi həm sosial, iqtisadi 
sahədə, həm də infrastruktur, yol çəkilişi və sair sahələrdə 
bütün problemlər öz həllini tapacaqdır. Maaşlar, pensiyalar  
artdı və bundan sonra da artаcaqdır. Minimum əməkhaqqı 
hər il ən azı, iki dəfə artırılır. Minimum əməkhaqqı ilə 
yanaşı, bütün başqa kateqoriyadan olan insanların əmək-
haqları, pensiya da artırılır. Düzdür, bu bizi tam qane edə 
bilməz. Amma inkişaf var və gələcəkdə artım daha sürətlə 
gedəcəkdir. Ona görə mən gələcəkdə sosial, iqtisadi sahə-
lərdə Azərbaycanın qarşısında böyük problem görmürəm. 
Harada problem varsa, biz bunu bilirik, həll edirik və həll 
edəcəyik.  

Bir daha demək istəyirəm ki, mənim əsas məqsədim 
doğma xalqa xidmət etməkdir. Mən vəzifəyə bu məramla 
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gəlmişəm və bunu əsas tutaraq, nə lazımdırsa, əlimdən nə 
gəlirsə onu da edəcəyəm. Sizə də uğurlar arzulayıram. 

    
* * * 

Prezident İlham Əliyev mehdiabadlılarla səmimi görüşdü. 
Qəsəbə sakinləri bir daha prezidenti dəstəklədiklərini vurğu-
ladılar. Eyni zamanda, dövlətimizin başçısından yarımçıq qal-
mış məktəb binasının tikintisinin tamamlanmasına, qəsəbədə 
şəhidlərə abidə qoyulmasına kömək göstərməsini xahiş etdilər. 

Prezident İlham Əliyev daha sonra paytaxtın Nəsimi ra-
yonuna gəldi.   

 
Азярбайъан Республикасынын Президентинин «Бакы шящяриндя 

няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси цзря 2006–2007-ъи илляр 
цчцн  Тядбирляр Планынын тясдиг едилмяси  щаггында» 2006-ъы ил 
2 феврал тарихли сярянъамына уйьун олараг, иншасы нязярдя туту-
лан 13 йералты пийада кечидиндян цчцнъцсцнцн ачылышына топла-
шан иншаатчылар вя пайтахт сакинляри дювлятимизин башчысыны щюр-
мят вя ещтирамла гаршыладылар. Президентя эцл дястяси тягдим 
олунду. 

Няглиййат назири Зийа Мяммядов мялумат верди ки, пай-
тахтын ян эур эедиш-эялишли йерляриндян олан бу яразидя йералты 
кечидин олмамасы щям пийадалар, щям дя сцрцъцляр цчцн бюйцк 
тящлцкя йарадырды. Иншасына 2006-ъы илин августунда башланмыш 
йералты кечидин цмуми узунлуьу 38,5 метр, ени 6 метрдир. 
«Тязя Базар Тиъарят Мяркязи»ня вя Бакы Дювлят Сиркиня тяряф 
эириш-чыхышы олан кечиди «Астикинти» Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййяти тикмишдир. Иншаат ишляриня цмумиликдя 1 милйон манат 
вясаит хярълянмишдир. Бурада пийадаларын щярякятини фасилясиз 
мцшащидя етмяк цчцн гурьу гурашдырылыб, насос стансийасы, 
мцстягил енержи тяъщизаты вардыр. Кечидин диварларына дювляти-
мизин башчысынын мцдрик кяламлары щякк олунмушдур. Ушаг вя 
ялил арабаларынын щярякяти цчцн айрыъа пиллякян вардыр. Даим 
сяслянян щязин  мусиги хош овгат йарадыр. 

Президент Илщам Ялийев рямзи ачылышы билдирян ленти кясди, 
кечидля таныш олду, яразинин индики эюрцнцшцня тамаша етди. Дю-
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шямя вя диварларын мярмярляри Тцркийя вя Ирандан эятирил-
мишдир. Иншаат ишляриндя 50-йя йахын ишчи чалышмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев эюрцлян ишляри йцксяк гиймят-
ляндирди, мцасир цслубда тикилян кечиддя ян йцксяк технолоэи-
йанын тятбиг едилдийини, эюрцнцшцнцн чох эюзял олдуьуну 
вурьулады вя буранын тямиз вя сялигяли сахланылмасынын зярури-
лийини билдирди. 

Дювлятимизин башчысы кечидля Бакы Дювлят Сирки тяряфя чыха-
раг ятрафы сейр етди, пайтахтда йени кечидлярин, автомобил 
дайанаъагларынын тикинтиси цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмяси 
щаггында мцвафиг тювсийя вя тапшырыгларыны верди.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ФРАНСАНЫН «ЛА ЛЕТТРЕ ДИПЛОМАТИЭУЕ»  
ЖУРНАЛЫНА МЦСАЩИБЯСИ 
 
17 май 2007-ъи ил 
 
С у а л: Cənab Prezident, bu il yanvarın 29–31-də Fransaya 

ilk dövlət səfəriniz baş tutdu. Səfərin gedişi ilə bağlı təəssü-
ratlarınızı bölüşə və əldə olunmuş nəticələr barədə məlumat verə 
bilərsinizmi? Sizin fikrinizcə, ATƏT-in Minsk qrupunun həm-
sədri kimi, Fransa Dağlıq Qarabağla bağlı ölkənizlə Ermənis-
tan arasında münaqişənin həllində vasitəçilik səylərini güclən-
dirmək iqtidarındadırmı? 

И л щ а м   Я л и й е в: Qeyd edim ki, prezident seçildikdən 
sonra mənim xaricə ilk rəsmi səfərim 2004-cü ilin yanva-
rında məhz Fransaya olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, ümum-
milli lider Heydər Əliyev də dövlət başçısı kimi, ilk rəsmi 
səfərini məhz Fransaya etmişdi. Bu, ölkəmizin Fransa ilə 
əlaqələrə verdiyi önəmin yaxşı göstəricisidir. Azərbaycan–
Fransa ikitərəfli münasibətləri müxtəlif sahələrdə, o cüm-
lədən siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə uğurla inki-
şaf etməkdədir. Ölkələrimiz arasında fəal siyasi dialoq möv-
cuddur. Müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlər həyata keçi-
rilir. Fransanın aparıcı şirkətləri uzun illərdir ki, ölkəmizin 
energetika sahəsində, habelə qeyri-neft sektorunda uğurla 
fəaliyyət göstərir. 

Bu ilin yanvar ayında Fransaya dövlət səfərim də çox 
uğurlu keçdi. Səfər zamanı keçirdiyim görüşlər ölkələrimiz 
arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da dərinləş-
dirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətli olmuşdur. Səfə-
rin nəticəsi olaraq birgə bəyannamə qəbul edilmiş, iki ölkə 
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arasında iqtisadiyyat, humanitar, turizm, sosial sahələri 
əhatə edən doqquz sənəd imzalanmışdır. Fransa şirkətləri 
bir daha Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına sərmayə 
qoyuluşunda çox maraqlı olduqlarını bildirdilər. Səfərin 
yekunlarında öz əksini tapan məqamlardan biri də Fransa-
da «Azərbaycan İli»nin və Azərbaycanda «Fransa İli»nin 
keçirilməsinin qərara alınması olmuşdur. 

Sualınızın ikinci hissəsinə gəlincə, bildirməliyəm ki, ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Fransa Ermə-
nistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı danışıqlar prosesinə birbaşa cəlb olunmuşdur və bu 
prosesdə fəal iştirak edir. Fransa münaqişə ilə bağlı möv-
qeyini dəfələrlə ifadə etmişdir. Bu mövqe indiki dövlət səfə-
rim zamanı qəbul edilmiş birgə bəyannamədə də əks 
olunmuşdur. Orada deyilir ki, Fransa Azərbaycanın müstə-
qilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Eyni 
zamanda, keçirdiyim görüşlərdə də Fransa rəhbərliyi dəfələrlə 
qeyd etmişdir ki, Fransa Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin tez bir zamanda həllində çox ma-
raqlıdır. Başda prezident cənab Jak Şirak olmaqla, bütün sə-
viyyələrdə  Fransa   rəsmiləri   qeyd   etdilər   ki,   Fransa   bu   
münaqişənin   həlli   üçün   bütün   səylərini яsirgəməyəcəkdir. 

С у а л: Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında təzəlikcə 
qəbul olunmuş fəaliyyət planı çərçivəsində ölkənizin və onun 
strukturlarının, xüsusən də iqtisadi inteqrasiya baxımından, 
Avropaya yaxınlaşmada hansı uğurlara nail olunmuşdur?  
Milli  qanunvericiliyinizin  Avropa  İttifaqının  qanunvericiliyi-
nə  yaxınlaşdırılması  istiqamətində hansı tədbirlər görülmüş-
dür? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin tapılması üçün 
Avropa İttifaqından hansı dəstəyi gözləyirsiniz? 

И л щ а м  Я л и й е в: Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımız 
uğurla inkişaf edir və hazırda yeni mərhələyə qədəm qoy-
muşdur. Ölkəmizlə  Avropa  İttifaqı  arasında  «Yени  qon-
şuluq  siyasətinə  dair  fəaliyyət  planı»  çərçivəsində  beşillik 
tədbirlər planı var. Bu sənəd əməkdaşlığımızın gələcəkdə bir 
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neçə istiqamətlərdə daha geniş şəkildə həyata keçirilməsi  
üçün möhkəm əsas yaradır. Bu proseslər Azərbaycanın   
gələcək inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Qarşıdakı beş 
il ərzində  «Yeni qonşuluq siyasəti»nin həyata keçirilməsi 
sayəsində meyarlarımız Avropa İttifaqının meyarlarına  
yaxınlaşdırılacaqdır.  Bu  istiqamətdə  ölkəmiz  tərəfindən  
fəal  iş  aparılır,  o cümlədən milli qanunvericiliyin dünya və 
Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, beynəlxalq təşki-
latlarla, həmçinin Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlığın hü-
quqi bazasının yaradılması istiqamətində konkret işlər hə-
yata keçirilir. Biz Azərbaycanı müasir, demokratik, iqtisadi 
və siyasi baxımdan güclü və etibarlı tərəfdaş ölkəyə çevirmək 
əzmindəyik. Ümid edirəm ki, Avropa İttifaqının «Yeni qon-
şuluq siyasəti» bu məqsədə nail olunması işinə öz töhfəsini 
verəcəkdir. Gələn beş il ərzində biz iqtisadi islahatları da-
vam etdirəcək, regional əməkdaşlıq səviyyəsində, Azərbay-
can–Avropa İttifaqı səviyyəsində əməkdaşlığımızı daha da 
genişləndirəcəyik. Biz siyasi islahatları davam etdirmək əz-
mindəyik. Azərbaycanda qanunun aliliyinin tam bərqərar 
olunması, demokratikləşmə prosesinin davam etdirilməsi 
bütün bu məqsədlərimizə çatmaqda bizə yardımçı olacaqdır. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı suala gəl-
dikdə, deməliyəm ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi, Av-
ropa İttifaqı da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. 
Avropa İttifaqının bu mövqeyi mənim keçən il Brüsselə 
səfərim zamanı bir daha ifadə olunmuşdur. Avropa Komis-
siyasынын sədri Joze Manuel Barrozu bildirmişdir ki, Avro-
pa İttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini 
tam tanıyır və dəstəkləyir. Bu mövqe Avropa İttifaqı ilə 
«Yeni qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı»nda da öz 
əksini tapmışdır. Həmin sənəddə deyilir ki, Azərbaycanın 
müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü Avropada sül-
hün və sabitliyin qorunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. 

Lakin təəssüflər olsun ki, Ermənistan, bütün digər bey-
nəlxalq təşkilatların mövqeyi kimi, Avropa İttifaqının  da  
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mövqeyinə  məhəl  qoymur.  Ermənistan  beynəlxalq  hüqu-
qun bütün  norma və  prinsiplərini pozur. Ermənistan öz 
qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz və dərhal 
çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
qətnaməsinə məhəl qoymur. Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı təcavüzü nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal 
olunmuşdur. Ermənistan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında 
olan ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmişdir. 
Bu siyasətin nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımız 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənilər 
Dağlıq Qarabağda heç bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən 
tanınmayan, qanunsuz referendumlar keçirirlər. Belə mövqe 
beynəlxalq davranış, beynəlxalq hüquq normalarına tam 
ziddir. Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ATƏT-in Minsk qru-
punun həmsədrləri olan ABŞ, Fransa, Rusiya, habelə Tür-
kiyə bu yaxınlarda keçirilmiş qondarma referendumu pislə-
işdir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi ərazisidir. Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü BMT və bütün beynəlxalq birlik 
tərəfindən tanınmışdır. Buna görə də münaqişə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində, Dağlıq Qarabağa yüksək özünü-
idarə və muxtariyyət statusu verilməklə həll olunmalıdır. Bir 
çox ölkələrdə milli azlıqlar yaşayır. Lakin milli azlıq olmaq o 
demək deyil ki, sənin hansısa ərazini ölkədən ayırmaq 
hüququn var. Təsəvvür edin ki, ermənilər yaşadıqları bütün 
ölkələrdə öz müqəddəratını təyin etməyə çalışsalar, nə baş 
verər? Neçə yeni erməni dövləti yarana bilər?! Ermənistan 
rəhbərliyi aydın başa düşməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütöv-
lüyü məsələsi ilə bağlı heç bir güzəştə getməyəcəkdir. Biz ümid 
edirik ki, Ermənistan rəhbərliyi tezliklə özündə güc taparaq 
danışıqlarda konstruktiv mövqe tutacaq, işğalçı qüvvələri 
torpaqlarımızdan çıxaracaqdır. Əks təqdirdə, biz müna-
qişənin digər həll yolları üzərində düşünməli olacağıq. Bu gün 
Azərbaycan Ermənistandan çox güclüdür. 

Eyni zamanda, hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar da 
münaqişənin həlli ilə bağlı daha fəal və qəti mövqe  nümayiş  
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etdirməlidir.  Son  genişlənmə  prosesindən  bəri  Cənubi Qaf-
qaz   Avropanın  qonşusuna çevrilmişdir. Zənnimcə Avropa 
İttifaqı qonşuluğunda münaqişə ocaqlarının mövcudluğuna 
biganə qala bilməz. Belə ki, bu münaqişə ocaqları yalnız 
Cənubi Qafqaz regionu üçün deyil, bütünlükdə Avropa üçün, 
onun sabit iqtisadi inkişafı üçün təhlükə yaradır. 

С у а л: Azərbaycan Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın 
daxil olduğu GUAM-ın üzvüdür. Qafqazda qonşuluq mü-
nasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün qurum daxilində birli-
yin və əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan bu 
təşkilatın addımlarını necə qiymətləndirirsiniz? Rusiya və 
Gürcüstan arasında münasibətlərin səviyyəsi necədir? Sizin 
fikrinizcə, bu yaxınlarda Türkmənistanda keçirilmiş prezident 
seçkiləri bu ölkə ilə siyasi, enerji, iqtisadi və mədəni sahədə 
geniş əməkdaşlığa perspektivlər açırmı? 

И л щ а м   Я л и й е в: GUAM yarandığı dövrdən bəri bir 
neçə mərhələdən keçmişdir. Hazırda GUAM dəqiq fəaliyyət 
mexanizmi olan beynəlxalq bir təşkilata çevrilməkdədir. 
GUAM yaradılan zaman ölkəmiz müstəqilliyini yenicə qa-
zanmışdı və təbii ki, həmin illərdə mövcud olmuş prob-
lemlər ümumi xarakter daşıyırdı. Ötən 10 il ərzində təşkila-
ta üzv olan dövlətlər müstəqilliyini möhkəmləndirmiş, de-
mokratik təsisatların gücləndirilməsi, iqtisadi potensialın 
artırılması sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Ölkə-
lərimiz arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sa-
hədə sıx əməkdaşlıq həyata keçirilir. Ölkələrimizin yerləş-
diyi region son vaxtlar dünya işlərində getdikcə daha mü-
hüm rol oynayır. GUAM ölkələri dünyada gedən iqtisadi, 
siyasi proseslərə real şəkildə inteqrasiya olunmağı arzu-
layır. Bu baxımdan ötən ilin may ayında Kiyevdə keçiril-
miş sammitdə GUAM-ın Demokratiya və İqtisadi İnkişaf 
Uğrunda Təşkilata çevrilməsi məntiqi proses idi. 

Bir məsələni də xüsusi vurğulamaq istərdim ki, GUAM-ın 
üzvü olan 4 ölkədən üçünün – Azərbaycan, Moldova və Gür-
cüstanın ərazi bütövlüyü təcavüzkar separatizm nəticəsində 
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pozulmuşdur. Mühüm faktdır ki, keçən il təşkilatın üzvləri 
ərazilərində olan dondurulmuş münaqişələrlə bağlı vəziy-
yətin müzakirəsinin BMT  Baş Məclisinin gündəliyinə salın-
masına nail oldular. Bu çox çətin məsələ idi və yalnız birgə 
səylərimiz nəticəsində mümkün oldu. 

İnanıram ki, ölkələrimiz GUAM çərçivəsində əməkdaş-
lıqlarını dərinləşdirməklə iqtisadi, siyasi, demokratikləşmə   və   
digər  sahələrdə  daha böyük uğurlar qazanacaq və xalqlarımız 
bu  uğurlardan bəhrələnəcəkdir. 

Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlərə gəlincə, 
hər ikisi bizimlə qonşu ölkələrdir və hər ikisi ilə yaxşı müna-
sibətlərimiz var. Bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq mü-
nasibətləridir. Qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz  mehriban  
qonşuluq,  qarşılıqlı  hörmət  prinsiplərinə  əsaslanır.  Azər-
baycan  heç  bir  başqa ölkənin daxili işlərinə qarışmır, digər 
dövlətlər arasında olan münasibətlərə müdaxilə etmir. Qeyd 
etməliyəm ki, ölkələr diqqətlərini öz problemləri üzərində 
cəmləşdirsələr, regionda, dünyada daha təhlükəsiz və sabit 
şərait təmin etmək olar. 

Sualınızın üçüncü hissəsi ilə bağlı deyə bilərəm ki, Azər-
baycan ilə Türkmənistan arasında ikitərəfli münasibətlərin 
daha da inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı potensial vardır. 
Xalqlarımız arasında  etnik,  mədəni köklərin yaxınlığı əla-
qələrimizin genişlənməsi üçün möhkəm əsas yaradır. Biz 
Türkmənistan ilə əməkdaşlığın müxtəlif  sahələrdə  daha  da   
inkişaf  etdirilməsinə  hazırıq. Türkmənistan  rəhbərliyi  də  
Azərbaycan  ilə münasibətlərin daha da genişləndirilməsinə 
böyük maraq göstərir. Biz Türkmənistanın yeni seçilmiş prezi-
denti ilə artıq bu sahədə konkret işlərin həyata keçirilməsi 
məsələlərini müzakirə etmiş və ümumi razılığa gəlmişik. 

С у а л: Təhlükəsizlik sahəsində ölkənizin ABŞ-la yaxın-
laşması, Xəzər dənizi də daxil olmaqla, neft və qaz kəmər-
lərinin qorunmasında özünü xüsusilə büruzə verir. Bu əmək-
daşlığın ümumi əsaslarını və əhatə etdiyi aspektləri göstərə 
bilərsinizmi? Bu əməkdaşlıq daimi forma alacaqmı? Müdafiə 
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imkanlarınızın möhkəmləndirilməsi və müasirləşdirilməsi da-
xil olmaqla, bu cür əməkdaşlıq başqa hansı tərəfdaşlarla 
inkişaf etdirilə bilər? Bu perspektivdə Rusiya Federasiyasına 
hansı yer ayrılmışdır? 

И л щ а м   Я л и й е в: ABŞ ilə yaxın əməkdaşlıq, Avrоatlan-
tik strukturlarına inteqrasiya Azərbaycanın strateji seçimidir. 
ABŞ ilə ikitərəfli əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Ölkə-
lərimiz müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika, iqtisаdiy-
yat, təhlükəsizlik, siyasət, cəmiyyətin demokratikləşməsi sa-
həsində sıx əməkdaşlıq edir. Biz ABŞ-ın Azərbaycanın enerji 
sektorunun inkişafında, təşəbbüskarı olduğumuz qlobal ener-
ji layihələrinin reallaşmasında rolunu  yüksək qiymətləndiri-
rik.  Antiterror  əməliyyatları sahəsində  də fəal əməkdaşlıq 
edirik. Biz Əfqanıstandakı koalisiya qüvvələrinə dərhal qo-
şulduq, Kosovoya əsgərlərimizi göndərdik. İraqda müharibə 
başlayanda biz oraya əsgərlərini göndərən ilk ölkələrdən biri 
olmuşuq. Bu bizim ABŞ ilə möhkəm tərəfdaşlığımızın aydın 
göstəricisi idi. 

Ötən  il  ABŞ-a  rəsmi  səfərim,  orada  aparılmış  danışıq-
lar  ikitərəfli münasibətlərimizin  inkişafı baxımından çox əhə-
miyyətli olmuşdur. 

Rusiya ilə münasibətlərə gəldikdə, deməliyəm ki, bu mü-
nasibətlər uğurla inkişaf edir və strateji tərəfdaşlıq xarakteri 
daşıyır. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə əmək-
daşlığımız daim genişlənir. Digər qonşularla olduğu kimi, 
Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri də mehriban qonşuluq, 
qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanır. Bir məqamı xüsusi 
vurğulamaq istəyirəm ki, xarici siyasətimizdə rəhbər tutdu-
ğumuz  amil təbii ki, Azərbaycanın dövlət maraqlarıdır. Bu 
mənada hər hansı bir ölkə ilə əməkdaşlığımız heç vaxt hansısa 
başqa bir ölkəyə qarşı yönəldilən əməkdaşlıq kimi qiymət-
ləndirilə bilməz. Biz bütün ölkələrlə yaxın münasibətlər qurm-
ağa, sıx əməkdaşlıq etməyə çalışırıq. Azərbaycan beynəlxalq 
münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş olduğunu artıq sübut 
etmişdir. 
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С у а л: Хязярйаны dövlət  və  qonşunuz  olan, böyük sayda 
azərbaycanlı  yaşayan İranla münasibətlər sizin üçün vacib-
dir. Siz təsdiq etdiniz ki, ölkəniz İrana qarşı hərbi addımları 
dəstəkləməyəcək və ona münasibətdə sanksiyaların tərəfdarı 
deyilsiniz. İran öz nüvə proqramını davam etдирmək qətiyyə-
tində olduğu zaman, regionda hökm sürən vəziyyəti necə 
qiymətləndirərdiniz? Nüvə silahlanmasının davam etməsinin 
nüvə arsenallarının tənzimlənməsinə xidmət edən mexanizm-
lərin fəaliyyət qabiliyyətini şübhə altına almasından ehtiyat 
etmirsinizmi? Necə bilirsiniz, İran və ABŞ arasında gərginliyin 
azaldılması və dialoqun bərpası üçün hər hansı əhəmiyyətli 
yardım göstərə bilərsinizmi? Ümumi baxımdan isə milli dəniz 
ərazilərinin müəyyən edilməsi və Xəzərdə milli sektorların 
delimitasiyası ilə bağlı İranla və digər qonşu dövlətlərlə məsələ 
nə yerdədir? 

И л щ а м  Я л и й е в: İranla çox yaxşı münasibətlərimiz, fəal 
iqtisadi əlaqələrimiz var. Qeyd etdiyiniz kimi, orada xeyli 
sayda azərbaycanlı yaşayır. Bizim İranla min kilometrdən 
artıq sərhədimiz vardır. Əlbəttə ki, bütün bu amillər nəzərə 
alınmaqla, biz İran ətrafında gedən prosesləri yaxından 
izləyirik. Orada vəziyyəti gərginləşdirəcək istənilən potensial 
addım, ümumilikdə, regional inkişafa böyük təsir göstərə 
bilər. Bu da öz növbəsində bizi narahat etməyə bilməz. Biz 
İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyimizi ifadə etmişik. Bu 
mövqe ondan ibarətdir ki, hər bir ölkə beynəlxalq hüquq 
normalarına uyğun olaraq, dinc məqsədlər üçün nüvə ener-
jisinə malik ola bilər. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə 
konstruktiv danışıqlar aparılmalı, bütün mübahisəli məsələ-
lər dinc yolla, beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri əsa-
sında həll olunmalıdır. Ümid edirik ki, məsələ ilə bağlı 
danışıqlar prosesində iştirak edən bütün tərəflər problemin 
həllinin dinc formatına sadiq qalacaqlar. 

Xəzər dənizinin delimitasiyası məsələsinə gəlincə, deməli-
yəm ki, bu məsələdə Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanın 
mövqeləri tam üst-üstə düşür. Bu mövqe beynəlxalq hüquq 
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normalarına əsaslanır. Qeyd etdiyim dövlətlər arasında Xəzər 
dənizindən istifadə qaydalarının əsaslarını müəyyən edən 
sazişlər də imzalanmışdır. İran ilə müntəzəm danışıqlar aparılır 
və deyə bilərəm ki, mövqelərimizdə yaxınlaşma vardır. Hazırda 
sahilyanı dövlətlər Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiya 
layihəsi ətrafında müzakirələr aparır. İnanıram ki, ortada olan 
bütün məsələlər tezliklə tam həllini tapacaqdır. 

С у а л: Beynəlxalq  ictimaiyyət  İraq  münaqişəsinin  inkişa-
fını narahatlıqla  izləyir.  Azərbaycana  və  regiona bunun necə 
təsiri ola bilər? İraqda yaranmış vəziyyətdən çıxışı necə 
görürsünüz və xarici qoşunların ölkədən çıxarılmasının sabitliyin 
başlanmasına gətirib çıxara biləcəyinə inanırsınızmı? 

И л щ а м  Я л и й е в: Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan əs-
gərləri hərbi əməliyyatların ilk günündən İraqda xidmət 
göstərməyə başlamışlar və bu xidmət indiyə kimi davam edir. 
Əlbəttə ki, İraqda baş verən hadisələr bütün beynəlxalq birliyi,  
o  cümlədən  beynəlxalq  birliyin  bir  üzvü  kimi,  bizi  də  nara-
hat  edir.  Biz  İraqda  sülhün  bərqərar olunmasını, zorakılığın, 
xalqın üzləşdiyi bu dəhşətli faciənin sona çatmasını istəyirik. 
Azərbaycan  İraqda sülhün və təhlükəsizliyin bərpa olunması  
üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. 

С у а л: Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda dialoq və enerji 
əməkdaşlığı ilə bağlı hər hansı irəliləyiş əldə olunubmu? Əsas 
qonşu dövlətlərlə münasibətlərdə neft və qaz diplomatiyası 
sahəsində Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarətdir? BTC-nin ən 
yüksək istismar səviyyəsinə çatdığı və Azərbaycan neftinin Avro-
pa bazarlarına çıxarıldığı bir vaxtda neft və qaz kəmərlərinin 
tikilməsi sahəsində hansı yeni layihələriniz var? Asiyada, xüsusən 
də Çin və Hindistan kimi hazırkı və potensial müştərilərinizlə 
hansı münasibətləri inkişaf etdirmək niyyətindəsiniz? 

И л щ а м  Я л и й е в: Demək olar ki, biz bütün enerji 
layihələrimizi başa çatdırmışıq. İki boru kəməri inşa edil-
mişdir– Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri və Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz boru kəməri. Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
boru kəməri vasitəsilə biz gündə təqribən bir milyon barрel 
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neft ixrac edəcəyik. Bir trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatına 
malik olan nəhəng «Şahdəniz» yatağından hasil olunan qaz 
Bakı–Tbilisi–Ərzurum boru kəməri ilə Türkiyəyə və oradan 
Yunanıstan vasitəsilə Avropaya ixrac ediləcəkdir. Bundan 
əlavə, Azərbaycan nefti iki digər boru kəməri vasitəsilə Qara 
dənizə çıxarılır. Beləliklə, bizim neft və qazımızın artıq Avropa 
və dünya bazarlarına çıxışı var. Buna görə də yaxın pers-
pektivdə əlavə boru kəmərlərinin inşasına ehtiyac görmürük. 
Lakin əgər gələcəkdə daha əlavə həcmdə neft hasil edilərsə və 
kommersiya baxımынdan zəruri hesab olunarsa, biz başqa 
istiqamətləri də nəzərdən keçirə bilərik. Biz bu fikirdəyik ki, 
alternativ marşrutlar nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. 
Buna görə də boru kəmərlərinin çoxluğu siyasəti Azərbaycan 
üçün və enerji ehtiyatlarımızdan, infrastrukturumuzdan gələ-
cəkdə faydalanacaq tərəflər üçün ən yaxşı seçimdir. 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri bütünlükdə Xəzər də-
nizi və Qara dəniz regionunun ümumi inkişafı üçün böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Bu gün Qara dəniz və Xəzər dənizi regio-
nu müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın birba-
şa təşəbbüsü və iştirakı ilə tərəfdaşlarımız və qonşularımızın 
genişmiqyaslı iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq layihələrinə cəlb 
edilməsinə imkan verən çox mühüm infrastruktur yaradıl-
mışdır. Deməliyəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri 
sadəcə olaraq neftimizin xarici bazarlara nəql edilməsinə 
imkan verən dəhliz deyildir. Bu, regional əməkdaşlığa, sülh və 
sabitliyə, xalqların rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət 
edən bir layihədir. Bu gün bizim apardığımız siyasət Xəzər 
dənizi regionundan kənara çıxır. Biz artıq regional əməkdaş-
lığın daha geniş mənada yeni elementlərini görürük. Hazırda 
digər bir qlobal beynəlxalq layihə – Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolu layihəsi üzərində çalışırıq və bu sahədə konkret işlər 
görülmüşdür. Asiya ilə Avropanı Azərbaycan vasitəsilə birləş-
dirəcək dəmir yolu layihəsinin reallaşdırılması məqsədi ilə 
artıq Azərbaycan hökuməti tərəfindən böyük maliyyə vəsaiti 
ayrılmışdır. Biz ümid edirik ki, yaxın illərdə layihənin həyata 
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keçirilməsi başa çatacaq və bunun nəticəsində yük və 
sərnişinlərin bu yol vasitəsilə qatarlarla Çindən Avropaya 
daşınması mümkün olacaqdır. 

С у а л: Neft və qazdan əldə etdiyiniz gəlirlər 2006-cı ildə 
Azərbaycana təxminən 35 faiz artımla dünya iqtisadiyyatında ən 
yüksək göstəriciyə nail olmağa imkan verdi. Neftdən alınan 
gəlirlərdən necə istifadə etməyi planlaşdırırsınız? Neft fondu ilə 
infrastrukturun və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəl-
dilmiş sərmayələr arasında bölüşdürməni necə nəzərdə tutmu-
sunuz? Azərbaycan əhalisinin bir hissəsinin yaşadığı yoxsulluğa 
qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin nəticələri barədə nə deyə 
bilərsiniz? İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün hansı tədbirlər 
görəcəksiniz və bundan nə gözləyirsiniz? 

И л щ а м   Я л и й е в: 1994-cü  ildən  həyata  keçirilən  la-
yihələr  yalnız  2005-ci  ildən  başlayaraq,  ölkəmizə  əhə-
miyyətli dərəcədə neft gəlirləri gətirməyə başlamışdır. Biz 
qarşıdakı illərdə ölkəyə nəhəng neft gəlirlərinin axını ərəfə-
sindəyik. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, iqtisadiyyatımız bö-
yük sürətlə artır. 2007-ci ilin dövlət büdcəsi təxminən 6,5 
milyard dollar təşkil edir. Müqayisə üçün deyim ki, 2003-cü ildə 
bu rəqəm 1,5 milyard dollar иди. 2005-ci ildə ümumi daxili 
məhsul 26 faiz, 2006-cı ildə isə 34,5 faiz artmışdır. Xüsusi 
vurğulamaq istəyirəm ki, bu artım sadəcə, neft sektorunun 
inkişafı sayəsində əldə edilməmişdir. Biz qeyri-neft sektorunun 
inkişafına da xüsusi önəm veririk. 2006-cı ildə qeyri-neft 
sektorunun ümumi daxili məhsuldakı payı 46,4 faiz təşkil 
etmişdir. Onu da deməliyəm ki, ümumi daxili məhsulda özəl 
sektorun payı 81 faizdir. Əlbəttə, biz neftin hasilatı aşağı düş-
dükdən sonra nələrin baş verəcəyi barədə indidən düşünürük. 
Hazırda ölkəmizdə təhsil və elm sahəsinə böyük investisiyalar 
qoyulur. Müasir Azərbaycan naminə güclü intellektual 
potensialın yaradılması məqsədi ilə informasiya texnologiya-
larına, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna investisiya qoyul-
ması məsələsinə böyük diqqət yetiririk. Digər proqram 
sənayenin inkişafı ilə bağlıdır. Qeyd etdiyim kimi, qeyri-neft 
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sektoruna investisiyaların cəlb edilməsi məsələsinə böyük önəm 
veririk. Xaricdən və Azərbaycandan qeyri-neft sektoruna sər-
mayələrin cəlb edilməsi məqsədi ilə kapitalı 100 milyon ABŞ 
dolları təşkil edən Dövlət İnvestisiya Şirkətini yaratmışıq. 

Neft fondunun yaradılması neft strategiyamızın mü-
hüm elementlərindən biri olmuşdur. Biz neftdən gəlir əldə 
etməyə başlayan zaman dərhal Neft fonduну təsis etdik. 
Fondun fəaliyyəti şəffaflıq prinsipləri üzərində qurulmuşdur. 
Onun fəaliyyəti və gəlirləri haqqında məlumatlar müntəzəm 
olaraq dərc edilir. Neft fondunun gəlirlərinin nə miqdarda 
və hansı sahələrə xərclənməsi barədə qərarın qəbul olun-
masına parlament nəzarət edir. Fondda beynəlxalq audit 
həyata keçirilir və o, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta 
Fondu da daxil olmaqla, beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə 
yaxından əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda, bildirmək istəyi-
rəm ki, Azərbaycan Böyük Britaniyanın hasilat sənayesində  
şəffaflıq  təşəbbüsünə  qoşulan  ilk  ölkələrdən  biri  olmuş-
dur. Bu təşəbbüsə regionda təkan verilməsi istiqamətində 
göstərdiyimiz fəaliyyət ABŞ və Böyük Britaniya tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 

O cümlədən, neft kimyası sənayesi prioritetlərimizdən 
biridir. Böyük diqqət yetirdiyimiz sahələrdən biri də infrastruk-
turdur. İndi ölkənin bütün yerlərində böyük tikinti və yeni 
infrastrukturun yaradılması işləri gedir. Yeni yollar salınır, 
elektrik stansiyaları tikilir, su və qazpaylaşdırıcı sistemlər yeni-
ləşdirilir, yeni xəstəxanalar, məktəblər və sair inşa edilir. 

Əsas prioritetlərimizdən biri də kənd təsərrüfatının inki-
şafıdır. Azərbaycan əhalisinin əlli faizi kənd yerlərində yaşa-
yır. Yaxşı potensialımız, torpağımız, iqlimimiz var. Fermer 
təsərrüfatlarının inkişafı üçün böyük miqdarda maliyyə və-
saiti ayrılır. 

Azərbaycanda sosial sahənin inkişafına xüsusi diqqət 
верилир.  2007-ci il büdcəsində sosial sahə üçün ayrılmış xərclər 
37,9 faiz, yəni 2,5 milyard dollar olmuşdur. Son üç il ərzində 
Azərbaycanda 520 min yeni iş yeri  açılmışdır  və bunun çoxu  
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qeyri-neft  sektorunda  yaradılmışdır.  Bu  əsasən,  regionlar-
da  baş  vermişdir. Ölkədə əməkhaqları, pensiyalar mütəmadi 
olaraq artırılır. Qeyd etmək istərdim ki, neft hasil edən bir 
ölkə olsaq da,  biz  çoxşaxəli  iqtisadiyyatın  olmasına  böyük  
əhəmiyyət  veririk.  Bəzi  neft  hasil  edən  ölkələrin  mənfi 
təcrübəsini təkrarlamaq istəmirik. Yəni, orada insanların bir 
qismi daha da zənginləşir, qalan hissəsi isə daha da kasıb 
vəziyyətə düşür. Ona görə biz neftdən gələn sərvəti insan 
kapitalına çevirmək istəyirik. 

Yoxsulluğun azaldılması məsələsinə gəlincə, bu sahədə 
dövlət proqramı vardır. Bu proqram beynəlxalq maliyyə 
qurumları ilə birgə uğurla həyata keçirilir. Müvəffəqiyyətli 
iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizdə yoxsulluğun səviyyəsi 
2003-cü ildəki 49 faizdən 2006-cı ildə 20 faizə enmişdir. Biz 
gələn bir neçə il ərzində bunu daha da aşağı salacaq və 
ümumiyyətlə, yoxsulluğu aradan qaldıracağıq. 

С у а л: Beynəlxalq maliyyə təsisatları kimi, Avropa İttifaqı 
da xarici sərmayələrin cəlb olunmasında sabit qaydaların və 
mülkiyyətə münasibətdə hörmət tələb edən açıq iqtisadiyyatın 
tərəfdarıdır. İşgüzar mühitin yaxşılaşdırılması proqramınız 
çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ölkənizdə 
hansı tədbirlər görülüb? Özəlləşdirmə hazırda əhatə etdiyin-
dən əlavə, başqa sahələrə də şamil olunacaqmı? Ölkənizin 
Цмумдünya Ticarət Təşkilatına üzv olması məsələsi ilə bağlı 
vəziyyət necədir? 

И л щ а м  Я л и й е в: Korrupsiya bütün keçmiş sovet рес-
публикалары üçün ciddi problemə çevrilmişdir. Bu, totalitar, 
qərarların inzibati qaydada qəbul edildiyi sistemdən miras 
qalmış bir məsələdir. Bununla yanaşı, deməliyəm ki, bu, 
dünyanın bir çox, hətta inkişaf etmiş ölkələrinin də üzləşdiyi 
problemdir. Hesab edirəm ki, bu sahədə inzibati vasitələrlə 
müsbət nəticələr əldə etmək mümkün deyildir. Fikrimcə, 
korrupsiya ilə güclü iqtisadi tədbirlər və мцкяммял ганун-
лар васитясиля мцбаризя апармаг лазымдыр. Юлкямиздя бу са-
щядя конкрет ишляр эюрцлцр. Парламент коррупсийа иля мцбари-
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зяйя даир ганун гябул етмишдир. Азярбайъан Республикасы 
Прокурорлуьунун тяркибиндя коррупсийа иля мцбаризя цзря 
хцсуси идаря йарадылмышдыр. Гейд етдийим кими, коррупсийа иля 
mübarizədə iqtisadi vasitələr böyük önəm daşıyır. Bunun 
üçün insanların həyat səviyyəsini yüksəltməli, əməkhaqlarını 
artırmalıyıq və güclü ictimai nəzarət təmin edilməlidir. 
Bildirdiyim kimi, bu istiqamətdə konkret tədbirlər görülür. 

Siz özəlləşdirmə məsələsinə toxundunuz. Hesab edirəm 
ki, genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramının həyata keçiril-
məsi davam etdirilməlidir. Azərbaycan rəhbərliyi özəlləşdir-
mə məsələsinə böyük diqqət yetirir və bu proses çox uğurla 
gedir. Ölkəmizdə özəlləşdirmənin əsas fazası başa çatdırıl-
mışdır. Dediyim kimi, hazırda Azərbaycanda ümumi daxili 
məhsulun 81 faizi özəl sektorun payına düşür. Özəlləşdirmənin 
sürətlə həyata keçirilməsi, orta  təbəqənin  yaradılması,  bürok-
ratik  aparatın  ixtisar  edilməsi  və  iqtisadiyyatın  maksimum 
dərəcədə sərbəstləşdirilməsi sahəsində gördüyümüz işlər Azər-
baycanın gələcəkdə də güclü iqtisadi inkişafı üçün möhkəm 
zəmin yaradır. 

Цмумдünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsinə gəlincə, 
demək istəyirəm ki, artıq üzvlüklə bağlı müvafiq sənədlər 
təşkilata təqdim edilmişdir və təşkilata daxil olmaq üçün ölkə 
daxilində zəruri olan bütün prosedurlar uğurla həyata ke-
çirilməkdədir. 

С у а л: Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının əsas fəaliyyət 
istiqamətlərindən biri demokratiyanın, xüsusən də ədalətli və 
şəffaf seçki vasitələrinin gücləndirilməsidir. Sizin fikrinizcə, 
insan hüquqlarının müdafiəsi, fundamental azadlıqlar və hüquqi 
dövlət quruculuğu sahəsində hansı addımlar atılmalıdır? Azər-
baycan dinə və xüsusən də islama hansı yeri ayırır? İslam 
fanatizminin artmasını və əl-Qaidə kimi radikal ekstremist qrup-
ların beynəlxalq aləmə təhlükəsini necə qiymətləndirirsiniz? 

И л щ а м   Я л и й е в: Biz ölkəmizdə demokratik inkişaf pro-
sesinə böyük önəm veririk. Ümumiyyətlə, demokratikləşməyə, 
siyasi plüralizmə, qanunun aliliyinin təmin olunmasına gələ-



 188

cək inkişafımızın əsas amilləri kimi baxırıq. Ölkənin ümumi 
inkişafından danışdıqda, hansısa bir elementə üstün, digərinə 
isə az əhəmiyyət vermək olmaz. İqtisadi artım, siyasi inkişaf 
və demokratikləşmə prosesi paralel getməlidir. Yalnız bu halda 
uğur qazanmaq olar. İndi Azərbaycanda demokratik inkişaf 
istiqamətində böyük irəliləyişlərə nail olunmuşdur. Müasir 
cəmiyyət qurmaq, qanunun aliliyini və sosial ədalət prinsipini 
tam təmin etmək, insanlar üçün bərabər şərait yaratmaq və 
güclü iqtisadiyyat qurmaq qarşımızda duran əsas məqsədlər-
dəndir. Bu sahədə həyata keçirdiyimiz konkret işlər yaxın gələ-
cəkdə həmin məqsədlərə nail olacağımıza əminlik yaradır. 

Sualınızın  ikinci  hissəsi  ilə  bağlı  deyə  bilərəm  ki,  Azər-
baycan  dünyəvi  ölkədir  və  ölkəmizin  ali qanununa görə, din 
dövlətdən ayrıdır. Bununla yanaşı, иslam dini bizim tariximizin, 
keçmişimizin və hazırkı həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Biz 
öz dinimizə, eyni zamanda, ölkəmizdə mövcud olan bütün digər 
dinlərə böyük  hörmətlə  yanaşırıq.  Bu  gün  fəxr  hissi  ilə  deyə  
bilərik  ki,  Azərbaycanda  yüksək  dini  tolerantlıq mövcuddur. 
Ölkəmizdə dini zəmində heç bir mübahisə yoxdur. Etnik və 
dini zəmində qarşıdurmaların baş verdiyi bugünkü dünyada 
bunu nadir vəziyyət adlandırmaq olar. Azərbaycan müxtəlif 
millətlərə və dinlərə mənsub olan insanların birgə yaşadığı 
ölkədir. Azərbaycan xalqının tarixi mentaliteti və hazırda 
ölkədə dini azadlığın təmin olunması sahəsində görülən işlər 
müxtəlif dini konfessiyaların mehribanlıq şəraitində, bir ailə 
kimi yaşaması üçün möhkəm əsas yaradır. Ölkəmizdə heç 
zaman dini fanatizm olmamışdır və olmayacaqdır. Biz hər cür 
fanatizmin və ekstremizmin əleyhinəyik. Hesab edirəm ki, bu 
sahədə Azərbaycanın müsbət təcrübəsindən istifadə oluna bilər. 

Azərbaycan beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə fəal işti-
rak edən ölkələrdən biridir. Lakin onu da bildirmək istəyi-
rəm ki, terrorizmin, fanatizmin, radikal ekstremizmin иslam 
dini ilə bağlanması çox səhv və təhlükəli bir yanaşmadır. 
Azərbaycan özü uzun müddət erməni terrorizminin qurbanı 
olmuşdur. Erməni terror təşkilatları tərəfindən Azərbay-
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canda həyata keçirilən vəhşi terror aktları nəticəsində xeyli 
sayda insanımız həlak olmuş və yaralanmışdır. Bir daha 
demək istəyirəm ki, terrorizmin və radikal ekstremizmin hər 
hansı bir din ilə bağlanmasına yol vermək olmaz. 

С у а л: Sizin  məqsədiniz  iqtisadiyyatın  şaxələndirilməsini  
gücləndirmək  və  tarazlı  iqtisadi  inkişafa  nail olmaqdır. Bu 
perspektivdə ölkənizdə Fransanın və onun şirkətlərinin rolunu 
necə dəyərləndirirsiniz? Fransada olduğunuz müddətdə enerji ilə 
bağlı sahələrlə yanaşı, ətraf mühit, bank, sığorta, yeyinti 
sənayesi, gömrük kimi sahələrdə əməkdaşlıq baxımından hər 
hansı irəliləyişə nail oldunuzmu? Sizin fikrinizcə, hər iki dövlətin 
marağında olan davamlı inkişaf və ətraf mühitin qorunması kimi 
sahələrdə əməkdaşlığı artırmaq olarmı? 

И л щ а м   Я л и й е в: Azərbaycanın enerji sektorunda və 
qeyri-neft sektorunda Fransanın bir sıra aparıcı şirkətləri 
uğurla fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, Fransaya hər səfə-
rim zamanı bu ölkənin işgüzar dairələri ilə görüşlərim olur. 
Dövlət səfəri çərçivəsində də Fransanın nüfuzlu «Qaz de 
France», «Vinci», «BNP Paribas», «Société Générale» kimi 
şirkətlərinin, Lill şəhəri işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə 
görüşlərim olubdur. Bundan əlavə, bir sıra nüfuzlu Fransa 
şirkətlərinin nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə xeyli sayda sə-
fərləri zamanı mən onlarla görüşmüşəm. Hazırda qeyri-neft 
sektorunun inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatında prioritet mə-
sələdir. Hesab edirəm ki, bu sahədə Fransa şirkətləri Azərbay-
canda daha da fəal işləyə bilərlər. 

Ətraf mühitlə bağlı məsələyə gəlincə, deyə bilərəm ki, bu 
sahədə bizə Sovet İttifaqından çox mənfi bir miras qal-
mışdır. Belə ki, o zamanlar ekologiya haqqında anlayış belə 
yox idi. Heç kim təbiətin vəziyyətinə fikir vermirdi. Hazırda 
bu sahəyə ölkəmizdə böyük diqqət yetirilir. Mənim tərəfim-
dən imzalanmış sərəncam əsasında ekologiya sahəsində 
proqram qəbul olunmuşdur. Biz bu proqram çərçivəsində 
gələn 5–10 il ərzində yüz milyonlarla dollar sərf edərək,   
Bakı ətrafında və digər yerlərdə neftlə çirklənmiş gölləri   
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tamamilə təmizləyəcəyik. Fransa şirkətlərinin ətraf mühitin 
qorunması sahəsində xeyli təcrübəsi vardır. Bu mənada biz 
həmin istiqamətdə Fransanın şirkətləri, habelə müvafiq 
strukturları ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. 

С у а л: Azərbaycan  ilə  Fransa  arasında  mədəni  və  huma-
nitar  əlaqələrin  perspektivləri  barəsində  nə  deyə bilərsiniz? 

И л щ а м  Я л и й е в: Azərbaycan ilə Fransa arasında mədə-
ni və humanitar əlaqələr digər sahələrdə olduğu kimi, uğurla 
inkişaf edir. Ölkələrimiz və xalqlarımız qədim və zəngin 
tarixə, mədəniyyətə malikdir. Ölkələrimizin mədəni sahədə 
əməkdaşlığı, sözsüz ki, xalqlarımızın bir-birinə daha da 
yaxınlaşması işinə xidmət edir. Qeyd etməliyəm ki, Fransaya 
dövlət səfərim zamanı Azərbaycanda «Fransa İli»nin, Fran-
sada isə «Azərbaycan İli»nin keçirilməsi barədə qərarın 
qəbul edilməsi bu baxımdan çox önəmli hadisədir. Eyni 
zamanda, bu səfər zamanı elm, mədəniyyət və humanitar 
sahələri əhatə edən dörd sənəd imzalanmışdır. Əminəm ki, 
humanitar və mədəni sahələrdə əlaqələrimiz bundan sonra 
da genişlənəcəkdir. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 18-də Prezident sarayında Macarıstanın Xarici Иşlər 
naziri Kinqa Göntsin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir.    

Xanım Kinqa Gönts Macarıstan ilə Azərbaycan arasında 
əlaqələrin sürətlə inkişaf etdiyini vurğuladı. O, səfəri müd-
dətində ölkəmizin müxtəlif strukturları ilə iqtisadiyyat, enerji, 
kənd təsərrüfatı və bir sıra digər sahələrdə gələcək əməkdaşlıq 
imkanlarını müzakirə edəcəyini söylədi. Azərbaycanın Avropa 
İttifaqının yaxın qonşusuna çevrildiyini vurğulayan qonaq 
«Yeni qonşuluq siyasəti»nin Aİ üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
etdiyini bildirdi.  

Prezident İlham Əliyev ölkəmizin Macarıstan ilə münasi-
bətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini və əlaqələrimizi müxtəlif 
sahələrdə daha da inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu qeyd 
etdi. O, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın 
yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu və ölkəmizin qurumun «Ye-
ni qonşuluq siyasəti»nə daxil olduğunu bildirdi. Azərbaycan ilə 
Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəf-
daşlığa dair anlaşma memorandumunun da imzalandığını 
xatırladan prezident İlham Əliyev bütün bunların əməkdaş-
lığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar yarat-
dığını vurğuladı. 
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AKADEMİK MİRMƏMMƏD CAVADZADƏYƏ 
«İSTİQLAL» ORDENİНИН TƏQDİMETМЯ 
МЯРАСИМИ 
 
Президент сарайы 
 
18 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 18-də Prezident sarayında görkəmli cərrah-uroloq, 
akademik Mirməmməd Cavad oğlu Cavadzadəyə «İstiqlal» 
ordeni təqdim etmişdir.  

M i r m ə m m ə d   C a v a d z a d ə: Ъянаб Президент, бу 
yüksək mükafata görə təşəkkür edирям.  

Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, mən Zərifə xanımla 
neçə illər bir yerdə işləmişəm. 1963-cü ildə Moskvadan Azər-
baycana gəldim, Əziz Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdir-
mə İnstitutunda işləməyə başladım. O instituta yaxşı mütə-
xəssislər lazım idi. Bizim kollektivimiz hər gün Zərifə xanı-
ma dua edir ki, ulu öndər Heydər Əliyevlə bir yerdə bu insti-
tutu yüksək səviyyəyə qaldırdılar. Heydər Əliyevin məs-
ləhətlərindən sonra 12 nəfər Moskvaya doktoranturaya gön-
dərildi. Sonra daha 7 nəfəri sırf ixtisaslaşma üçün göndərdik, 
çünki бу çox vacib idi. İndi institumuzda elmi şura üzvlə-
rinin hamısı Heydər Əliyevin və Zərifə xanımın köməyi ilə 
yetişmiş mütəxəssislərdir.  

 И l h a m   Ə l i y e v: Çox böyük işlər görmüsünüz. Bütün 
Azərbaycan bunu bilir və Sizin fəaliyyətinizi çox yüksək 
qiymətləndirirlər. Çox böyük nüfuza malik olan insansınız. 
Mən bu gün istəyirəm gözəl yubileyiniz münasibətilə Sizi 
ürəkdən təbrik edim. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayı-
ram. Həmişə belə fəal olasınız, həmişə öz fəaliyyətinizlə doğ-
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ma ölkəmizin inkişafına bundan sonra da xidmət göstərəsi-
niz. Бöyük alimsiniz, ziyalısınız, çox gözəl həkim, təşkilat-
çısınız. İctimai həyatda da həmişə fəal olmusunuz. Həmişə 
Sizin prinsipial mövqeyiniz olub və hamı Sizə çox böyük 
hörmətlə yanaşır. Mən də istəyirəm bu gözəl gündə Azər-
baycan dövlətinin yüksək mükafatını Sizə təqdim edim. Mən 
Sizi «İstiqlal» ordeni ilə təltif etmişəm və bu gözəl gündə 
ordeni özüm Sizə təqdim edirəm. Siz buna layiqsiniz.  

M i r m ə m m ə d   C a v a d z a d ə: «İstiqlal» ordeninə 
layiq görüldüyüмə görə minnətdarlığıмı bildirирəм. Allah-
taladan Sizə ъансаьлыьы diləyириk.  
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RUSİYA FEDERASİYASININ XARİCİ İŞLƏR 
NAZİRİ SERGEY LAVROV ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
21 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 21-də Prezident sarayında Rusiya Federasiyasının 
Xarici Иşlər naziri Sergey Lavrovu qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı Rusiya Federasiyasıнын Xarici Иşlər 
nazirinin Azərbaycana səfərinin ölkələrimiz arasındakı əlaqə-
lərin hazırkı vəziyyətini müzakirə etmək və əməkdaşlığımızın 
gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək baxımından 
əhəmiyyətini vurğuladı. Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin 
bütün istiqamətlərdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi və humanitar 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirən prezident İlham 
Əliyev bu münasibətlərin səviyyəsindən razılığını ifadə etdi. 
Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında münasibətlərin stra-
teji xarakter daşıdığını və əlaqələrimizin daha da gücləndiril-
məsi üçün yaxşı imkanların olduğunu söylədi. O, əməkdaşlı-
ğımızın müxtəlif istiqamətlərdə daha da inkişaf etdirilməsinin 
zəruriliyini vurğuлadı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə 
Rusiya arasında mövcud olan yaxşı münasibətlərin regionun 
sabitliyi və inkişafında mühüm amil olduğunu və bu baxımdan 
Rusiyanın Xarici Иşlər nazirinin юlkəmizə səfərinə bюйцк 
əhəmiyyət verdiyini bildirdi.    

Azərbaycana yenidən səfər etməsindən məmnunluğunu 
söyləyən Sergey Lavrov Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putinin salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına 
çatdırdı. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dövlət başçı-
mızla keçirdiyi görüşləri məmnuniyyətlə xatırladığını вур-
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ьулады və bu görüşlər zamanı əldə edilmiş razılaşmaların uğur-
lu nəticələr verdiyini qeyd etdi. Ölkələrimizin müxtəlif sahə-
lərdə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirən nazir Rusiyanın 
Azərbaycan ilə əlaqələrə böyük önəm verdiyini bildirdi. O  bu 
əlaqələrin gələcəkdə də hər iki xalqın mənafeləri naminə 
inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu dedi.  

Prezident İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və özünün də sa-
lamlarını ona çatdırmağı xahiş etdi.   
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FRANSA – QAFQAZ DOSTLUQ QRUPUNUN 
SƏDRİ, SENATOR AMBRUAZ DÜPONUN 
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
21 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 21-də Prezident sarayыnda Fransa–Qafqaz Dostluq 
Qrupunun sədri, senator  Ambruaz Düponun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Fransa münasibətlə-
rinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Öl-
kələrimiz arasında müxtəlif  səviyyələrdə, o cümlədən par-
lamentlərarası əməkdaşlıq sahəsində əlaqələrin intensiv 
xarakter daşıdığını qeyd edən prezident İlham Əliyev Fran-
sa–Qafqaz Dostluq Qrupunun sədri, senator Ambruaz Dü-
ponun bu əlaqələrin genişlənməsində fəal rol oynadığını vur-
ğuladı.  

Prezident İlham Əliyev cənab Düponun ölkəmizə bu sə-
fərinin əməkdaşlığımızın daha da inkişafı işinə öz töhfəsini 
verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

Azərbaycan–Fransa əməkdaşlığının sürətlə inkişaf etdiyini 
bildirən senator prezident İlham Əliyevin Parisə dövlət səfə-
rindən sonra ölkəmizə ilk səfərindən məmnun olduğunu 
söylədi. O, həmin səfərin Fransada böyük təəssürat yaratdığı-
nı və ikitərəfli münasibətlərin inkişafında yeni mərhələ aç-
dığını qeyd etdi. 

Sonra Fransanın ölkəmizdəki səfiri Bernar dü Şafo Azər-
baycan prezidenti İlham Əliyevin Parisə səfəri zamanı Jak 
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Şirak tərəfindən ona təqdim edilən «Şərəf Legionunun Böyük 
Xaç» ordeninin diplomunu Fransa prezidenti adından döv-
lətimizin başçısına təqdim etdi. 

Prezident İlham Əliyev Jak Şiraka minnətdarlığını və sa-
lamlarını  çatdırmağı qonaqdan xahiş etdi.  
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ALMANİYANIN «WИНТЕРСЩАЛЛ»  SƏHMDAR 
CƏMİYYƏTİNİN İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ 
RAYNER SVİTSERLOTUN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
21 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 21-də Prezident sarayında Almaniyanın «Wинтерсщалл»  
Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Rayner Svit-
serlotun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı son illərdə Azərbaycanda neft və qaz 
sənayesi sahəsində çox böyük uğurların əldə olunduğunu 
vurğuladı. Azərbaycanın dünyanın iri enerji şirkətləri ilə mü-
vəffəqiyyətlə əməkdaşlıq etdiyini xatırladan prezident İlham 
Əliyev ölkəmizdə xarici şirkətlərin fəaliyyəti üçün bütün 
şəraitin yaradıldığını bildirdi.  

Ölkəmizin neft bumunu yaşadığını vurğulayan Rayner 
Svitserlot dedi ки, «Azərbaycan ilə Avropa arasında enerji 
sahəsində əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın hazırkı səviyyəsi, habelə 
yaradılmış infrastrukturun inkişafı onu göstərir ki, Azərbay-
canın bu istiqamətdə, o cümlədən Avropa ilə tərəfdaşlıq baxı-
mından çox böyük perspektivləri var». Qonaq rəhbərlik etdiyi 
şirkətin gələcək planları barədə dövlətimizin başçısına məlu-
mat verdi. 
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TÜRKİYƏNİN SARIYER BƏLƏDİYYƏSİNİN 
SƏDRİ YUSUF TÜLÜNÜN RƏHBƏRLİK ETDİYİ  
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
22 май 2007-ъи ил    
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 22-də Prezident sarayında Türkiyənin Sarıyer bələ-
diyyəsinin sədri Yusuf Tülünün rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir.    

Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında münasibətlərin 
bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, qarşılıqlı 
səfərlərin əlaqələrimizin genişləndirilməsində mühüm rol oyna-
dığı bildirildi, müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən iki ölkənin 
regionları və bələdiyyələri arasında əməkdaşlığın münasi-
bətlərimizin daha da möhkəmləndirilməsi işinə mühüm töhfə 
verdiyi qeyd olundu.   
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
DÖVLƏT İNCƏSƏNƏT MUZEYİNİN 
YAXINLIĞINDAKI PARKDA BAŞA ÇATMIŞ 
ƏSASLI TƏMİR VƏ YENİDƏNQURMA  
İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLMUŞDUR  
 
22 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 22-də Rüs-

təm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Muzeyinin yaxınlı-
ğındakı, Niyazi küçəsindəki parkda  başa çatmış əsaslı təmir 
və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. Dövlətimizin baş-
çısına məlumat verildi ki, burada işlərə iki ay əvvəl başlanmış 
və qısa müddətdə tamamlanmışdır. Ötən əsrin 20-ci illərində 
memar K.Sençixinin layihəsi üzrə burada salınmış kiçik bağça 
sonralar bağ-park memarlığı nümunəsi kimi yenidən qurul-
muşdur. Parkın elementlərinin özünəməxsus formaları keçmiş 
Dağüstü parkın arxitekturasını xatırladırdı. Bura ətrafda 
yaşayan sakinlərin xoşladıqları istirahət guşələrindən biri idi. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev parkın təmir-bərpa 
işlərindən  əvvəlki vəziyyətini əks etdirən fotoşəkillərlə tanış 
oldu. Bildirildi ki, görkəmini itirən park sakinlərin istirahəti 
üçün də yararsız vəziyyətdə idi. Şəhərin mərkəzində yerləşən 
bu guşənin yenidən əvvəlki görkəminə qaytarılması bir növ 
zərurətə çevrilmişdi. Əsaslı təmir işləri ən yüksək səviyyədə 
görülmüş, parkın ərazisi başdan-başa yenidən qurulmuşdur. 
Yaşıllaşdırma işləri aparılmış, yeni dekorativ bitkilər əkil-
mişdir. Dörd fəvvarə və bir neçə süni bulaq gözəl mənzərə 
yaradır. Burada xüsusi işıqlandırma sistemi də quraşdırılmış, 
yeni oturacaqlar qoyulmuşdur. 
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И l h a m   Ə l i y e v: Bu park çox gözəlləşibdir. Bura Ba-
kının tarixi yeridir və indi yeni görkəm alıbdır. Amma öz ta-
rixi simasını saxlayıb, yəni burada heç nə dəyişilməyibdir. 
Sadəcə olaraq yeniləşib və Bakının çox gözəl yerinə çevrilib-
dir. Gördüyünüz işlər mənim çox xoşuma gəldi, çox gözəldir.  

Mən dünən axşam da gəlmişdim, gecə görüntüsü çox 
gözəldir. İndi də gəldim ki, baxım gündüz necə görünür. 
Gündüz görüntüsü də gözəldir. Siz də iki ay ərzində burada 
çox fəal işləmisiniz, çox gözəl мянзяря yaratmısınız. Sizə 
təşəkkür edirəm. 

Bakının gözəl yerləri çoxdur. Biz gərək onların hamısını 
abadlaşdıraq. Bütün meydanlar, tarixi küçələr, binalar təzə 
görkəm alır. Görürsünüz, bu binalara  yeni üzlük daş çəkilir 
ki, ətraf gözəl olsun. O biri tərəfdəki parkda da işlər başlan-
malıdır. O da tarixi parkdır. Orada təmirə ehtiyac var. 
Amma əvvəlki əsas tarixi quruluşunu saxlamaq şərtilə, heç 
nə dəyişmədən, sadəcə olaraq, bərpa etmək lazımdır. Çox 
gözəl, müasir, səliqəli, təmiz, gözəl bir park олаcaqdır.  

Burada istirahət etmək, dincəlmək, gəzmək üçün hər cür 
şərait var, oturacaqlar qoyulmuşdur. Azərbaycanda bir neçə 
gözəl park yaranıbdır. Heydər Əliyev adına sarayыn qarşı-
sında da. Yadınızdadır ora əvvəllər nə gündə idi. Yerə iri be-
ton plitələr döşənmişdi. Mən ilk dəfə heykəl qoyulacaq yerə 
baxanda gördüm. İndi isə ən gözəl parklardan biridir. 
Bakıda belə yerlər çoxdur. Sadəcə olaraq, biz gərək onları 
müasir səviyyəyə çatdıraq, səliqə ilə həm gözəlləşdirək, həm 
də onların funksional mənası olsun. Yəni indi insanlar 
Heydər Əliyevin abidəsinin ətrafında gecə-gündüz  gəzirlər, 
dincəlirlər. Yayın istisində fəvvarələr ətrafa sərinlik verir. 
Mən hər dəfə oradan maşınla keçəndə görürəm ki, park 
uşaqlarla, yaşlı insanlarla doludur. Amma əvvəllər qaranlıq 
idi, heç bir şərait yox idi və oraya heç kim gəlmirdi. İndi 
bura da insanlarla dolu olacaqdır. Çünki belə gözəl şərait 
йарадылыб. 
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Bura mənə doğma yerdir. Burada vaxtımı çox keçir-
mişəm. Məktəbi də təmir etdik, indi gərək onu da üzlük 
daşla yenidən gözəlləşdirək. Bakının gözəl naxışları ilə, Bakı 
memarlığına xas olan elementlərля bərpa olunmalıdır. Yadı-
nızdadır, bu bina nə gündə idi. Biabırçı vəziyyətdə idi, indi 
isə elə bil ki, təzə, gözəl binadır. Hər tərəf belə olmalıdır. 
Hələ qabaqda чох iş вар. Siz də hazır olun, şəhərimizi 
bərabər gözəlləşdirək. Sağ olun. 
İnşaatçılar dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini bildirdilər, 

onun rəhbərliyi altında aparılan abadlıq işlərindən məmnun-
luqlarını vurğuladılar.   

 
* * * 

 
Daha sonra dövlətimizin başçısı Müslüm Maqomayev ad-

ına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının yerləşdiyi bağa gəldi, 
burada əsaslı təmir işlərinin aparılmasının vacibliyini bildirdi. 
Шəhərin ilk bağlarından olan və keçmişdə «Qubernator bağı» 
kimi tanınan bu ərazinin özünəməxsus bitki aləmi var. XIX 
əsrin 30-cu illərində salınan bu bağın ərazisi elə həmin əsrin 
60–70-ci illərində xeyli genişləndirilmişdir. Ötən əsrin 70-ci 
illərində isə yenidən qurulmuş, əlavə yaşıllaşdırma işləri gö-
rülmüşdür. Lakin ərazinin təkrarolunmaz koloriti qorunub 
saxlanılmışdır. Bağdakı sıx yaşıllıq, fəvvarə, pavilyon və 
köşklər buranı paytaxt sakinlərinin daimi istirahət yerinə 
çevirmişdir. Lakin bu ərazinin müasir görkəm alması üçün 
təmir işlərinin aparılmasına ehtiyac vardır.  

Prezident İlham Əliyev ərazi ilə yaxından tanışlığı zamanı 
paytaxtın əsas istirahət yerlərindən olan bu bağın təmir olun-
ması üçün tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Dövlətimizin başçısı 
bildirdi ki, təmir işləri elə  aparılmalıdır ki, mövcud memarlıq 
ansamblı pozulmasın. 

Prezident İlham Əliyev bağla tanışlıq zamanı paytaxt sa-
kinləri ilə də görüşdü.  
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Sakinlər dövlətimizin başçısına Allahdan cansağlığı, işlə-
rində uğurlar diləдиляр.     

Prezident İlham Əliyev bağda xüsusi memarlıq üslubuna 
malik fəvvarənin yenidən qurulmasıнын, fəvvarənin yaxınlığın-
dakı ərazinin abadlaşdırılmasının, burada təmir işlərinin apa-
rılmasının vacibliyini vurğuladı.  

Dövlətimizin başçısı Müslüm Maqomayev adına Azərbay-
can Dövlət Filarmoniyasında aparılan təmir işlərinin gedişi ilə 
də maraqlandı. Bakıda memarlıq baxımından əhəmiyyətli 
binaların qorunmasının və təmir-bərpasının davam etdirilmяsi-
nin vacibliyini bildirdi.   
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АБШ ДЮВЛЯТ КАТИБИНИН ИГТИСАДИ ВЯ 
ТИЪАРЯТ МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ ХЦСУСИ 
НЦМАЙЯНДЯСИ ФРЕНК МЕРМУДУН 
РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

23 май 2007-ъи ил 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 
майын 23-дя Президент сарайында АБШ Дювлят катибинин игтисади 
вя тиъарят мясяляляри цзря хцсуси нцмайяндяси Френк Мермудун 
рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Президент Илщам Ялийев иля йенидян эюрцшмякдян бюйцк мям-
нунлуьуну ифадя едян Френк Мермуд Азярбайъана сяфярдян ясас 
мягсядинин юлкяляримиз арасында игтисадиййат, о ъцмлядян кянд 
тясяррцфаты сащясиндя ялагялярин эенишляндирилмяси олдуьуну бил-
дирди. О, сяфяри заманы бир сыра уьурлу эюрцшляр кечирдийини вя ону 
мцшайият едян АБШ-ын мцхтялиф ширкятляринин  нцмайяндяляринин 
кянд тясяррцфаты сащясиндя ямякдашлыг имканларыны арашдырмаг 
цчцн Азярбайъанын районларында олдугларыны гейд етди. Гонаг 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан бир сыра 
мцяссисяляря шяхсян баш чякдийини вя бурада эюрдцкляринин онда 
хош тяяссцрат доьурдуьуну сюйляди. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъан щюкумятинин кянд тясяррцфаты-
нын инкишафына бюйцк юням вердийини вя бу сащядя АБШ иля ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмясиндян разылыьыны билдирди. Юлкямизин ящалисинин 
тяхминян йарысынын кянд  йерляриндя йашадыьыны гейд едян президент 
Илщам  Ялийев бу сащянин инкишафынын Азярбайъан цчцн тякъя игтисади 
дейил, ейни заманда, сосиал ящямиййят дашыдыьыны вурьулады. О, Азяр-
байъан иля АБШ арасында мцхтялиф сащялярдя сых ямякдашлыг тяъ-
рцбясинин мювъуд олдуьуну хатырлатды вя билдирди ки, бу тяърцбядян 
кянд тясяррцфаты сащясиндя дя истифадя цчцн йахшы имканлар вардыр. 



 205

 
 

 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
BAKIDA «XƏTAİ» TİCARƏT VƏ  
İSTİRAHƏT MƏRKƏZİНИН İSTİFADƏYƏ 
VERİLМЯСИ MƏRASİMИНDƏ İŞTİRAK 
ETMİŞDİR 
 
Бакы, Хятаи району 
 
23 май 2007-ъи ил 

 
 Азярбайъан Республикасынын Президенти mayin 23-də 
Bakının Xətai rayonu ərazisində (Nobel prospekti ilə N.Rəfi-
yev küçəsinin kəsişməsində) «Xətai» ticarət və istirahət 
mərkəzi istifadəyə verilmişdi.  

Dövlətimizin başçısını buraya toplaşan paytaxt sakinləri, 
mərkəzin işçiləri hörmət və ehtiramla qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev mərkəzin rəmzi açılışını bildirən 
lenti kəsdi, ticarət və istirahət obyekti ilə yaxından tanış oldu.    

Mərkəzin direktoru Abdulla Abdullayev məlumat verərək 
bildirdi ki, tikintisinə 18 ay bundan əvvəl başlanmış bu obyekt 
8 mərtəbədən ibarətdir. Ümumi sahəsi 177  369 kvadratmetrdir 
ki, bunun da 24 335 kvadratmetrini yeraltı avtomobil dayanacağı 
təşkil edir. Birinci mərtəbənin ticarət sahəsi 12 317, yardımçı sa-
həsi 8 611, inzibati sahəsi 811 kvadratmetrdir. İkinci mərtəbədə 
isə ticarət sahəsi 9 202, yardımçı sahə 9 450, inzibati sahə isə 348  
kvadratmetrdir. Üçüncü – yeddinci mərtəbələrdə 380-dək ofis 
fəaliyyət göstərəcəkdir. Hər mərtəbədə 10  562 kvadratmetr əsas 
sahə, 7  974 kvadratmetr köməkçi sahə vardır.   

Mərkəzdə ticarət xidməti, sığorta, bank, diaqnostika, bər-
bərxana, çamaşırxana (kimyəvi təmizləmə), cari tikiş xidməti, 
atelye, yeməkxana, uşaq əyləncə mərkəzi, biznesklub, konfrans 
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salonu, sağlamlıq mərkəzi, tərcümə mərkəzi fəaliyyət göstərə-
cəkdir. Burada müxtəlif sahələrdə təxminən 6 min nəfər 
işləyəcəkdir. Binada 29 lift və 12 ekskalator quraşdırılacaqdır. 
Mərkəzin ümumi smeta dəyəri 280 milyon manatdır. Hazırda 
birinci mərtəbə tam istifadəyə verilmiş, digər mərtəbələrdə son 
tamamlama işləri aparılır və 1200 nəfər işlə təmin olunmuşdur.   

Dövlətimizin başçısı mərkəzin ayrı-ayrı sahələrini gəzdi, 
burada satılan malların keyfiyyəti və qiyməti ilə maraqlandı. 
Prezident İlham Əliyev buranın Bakıda ən böyük ticarət 
mərkəzi olduğunu vurğuladı və dedi ki, müasir standartlara 
cavab verir və gözəl arxitekturaya malik binadır. Xarici görü-
nüşü də yüksək səviyyədədir. İnsanların rahat və mədəni 
şəraitdə işləməsi üçün gözəl şərait yaradılmışdır.  

Azərbaycan prezidenti «Xətai» ticarət və istirahət mərkə-
zinin xarici görünüşünü seyr etdi, ətraf ərazidə aparılan abad-
lıq işləri ilə maraqlandı, paytaxtda gözəl memarlıq üslubunda 
tikilmiş binalarda müasir işıqlandırma sisteminin quraşdırıл-
masının zəruriliyini bildirdi. 
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TÜRKİYƏ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ  

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ankaradakı ticarət mərkəzində baş vermiş partlayış 

nəticəsində insan tələfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qar-
şıladım.  

Biz törədilmiş terror aktından hiddətlənir, terrorizmin 
bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə birgə səylər göstəril-
məsini zəruri hesab edirik.  

Baş vermiş faciə ilə əlaqədar dərdinizə şərik çıxır, yara-
lananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyir, Sizə, həlak olan-
ların ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə başsağlığı 
verirəm.  

 
Allah rəhmət eləsin!  

      
 İLHAM ƏLИYEV  

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 23 may 2007-ci il 
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TÜRKİYƏ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИНИН BAŞ NAZİRİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANA  
 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Ankaranın Ulus rayonundakı ticarət mərkəzində törə-

dilmiş partlayış nəticəsində çoxlu sayda insanın həlak olması 
və yaralanması xəbəri məni olduqca kədərləndirdi.  

Biz terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir, 
belə amansız  cinayət əməllərinin qarşısının alınması üçün 
bütün qüvvələrimizi səfərbər etməyi vacib hesab edirik.  

Bu ağır anlarda dərdinizi bölüşür, Sizə, həlak olanların 
ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə başsağlığı ve-
rirəm.  

 
Allah rəhmət eləsin!  

    İLHAM ƏLИYEV  
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 23 may 2007-ci il   
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ИТАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪИОРЪИО НЕАПОЛИТАНОЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Республика эцнц мцнасибя-

тиля Сизи вя бцтцн халгынызы юз адымдан вя Азярбайъан халгы 
адындан сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Азярбайъан иля Италийа арасындакы мцнасибятляр бу эцн 
инкишаф етмякдядир. Цмидварам ки, ямякдашлыьымызын щяр-
тяряфли эенишляндирилмяси йолунда сяйляримизля дост халгларымы-
зын рифащына бундан сонра да тющфяляр веряъяйик. 

Бу яламятдар байрам эцнцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, 
ишляриниздя уьурлар, дост Италийа халгына сцлщ вя фираванлыг 
арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 23 май 2007-ъи ил 
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ИТАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫ НАЗИРЛЯР 
ШУРАСЫНЫН СЯДРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ РОМАНО ПРОДИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Сядр! 
Милли байрамыныз – Республика эцнц мцнасибятиля Сизи 

вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Биз Азярбайъан–Италийа ялагяляринин эенишлянмясиня, 

гаршылыглы мараг доьуран сащялярдя бирэя ишимизя бюйцк ящя-
миййят веририк. Ямин олдуьуму билдирмяк истярдим ки, истяр 
икитяряфли гайдада, истярся дя бейнялхалг гурумлар чярчивя-
синдя ямякдашлыьымызы бундан сонра да уьурла давам етди-
ряъяйик. Фцрсятдян истифадя едяряк Сизя ян хош арзуларымы 
йетирир, дост халгыныза ямин-аманлыг вя тярягги диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 23 май 2007-ъи ил 
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ИСВЕЧ КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ФРЕДРИК РАЙНФЕЛДТЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Юлкянизин милли байрамы – Исвеч Байраьы эцнц мцнаси-

бятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, халгларымыз арасындакы достлуг мцнаси-

бятляри Азярбайъан–Исвеч ямякдашлыьынын инкишафы цчцн даим 
мющкям зямин олараг галаъагдыр.  

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, халгыныза ямин-аманлыг вя 
фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 23 май 2007-ъи ил 
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ИСВЕЧИН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ХВЫ КАРЛ ГУСТАВА 
 
Ялащязрят! 
Исвеч Краллыьынын милли байрамы – Исвеч  Байраьы эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы юз 
адымдан вя Азярбайъан халгы адындан сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдашлыг 
мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим инкишаф 
едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя 
уьурлар, дост Исвеч халгына сцлщ вя рифащ диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 23 май 2007-ъи ил 
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BAKIDA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ ELMİ-
PRAKTİK KONFRANSIN İŞTİRAKÇILARININ 
BİR QRUPU ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
23 май 2007-ъи ил  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 23-də Prezident sarayında «Keçid cəmiyyətlərində de-
mokratiya» mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi-
praktik konfrans iştirakçılarının bir qrupunu qəbul etmişdir.   

И l h a m   Ə l i y e v: Sizi görməyimə çox şadam. Azərbay-
cana xoş gəlmisiniz. Eşitdim ki, konfrans çox maraqlı keçdi, 
bir çox maraqlı məsələlər müzakirə olunubdur. Ümidvaram 
ki, konfransın nəticələri çox müsbət olacaqdır. Ümumilikdə 
Azərbaycanda belə bir forumun keçirilməsi yaxşı göstəricidir 
və biz sevinirik ki, bir çox ölkələrdən, regionlardan, uzaq xa-
ricdən nümayəndələr бурада iştirak ediblər. Bütün bunlar öl-
kələrimiz arasında daha çox anlaşmaya, regional əməkdaşlı-
ğın inkişafına kömək edir, əlbəttə ki, nümayəndələr konfran-
sın işində iştirak edən ölkələrin gələcəkдя sıx qarşılıqlı 
əlaqəsinə kömək edəcəkdir.  

Demokratikləşmə mövzusu postsovet məkanının bütün 
ölkələri üçün çox aktualdır. 15 il ərzində müəyyən nailiyyət-
lər əldə olunmuşdur, eyni zamanda, çoxlu həll olunmamış 
problemlər də vardır. Azərbaycana gəldikdə isə, bizim üçün 
başlıcası demokratiya yolu ilə inamla inkişaf etmək və 
demokratik proseslərə sadiq qalmaqdır. Əgər 15 il əvvəl ta-
mamilə başqa şəraitdə, başqa ictimai-siyasi formasiyada 
yaşadığımızı nəzərə alsaq, 15 illik dövrdə mühüm nailiyyətlər 
qazanılmışdır. Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsinin bir 
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hissəsi olmuşdur, fəal əməkdaşlıq edir və bir çox mühüm 
regional, beynəlxalq təşkilatların üzvüdür, siyasi islahatların 
həyata keçirilməsinə dair üzərinə götürdüyü vəzifələri həyata 
keçirir. Bütün bunlar ölkəmizin inkişafına kömək edir. Ölkə-
mizdə iqtisadi və siyasi islahatlar paralel şəkildə həyata keçi-
rilir. Düşünürəm ki, bu, uğurun mühüm şərtidir. Keçid döv-
rü şəraitində davamlı yüksəlişi məhz bu, təmin edir. Siyasi 
islahatları iqtisadi islahatlara qurban vermək yalnız məhdud 
zaman kəsiyində uğur gətirə bilər. Eyni zamanda, ciddi 
iqtisadi baza olmadan heç bir siyasi islahatın uğur qazan-
maq imkanı yoxdur. 

Ölkəmizdə davamlı iqtisadi yüksəliş müşahidə olunur – 
son üç ildə biz iqtisadiyyatın artımına görə dünyada liderik. 
Güclü sosial siyasət aparılır, demokratik prinsiplər bərqərar 
olur, hüquqi dövlət qurulur, qanunun aliliyi təmin edilir. Bir 
sözlə, biz buna çalışırıq, buna doğru gedirik. Əminəm ki, 
qarşıdan gələn illər ərzində bu istiqamətdə daha böyük uğur-
lar qazanılacaqdır.  

Mən konfransda iştirak etmək üçün ölkəmizə gəldiyinizə 
görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Bu həm fikir mübadiləsi 
aparmaьа, həm də yenilikləri eşitməйя, Azərbaycana ilk dəfə 
gələnlər üçün ölkəmizin həyatını görməйя  yaxşı imkandır.   

V l a d i s l a v   İ n o z e m t s e v (Rusiyanın «Svobodnaya 
mısl XXI veka» jurnalının Baş redaktoru): Bu gün konfrans-
da fikirlər toqquşdu, çox maraqlı diskussiya aparıldı. İndi 
mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Şübhəsiz ki, bu gün  
nəzərə almaq lazımdır ki, demokratikləşmə prosesi çox 
mürəkkəb, qlobal rəqabət şəraitində, dünyanın inkişaf etmiş 
və az inkişaf etmiş dövlətlərə bölündüyü şəraitdə, ehtiyatlar 
uğrunda, iqtisadi üstünlük uğrunda mübarizə şəraitində 
gedir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, ilk növbədə Avropa 
təsisatlarının, bütünlükdə Avropa İttifaqının təcrübəsini,  
onların Rusiyanın, Azərbaycanın və postsovet dövlətlərinin 
əksəriyyətinin Avropa iqtisadi birliyinə inteqrasiyasına mü-
nasibətini öyrənmək maraqlı olardı.  



 215

И л h a m   Ə l i y e v:  Müstəqilliyə qovuşandan sonra 
Azərbaycanda demokratiya uğurla inkişaf ediр və dərinləşiр, 
ölkəmiz bu yolla irəliləməkdə qərarlıдыр. Demokratiyanın 
inkişafında xalqın meyarları, baxışları həlledici əhəmiyyət 
daşıйыр. Rəyin başlıca meyarı xalqdır. O, müəyyən edir. Əgər 
xalq ölkədəki vəziyyətdən razıdırsa, o, həyata keçirilən 
siyasəti dəstəkləyirsə, deməli, bu siyasət düzgündür. Bəlkə də 
bir qədər sadə yanaşmadır, ancaq hesab edirəm ki, bu, bütün 
mövcud və mümkün olan meyarlardan ən düzgünüdür. 
Şübhəsiz ki, xaricdən verilən hansısa qiymət vacibdir və biz 
Azərbaycanda həm dünya ictimai rəyinə, həm də, əlbəttə ki, 
mövcud qiymətləndirmələrə çox həssaslıqla yanaşırıq. Lakin 
prezident kimi, mənim üçün məhz xalqın nə düşündüyü daha 
vacibdir. Demokratiyaya gəldikdə isə, bu sözün kökü də 
xalqın hakimiyyəti deməkdir, o xalqın hakimiyyəti ki, sən 
onun qarşısında hesabat verirsən.  

K o r n e l e u s   O f m a n (Almaniyanın Bertlesman 
fondunun təmsilçisi): Cənab Prezident, mən Sizə bukletləri 
təqdim etmək istəyirəm. Bunlar ötən il Sizin iştirak etdiyiniz 
ümumi konfransa həsr olunmuşdur. Ötən il Siz nəinki Azər-
baycanda, o cümlədən regionunuzdakı demokratiya mövzu-
sunda çox maraqlı çıxış etdiniz. Bu gün iştirak etdiyimiz 
konfrans həmin işlərin bir növ davamıdır. Ümid edirəm ki, 
gələcəkdə regionda demokratiyanın inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı Avropa İttifaqının nümayəndələri ilə aparılan dialoq 
davam etdiriləcəkdir. Mən burada olmağımdan çox məmnu-
nam. Şəxsən mən Azərbaycanda fondumuzla və Avropa 
İttifaqı ilə əməkdaşlıq etmək istəyən tərəfdaşlar tapmaq fik-
rindəyəm.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bukletlərə görə çox sağ olun. Xati-
rimdədir ki, konfrans çox maraqlı idi. Mən həmin tədbirdə 
böyük məmnuniyyətlə iştirak etdim. Orada öz mövqeyimizi 
təqdim etmək və regional inkişafa aid mühüm məsələləri 
müzakirə etmək üçün əla imkan yaradıldı. Həmin konfrans 
gündəlik üzləşdiyimiz məsələləri açıq şəkildə nəzərdən keçir-
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mək üçün yaxşı fürsət oldu. Mən çox şadam ki, Siz burada-
sınız, biz sizin фondunuzla çox sıx münasibətlər qurmaq 
fikrindəyik. Mənim həmin konfransda iştirakım ilk addım 
oldu. Ümid edirəm ki, gələcəkdə daha çox təmaslarımız 
olacaqdır. Bu tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə  
bizim qeyri-hökumət təşkilatları və fondlarla bir çox birgə 
layihələr həyata keçirilə bilər. Mən Sizə böyük uğurlar 
arzulayıram və xahiş edirəm ki, Bertlesman fondundaki 
dostlarıma ən səmimi salamlarımı çatdırasınız.  

E r g ü n   Ö z b u d u n (Ankara Universitetinin profes-
soru): Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün minnət-
darıq və  yoldaşlarım adından Sizə təşəkkürümü bildirirəm. 
Bir türk olaraq Azərbaycana ziyarətdən böyük şərəf duyu-
ram. Mərhum atanızın dediyi kimi, Türkiyə və Azərbaycan 
bir millət, iki dövlətdir. Mən buna bütün qəlbimlə inanıram. 
Türkiyə Azərbaycanın inkişafını diqqətlə izləyir. Bugünkü 
konfransımızın mövzusu millətlərarası siyasət sahəsində çox 
işlənmiş mövzudur. Keçid cəmiyyətlərində demokratiyanın 
bu gününü və sabahını müzakirə etmək imkanı tapdıq. Belə 
toplantı və konfranslar davam etməlidir, çünki qarşılıqlı 
olaraq ölkələrimizin təcrübəsini digər məsləkdaşlarla və 
sizlərlə bölüşmək imkanı əldə edirik. Bunun da çox faydalı 
olacağına inanıram.  

И l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun, mən də Sizə təşəkkür edi-
rəm. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin konfransda iştirakı-
nız bizim üçün çox önəmlidir. Çünki bildiyiniz kimi, Türkiyə –
Azərbaycan əlaqələri ən yüksək zirvədədir. Bizim həm iqtisadi, 
həm siyasi, həm də bütün sahələrdə əməkdaşlığımız çox 
uğurludur. Təmaslar da çox genişdir. Biz ümid edirik ki, 
gələcəkdə bu  daha da güclənəcəkdir. Bizi beynəlxalq iqtisa-
di, nəqliyyat, enerji layihələri, eyni zamanda, ortaq maraqlar 
birləşdirir. Bölgədə gedən proseslər də  Türkiyə–Azərbaycan 
əlaqələrindən xeyli dərəcədə asılıdır. Türkiyə bir neçə on-
illiklər boyu demokratiya yolu ilə inkişaf edən ölkədir və 
böyük uğurlarınız var. Əlbəttə, sizin təcrübəniz bizim üçün 
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çox önəmlidir. Xüsusilə, müstəqilliyimizin ilk illərində, Azər-
baycan  müstəqil dövlət kimi yaşamağa başlayanda Tür-
kiyənin əldə etdiyi nailiyyətlər, təcrübə bizim üçün çox 
əhəmiyyətli idi. İndi isə bizim ölkələrimiz bir-birini müxtəlif 
sahələrdə tamamlayır. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm də 
enerji sahəsində bizim güclü işbirliyimiz regional müstəvidə 
də mühüm rol oynayır. Xahiş edirəm, bütün türk qardaş-
larımıza mənim salamlarımı çatdırasınız.  

S v a n t e  K o r n e l (Amerika Birləşmiş Ştatlarının Con 
Hopkins Universiteti Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutunun 
İpək Yolu tədqiqatları proqramının direktoru): Belə vacib bir 
konfransa dəvət üçün minnətdarıq. İnşallah, bu konfransın 
gələcəkdə də davamı olacaqdır. Biz əlimizdən gələni etməyə 
hazırıq. Sizə bildirmək istəyirəm ki, bizim «Azərbaycan müs-
təqillikdən sonra» kitabımız hazır olmaq üzrədir. Bu il ərzin-
də Nyu-Yorkda çapdan çıxacaqdır. İstərdik ki, gələcəkdə 
Azərbaycan dilində də nəşri olsun.  Sizə demək istəyirəm ki, 
bizim institutun Brüsseldə ofis açmaq planı vardır. İnşallah, 
Azərbaycanın Avropa üçün təhlükəsizlik baxımından, enerji 
baxımından, həm də digər baxımlardan əhəmiyyəti olacaqdır. 
Diplomatik Akademiya üçün də əlimizdən gələni etməyə 
hazırıq, Azərbaycanda dünya səviyyəli bir qurumun olaca-
ğına inanıram. Sizin çox gözəl layihənizi təbrik etmək istəyi-
rəm. Son çıxan yazımızı Sizə təqdim едирəm. Бурада Qara 
dəniz regionundan və enerji baxımından Azərbaycanın bu 
regionda əhəmiyyətindən bəhs ediлиr.  

И l h a m   Ə l i y e v: Azərbaycanda yüksək ixtisaslı kadr-
ların, o cümlədən peşəkar diplomatların hazırlanması sahəsin-
də böyük işlər görülüр və qarşıda geniş planlar duruр. Azər-
baycan həmin sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa önəm veriр. 

Sizin institutun akademiya ilə əməkdaşlığı onun formа-
laşmasına çox böyük dəstək olacaqdır. Mən istəyirəm bu, 
beynəlxalq tədqiqat,  diplomatiya mərkəzinə, həm də siyasi 
mərkəzə çevrilsin. Region üçün gözəl imkan yaratsın. Azər-
baycanda təkcə diplomatların deyil, bütövlükdə, geniş mə-



 218

nada müasir dünyagörüşlü mütəxəssislərin, menecerlərin ha-
zırlanması bizim üçün çox vacibdir. İndi Azərbaycanda əsas 
problemlərdən biri müasir peşəkar kadrларın hazırlanmasıdır. 

M a r e k   B a r a n s k i (Varşava Universitetinin profes-
soru, tarix elmləri doktoru): Azərbaycan gözəl diyarдыр, Bakı 
gözəl şəhərдир вя онун иqtisadiyyatı inkişaf ediр. Мən 
Bakıya, Azərbaycana ilk dəfədir gəlirəm. Görürəm ki, bura 
çox gözəldir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən, Bakı-
nın bu tarixi simasında Polşa memarlarının xidməti çoxdur. 
Mən bilmirəm, Sizə deyiblər, ya yox, Azərbaycanın iri neft 
sənayeçilərinin XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində tikdir-
dikləri çox gözəl tarixi evlərin əksəriyyəti Polşa memarları 
tərəfindən inşa edilmişdir. Yenilərini biz artıq özümüz tiki-
rik. Ancaq bu tarixi üslub göstərir ki, burada polyaklar çox 
iş görmüşlər. Həm memar, həm də neft mədənlərində mü-
həndis işləyən çoxlu polyak var idi. Ona görə də tarixi əlaqə-
lərimiz güclüdür. Mən Polşada rəsmi səfərdə olanda Senatin 
binasında Bakıda Polşa memarlarının tikdikləri tarixi 
binaların fotoşəkillərindən ibarət sərgi açılmışdı.  

M a m u k a   A r e ş i d z e  (Gürcüstandan müstəqil eks-
pert, Qafqaz üzrə mütəxəssis): Cənab Prezident, mənə çox 
xoşdur ki, bu gün Sizinlə ünsiyyətdə olmaq imkanı qazan-
mışam. Çox xoşdur ki, Heydər Əliyeviçin işlədiyi binada-
yam. Bu konfrans dünya birliyinə çox yaxşı ismarıъdır. 
Zənnimcə, o çox yaxşı tərtib edilmişdir və diqqət məhz Sizin 
indi burada dediklərinizə yönəldilmişdir. Mən Sizə təmsil 
etdiyim Gürcüstan  nümayəndə heyəti adından çox sağ olun 
demək istəyirəm. 

И l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. Mən şadam ki, siz gəlmisi-
niz. Mən bu yaxınlarda Tbilisidə oldum. Bizim çoxlu ümumi 
layihələrimiz var, çox mühüm cəhətdir ki, müxtəlif ekspert-
lərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının xətti ilə çox sıx əmək-
daşlıq edirik. Biz hazırda Azərbaycanın regional inkиşafına 
dair böyük proqram həyata keçiririk. Digər şəhərlərимизlə 
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Bakı arasındaкы fərqlər artıq aradan götürülür. Bizdə məhz 
paytaxta deyil, ən uzaq kəndlərə və şəhərlərə çoxlu sərma-
yələr qoyulur. Çox ciddi məşğulluq proqramı həyata keçiri-
lir, üç il ərzində yoxsulluq 49 faizdən 20 faizə düşmüşdür. 
Bəli, bu, ciddi göstəricidir. Xüsusilə neft hasil edən ölkələrdə 
bəzən elə olur ki, yoxsullarла varlılar arasında fərq artır. 
Yoxsulluğun azalması isə varlılarла yoxsullar arasında fərqin 
azalmasının başlıca göstəricisidir. Biz şəffaflıq sahəsində 
yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Görünür, bu da sizin bu gün 
apardığınız diskussiyaların bir elementidir. Azərbaycanda 
yaradılmış Neft fondu bu yaxınlarda strukturun şəffaflığı 
kateqoriyasında BMT-nin mükafatını almışdır. Biz bir 
vaxtlar Britaniya Baş nazirinin irəli sürdüyü hasilat sənayesi 
sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə artıq 4 ildir qoşulmuşuq və 
bu prosesə rəhbərlik edənlərin hamısının ümumi etirafına 
görə, bu istiqamətdə aparıcı ölkəyik. Bizdə bütün neft 
gəlirləri transparentdir, dünyanın iri auditor şirkətləri Neft 
fondunda audit keçirir, gəlirlər və xərclər barədə hesabat hər 
rüb mətbuatda dərc olunur. Fondun xərcləri yalnız büdcə 
vasitəsilə həyata keçirilir. Başqa sözlə, hər bir vətəndaş 
parlamentdəki nümayəndələr vasitəsilə bu işdə iştirak edir. 
Mən artıq öz şərhlərimdə demişəm, qəti əminəm ki, de-
mokratik proseslərin tam yayılması üçün möhkəm iqtisadi 
bazanın olması zəruridir. Bu hətta bizim qısa müstəqillik 
tariximizdən də görünür. İlk illər, iqtisadi çətinliklər və 
xaotik, qeyri-sabit vəziyyət olanda insanların  bu barədə 
danışmağa mövzusu da yox idi. Rifah yaxşılaşdıqca, özəl-
ləşdirmə davam etdikcə insanlar sərbəst olurlar. Bizdə 
iqtisadiyyatda özəl sektorun payı 81 faizdir. Baxmayaraq ki, 
neft hasilatı dövlət inhisarındadır. Yəni strateji sahələrdən, o 
cümlədən dəmir yolu, energetika və neft hasilatından savayı, 
bütün sahələr özəl kapitala məxsusdur.   

Möhkəm iqtisadi baza lazımdır. Demokratiya adam-
başına düşən ÜDM-in ən çox olduğu yerlərdə inkişaf etmiş-
dir. Bu məsələdə çox təsadüfi hallarda istisnalar olur. Ona 
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görə də biz buna səy göstəririk. Lakin bu, demokratik və 
siyasi prosesləri ləngitmək üçün səbəb ola bilməz. Əksinə, 
onları paralel həyata keçirməklə yaxşı nəticələrə nail ola-
cağıq, biz iqtisadi cəhətdən güclü, regional baxımdan əhə-
miyyətli, tolerant, açıq, azad dövlət quracağıq ki, orada 
yaşamaq yaxşı olsun. Əsas budur ki, insanlar özlərini müda-
fiə olunmuş, varlı, azad hiss etsinlər və üzlərində təbəssüm 
olsun. 
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MOSKVA DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN 
REKTORU VİKTOR SADOVNİÇИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 май 2007-ъи ил      
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 24-də Prezident sarayında Moskva Dövlət Universi-
tetinin rektoru Viktor Sadovniçini qəbul etmişdir.    

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Rusiya arasında 
humanitar sahədə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı Moskva Dövlət  Universiteti ilə Bakı 
Dövlət Universiteti arasında əməkdaşlığın bu əlaqələrin daha 
da genişləndirilməsi işinə öz töhfəsini verdiyini vurğuladı.  

Viktor Sadovniçi ölkəmizə yenidən səfər etməkdən məm-
nunluğunu ifadə etdi. Xalqımızın ümummilli lideri ilə dəfələrlə 
görüşdüyünü xatırlayan qonaq Heydər Əliyevin hələ Sovet 
İttifaqı dövründə Moskvada yüksək dövlət vəzifəsində çalı-
şarkən təhsilin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərdiyini 
xatırlatdı. Viktor Sadovniçi rəhbərlik etdiyi təhsil müəssisəsi 
ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında səmərəli əməkdaşlığın 
bundan sonra da davam etdiriləcəyinə əmin olduğunu bildirdi.  
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ 
 
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 
Kemerovo vilayətindəki «Yubileynaya» şaxtasında 

partlayış nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini kədər 
hissi ilə qarşıladım. 

Sizə, həlak olmuş şaxtaçıların doğmalarına və yaxınla-
rına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. 

      
           İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 24 may 2007-ci il  
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ХЯЗЯРИН ДЯНИЗ МЦЩИТИНИН 
МЦЩАФИЗЯСИНЯ  ЩЯСР ОЛУНМУШ  
БИРИНЪИ БАКЫ КОНФРАНСЫНЫН 
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА 

 
Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Сизи – Хязярин дяниз мцщитинин мцщафизясиня щяср олун-

муш Биринъи Бакы Конфрансынын иштиракчыларыны сямими-гялб-
дян саламлайыр, щяр биринизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя ишляри-
низдя уьурлар арзулайырам. 

Хязяр дянизи эеостратежи мювгейиня эюря Азярбайъан вя 
бцтювлцкдя реэион цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Бюйцк 
нефт-газ йатагларына малик Хязяр реэиондакы юлкялярин игти-
сади дирчялишиндя хцсуси рол ойнайыр. Карбощидроэен ещтийат-
ларынын интенсив ишлянмяси шяраитиндя дянизин флора вя фауна 
зянэинлийинин горунмасы, еколожи вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы бизим даим диггятимиздядир. 

Конфрансын эцндялийиня дахил олан проблемлярин ак-
туаллыьы вя ъиддилийи онларын щялли цчцн реэион юлкяляри ара-
сында гаршылыглы ямякдашлыьын эенишляндирилмясини тяляб едир. 
Мящз бу сябябдян Азярбайъан Республикасында ятраф мц-
щитин мцщафизяси, биомцхтялифлийин горунуб сахланылмасы вя 
тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя олунмасы мягсяди иля 
Хязярйаны дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатларла ялагялярин 
инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йетирилир. 

Хязярин дяниз мцщитинин мцщафизяси щаггында Чярчивя 
Конвенсийасынын бцтцн Хязярйаны дювлятляр тяряфиндян им-
заланмасы онларын Хязяр дянизинин мцщафизяси истигамятиндя 
бирэя фяалиййят эюстярмяйя щазыр олдугларыны нцмайиш ет-
дирир. 

Цмидварам ки, конфрансыныз гаршыда дуран мясялялярин 
щялли наминя Хязярйаны дювлятлярин юз сяй вя имканларыны бир-
ляшдирмяляри цчцн йени тякан веряъяк, дяниз мцщитинин мц-
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щафизясиндя мараглы олан бцтцн тяряфляр арасында ямякдаш-
лыьын эцъляндирилмяси вя реэион юлкяляри халгларынын гаршылыглы 
мцнасибятляринин даща да дяринляшдирилмясиня хидмят едя-
ъякдир. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 24 май 2007-ъи ил  
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İRANIN EKOLOGİYA KOMİTƏSİNİN SƏDRİ,  
İRAN PREZİDENTİNİN EKOLOGİYA 
MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜAVİNİ 
DOKTOR VAEZ CAVADİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
25 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 25-də Bakıda keçirilən Xəzərin dəniz mühitinin mü-
hafizəsinə həsr olunmuş Birinci Bakı Konfransında iştirak 
edən İran İslam Respublikasının Ekologiya Komitəsinin sədri, 
İran prezidentinin ekologiya məsələləri üzrə müavini xanım 
doktor Vaez Cavadini qəbul etmişdir. 

Görüşdə ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində Xəzəryanı 
dövlətlərin əməkdaşlığının vacibliyi qeyd olunmuşdur. Xəzərin 
dəniz mühitinin mühafizəsinə həsr olunmuş Birinci Bakı 
Konfransının əlaqələrin daha da inkişaf etməsində böyük rol 
oynadığı vurğulanmış, eyni zamanda, Azərbaycan–İran iki-
tərəfli münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf 
etdiyi bildirilmişdir. 
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АТЯТ-ин МИНСК ГРУПУНУН ФРАНСАЛЫ 
ЩЯМСЯДРИ БЕРНАР ФАСЙЕ ВЯ  
РУСИЙАЛЫ ЩЯМСЯДРИ ЙУРИ МЕРЗЛЙАКОВ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
25 май 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

майын 25-дя Президент сарайында АТЯТ-ин Минск групунун 
франсалы щямсядри Бернар Фасйе вя русийалы щямсядри Йури 
Мерзлйакову  гябул етмишдир. 

Эюрцш заманы Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин низама салынмасы иля ялагядар апарылан  даны-
шыглар просесинин щазыркы вязиййяти иля баьлы мясяляляр мцзакиря 
едилмишдир. 
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ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МИХЕИЛ СААКАШВИЛИЙЯ 

 
Щюрмятли Михеил Николайевич! 
Милли байрам – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Азяр-

байъан халгы вя шяхсян юз адымдан Сизи сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Дювлятчилийин эетдикъя мющкямляндирилмяси, демократи-
йанын эенишляндирилмяси, ясаслы сосиал-игтисади ислащатларын апа-
рылмасы йолунда дост Эцръцстанын уьурлары бизи севиндирир. 

Яминям ки, дювлятлярарасы мцнасибятляримизин инкишафы вя 
дяринляшмяси, трансмилли енержи вя няглиййат лайищяляринин щя-
йата кечирилмясиндя уьурлу гаршылыглы фяалиййят, реэионал вя 
бейнялхалг гурумларда фяал ямякдашлыг вя гаршылыглы дястяк 
бундан сонра да юлкяляримизин вя халгларымызын тяряггисиня 
вя рифащына, реэионда тящлцкясизлийин вя сабитлийин тямин 
олунмасына кюмяк едяъякдир. 

Язиз Михеил Николайевич, Сизя мющкям ъансаьлыьы, хош-
бяхтлик вя йени уьурлар, гардаш эцръц халгына сцлщ вя тярягги 
арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 25 май 2007-ъи ил  
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28 МАЙ  – РЕСПУБЛИКА ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
25 май 2007-ъи ил 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli qonaqlar! 
Mən sizin hamınızı Respublika günü münasibətilə ürək-

dən təbrik edirəm. Bu gözəl bayram ərəfəsində bütün Azər-
baycan xalqına xoşbəxtlik, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 

1918-ci il mayın 28-də müsəlman aləmində ilk demo-
kratik respublika – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaran-
mışdır. Respublikanın ömrü uzun olmadı. Ancaq o qısa 
müddət ərzində çox işlər görüldü. Respublikanı yaradanla-
rın niyyətləri çox gözəl idi. Azərbaycanı azad, müstəqil öl-
kəyə çevirmək, Azərbaycanı dünya birliyinə daxil etmək və 
ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirmək. Əfsuslar olsun ki, bu 
niyyətlərin böyük əksəriyyəti icra olunmamış qaldı. İki ildən 
sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. 

Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti ъцмщуриййятин 
fəaliyyətinə və onu yaradanların xatirəsinə çox böyük hör-
mətlə yanaşır. Bu hörmətin əlaməti olaraq bu gün biz Ba-
kının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə  həsr  
edilmiş  abidənin açılışını qeyd  etdik.  O gözəl abidə  pay-
taxtımızın  gözəl  guşələrinin birində – İstiqlaliyyət küçəsində 
ucaldıldı. 

Ъцмщуриййятин qısa tarixi bir daha onu göstərir ki, hər 
hansı bir qələbəni, nailiyyəti əldə etməkdən daha çətin, daha 
məsuliyyətli vəzifə onu qoruyub saxlamaqdır. O cümlədən, 
müstəqilliyi əldə etmək onu qoruyub saxlamaqdan daha da 
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asan məsələ idi. Azərbaycanın müasir tarixi onu bir daha 
göstərdi. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində 
yaranmış müstəqil Azərbaycan Respublikasının fəaliyyətin-
də böyük çətinliklər var idi. Müstəqilliyimizin ilk illərində 
ölkəmiz faktiki olaraq müstəqil dövlət kimi fəaliyyət gös-
tərə bilmirdi. Mən bu tezisi bir neçə dəfə ifadə etmişəm və 
bir daha demək istəyirəm, dünyada bir çox ölkələr var ki, 
onların müstəqilliyə aid olan bütün atributları mövcuddur, 
ancaq onlar müstəqil siyasət aparmaq iqtidarında deyillər. 
Azərbaycanда 1991-ci ildə,  müstəqilliyimizin ilk illərində 
və 1993-cü ilə qədər vəziyyət buna bənzər idi. Müstəqilliyə 
xas olan bütün atributlar var idi, fəqət, ölkə nə xarici siya-
sətdə, nə də daxili siyasətdə müstəqil siyasət apara bilmirdi. 
Bir çox hallarda xarici təsirdən asılı vəziyyətdə idi. Faktiki 
olaraq, o vaxt bizim müstəqilliyimizin gələcəyi şübhə altın-
da idi. Çünki Azərbaycanda gedən neqativ proseslər, böh-
ranlı vəziyyət, idarəolunmaz vəziyyət, hərc-mərclik, iqtisa-
di və siyasi böhran ölkənin müqəddəratını şübhə altına 
qoyurdu. Məhz o illərdən iki il keçəndən sonra Azərbaycan 
xalqı müstəqilliyi yenə də itirə bilərdi – necə ki, 1920-ci ildə. 
Azərbaycan xalqının  müdrikliyi sayəsində ulu öndər Hey-
dər  Əliyevin  rəhbərliyə  gəlməsi   nəticəsində Azərbaycan 
bu bəlalardan qurtuldu və 1993-cü ildən başlayaraq öz inki-
şaf dövrünü yaşayır. 

1993–2003-cü  illər  ərzində  Azərbaycanın  dövlətçiliyi  
quruldu.  Azərbaycanın  inkişaf  strategiyası müəyyən olun-
du. Bütün istiqamətlərdə, xarici müstəvidə, xarici siyasət 
baxımından ölkəmiz özünü dünyaya etibarlı tərəfdaş kimi, 
ləyaqətli ölkə kimi təqdim edə bildi. Bütün ölkələrlə xarici 
əlaqələrimiz qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında quru-
lubdur və bu gün də bu belədir. Azərbaycanda 1993-cü il-
dən başlanmış və bu günə qədər davam edən iqtisadi və 
siyasi islahatlar ölkəmizin dünya birliyinə layiqli üzv kimi 
daxil edilməsində çox mühüm rol oynadı. Bu gün Azərbay-
can həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox sürətlə inkişaf 
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edən ölkədir. Bu islahatlar bu gün də davam edir. Azər-
baycanda güclü sosial siyasətin əsasları məhz o illərdə qoyu-
lubdur. Ona görə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan 
xalqı qarşısında xidmətləri unudulmazdır, əvəzolunmazdır 
və onlar tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz o illərdə Azərbay-
can müstəqil ölkə kimi, özünü bütün dünyaya təqdim etdi. O 
illər ərzində Azərbaycanın indiki güclü iqtisadi potensialı 
formalaşdı. O illərdən başlayaraq bu günə qədər Azərbaycan 
bütün istiqamətlərdə çox açıq, prinsipial siyasət apararaq, öz 
xalqının milli maraqlarının tam şəkildə təmin olunmasını 
təşkil edir. Biz də bu siyasətə sadiqik. 

Mən  yaxşı  xatırlayıram,  2003-cü  ildə  prezident  seçkiləri  
ərəfəsində  və  ondan  sonra,  andiçmə mərasimindəki çıxışım-
da bəyan etmişdim və Azərbaycan xalqına söz vermişdim ki, 
mən bu siyasətə sadiq qalacağam, Azərbaycanda bu siyasə-
tin davam etdirilməsi üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcə-
yəm. Mən çox şadam ki, bu gün bizim ölkəmizin uğurlu in-
kişafı sübut etdi ki, bizim bütün planlarımız, niyyətlərimiz 
həyatda öz əksini tapır. Bu gün həm iqtisadi inkişaf baxı-
mından, həm də respublikada gedən siyasi islahatlar baxı-
mından ölkəmiz çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Azərbay-
canda demokratikləşmə prosesləri çox sürətlə inkişaf edir və 
vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasında, hüquqi dövlətin qu-
rulmasında, qanunun aliliyinin bərqərar olunmasında çox 
böyük işlər görülübdür və gələcəkdə çox böyük işlər görülə-
cəkdir. 

Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, müstəqil ölkə-
dir. Azərbaycan azad ölkədir. Azərbaycan dünyəvi ölkədir. 
Eyni zamanda, Azərbaycan inkişaf edən ölkədir. İqtisadi 
cəhətdən əldə edilmiş bütün uğurlara baxmayaraq, biz hələ 
də inkişaf edən ölkəyik. Bizim məqsədimiz Azərbaycanı 
inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir. Mən şübhə etmirəm ki, biz 
buna nail olacağıq. Biz inkişaf etmiş bütün ölkələrin təcrü-
bəsini bilirik, öyrənirik və biz o istiqamətdə inkişaf edirik. 
Eyni zamanda, Azərbaycan demokratik inkişaf baxımından 
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çox sürətlə irəliyə gedir. Baxmayaraq ки, hələ bu sahədə 
mövcud olan problemlər var və bu da təbiidir. Çünki biz 
sadəcə olaraq, son 15 il ərzində demokratiya şəraitində ya-
şayırıq. Ondan əvvəlki illərdə əsrlər boyu Azərbaycanda 
ictimai-siyasi quruluş tam başqa idi. Ona görə bu qısa tarixi 
müddəti nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, bu 15 il ərzində 
demokratiyanın inkişafı baxımından çox böyük nailiyyətlər 
əldə edilibdir. 

Azərbaycanda   siyasi  islahatlar   çox  cəsarətlə  aparılır.   
Bu  da   bizim  prinsipial  və   düşünülmüş seçimimizdir. İqtisadi 
islahatlar və siyasi islahatlar ölkəmizin inkişafı üçün çox möh-
kəm zəmin yaradır. Biz bu iki amili bərabər, paralel şəkildə 
həyata keçiririk və bu gözəl zəmin əsasında güclü dövlət 
quruculuğu prosesi gedir. Bu zəmin əsasında Azərbaycanda 
güclü sosial siyasət aparılır. Xarici siyasət bu zəmin əsasında 
qurulur. Çünki xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır. Daxili 
siyasətdə həm iqtisadi, həm də siyasi islahatların prioritet 
xarakter daşıması bizim üçün çox vacibdir və biz bunu edirik. 

Mən tam əminəm ki, əsl açıq demokratik cəmiyyəti ancaq 
maddi rifah əsasında qurmaq mümkündür. İqtisadi cəhətdən 
geridə qalmış ölkələrdə demokratik proseslər də geridə qalır. O 
ölkələr ki, onlar iqtisadi cəhətdən  güclüdürlər,  orada  sahib-
karlıq  inkişaf  edibdir  və  azad  sahibkarlıq  böyük  uğurlar  
qazanıbdır,  o ölkələrdə demokratiyanın inkişafı da çox yüksək 
zirvədədir. Ona görə iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, 
xalqın maddi rifahının yaxşılaşması demokratik cəmiyyətin 
qurulması və formalaşması üçün başlıca şərtdir.  

Ancaq bununla bərabər, əgər sadəcə olaraq, öz diqqəti-
mizi iqtisadi məsələlərə yönəltsək və siyasi islahatlarda 
hansısa bir yubanma olarsa, bu da Azərbaycanın qarşısında 
duran vəzifələrin həlli üçün bizə imkan yaratmayacaqdır. 
Siyasi islahatlar mütləq aparılmalıdır. Azərbaycan müasir 
ölkəyə çevrilməlidir. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin 
kriteriyaları, bizim xalqımıza, bizim xalqın mentalitetinə xas 
olan krиteriyalar Azərbaycanda mütləq və mütləq tətbiq olun-



 232

malıdır. Bizim siyasətimiz təkcə bizim niyyətlərimiz, yaxud da 
bəyanatlarımız deyil, bizim praktiki əməli işlərimizdir. 

Azərbaycan Avropanın bir neçə aparıcı təşkilatları ilə 
çox səmərəli əməkdaşlıq edir. Biz 2001-ci ildən Avropa Şu-
rasının üzvüyük. Bu bizim prinsipial seçimimizdir. Bu seçi-
mi biz özümüz etmişik. Bu yaxınlarda, keçən ilin sonunda 
Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə «Yeni qonşuluq siyasəti»nə 
qoşularaq beşillik proqram imzalayıbdır. Bu da bizim prinsi-
pial seçimimizdir. Bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycanda 
bütün kriteriyalar inkişaf etmiş ölkələrin kriteriyalarına ya-
xınlaşsın və onlara uyğun olsun. 

Gələcək isə göstərər bu yolun sonu nə olacaqdır. Əlbəttə, 
əgər Avropa İttifaqı ilə bizim əməkdaşlığımız bundan sonra 
da uğurla davam edəcəksə, əgər gələcəkdə Avropa İttifaqı 
tərəfindən belə bir fikir olarsa, biz, əlbəttə, istərdik ki, daha 
da sıx inteqrasiya edək. Ancaq bu, qarşılıqlı maraqlar əsa-
sında olmalıdır, Azərbaycan buna  hazır  olmalıdır  və  Azər-
baycan  xalqının  normal,  firavan  yaşaması  üçün  bütün  bu  
amillər  zəruridir.  

İqtisadi islahatlar sürətlə gedir. Azərbaycan son üç il ər-
zində iqtisadi artım baxımından dünyada birinci ölkədir. Biz 
bu liderliyi əldə etmişik və bunu əldən vermək fikrində deyi-
lik. Məni çox sevindirən odur ki, bütün iqtisadi göstəricilərlə 
bərabər, ümumi daxili məhsulun artımı, insanların həyat 
səviyyəsi də yaxşılaşır. Azərbaycanda kəskin şəkildə aşağı 
düşən yoxsulluğun səviyyəsi bunun ən gözəl göstəricisidir. 
İlk növbədə bu onu göstərir ki, iqtisadi islahatlar və sosial 
islahatlar düzgün istiqamətdə aparılır. Digər  tərəfdən, onu  
göstərir ki, Azərbaycanda bu sahədə çox böyük şəffaflıq var. 

Biz bilirik ki, bəzi hallarda neftlə zəngin olan ölkələrdə neft 
hasilatı artdıqca, kasıblar və varlılar arasında uçurum da 
böyüyür və bu, ölkələrdə təbəqələşməyə gətirib çıxarır. Biz 
bunu gözəl bilirik. Bunu tarixdən də bilirik və bir neçə ölkədə 
vəziyyət belədir. Ancaq biz Azərbaycanda bunun tam əksini 
görürük. Azərbaycanda kasıbların sayı kəskin şəkildə azalır. 
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Məqsəd ondadır ki, kasıblar olmasın. Azərbaycan xalqı ona 
layiqdir ki, rahat yaşasın, firavan yaşasın, maddi rifah içərisin-
də yaşasın. Bütün imkanlar bizdə var. İntellektual potensial çox  
yüksəkdir.  Xalqın intellektual potensialı burada başlıca rol 
oynayır.  Biz çalışırıq bu sahəyə, xüsusilə təhsillə bağlı məsələ-
lərə böyük diqqət verək ki, bizim gənclərimiz bilikli olsunlar, 
savadlı olsunlar, həyatda öz yerini tapa bilsinlər və ölkənin 
inkişafında fəal iştirak etsinlər. 

Bizim coğrafi vəziyyətimiz çox əlverişlidir və biz bu vəziy-
yətdən çox səmərəli istifadə edirik. Coğrafi vəziyyət özlüyündə 
hələ o demək deyil ki, bundan mütləq istifadə olunacaqdır. Bir 
çox ölkələr var ki, onların coğrafi vəziyyəti bizimkindən pis 
deyil. Ancaq Azərbaycan bu vəziyyətdən çox məharətlə istifadə 
edir və bиz artıq bölgənin mərkəzinə çevrilirik. Biz bunu özü-
müz öz fəaliyyətimizlə, öz siyasətimizlə edirik. 

Azərbaycanın çox zəngin təbii ehtiyatları var və biz o 
təbii ehtiyatlardan Azərbaycan xalqının milli maraqlarının 
qorunması üçün, Azərbaycanda güclü iqtisadi potensialın 
yaranması üçün çox səmərəli şəkildə istifadə edirik. Neft 
fondunun yaranması həm gələcək nəsillər üçün gözəl imkan-
lar yaradacaq, щям дя orada yığılan vəsait  gələcək  nəsillərə  
xidmət  edəcəkdir.  Bu,  Azərbaycanın  bugünkü  problemlə-
rinin  həlli  üçün  də  bizə yardımçı olur. 

Azərbaycanın xarici siyasəti birmənalıdır, çox çevikdir və 
tam şəkildə milli maraqlara əsaslanır. Bütün qonşu ölkələrlə 
bizim gözəl münasibətlərimiz var. Bu bizə lazımdır, biz bu 
bölgədə yaşayırıq və qonşularla bizim  münasibətlərimiz  bun-
dan  sonra  da  sürətlə  davam  etməlidir.  Bütün  beynəlxalq  
təşkilatlarla,  üzv olduğumuz, yaxud  əməkdaşlıq etdiyimiz 
beynəlxalq təşkilatlarla da münasibətlərimiz çox gözəl müstə-
vidə, qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf edir. 

Dünyanın aparıcı ölkələri ilə Azərbaycanın çox gözəl 
münasibətləri vardır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlü-
kəsizlik Şurasının daimi üzvü olan beş ölkə ilə, eyni za-
manda, başqa ölkələrlə bizim çox gözəl və işgüzar münasi-
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bətlərimiz var. Yəni mən bunları nə üçün deyirəm, əgər biz 
bütün bu amilləri vahid bir kontekstdə götürsək görərik ki, 
ölkəmizin inkişafı üçün çox gözəl imkanlar var. Ən 
başlıcası hər bir istiqamət, hər bir sahə üzrə bizim düşü-
nülmüş siyasətimiz var, konsepsiyamız var. Biz öz fəaliy-
yətimizi bu konsepsiya çərçivəsində planlaşdırırıq, proq-
nozlaşdırırıq və icra edirik. Azərbaycanla əməkdaşlıq et-
mək xarici tərəfdaşlar üçün də çox rahatdır. Çünki biz siya-
sətimizi səmimi şəkildə, ilk növbədə Azərbaycanın milli 
maraqları, ondan sonra bütün ölkələrlə qarşılıqlı hörmət 
əsasında münasibətlərin inkişafı şəklində aparırıq. 

Biz gələcək haqqında fikirləşəndə, mən şəxsən gələcəyə 
çox nikbinliklə baxıram. Bizim bu günə qədər bəyan etdiyi-
miz bütün proqramlar həyatda öz əksini tapır. Yoxsulluq, 
işsizlik azalır, böyük layihələr icra olunur. Dünya üçün çox 
böyük əhəmiyyət kəsb edən neft-qaz layihələrimiz, ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994  və  1996-cı  illər-
də  imzalanmış  «Azəri»,  «Çıraq»,  «Günəşli»  və  «Şahdə-
niz»  neft-qaz  yataqları  barədə müqavilələr bu gün Azər-
baycanın müstəqilliyini gücləndirir. 

Biz bu gün müstəqillik gününün ərəfəsindəyik. Bizim 
müstəqilliyimizi ən çox gücləndirən məhz bu amillərdir – 
enerji məsələləri, enerji təhlükəsizliyi. Biz bu məsələləri həll 
etmişik. Biz özümüz üçün öz neft-qaz problemlərimizi  yüz  
faiz  həll  etmişik.  Dörd  neft-qaz  kəməri  var.  Azərbaycan-
da  çox  böyük  həcmdə  нeft hasilatına başlanıbdır, bu il qaz 
ixracına başlanacaqdır. Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları 
dünya bazarlarına çıxarılacaq, bizim siyasi önəmimiz arta-
caq, iqtisadi potensialımız artacaqdır. Azərbaycan maliyyə 
resursları baxımından çox güclü ölkəyə çevrilir. 

Biz bütün nəqliyyat dəhlizlərini də neft dəhlizləri əsasın-
da qururuq. Əgər o dəhlizlər açılmasaydı, bu gün nəqliyyat 
dəhlizlərindən söhbət gedə bilməzdi. Bu gün biz Bakı–Tbilisi–
Qars kimi Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən, 
bizim milli maraqlara tam uyğun olan layihəni artıq reallığa 
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çeviririk. Nəyin hesabına?! Onun hesabına ki, o dəhliz artıq 
var. İkincisi, ona görə ki, bizim maddi imkanlarımız var. 
Əfsuslar olsun ki, erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində 
beynəlxalq maliyyə qurumları ilk mərhələdə dəmir yolu layihə-
sinə bir az soyuq yanaşırlar. Halbuki indi bizdə məlumatlar var 
ki, bu münasibət dəyişir. Nə üçün dəyişir? Ona görə ki, biz 
özümüz vəsait tapdıq. Biz heç kimdən xahiş etmədən bu məsələni 
özümüz həll edirik. Bu bizim iqtisadi qüdrətimizi göstərir. Bu 
nəyin hesabına yaranıbdır?! Ancaq və ancaq ilk növbədə, enerji 
siyasətinin nəticəsində. Ondan sonra bu, bütün başqa sahələrdə 
yayılır. İndi bizim əsas məqsədimiz qeyri-neft sektorunun, kənd 
təsərrüfatının, sənayenin inkişafı və müasirləşməsi, çox güclü 
sənaye potensialının yaranması, iş yerlərinin  açılması,  Azərbay-
canın   müasir   infrastruktura   maлik  olmasıdır.    

Yollar,   körpülər,   elektrik stansiyaları, məktəblər, xəstə-
xanalar, qaçqınlar üçün şəhərciklər – bütün bunları sada-
lamaq üçün bir neçə saat vaxt lazımdır, amma bütün bunlar 
reallıqdır və bu reallığı biz, Azərbaycan xalqı həyata keçiririk. 
Biz bunları Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanaraq 
edirik. Bu dəstəyi hiss etmək bizə əlavə güc verir. Bir daha 
demək istəyirəm, mən çox şadam ki, bizim nəzərdə tutdu-
ğumuz bütün proqramlar icra olunur. 

Bizim qarşımızda duran ən başlıca problem Ermə-
nistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
məsələsidir. Bu istiqamətdə də danışıqlar aparılır. Azərbay-
can öz prinsipial mövqeyindən bir addım geri çəkilməyə-
cəkdir. Bizim mövqeyimiz bəllidir. Mən bu barədə dəfələrlə 
bildirmişəm. Son dəfə daha da dolğun və əhatəli  bəyanat  
vermişəm. Çünki  hesab  edirəm,  Azərbaycan  xalqı  danı-
şıqların  nəyin  ətrafında  getdiyini bilməlidir. Bir daha de-
mək istəyirəm ki, bizim mövqeyimiz xalq tərəfindən dəstək-
lənir. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan  torpağıdır.  Dağlıq  
Qarabağın  Azərbaycandan  ayrılmasından  söhbət  gedə  
bilməz.  Onun  başqa ölkəyə birləşməsindən söhbət gedə bil-
məz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Biz 
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buna nail olacağıq və etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət 
çəkən soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. 

Mən ümid edirəm ki, əgər qarşı tərəf konstruktivlik 
nümayiş etdirərsə, biz məsələnin həllinə nail ola bilərik. 
Amma bu prinsiplər əsasında. Çox müsbət haldır ki, artıq 
bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədr ölkələri, geniş mənada dünya ictimaiyyəti 
bu prinsipləri qəbul edir və məsələnin həllini yalnız və yal-
nız bu prinsiplər əsasında görür. 

Mən son dörd ilə yaxın fəaliyyətim zamanı bir çox xarici 
ölkədə rəsmi səfərlərdə olmuşam. Bir çox xarici dövlət, 
hökumət başçıları Azərbaycanda səfərdə olublar. Bütün bu 
görüşlərdə bu məsələ müzakirə olunubdur. Eyni zamanda, 
bütün görüşlər nəticəsində ya birgə bəyannamə, yaxud da 
birgə saziş imzalanır və mütləq və mütləq orada Azərbay-
canın ərazi bütövlüyü dəstəklənir. Elə bir təmas, elə bir görüş, 
səfər olmayıb ki, bu məsələ orada öz əksini tapmasın. Bu nə 
üçün bizə lazımdır? Birincisi, bu, haqq-ədaləti təsdiqləyir. 
İkincisi, bu, münaqişənin həlli yollarını müəyyən edir. Əgər 
biz münaqişəni siyasi diplomatik və hüquqi müstəvidə həll 
edəcəyiksə, bu bizə çox lazımdır. Biz bunu istəyirik. Biz 
istəyirik ki, məsələni məhz hüquqi əsasda, beynəlxalq hüquq 
və normalar əsasında və siyasi danışıqlar əsasında həll edək. 
Bunu etmək üçün çox gözəl imkanlar var. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, Avropa 
Şurasının qətnaməsi, Avropa İttifaqının bu məsələyə münasi-
bəti, Amerika Dövlət Departamentinin son bəyanatı, GUAM 
təşkilatının birmənalı bəyanatı və bütün o münaqişəli 
zonalarda separatizmə eyni münasibətin bildirilməsi – bütün 
bunlar məsələnin həlli üçün həm siyasi, həm hüquqi, həm də 
diplomatik əsasdır. Yox, əgər biz gördük ki, danışıqlar səmə-
rə vermir, siyasi və hüquqi müstəvidə artıq bir şey əldə etmək 
mümkün deyil, bizim başqa yolumuz da var. Bu, əlbəttə, 
arzuolunan yol deyil. Amma o da yoldur, o da alternativdir. 
O da müharibə yoludur. Biz buna da hazır olmalıyıq. 
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Mən bunu açıq deyirəm. Bəzi hallarda beynəlxalq təşki-
latlar bunu çox narahatlıqla qarşılayırlar. Amma bu mənim 
mövqeyimdir. Mən xalq tərəfindən seçilmiş prezidentəm. Mə-
nim hər bir məsələyə dair öz mövqeyim var və mən o mövqeyi 
müdafiə edirəm, xalqın dəstəyinə arxalanaraq bunu icra 
edirəm. O da yoldur və o yola da hazır olmaq üçün güclü ordu 
olmalıdır. Düşmən bilməlidir ki, biz istənilən anda məsələni 
hərb yolu ilə həll edə bilərik. Ordunun güclənməsi, orduda 
nizam-intizamın güclənməsi, ordunun maddi-texniki bazasının 
möhkəmlənməsi, müasir silahların alınması – bütün bunlar 
buna görədir. Mən iki il bundan əvvəl deyəndə ki, bizim hərbi 
büdcəmiz Ermənistanın bütün büdcəsinə bərabər olacaq, bunu 
bəziləri, həm ölkə daxilində, həm də xüsusilə  Ermənistanda  
çox  böyük  kinayə  ilə,  istehza  ilə  qarşıladılar.  İndi  isə  onlar  
görürlər  ki,  bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq 
yoxdur. Bu gün bu belədir, növbəti illərdə bizim hərbi büd-
cəmiz Ermənistanın büdcəsindən qat-qat çox olacaqdır. Bu, 
imkan yaradır və biz bu imkandan istifadə etməliyik. 

Əgər  qısamüddətli  perspektivə  baxsaq  görərik  ki,  bir  ne-
çə  ildən  sonra,  üç-dörd  ildən  sonra Azərbaycanla  Ermə-
nistan  arasında  çox  geniş  uçurum  olacaqdır.  Bu  gün  iqtisa-
diyyatımız  onların iqtisadiyyatından 7-8 dəfə böyükdürsə, üç-
dörd il ərzində ondan 20 dəfə böyük olacaqdır. Ondan sonra 
gəlsin bizimlə  rəqabət  aparsın.  Ondan  sonra  gəlsin,  necə  
deyərlər,  məsələnin  reallıqlar  əsasında  həlli  haqqında danış-
sın. Məsələ reallıqlar əsasında həll oluna bilməz. Beynəlxalq 
hüquq əsasında həll olunmalıdır. Əgər biz də məsələyə reallıq-
lar əsasında münasibət göstərsək, onda biz bu reallıqları öz 
xeyrimizə çevirə bilərik. Ona görə bu məsələ yalnız və yalnız 
bu şəkildə həll olunacaqdır. Mən başqa yol görmürəm və 
ümid edirəm, beynəlxalq vasitəçilərin səyləri bizə imkan 
verəcək ki, biz razılaşmaya daha da yaxınlaşaq. 
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Əziz dostlar! 
Bu gün yenə də deyirəm, biz bayram ərəfəsindəyik . Mən bu 

gündə istərdim ki, öz fikirlərimi sizinlə bölüşüm. Düzdür, mən 
vaxtaşırı bəyanatlar da verirəm, çıxışlar da edirəm, bölgələrdə 
də tez-tez oluram. Amma hər halda lazımdır və vacibdir ki, bu 
gündə, müstəqilliyimizi qeyd etdiyimiz gündə biz bir daha həm 
görülən işlərə qiymət verək, onları düzgün təhlil edək və ən 
önəmlisi gələcəyə baxaq. Biz hara gedirik, biz nə istəyirik, biz 
hansı ölkəni yaradırıq, hansı ölkəni formalaşdırırıq. Çünki 
Azərbaycanda bu proses hələ davam edir. İnkişaf etmiş öl-
kələrdə artıq hər şey – demokratik təsisatlar, siyasi sistem, iqti-
sadi əsaslar, sosial siyasət oturuşubdur. Biz isə artıq ölkənin 
formalaşmasının mərhələsindəyik. Biz bunu edirik. Ölkə necə 
olacaq, Azərbaycan hansı ölkəyə çevriləcəkdir, bu bizdən 
asılıdır. 

Mən bir daha  demək istəyirəm ki, Azərbaycanı müstəqil,  
demokratik, azad, dünyəvi,  maddi rifahı yüksək olan ölkə kimi 
görmək istəyirəm. Əminəm ki, siz də mənim fikirlərimə 
şəriksiniz. Бuna nail olмаq bizdən asılıdır. 

Mən bu gözəl bayram ərəfəsində sizi bir daha ürəkdən 
təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. 
Arzu edirəm ki, müstəqil Azərbaycan möhkəmlənsin və 
irəliyə getsin. 

 
* * * 

 
Prezident  İlham Əliyev  mərasimdə  iştirak  edən  xarici  

ölkələrin  Azərbaycandakı  səfirləri,  tanınmış зийалылар, елм, 
ядябиййат, инъясянят вя мядяниййят хадимляри иля эюрцшцб сющ-
бят етди. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTИ İLHAM ƏLİYEV  
İSTİQLALİYYƏT KÜÇƏSİNDƏ  
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 
ŞƏRƏFİNƏ UCALDILMIŞ ABİDƏNİN 
AÇILIŞINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR 
 
25 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 25-də  İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidənin açılışında iştirak et-
mişdir. 

Respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm adamları, 
Milli Məclisin deputatları dövlətimizin başçısını alqışlarla 
qarşıladılar.  
Əlamətdar hadisə münasibətilə burada Fəxri qarovul dəs-

təsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyev abidənin üzərindən ağ 
örtüyü götürdü. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni 
səsləndi.  

Daha sonra dövlətimizin başçısı abidənin ətrafında yara-
dılmış abadlıq işləri ilə yaxından tanış oldu. 1918-ci il mayın 
28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması xalqı-
mızın həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi daxil ol-
muşdur. 

Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə tarix elminin inki-
şafında böyük xidmətlər göstərmiş insanlarla söhbəti zamanı 
bir daha qeyd olundu ki, müstəqil, azad, demokratik res-
publika qurmaq məqsədini qarşıya qoymuş Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli 
mənlik şüurunu özünə qaytarmış, onun öz müqəddəratını təyin 
etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirmişdir. 
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Məhz ona görə də Azərbaycan xalqı həmin tarixi günü ən 
əziz bayramlarından biri olan – Respublika günü kimi qeyd 
edir. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Gözəl abidədir, yeri də gözəl, tarixi 
yerdir və küçənin adı da İstiqlaliyyətdir. Abidənin ətrafında 
da gözəl bir park yarandı. Mən çox şadam ki, biz bu abidəni 
yaratdıq.  

Mən İstiqlal muzeyinin yaradılması haqqında sərəncam 
imzalamışam. İndiki İstiqlal muzeyi Muzey mərkəzində 
yerləşirdi. Mən gedib oraya baxmışam. Yeni İstiqlal muzeyi 
şəhərin ən möhtəşəm yerlərindən birində, Dağüstü parkda, 
keçmiş Kirovun heykəlinin yerində olacaq.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci ilin aprelində sü-
qut etsə də onun aşıladığı müstəqillik hissləri xalqımızın 
yaddaşından heç vaxt silinməmişdir. Məhz ona görə də XX 
əsrin sonunda yenidən tarixi şans qazanmış ölkəmiz Xalq 
Cümhuriyyəti dövründən fərqli olaraq, mürəkkəb vəziyyətdə 
öz suverenliyini və müstəqilliyini qoruyub saxlamağı bacar-
dı. Başda ümummilli liderimiz Heydər Əliyev olmaqla, Azər-
baycan dövlətçiliyinin qorunması üçün qətiyyətli tədbirlər 
görüldü, ölkədə davamlı ictimai-siyasi sabitlik bərqərar 
edildi. Beləliklə, Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir müs-
təqil Azərbaycan dövləti quruldu və sürətli inkişaf yoluna 
qədəm qoydu.         

Рegional və qlobal baxımdan strateji əhəmiyyətə malik, 
Xəzər neftini beynəlxalq bazarlara fasiləsiz və təhlükəsiz 
şəkildə çatdıran Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri ölkəmizin 
uzunmüddətli inkişaf imkanlarını daha da genişləndirmişdir. 
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
qlobal layihələrinin reallığa çevrilməsi ölkəmizin gələcək 
inkişaf strategiyası üçün daha böyük üfüqlər açır.  

Bir neçə aydan sonra çəkilişinə başlanacaq Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolu Türkiyəni Azərbaycan ilə, ölkəmizin üzə-
rindən keçməklə Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcək. Bizim 
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Türkiyə ilə dəmir yolu əlaqəmiz yoxdur. Dəmir yolu çəkilən-
dən sonra bütün bu əlaqələr daha sürətlə möhkəmlənəcəkdir. 

Y a q u b   M a h m u d o v (AMEA-nın A.Bakıxanov adı-
na Tarix İnstitutunun direktoru):Cənab Prezident, gələcəkdə 
imkan olarsa Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu İqdыradək 
uzadılaraq Naxçıvanla birləşdirilsə, Şərqi Anadolu məsələsi 
həll edilər.   

И l h a m   Ə l i y e v:  Biz bunu nəzərdə saxlamışıq. Gələ-
cəkdə Qars dəmir yolunun tikintisi başlandıqdan sonra biz 
bu məsələni qoyacağıq. Biz Türkiyə hökuməti ilə bu barədə 
danışıqlar aparırıq ki, Naxçıvanı da o yola birləşdirək. Belə-
liklə, Naxçıvan Bakı ilə dəmir yolu vasitəsilə birləşəcək və 
blokadadan çıxacaq. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu çəkilənə 
qədər gərək biz bu işləri də hazırlayaq. Biz bu işləri – həm 
iqtisadi, siyasi, həm  tarixə, keçmişimizə, mədəniyyətimizə 
münasibətlə bağlı işləri görürük. Bütün bunlar çox vacibdir, 
bir-birini tamamlayır. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bundan 
sonra ancaq və ancaq inkişaf olacaq.        

Qeyd edək ki, abidə qranitdən və ağ mərmərdən yonulub. 
Üzərində 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə qəbul olунmuş «İs-
tiqlal bəyannaməsi»nin həm əski, həm də latın графикалы йени 
Азярбайъан əlifbası ilə həkk olunduğu abidə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin tarixinin yaşadılması və onun gələcək nəsil-
lərə ötürülməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Prezident İlham Əliyev abidənin ucaldıldığı yerdə aparılmış 
abadlıq işlərini yüksək qiymətləndirdi. 

Dövlət başçısı tanınmış alimlər və ziyalılarla birlikdə abi-
dənin önündə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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LUVR MUZEYİNİN DİREKTORU  
ANRİ LUARET ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
29 май 2007-ъи ил  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 29-da Prezident sarayında Fransanın dünya şöhrətli 
Luvr muzeyinin direktoru Anri Luareti qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı dünyanın ən məşhur muzeylərindən 
olan Luvr  muzeyinin direktorunun Azərbaycana səfərinin öl-
kəmizin mədəni həyatında əlamətdar hadisə olduğunu bildirdi. 
Luvr muzeyi ilə Azərbaycan muzeyləri arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinin əhəmiyyətindən danışan dövlətimizin baş-
çısı cənab Luaretin ölkəmizə səfərinin Azərbaycanın mədəniy-
yət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığının daha da genişlən-
dirilməsi işinə mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini söylədi.  

Anri Luaret Azərbaycana səfərindən məmnun qaldığını 
bildirdi. Rəhbərlik etdiyi muzeyin Azərbaycan muzeyləri ilə 
əməkdaşlıq imkanları və gələcək planlar barədə danışan qonaq 
bu yaxınlarda Luvr muzeyində açılacaq yeni ekspozisiyada 
Azərbaycanın mədəniyyət nümunələrinin təmsil edilməsində 
maraqlı olduğunu vurğuladı.  
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АБШ ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТИНИН МИЛЛИ 
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ 
МЦШАВИРИ ЪОЗЕФ ВУД ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
29 май 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

майын 29-да Президент сарайында АБШ витсе-президентинин 
Милли Тящлцкясизлик мясяляляри цзря мцшавири Ъозеф Вуду гябул 
етмишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан –АБШ мцнасибятляринин мцхтялиф сащя-
лярдя уьурла инкишаф етдийи вурьуланды, сийаси, игтисади, енержи, 
тящлцкясизлик мясяляляри вя демократик инкишаф просесляри иля 
баьлы мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылды. 
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БЮЙЦК БРИТАНИЙА ВЯ ШИМАЛИ ИРЛАНДИЙА 
БИРЛЯШМИШ КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ТОНИ БЛЕЙРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Юлкянизин милли байрамы – Краличанын Тявяллцд эцнц 

мцнасибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза тябрикляримизи ифадя ет-
мякдян мямнунлуг дуйурам. 

Бу эцн юлкяляримиз истяр икитяряфли гайдада, истярся дя 
бейнялхалг гурумлар вя лайищяляр чярчивясиндя мцвяффягий-
йятля ямякдашлыг едирляр. Бу ямякдашлыг халгларымыз арасында 
мяняви кюрпцляр салараг онлары бир-бириня йахынлашдырмагла 
йанашы, цмуми  рифащымыза, игтисади потенсиалымызын даща да 
мющкямлянмясиня хидмят едир. 

Яминям ки, гаршылыглы мцнасибятляримизин щазыркы инкишаф 
динамикасы бундан сонра да сабит вя давамлы олаъагдыр. 

Фцрсятдян истифадя едяряк Сизя ян хош арзуларымы йетирир, 
Бирляшмиш Краллыьын дост халгына сцлщ вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 29 май 2007-ъи ил  
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БЮЙЦК БРИТАНИЙА ВЯ ШИМАЛИ 
ИРЛАНДИЙАНЫН КРАЛИЧАСЫ ЦЛЙАЩЯЗРЯТ  
ЫЫ ЕЛИЗАБЕТЯ 
 
Цлйащязрят! 
Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллы-

ьынын милли байрамы – Тявяллцд эцнцнцз мцнасибятиля Сизи вя 
бцтцн халгынызы шяхсян юз адымдан вя Азярбайъан халгы 
адындан сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Биз Азярбайъан иля Бирляшмиш Краллыг арасындакы мц-
насибятляря бюйцк ящямиййят веририк. Яминям ки, достлуг вя 
ямякдашлыьымыз бундан сонра да ардыъыл шякилдя инкишаф едя-
ъякдир. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, иш-
ляриниздя уьурлар, дост халгыныза сцлщ вя рифащ арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 29 май 2007-ъи ил  
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ПОРТУГАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АНИБАЛ КАВАКУ СИЛВАЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Португалийа эцнц мцнаси-

бятиля Сизи вя бцтцн халгынызы юз адымдан вя Азярбайъан 
халгы адындан црякдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Португалийа арасындакы 
достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы даим халг-
ларымызын рифащына хидмят едяъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, дост 
халгыныза сцлщ вя филаванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 29 май 2007-ъи ил  
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ 
 
Щюрмятли Владимир Владимирович! 
Дювлят байрамы – Русийа эцнц мцнасибятиля Сизи вя 

бцтцн Русийа халгыны Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз 
адымдан тябрик едирям. 

Шадам ки, бу эцн Русийада дювлятчилийин мющкямляндирил-
мяси, мцщцм сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси дяйишикликлярин 
щяйата кечирилмяси просеси уьурла эедир. Русийанын дцнйа 
бирлийиндя нцфузу дурмадан артыр, мювгеляри мющкямлянир. 

Юлкяляримизи вя халгларымызы ясрлярдян бяри сых мещрибан 
гоншулуг, достлуг вя гаршылыглы анлашма телляри баьлайыр. Ями-
ням ки, бундан сонра да бизим бирэя сяйляримиз дювлят-
ляримизин, Гафгазда сцлщцн, сабитлийин вя тящлцкясизлийин мя-
нафеляри наминя Азярбайъанла Русийа арасында сых, гаршылыглы 
сурятдя файдалы вя конструктив ямякдашлыьын, стратежи тяряф-
дашлыьын инкишафына вя мющкямлянмясиня йюнялдиляъякдир. 

Щюрмятли Владимир Владимирович, Сизя вя бцтцн дост Руси-
йа халгына бюйцк уьурлар, сцлщ вя ямин-аманлыг арзула-
йырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 29 май 2007-ъи ил  
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ФИЛИППИН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ ГЛОРИЙА МАКАПАГАЛ АРРОЙАЙА 
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Филиппин Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тяб-
рикляримизи йетирирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан–Филиппин мцнасибятляри даим 
достлуг вя ямякдашлыг зямининдя инкишаф едяъяк вя эениш-
ляняъякдир. 

Бу байрам эцнцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя 
уьурлар, дост Филиппин халгына ямин-аманлыг вя тярягги ар-
зулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 29 май 2007-ъи ил  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
QAZAX RAYONUNA SƏFƏRİ 
 
30 май 2007-ъи ил 

   
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 30-da Qazax rayonuna səfərə gəlmişdir.  
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Heydər parkında ümum-

milli liderimizin abidəsini ziyarət etdi, xanımı Mehriban 
Əliyeva ilə birlikdə abidə önünə gül dəstəsi qoydu, parkı gəzdi. 
Dövlətimizin başçısına parkın ərazisinin genişləndiriləcəyi 
barədə məlumat verildi və bildirildi ki, burada müasir  tex-
noloji avadanlığa malik informasiya köşkü yaradılmışdır. Bu 
köşk vasitəsilə insanlar ulu öndər Heydər Əliyevin həyat yolu, 
fəaliyyəti haqqında dolğun informasiya ala bilirlər. Köşk 
internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur və dünya informasiya mənbə-
lərinə daxil olmaq mümkündür. Vətəndaşlar öz irad və 
təkliflərini elektron poçt vasitəsilə rayon icra hakimiyyətinə 
çatdıra bilərlər. Qazaxlılar burada ulu öndərin 1998-ci ildə 
prezident seçkiləri ərəfəsində rayonдa ictimaiyyətlə görüşdə 
söylədiyi nitqi də dinləyə bilirlər.   

Dövlətimizin başçısı parkın ətrafından axan Ağstafa çayını 
seyr etdi və burada xanımı ilə birlikdə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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ГАЗАХДА OLIMPIYA ИDMAN KOMPLEKSININ  
ТЯНТЯНЯЛИ АЧЫЛЫШЫ 
 
30 май 2007-ъи ил 

 
Mayın 30-da Qazax şəhərində Olimpiya İdman Komp-

leksinin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan prezi-
denti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edirdi. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin rəmzi açılışını bildirən 
lenti kəsdi və buraya toplaşmış idmançılarla görüşdü.  

Sonra dövlətimizin başçısı kompleksin ərazisini gəzdi, yeni 
idman qurğusu ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, burada idmanın müxtəlif növləri ilə 
məşğul olmaq üçün hər şərait yaradılmışdır. Комплексдя təkcə 
yerli əhəmiyyətli deyil, beynəlxalq səviyyəli yarışların 
keçirilməsi üçün də imkan vardır. Ətraf yaşıllaşdırılmış, bəzək 
kolları əkilmişdir. Təməli 2005-ci ildə Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin tapşırığı ilə qoyulmuş kompleksin ərazisi 15 
hektardır. 1000 nəfərlik tamaşaçı yeri olan böyük idman залын-
дан əlavə, 4 məşq meydançası, 5 kiçik salon, ortülü hovuz, 
tennis kortları, mehmanxana, 6 ədəd ikimərtəbəli və 10 ədəd 
birmərtəbəli kotteclər, mini futbol meydançası vardır. Xarici 
qonaqların yüksək səviyyədə qəbulu üçün də hər cür şərait yara-
dılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev bütün bunlarla tanış oldu, yüksək 
səviyyədə inşa olunmuş bu obyektlərin rayon üçün böyük 
əhəmiyyəti olduğunu bildirdi.   

Kompleksdə «Güc» muzeyi də fəaliyyət göstərir. Bu 
muzeyin məqsədi xaricdən gələn qonaqları rayon əhalisinin 
məişətdə istifadə etdiyi гядим əşyalarla, eləcə də məşhur 
Qazax xalçaları və xalça məmulatı ilə tanış etməkdir.  

Prezident İlham Əliyev muzeyin eksponatlarına baxdı. 
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Kompleksdə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyul-
muş, Azərbaycan, o cümlədən Qazax idmançılarının beynəl-
xalq və respublika səviyyəli yarışlardakı uğurlarını əks etdirən 
guşə yaradılmışdır. 

Sonra kompleksin açılışına həsr olunmuş mərasim keçirildi. 
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ГАЗАХ ОЛИМПИЙА ИДМАН КОМПЛЕКСИНИН 
ТЯНТЯНЯЛИ АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
30 май 2007-ъи ил 
 
Əziz qazaxlılar! 
Əziz bacılar və qardaşlar! 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Qazax 

Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Əminəm ki, bu gözəl olimpiya kompleksində idmançılar çox 
uğurla çıxış edəcəklər. Gənc idmançılar burada məşqlər edəcək, 
Qazax sakinləri idmanla məşğul olacaqlar. Həm idmanla məşğul 
olmaq, həm də dincəlmək, asudə vaxt keçirmək üçün burada 
bütün imkanlar var. Bu, olimpiya kompleksidir, idman, istira-
hət, turizm  mərkəzidir.  Burada  gözəl  üzgüçülük  hovuzu,  gözəl  
idman  salonları,  məşq  otaqları,  mehmanxana, kotteclər tiki-
libdir, çox böyük ərazisi var. Əminəm ki, qazaxlıların istifadəsinə 
verilən bu kompleks uzun illər ərzində xidmət göstərəcək və 
sakinlər buradan çox səmərəli şəkildə istifadə edəcəklər. 

Mən xatırlayıram, iki il bundan əvvəl burada komplek-
sin tikintisi ilə tanış olurdum, görürdüm ki, iş gedir. O 
vaxt göstəriş vermişdim ki, kompleks dünyanın ən yüksək 
standartlarına uyğun şəkildə tikilsin, burada ən müasir 
avadanlıq quraşdırılsın. Dünyada hansı ən qabaqcıl texno-
logiya, hansı ən müasir avadanlıq, tikinti materialları var-
sa, burada tətbiq olunsun. Mən çox şadam ki, bu gözəl 
kompleks dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. 
Azərbaycanda belə komplekslərin tikintisi bundan sonra da 
davam etdiriləcəkdir. 

Azərbaycanda idmanın maddi-texniki bazasının möh-
kəmlənməsi üçün çox böyük işlər görülür. Qazax Olimpiya 



 253

Kompleksi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində tikilən 11-ci 
böyük olimpiya  mərkəzidir. Bundan əlavə, Bakıda müxtəlif 
idman qurğuları – Heydər Əliyev adına İdman-Konsert 
Kompleksi əsaslı təmir olunub, bulvarda yerləşən İdman sarayı 
təmir edilib, Mingəçevirdə avarçəkmə bazası yenidən qurulur. 
Federasiyaların xətti ilə müxtəlif idman salonları tikilir. Yəni, 
Azərbaycanda idmanla məşğul olmaq üçün çox gözəl şərait var 
və mən  əminəm  ki,  gələcək  illərdə  bizim  ardıcıl,  məqsəd-
yönlü  siyasətimiz  nəticəsində  Azərbaycanın  hər  bir yerində 
ən müasir idman qurğuları tikiləcəkdir. Deyə bilərəm ki, hazır-
da Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında 20 olimpiya 
kompleksi ya tikilir, yaxud da ki, onların tikintisi üçün hazırlıq 
işləri görülür. Bu çox böyük quruculuq işləridir. Biz buna çox 
böyük investisiya qoyuruq. Amma biz bu investtisiyaları in-
sanların sağlamlığına qoyuruq, uşaqların idmanla məşğul 
olmasına qoyuruq. Bu investisiyaları Azərbaycanın gələcəyinə 
qoyuruq. Çünki idmanla məşğul olan insanlar, uşaqlar həm 
fiziki cəhətdən güclü olurlar, eyni zamanda, mənəvi cəhətdən 
də çox möhkəm, saf olurlar. 

Biz də gələcək nəslimizi bu cür yetişdirməliyik. Onlar 
fiziki cəhətdən güclü, vətənpərvər olmalıdırlar və мяняви 
ъящятдян Азярбайъан халгына хас олан ян йцксяк хцсусий-
йятляря малик олмалыдырлар. 

Hər bir cəmiyyətin həyatında idmanın çox böyük rolu 
vardır. İdman həm ölkənin şöhrətini ucaldan bir sahədir, həm 
insanları fiziki cəhətdən sağlam edən sahədir, eyni zamanda, 
sosial sahədir. Bütün bu amillər idmanı ən cəlbedici və hər bir 
ölkədə çox mühüm yer tutan sahəyə çevirir. Mən çox şadam 
ki, Azərbaycanda idmana münasibət ən yüksək səviyyədədir. 
Dövlət xətti ilə bu münasibət göz qabağındadır. Azərbay-
canda müxtəlif idman qurumları – Milli Olimpiya Komitəsi, 
Gənclər və İdman Nazirliyi, idman federasiyaları, cəmiyyət-
ləri bir komanda şəklində fəaliyyət göstərir. Bir nöqtəyə vu-
rurlar ki, bu da Azərbaycanda idmanın güclənməsi, olimpiya 
hərəkatının yayılmasıdır. 
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Mən çox şadam ki, Azərbaycanda idmanın maddi-texniki 
bazasının möhkəmlənməsi ilə bərabər, idmançılarımız beynəl-
xalq yarışlarda da çox gözəl nəticələr göstərirlər. Hər il idman-
çılarımız beynəlxalq yarışlarda yüzlərlə qızıl, gümüş, bürünc 
medallar qazanırlar. Dünya, Avropa çempionatlarında Azər-
baycanın bayrağı  qaldırılır,  Dövlət  himni  səslənir,  Azərbayca-
nın  idman  şöhrəti  yüksəlir.  Müstəqil  ölkə  kimi,  bizim Olim-
piya  oyunlarında  iştirakımız  da  çox  uğurlu  olubdur.  Sidney  
və  Afina  Yay  Olimpiya  oyunlarında Azərbaycan idmançıları 
səkkiz medal qazanmışlar. Bu çox böyük göstəricidir, çox böyük 
nailiyyətdir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq olimpiya qurumları 
Azərbaycanı idman ölkəsi kimi tanıyır, bizim fəaliyyətimizi çox 
yüksək qiymətləndirir və Azərbaycanda idmana olan münasibəti 
başqa ölkələrə də örnək, nümunə kimi göstərilиr. Bu da ondan 
irəli gəlir ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində idmana çox 
böyük dəstək var, əməli, praktik işlər görülür. Azərbaycan Milli 
Olimpiya Komitəsi çox fəaldır və beynəlxalq idman, olimpiya 
qurumları ilə də bizim əməkdaşlığımız  çox  səmərəlidir  və  
uğurludur.  Bu  yaxınlarda,  keçən  ay  Masallıda  olimpiya  mər-
kəzinin açılışında Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti iştirak 
edərkən demişdir ki, Azərbaycanda idman sahəsində çox böyük 
işlər görülür. 

Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq ya-
rışlar da keçirilsin. Gələn ay Bakıda bədii gimnastika üzrə 
Avropa çempionatı keçiriləcəkdir. Ondan sonra, bu il Bakı-
da güləşin bütün növləri üzrə dünya çempionatı keçirilə-
cəkdir. Bu onu göstərir ki, bizə çox böyük inam var, etimad 
var və beynəlxalq qurumlar bilir ki, Azərbaycanda istənilən 
yarış ən yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir. İndi təkcə Bakıda 
deyil, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də ən mötəbər 
beynəlxalq yarışların keçirilməsi mümkündür. Mən bu gün 
bu komplekslə tanış olarkən göstəriş verdim ki, burada 
müxtəlif idman növləri üzrə həm Azərbaycan çempionatları 
keçirilsin, həm də beynəlxalq yarışlar keçirilsin. Bunu etmək 
üçün bütün imkanlar var. Beynəlxalq idman qurumları ilə 
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bizim səmərəli əməkdaşlığımız, əlbəttə ki, Azərbaycanda 
idman hərəkatını daha da gücləndirir. 

Bildiyiniz kimi, artıq bu sahədə bizim çox gözəl təcrübəmiz 
var. Növbəti addımımız da Azərbaycanın həm idman sahəsinə 
olan diqqətиdir, eyni zamanda, Azərbaycanın ümumilikdə 
potensialını göstərir. Bu addım  ondan  ibarətdir  ki,  bu  yaxın-
larda  biz  2016-cı  ildə  Yay  Olimpiya  oyunlarынын  Azərbay-
canda  keçirilməsi haqqında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə 
müraciət etmişik. Bu, Azərbaycanın çox böyük iqtisadi və 
siyasi potensialı  olan  ölkə  kimi  тягдим едилмясидир.  Biz  artıq  
bəyan  edirik  ki,  biz  bunu  etməyə  hazırıq. İqtisadi potensialı-
mız buna imkan verir, Azərbaycanda idman infrastrukturu 
yaradılıb və o vaxta qədər daha da möhkəmlənəcəkdir. Azər-
baycanı idman ölkəsi kimi tanıyan beynəlxalq qurumlar, əl-
bəttə ki, bizə çox böyük diqqətlə yanaşırlar. 

Mən əminəm ki, Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı 
idman sahəsində də daha böyük uğurlara gətirib çıxara-
caqdır. 

Gələn il Çində Olimpiya oyunları keçiriləcək və bizim id-
mançılarımız da bu oyunlara hazırlaşırlar. Təlim-məşq top-
lanışları çox vacibdir və yüksək səviyyədə keçirilməlidir. 
Bir daha demək istəyirəm ki, bu toplanışların istənilən böl-
gədə keçirilməsi mümkündür. 

Bir sözlə, idman həm insanı fiziki cəhətdən gücləndirir, 
həm mənəvi cəhətdən, həm də gənc nəslə imkan yaradır ki, 
öz fiziki sağlamlığını möhkəmləndirsin, asudə vaxtını 
səmərəli keçirsin. İdman sağlamlıqdır. Bizə isə sağlam millət 
lazımdır, sağlam yeni gənc nəsil lazımdır. Bilikli, savadlı, 
bütün dünyada gedən proseslərə bələd olan, gözəl təhsil 
alan, öz biliyi, savadı ilə Azərbaycanın gələcək inkişafına 
töhfə verəcək gənc nəsil lazımdır, vətənpərvər gənc nəsil 
lazımdır. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq və əlbəttə, həmi-
şə hazır olmalıyıq ki, torpaqlarımızı istənilən yolla, hərb 
yolu ilə azad edək. Bunu etmək üçün hazırlıq çox güclü 
olmalıdır və uşaqlar vətənpərvərlik ruhunda böyüməlidir. 
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Qazax rayonu da ön cəbhədədir, Ermənistanla həmsər-
həddir. Qazaxlılar öz doğma torpaqlarını həmişə rəşadətlə 
qorumuşlar. Müharibədə çox böyük itkilər vermişlər, ancaq 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumuşlar, öz sərhədlərini 
qorumuşlar. İmkan verməmişlər ki, düşmən öz çirkin niyyət-
lərini burada həyata keçirsin. Halbuki, belə niyyətlər var idi. 
Qazaxlılar həmişə çox böyük məharətlə, böyük cəsarətlə doğ-
ma torpağımızın keşiyində  durmuşlar. Azərbaycan  xalqı  bu-
nu  bilir  və  çox  yüksək  qiymətləndirir.  

Bu gün rayonun inkişafında gedən müsbət proseslər 
məni çox sevindirir. Qazaхın iqtisadi potensialı güclənir, 
icra hakimiyyəti başçısının çıxışında səslənən rəqəmlər bunu 
əyani şəkildə göstərir. Burada böyük infrastruktur layihələr 
həyata keçirilir. Yol infrastrukturu yeniləşir. Bakı–Qazax 
avtomobil yolu tikilir və yəqin ki, bu yaxınlarda ən müasir, 
ən gözəl standartlara uyğun şəkildə istifadəyə veriləcəkdir. 
Gözəl olimpiya kompleksi tikilmişdir. Bildiyiniz kimi, bir 
müddət bundan əvvəl mənim göstərişimlə Qazaxda böyük 
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisinə başlanmışdır 
və artıq qurtarmaq üzrədir. Bu da rayonun inkişafına çox 
böyük töhfədir. İnsanlar orada gözəl müalicə olunacaqlar, 
tibbi müayinədən keçəcəklər. Ağır xəstələr, böyrək çatış-
mazlığından əziyyət  çəkən xəstələr  həftədə 2-3  dəfə  Bakı-
ya  getməyə  məcbur  idilər.  Onlar  burada keyfiyyətli  müali-
cə alacaqlar və bu mərkəz insanların sağlamlığına çox böyük 
dəstək olacaqdır. 

Körpülər tikilir, məktəblər tikilir, müəssisələr, fabriklər 
işə başlayır, iş yerləri açılır. Yəni bütün ölkədə gedən proses-
lər Qazaxda da gedir və Qazaxın siması dəyişir. Mən Qa-
zaxda dəfələrlə olmuşam və bu gün buraya gələrkən bu 
gözəl dəyişiklikləri gördüm. Yeni parklar salınır, küçələr 
abadlaşır, çox gözəl xiyabanlar salınır, binalar tikilir. Bu-
dur Azərbaycanın bugünkü reallıqları, budur bizim 
siyasətimizin əməli, praktik nəticələri.  

Bizim siyasətimiz görülən real işlərdir, həll olunan məsə-
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lələrdir. İnvestisiya qoyuluşu, sosial məsələlərin həlli, qurucu-
luq, abadlıq işləri, inkişafdır. Azərbaycanın ümumi inkişafı çox 
sürətlə gedir. Qazax rayonu da çox sürətlə inkişaf edir. Biz 
iqtisadi inkişaf baxımından ən dinamik və sürətlə inkişaf edən 
ölkəyik. Azərbaycanda elə sahə yoxdur ki, orada inkişaf ol-
masın, gözəl zavodlar, fabriklər, məktəblər, xəstəxanalar, id-
man qurğuları tikilir, aeroportlar tikilir, muzeylər, teatrlar 
bərpa edilir, yollar salınır. Azərbaycan indi inkişaf dövrünü 
yaşayır. Biz həmişə onu da yadda saxlamalıyıq ki, bu gözəl im-
kanları bizə ulu öndərin siyasəti yaratdı. Məhz onun 
Azərbaycana rəhbərliyə qayıdışından sonra bütün xoşagəlməz 
meyилlər artıq keçmişdə qaldı və ölkə uğurla inkişaf etməyə 
başladı. İqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, quruculuq-abadlıq 
işləri, neft strategiyamız bu gün bizə imkan verir ki, bütün 
məsələlər öz həllini tapsın və belə gözəl komplekslərin tikintisi 
də mümkün olsun. Bundan sonra Azərbaycanın qarşısında çox 
üfüqlər açılır, çox gözəl perspektivlər var. Biz bilirik ki, hara 
gedirik, məqsədimiz nədir. Məqsədimiz müasir güclü dövlət 
yaratmaqdır. İqtisadi cəhətdən güclü dövlət yaratmaq, sosial 
rifah cəmiyyəti qurmaqdır. İnsanları narahat edən bütün 
məsələləri həll etmək, azad cəmiyyət yaratmaqdır  ki,  insanlar  
rahat,  gözəl  yaşasınlar, rifah içində yaşasınlar. Mənim də 
məqsədim budur və bu məqsədə doğru biz uğurla gedirik. 
Bütün Azərbaycan xalqı indi quruculuq işləri ilə məşğuldur. 
Bütün Azərbaycan xalqı ölkəmizin inkişafında fəal iştirak edir, 
o cümlədən qazaxlılar da. 

Mən bu gözəl gündə bir daha demək istəyirəm ki, in-
diyədək görülən işlər çox sevindiricidir. Bizim çox böyük 
planlarımız var. İldən-ilə ölkəmiz daha da güclənəcək, bü-
tün sahələrdə inkişaf gedəcək və Azərbaycan qüdrətli döv-
lətə çevriləcəkdir. 

Əziz bacılar və qardaşlar, çox sevinirəm ki, bu gün ye-
nidən Qazaxdayam. Çox sevinirəm ki, olduqca gözəl əsər 
yaradılmışdır. Qazaxlılar da bundan istifadə edəcəklər. 
Çox sevinirəm ki, Qazax şəhərində, qədim Azərbaycan tor-
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pağında gözəl quruculuq, abadlıq işləri gedir. Bu münasi-
bətlə mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar 
arzulayıram. Arzu edirəm ki, həyatınızda hər şey yaxşı 
olsun. Arzu edirəm ki, həmişə sevinc içində yaşayasınız, 
həmişə əmin-amanlıq, sabitlik olsun, ölkəmiz çiçəklənsin, 
inkişaf etsin, Azərbaycan xalqı irəliyə getsin. 

 
Daş Salahlы kəndində sement zavodunun  

təməli qoyulmuşdur 
 

Mayın 30-da Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndində 
sement zavodunun təməli qoyulmuşdur.  
İnşaatçılar mərasimə gələn prezident İlham Əliyevi böyük 

hörmət və ehtiramla qarşıladılar.  
Prezidentə məlumat verildi ki, «Akkord» şirkətlər qrupu 

tərəfindən inşa olunan zavod bölgəni tam təmin edəcək və işə 
düşdükdən sonra qərb bölgəsinə sement idxalı azalacaqdır. 
Qonşu Gürcüstana da məhsul ixrac etmək mümkün olacaqdır. 
Müəssisədə quraşdırma işlərini Çin və Avstriya mütəxəssisləri 
görəcəklər. Çinin «Çun-Xao» Sintezial beynəlxalq şirkəti 
dünyanın 22 ölkəsində belə zavod inşa etmişdir. Azərbaycanda 
inşa olunan zavod sayca 24-cüdür. Tikintidə yerli işçilər də 
çalışacaq, zavod işə düşdükdən sonra isə burada 300-dən çox 
adam daimi işlə təmin olunacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı 
tökdü, inşaatçılara işlərində uğurlar arzuladı. 

Zavod gündə 2500 ton məhsul istehsal edəcəkdir. Xammal 
Qaymaqlı, Daş Salahlı, Ağköynək və Kəmərli kəndlərindəki 
yataqlardan gətiriləcəkdir. Zavodun tikintisi ilə əlaqədar bu 
kəndlərdən 150 hektar topraq sahəsi «Akkord» şirkətlər qru-
punun balansına verilmişdir. Smeta dəyəri 49,5 milyon ABŞ 
dolları olan zavodun 2008-ci ilin avqustunda istifadəyə veril-
məsi nəzərdə tutulmuşdur.        
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Daş Salahlы Bentonit  емалы zavodunun  
birinci mərhələsi  işə salынмышдыр 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Daş Salahlı 

kəndində inşa olunan Bentonit emalı zavoduna gəldi. Dövlə-
timizin başçısını burada böyük hörmətlə qarşıladılar. «Azrospro-
minvest» Azərbaycan–Rusiya birgə müəssisəsinin bu zavodu 
«Daş Salahlı Bentonit» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müəssisəsi-
nin bazasında yaradılmışdır. Daş Salahlı Bentonit müəssisəsinin 
əsası ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuşdur. O vaxt SSRİ-nin bu məhsula olan tələbatını əsasən  
bu mədən təmin edirdi və müxtəlif ünvanlara ildə 800 min ton 
məhsul göndərilirdi. SSRİ-nin süqutundan sonra isə fəaliyyətini 
dayandırmışdı. Bu müəssisəyə ikinci həyat prezident İlham 
Əliyev tərəfindən verilmişdir. Hazırda burada 83 milyon ton 
xammal ehtiyatı vardır. «Şimal» karxanası gələcək nəsillər üçün 
qorunub saxlanılacaqdır. «Gəmi» və «Mərkəzi» karxanaları isə 
25 illiyə istifadəyə veriləcəkdir. Həmin müddətdə gündə 25 min 
ton məhsul istehsal olunub ixrac ediləcəkdir. Əsas bazar Rusiya 
olacaqdır. Bu tipli müəssisə Türkmənistan və Gürcüstanda da 
vardır. Bu il Rusiyaya 70 min ton məhsul satılacaqdır.   

Prezident İlham Əliyev «Azrosprominvest» birgə müəssisə-
sinin göstəriciləri ilə tanış oldu. Bildirildi ki, «Azrosprom-
invest» Rusiyanın  «Bentonit» Elm-İstehsalat Birliyi və Azər-
baycanın «Daş Salahlı Bentonit» Səhmdar Cəmiyyəti ara-
sında bağlanmış icarə müqaviləsi əsasında yaradılmışdır. 
Müəssisənin əsas məqsədi metallurgiya, neft, qaz, ətriyyat,  
maşınqayırma və digər sənaye sahələrində istifadə olunan yük-
sək keyfiyyətli bentonit gili emal etmək və Avropa bazarında 
layiqli mövqe tutmaqdır. Müəssisənin elan olunmuş nizam-
namə fondu 12 milyon ABŞ dollarıdır, o cümlədən Rusiya 
tərəfindən birbaşa investisiyaları 6 milyon ABŞ dolları təşkil 
edəcəkdir. Hazırda sərf olunan birbaşa investisiyaların 
məbləği 2,9 milyon ABŞ dolları təşkil edir. 
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Zavodun inşasında ən müasir texnologiya tətbiq olunacaq, 
avadanlıq Almaniya, Rusiya, Ukraynadan gətiriləcəkdir.  

Hazırda zavodda 120 nəfər çalışır. 2008-ci ilin mayında tam 
istifadəyə veriləndən sonra 250 nəfər işlə təmin ediləcəkdir. 
İşçilər gündə bir dəfə pulsuz yeməklə təmin olunur.  Zavoda məx-
sus nəqliyyat vasitəsilə işdən evə çatdırılırlar. İşçilərin ixtisasının 
artırılması üçün mütəmadi kurslar təşkil edilir. Bu zavod 
dünyada analoqu olmayan yeganə profilli müəssisədir.  

Prezident İlham Əliyev zavodun birinci mərhələsinin işə 
düşməsini bildirən düyməni basdı və müəssisə işə düşdü. 
Dövlətimizin başçısı kollektivə öz xeyir-duasını verdi və gələ-
cək fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. 

 
Qazax Müalicə-Diaqnostika Mərkəziнин  

тикинтиси иля танышлыг 
    
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Qazax 

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi ilə tanış olmuşdur. 
Mərkəzin ümumi tikinti sahəsi 6 min kvadratmetrdir. 

Üçmərtəbəli bina bu ilin avqust–sentyabr aylarında tam 
istifadəyə veriləcəkdir.  

Təməli 2005-ci il oktyabrın 11-də prezident İlham Əliyev 
tərəfindən qoyulmuş mərkəzin birinci mərtəbəsində funksional 
diaqnostika, təcili yardım şöbələri, ikinci mərtəbədə dializ şöbəsi 
və stasionar, üçüncü mərtəbədə isə cərrahiyyə-əməliyyat bloku 
yerləşəcəkdir. Mərkəzin avtomobil dayanacağı, nasos stansiyası, 
istilik mərkəzi, yardımçı elektrik stansiyası olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu, 
tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. Dövlətimizin başçısı dedi ki, bu 
mərkəz ən müasir tələblərə cavab verməlidir, xarici görünüşü 
də yüksək səviyyədə olmalıdır. Tam istifadəyə veriləndən 
sonra xəstələr əziyyət çəkib Bakıya və digər şəhərlərə getmə-
yəcəklər, burada istənilən müalicəni ala biləcəklər. Hətta 
qonşu Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar da bu mərkəzin 
xidmətindən istifadə edə biləcəklər.      
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Иsmayыl Şыxlы adыna parkын ачылыш мярасими 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Qazax 
şəhərinin mərkəzində – Heydər Əliyev prospektində Xalq yazı-
çısı İsmayıl Şıxlının adını daşıyan parkın və ədibin abidəsinin 
açılışında iştirak etmişdir.  

Prezident İlham Əliyev abidənin üzərindən ağ örtüyü 
götürdü. Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva 
abidənin önünə gül dəstələri qoydular.  

Abidənin və parkın inşasına 2006-cı ildə başlanılmışdır. 1,2 
hektar sahəni əhatə edən parkda görkəmli ədibin qranit 
postament üzərində 4,2 metr hündürlüyündə heykəli qoyul-
muşdur.  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qazax bölməsinin rəhbəri 
Barat Vüsal Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının yaradıcılığından, 
görkəmli ictimai xadim kimi fəaliyyətindən söhbət açdı, onun 
Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda xidmətlərini xatırlatdı. O, 
ulu öndər Heydər Əliyevin ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinə diqqət və qayğısını xüsusi vurğuladı, onların 
yubileylərinin keçirilməsini, xatirələrinin əbədiləşdirilməsinin 
ölkə ictimaiyyəti tərəfindən razılıqla qarşılandığını bildirdi. 
İsmayıl Şıxlının oğlu Elçin Şıxlı prezident İlham Əliyevə 

təşəkkür edərək dedi ki, onun Qazax rayonuna, sərhəd böl-
gəsinə səfəri insanlarda böyük ruh yüksəkliyi doğurur.  

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dilinin, tarixinin qo-
runmasında Heydər Əliyevin xidmətlərini xatırlatdı, ədiblərin 
bu sahədə fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirdi və dedi ki, on-
ların yaradıcılığına yüksək qiymət verilməlidir. Azərbaycanda 
bu ənənə Heydər Əliyev dövründən sonra davam etdirilmişdir. 
Lakin 90-cı illərin əvvəllərində bu sahəyə diqqət yetirilməmiş, 
əksinə, bir çox mədəniyyət ocaqlarının bağlanmasına qərar 
verilmişdir. Lakin ulu öndər əvvəlki ənənəni bərpa edərək, 
Azərbaycanın ədəbiyyat, mədəniyyət xadimlərinə daim böyük 
diqqət və qayğı göstərmişdir. Bu ənənə bundan sonra da 
davam edəcəkdir.  
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Prezident İlham Əliyev Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının Milli 
Məclisdəki fəaliyyətini xatırlatdı, onun adına parkın salın-
masını və burada abidəsinin qoyulmasını ədibin yaradıcılığına 
verilən yüksək qiymət, xatirəsinə göstərilən ehtiram kimi 
dəyərləndirdi.  

 
«Mütəfəkkirlər bağы» ilə tanышлыг 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Qazax 

şəhərinin mərkəzində yerləşən «Mütəfəkkirlər bağı» ilə  tanış 
olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Qazax rayo-
nunun ədəbiyyat, incəsənət, elm və hərbi sahədə görkəmli şəx-
siyyətlərinin xatirəsinə salınmış bağ 2 hektar sahəni əhatə 
edir. Bağın giriş hissəsində Xalq şairi Səməd Vurğunun hey-
kəli, baş hissəsində isə Molla Pənah Vaqifin və Molla Vəli 
Vidadinin heykəlləri ucaldılmışdır. Bağda Azərbaycanın Xalq 
yazıçıları Mehdi Hüseynin, İsmayıl Şıxlının, Yusif Səmədoğ-
lunun, Xalq şairləri Osman Sarıvəllinin, Mirvarid Dilbazinin, 
Cənubi Qafqazda ilk pedaqoji elmlər doktoru, professor, 
Əməkdar elm xadimi Əhməd Seyidovun, ilk azərbaycanlı 
hərbi təyyarəçi Fərrux ağa Qayıbovun, ilk artilleriya generalı 
Əlağa Şıxlinskinin, ilk щярби topoqrafiya generalı İbrahim ağa 
Vəkilovun, İtaliyanın milli qəhrəmanı Tahir İsayevin, saz 
havalarının mahir ifaçısı, ustad Ədalət Nəsibovun və akade-
mik Teymur Bünyadovun büstləri qoyulmuşdur. 2005-ci ilin 
iyununda açılmış bağda milli ornamentli rəngli fəvvarələr 
kompleksi də yaradılmışdır.   

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva büst-
lərə bir-bir tamaşa etdilər.  

Prezident İlham Əliyev bu cür parkların və bağların başqa 
yerlərdə də salınmasının zəruriliyini vurğuladı, Qazaxda 
görülən abadlıq-quruculuq işlərini yüksək qiymətləndirdi.  
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«Dədə Qorqud» abidə kompleksini ziyarət 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Qazax 

şəhərində «Dədə Qorqud» abidə kompleksini ziyarət etmişdir.  
Dövlətimizin başçısına və xanımına məlumat verildi ki, 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi ilə 
əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-cu il 21 fevral tarixli 
sərəncamыna əsasən, Qazax şəhərinin şərq girəcəyində «Dədə 
Qorqud» meydanı salınmışdır. 2005-ci ildə meydan tamamilə 
yenidən qurulmuşdur və 5 min kvadratmetr sahəni əhatə edir. 
Meydanda Dədə Qorqudun 9 metr hündürlüyündə heykəli 
уъалдылмышдыр və dastanın 12 boyunu əks etdirən kompozisiya-
larla birlikdə yaraşıqlı kompleks yaraдылmışdır.  

Burada ulu öndərin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 
illik yubileyinin bu gün üçün də, gələcək nəsillər üçün də, 
dünya üçün də böyük əhəmiyyəti vardır» kəlamı yazılmış lövhə  
vurulmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev bu ulu dastanla bağlı qədim Qazax 
torpağında belə abidə kompleksinin yaradılmasını tariximizin 
bugünkü və gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırılması baxı-
mından çox əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı, eyni zamanda, 
onun şəhərə xüsusi yaraşıq verdiyini bildirdi.  

Sonra Qazax aşıqları prezident İlham Əliyevin və xanı-
mının gəlişi şərəfinə el havaları ifa etdilər.  

Daha sonra dövlətimizin başçısına Qazaхın rəmzi sayılan 
Dilboz atı hədiyyə olundu. Dilboz atı (Qazax atı da deyilir) 
Azərbaycanda XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində yetiş-
dirilmiş cinsdir. Bu atların boz rəngli yaxşı minik tipi vaxtilə 
Dilbazilər nəslinin ilxısında çox yayıldığına görə ona Dilboz 
(Dilbazi) atı adı verilmişdir. Prezident İlham Əliyev və Mehri-
ban xanım atın yanında xatirə şəkli çəkdirdilər.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qazaхa səfərini başa 
çatdıraraq Tovuz rayonuna yola düşdü.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ İLHAM ƏLİYEVİN  
TOVUZ RAYONUNA SƏFƏRİ 
 
30 май 2007-ъи ил 
 

Ulu öndərin abidəsini ziyarət 
 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 30-da Tovuz rayonunda səfərdə olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəl-
cə Tovuz şəhərinin Heydər Əliyev meydanında xalqımızın 
ümummilli liderinin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoy-
dular.  

Dövlətimizin başçısı sonra Tovuzda aparılacaq abadlıq və 
quruculuq işlərinə dair hazırlanmış tədbirlər planı, tikiləcək 
yeni obyektlərin, inzibati binaların layihələri ilə tanış oldu.   

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq Zeynalov məlumat 
verdi ki, ilk növbədə Tovuz şəhərinin və mərkəzi su kəməri 
boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatına 
diqqət yetiriləcəkdir. Bu məqsədlə 5,6 kilometr uzunluğunda 
su xətti çəkiləcək, anbarlar, suqəbuledici qurğular, laborato-
riya binası tikiləcəkdir. Şəhərdə rəngli və musiqili böyük 
fəvvarə  yaradılacaq, yeni park və xiyabanlar salınacaqdır. 
«Turanbank»ın filialı üçün bina və yeni müasir mehmanxana 
da inşa ediləcəkdir.  
Şəhərin giriş hissəsi milli memarlıq üslubunda tamamilə 

yenidən qurulacaqdır. Heydər Əliyev seyrangahı tamamilə 
yeni görkəm alacaq, Tovuzçayın yaxınlığında süni göl olacaq, 
sakinlərin mədəni istirahəti, gənclərin məşğuliyyəti üçün gözəl 
şərait yaradılacaqdır.  
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Prezident İlham Əliyev görüləcək işlərə tezliklə başlanma-
sının zəruriliyini bildirdi, müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını ve-
rərək, nəzərdə tutulan bütün işlərин yüksək zövqlə və keyfiy-
yətlə yerinə yetirilməсинин ваъиблийини вурьулады.  

 
Tovuz şəhərində Olimpiya Иdman Kompleksinin 

təməlqoyма  мярасими 
 

Mayın 30-da Tovuz şəhərinin giriş hissəsində Olimpiya 
İdman Kompleksinin təməlinin qoyulması münasibətilə məra-
sim keçirilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev  mərasimdə iştirak 
etmişdir. Mərasimə toplaşmış minlərlə sakin dövlətimizin baş-
çısını və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladı.  

Prezident İlham Əliyev Olimpiya İdman Kompleksinin layi-
həsi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, iki mərtəbədən ibarət 
bu idman qurğusu gələn ilin payızında istifadəyə veriləcəkdir. 
Kompleksdə üzgüçülük hovuzu, futbol, voleybol, basketbol 
meydançaları, idman salonları, təlim-məşq otaqları və kottec-
lər inşa ediləcək, idmançılar üçün hər cür şərait yaradıla-
caqdır.  

Dövlətimizin başçısı gilizi təmələ atdı və beton qarışığı 
tökdü, inşaatçılara işlərində uğurlar arzuladı.   
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ТОВУЗ ОЛИМПИЙА КОМПЛЕКСИНИН 
ТЯМЯЛГОЙМА МЯРАСИМИНДЯ  
НИТГ 
 
30 май 2007-ъи ил 
 
Əziz tovuzlular! 
Əziz bacılar və qardaşlar! 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Çox 

şadam ki, yenidən Tovuzdayam və bu gözəl gündə, əla-
mətdar gündə sizinlə birlikdəyəm. Bu gün Tovuzda müasir 
olimpiya kompleksinin təməlqoyma mərasimində bərabər 
iştirak edirik. Mən əminəm ki, qısa müddət ərzində, gələn 
il bu olimpiya kompleksinin tikintisi başa çatacaq və biz 
yenə də görüşəcəyik, bir yerdə olacağıq. 

Bu olimpiya mərkəzinin Tovuzda yaradılması çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu, təkcə olimpiya idman 
mərkəzi deyil, eyni zamanda, turizmin inkişafı üçün çox gö-
zəl dəstək olacaqdır. Burada gözəl mehmanxana,   üzgüçü-
lük   hovuzu,   gözəl   idman   salonları   olacaq,   yarışların,   
təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsi üçün bütün şərait 
yaradılacaqdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda belə gözəl 
olimpiya qurğularının tikintisi geniş vüsət almışdır. Bu gün 
səhər mən Qazax rayonunda gözəl olimpiya mərkəzinin 
açılışında iştirak eтdim və bir daha gördüm ki, bizim nə 
qədər böyük potensialımız var, nə qədər böyük imkanlarımız 
var. İndi Azərbaycanda istənilən infrastruktur obyekt, istəni-
lən müəssisə, sosial obyekt, o cümlədən idman qurğuları 
dünyanın ən yüksək standartlarına uyğun şəkildə yaradılır. 
Azərbaycanda son illər ərzində 11 müasir olimpiya idman 
kompleksi yaradılmışdır və hamısı da ən yüksək dünya 
standartları səviyyəsindədir. Mən əminəm ki, Tovuzda tiki-
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ləcək kompleks də dünya standartları səviyyəsində olacaq və 
rayonun inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. 

Mən çox şadam ki,  işlər çox sürətlə aparılır. Bu gün buraya 
gəlməzdən əvvəl Tovuzda görüləcək işlərlə tanış oldum, gör-
düm ki, çox böyük planlar var: həm abadlıq-quruculuq işləri, 
həm tarixi yerlərin bərpası, həm də insanları narahat edən 
sosial problemlərin həlli, su kəmərinin çəkilişi, məktəb tikintisi. 
Yəni bütün sahələrdə, bütün ölkəmizdə olduğu kimi, Tovuzda 
da çox böyük imkanlar var. İnkişaf üçün imkanlar var ki, ra-
yon əhalisi daha da gözəl şəraitdə yaşasın. Tovuzun çox böyük 
potensialı var, çox böyük rayondur. Mən  çox  istərdim  ki,  
Tovuz  çiçəklənsin,  inkişaf  etsin.  Burada  güclü  sənaye  po-
tensialı  yaradılsın,  kənd təsərrüfatı inkişaf etsin, bütün sosial 
məsələlər öz həllini tapsın. Əlbəttə, mən əlimdən gələni edəcə-
yəm ki, biz birlikdə buna nail ola bilək. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda sosial məsələlərin həllinə 
çox böyük diqqət göstərilir. Mən dəfələrlə bəyan etmişəm 
ki, biz insanlar üçün yaşayırıq, insanlara xidmət etmək üçün 
işləyirik. Mən əsas vəzifəni bunda görürəm. Həm ölkənin 
iqtisadi potensialını möhkəmləndirmək, həm də insanları 
narahat edən bütün problemləri uğurla həll etmək – bu iki 
istiqamətdə Azərbaycanda çox böyük işlər görülübdür, xüsu-
si proqramlar icra olunur. Biz tam şəkildə bazar iqtisadiy-
yatı şəraitində yaşayırıq. İqtisadiyyatımızın 81 faizi özəl sek-
torda formalaşıbdır. Ancaq bununla bərabər, sosial məsələ-
lərin həlli də həmişə diqqət mərkəzindədir və belə də olma-
lıdır. Bəzi hallarda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tam 
şəkildə tətbiq olunanda sosial ədalət prinsipləri bir qədər 
kölgədə qalır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi, onların keçid 
dövrünün təcrübəsi bunu göstərir. Biz isə çalışırıq ki, 
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı, iqtisadi islahatlar sürətlə 
aparılmaqla bərabər, insanların həyat səviyyəsi də yaxşılaş-
sın.  Bir  çox  hallarda  çox  ciddi  islahatlar aparılan zaman 
cəmiyyətdə sosial  gərginlik artır. Bunun qarşısını almaq 
üçün, sosial məsələlərin həlli üçün müxtəlif proqramlar icra 
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olunur. Minimum əməkhaqqı, minimum pensiyalar mütə-
madi qaydada qaldırılır. Ehtiyac içərisində yaşayan təbəqə 
üçün ünvanlı sosial yardım nəzərdə tutulubdur. Yoxsulluqla 
mübarizə proqramı uğurla icra edilir və Azərbaycanda yox-
sulların sayı kəskin şəkildə aşağı düşübdür. Ümid edirəm 
ki, biz Azərbaycanda yoxsulluğun tamamilə aradan qal-
dırılmasına nail olacağıq. 

Yəni, bu bizim prinsipial mövqeyimizdir, bizim siyasəti-
mizdir və Azərbaycanda görülən işlərin, icra olunan  bütün  
proqramların  əsas  məqsədi  insanlarımızın  daha  da  yaxşı  
yaşamasıdır.  Bunu  nəzərə  alaraq, bildiyiniz kimi, Azərbay-
canda indi yeni müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin tikintisi də 
başlanmışdır. Müxtəlif bölgələrdə  bu  komplekslərin  tikintisi  
nəzərdə  tutulur.  Biz  vaxtilə  olimpiya  komplekslərinin  tikin-
tisinə başlayanda  – nəzərə almalıyıq ki, bunları bir ildə, iki ildə 
bütün bölgələrdə etmək mümkün deyil – çalışırdıq ki, hər  bir  
bölgədə  olimpiya  kompleksi  yaradılsın.  İndi  isə  çalışırıq  ki,  
hər  bir  rayonda  olimpiya  kompleksi yaradılsın. 

Eyni  yanaşma  müalicə-diaqnostika  mərkəzlərinin  tikin-
tisində  də  mövcuddur.  Biz  ilk  mərhələdə çalışırdıq və nəzər-
də tutmuşduq ki, hər bir bölgədə belə mərkəzlər yaradılsın ki, 
insanlar ondan daha da rahat istifadə edə bilsinlər. Ancaq 
növbəti mərhələdə, əlbəttə, hər bir rayon mərkəzində belə 
müalicə-diaqnostika mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulacaqdır. 
Bu bölgədə Gəncə və Qazaxda nəzərdə tutulmuşdu. Qazaxda 
işlər artıq başa çatmaq üzrədir, Gəncədə də işlər gedir. Ancaq 
icra hakimiyyəti başçısının müraciətini və Tovuz rayonunun 
potensialını, əhalisinin çoxluğunu nəzərə alaraq, mən hesab 
edirəm ki, biz yaxın vaxtlarda burada da müasir müalicə-
diaqnostika mərkəzinin tikintisinə başlamalıyıq. Mən bununla 
əlaqədar müvafiq göstərişlər verəcəyəm. 

Bildiyiniz kimi, indi ölkəmizdə quruculuq, abadlıq işləri 
çox sürətlə gedir. Bizim iqtisadi potensialımız möhkəmlənir, 
büdcə gəlirləri və xərcləri kəskin şəkildə artır. İqtisadi 
artım dünyada analoqu olmayan sürətlə gedir. Biz son üç il 
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ərzində bu göstəriciyə görə dünyada birinci ölkəyik, aparıcı 
yerdəyik. İqtisadi islahatlar, eyni zamanda, sosial siyasətin 
güclənməsi – bütün bunlar bizim imkanlarımızı artırır. Azər-
baycanın dövlət büdcəsi ildən-ilə yüksək sürətlə artır. Bu 
yaxınlarda Milli Məclisdə bu məsələyə yenidən baxıldı və 
Azərbaycanın dövlət büdcəsi yenidən artırıldı. Bu il Azər-
baycanın büdcə xərcləri 6,3 milyard manatdır. Bu da təxminən 
7,4–7,5 milyard dollar təşkil edir. Biz nəzərə almalıyıq ki, bir 
neçə il bundan əvvəl dövlət büdcəmiz cəmi 1 milyard dollar idi. 
Görün nə qədər artım var, imkanlar nə qədər artıbdır. Əsas 
məsələ ondadır ki, büdcə xərcləri ilk növbədə sosial   məsələ-
lərin   həllinə   yönəldilsin,   eyni   zamanda,   infrastruktur   la-
yihələrin  həllinə və Azərbaycanda güclü qeyri-neft sektorunun 
inkişafına yönəldilsin. Bu məqsədlə bizim xüsusi proqram-
larımız var, o cümlədən sənaye inkişafı proqramı, regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı. Mənə dünən verilən 
məlumata görə, 2003-cü ilin oktyabr ayından bu ayın sonuna 
qədər Azərbaycanda 552 min yeni iş yeri açılmışdır. Yəni, bu 
çox böyük göstəricidir. Bu onu göstərir ki, bizim iqtisadi inkişaf 
proqramımız, regional inkişaf proqramımız uğurla icra   edilir.   
Yoxsulluq  azalır,  işsizlik  azalır  və imkanlarımız da artır.  

Əminəm ki, kənd təsərrüfatında aparılan islahatlar öz 
bəhrəsini verəcəkdir. İndi biz kənd təsərrüfatında artımı gö-
rürük. Müxtəlif proqramlar həyata keçirilir. «Aqrolizinq» 
Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıbdır. Azərbaycanda artıq kənd 
təsərrüfatı texnikasının istehsalına başlanılıb və əminəm ki, 
yaxın zamanlarda kəndlilərə çox böyük sayda texnika 
veriləcəkdir. Kənd təsərrüfatına dəstəyin artırılması üçün 
büdcədə 80 milyon manat dotasiya nəzərdə tutulubdur. 
Sahibkarlığın, kənd təsərrüfatının, qeyri-neft sektorunun, 
yerli sənayenin inkişafı, idxalı əvəz edə biləcək məhsulların 
istehsalı – Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna aid olan 
ümumi inkişaf konsepsiyası budur. Bir daha demək istəyi-
rəm ki, biz bu sahədə böyük uğurlar qazanmışıq. Ancaq, 
əlbəttə ki, hələ böyük problemlər var və onların həlli bizim 



 270

üçün ən başlıca vəzifədir. Elə olmalıdır ki, Azərbaycanda 
bütün sosial məsələlər  öz  həllini  tapsın.  Azərbaycanda  mi-
nimum  əməkhaqqı  insanın  minimum  tələbatını  ödəsin, 
baxmayaraq ki, bu sahədə də böyük artım var. Bu gün Azər-
baycanda orta əməkhaqqı 200 dollardır. İlin sonuna qədər ye-
nə də artacaqdır. Ancaq onu da etiraf etməliyik ki, bütün 
kateqoriyalardan olan insanlar bu əməkhaqqını almır. Büd-
cədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyən insanların əməkhaqqı 
baxmayaraq ki, bir neçə dəfə qaldırılıb, ancaq hələ ki, bizi 
qane etmir. 

Azərbaycanda orta pensiya 58 manatdır. Əvvəlki illərlə 
müqayisədə çox böyük artımdır. Amma bu pensiya ilə insan 
özünü təmin edə bilmir. Bütün bu problemləri biz bilirik və onu 
da bilirik nə etməliyik. İlk növbədə öz gücümüzə arxalan-
malıyıq. İlk növbədə iqtisadi potensialı maksimum şəkildə işə 
salmalıyıq. Bizim böyük təbii sərvətlərimiz – neftimiz, qazımız 
var. Heydər Əliyevin neft strategiyası uğurla icra edilir və 
Azərbaycana həm siyasi, həm də iqtisadi dividendlər gətirir. 
İndi ölkəmiz beynəlxalq müstəvidə özünə layiq möhkəm yerini 
tutubdur. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələ-
lərində çox fəal iştirak edir və bizim təşəbbüslərimiz, siyasəti-
miz, baxışlarımız bölgədə enerji siyasətinin formalaşmasında 
aparıcı rol oynayır. Bu belədir və biz bu imkanlardan səmərəli 
istifadə etməliyik. Elə etməliyik ki, bu böyük təbii sərvətlər, bu 
kapital insan kapitalına çevrilsin. Bunun üçün olimpiya 
kompleksləri, məktəblər, xəstəxanalar, bütün sosial infrastruk-
tur, iş yerləri, zavodlar, fabriklər lazımdır və biz bunu edirik. 

Əgər biz müqayisə üçün istənilən ölkənin inkişaf dinami-
kasını götürsək görərik ki, istər ümumi daxili məhsulun 
artımına görə, istərsə də yoxsulluğun azaldılmasına, iş yer-
lərinin açılmasına görə və xüsusi infrastruktur layihələrin 
həyata keçirilməsinə görə ən sürətlə, ən dinamik inkişaf edən 
ölkə Azərbaycandır. Bu məni çox sevindirir. Onu göstərir ki, 
bizim siyasətimiz düşünülmüş siyasətdir, ölkəmizin inki-
şafına gözəl şərait yaradır. 
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Mən  xatırlayıram,  prezident  seçkiləri  ərəfəsində  Tovuzda  
olarkən,  burada  insanlarla  görüşərkən, camaatla,  vətəndaş-
larla  söhbət  edərkən  demişdim  ki,  əgər  bu  yüksək  vəzifəyə  
seçilsəm, əlimdən  gələni edəcəyəm ki, ölkənin qarşısında duran 
bütün problemlərin həlli üçün çalışım və onları həll edim. Mən 
çox şadam, çox sevinirəm və çox böyük qürur hissi ilə deyə bilə-
rəm ki, son 3-4 il ərzində Azərbaycan böyük və şərəfli yol 
keçibdir. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm də ölkə daxilində 
gedən proseslər, iqtisadi islahatlar, ölkədə sabitliyin, vətəndaş 
birliyinin möhkəmlənməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaş-
ması, xalqla iqtidar arasında birliyin mövcudluğu və möhkəm-
lənməsi – bütün bunlar ölkəmiz üçün çox vacibdir. 

Biz görürük, tarixdən bilirik və indiki zəmanədə başqa 
ölkələrdə baş verən hadisələri də görürük. Görürük ki, ha-
rada siyasət xalq tərəfindən dəstəklənirsə, o ölkədə sabitlik 
də var, əmin-amanlıq da var, insanlar da normal yaşayırlar 
və heç bir böhranlı vəziyyət yaranmır. Mən çox şadam ki, 
Azərbaycanda bu gün məhz belə vəziyyət mövcuddur. 90-cı 
illərin əvvəllərində Azərbaycanda hansı vəziyyət olduğunu 
biz hamımız yaxşı xatırlayırıq. Ölkəmizin gələcəyi üçün 
böyük təhlükələr var idi, ölkə idarəolunmaz vəziyyətdə idi. 
İndi isə ulu öndərin fəaliyyəti nəticəsində 10 il ərzində və 
ondan sonrakı illərdə o qədər böyük işlər görülüb, Azərbay-
can dövlətçiliyinin elə əsasları qoyulub ki, bizim müstəqil-
liyimiz o qədər möhkəmlənib ki, indi bizim qarşımızda üfüq-
lər açıqdır, yolumuz açıqdır. Biz sadəcə olaraq, hamımız 
birləşib əl-ələ verərək ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün 
çalışmalıyıq. Bu ab-hava bu gün Azərbaycanda var. Mən 
bölgələrə çox tez-tez gedirəm, görürəm, vəziyyətlə tanış olu-
ram. Görürəm ki, insanlarda böyük nikbinlik, ruh yüksəkliyi 
var, gələcəyə inam var. Ölkəmizin inkişafı üçün böyük 
arzular var, böyük niyyətlər var. Ölkəmizin uğurlu inkişafı 
hər bir vətənpərvər insanı ruhlandırır. Bizə əlavə güc verir və 
insanları daha da böyük işlərin görülməsinə sövq edir.  
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Əziz dostlar, mən bu gözəl gündə sizi bir daha salam-
lamaq istəyirəm. Tovuzlular həmişə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün keşiyində durmuşlar. Həmişə düşmənlə üz-üzə 
dayanaraq ona çox layiqli cavablar vermiş, öz doğma tor-
paqlarını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etmişlər, 
həmişə mübariz olmuşlar. Bu gün Azərbaycanın inkişaf pro-
seslərində tovuzlular çox fəal iştirak edirlər. Əminəm ki, 
Tovuz Azərbaycanın ən inkişaf etmiş rayonlarından birinə 
çevriləcəkdir, mən buna şübhə etmirəm. Çünki sizin gözəl 
planlarınız var, niyyətləriniz var, təşəbbüsləriniz var. Təbii 
ki, burada hələ çoxlu açılışlar olacaq və biz bundan sonra da 
həmişə birlikdə olacağıq.  

Sizi bir daha təbrik edirəm və cansağlığı arzulayıram. 
Arzu edirəm ki, sizin həyatınızda hər şey yaxşı olsun. Sağ 
olun.  

* * * 
 
Sonra prezident İlham Əliyev sakinlərlə görüşdü, qayğı və 

problemləri ilə maraqlandı və onlarla xatirə şəkli çəkdirdi.  
Tovuzlular ulu öndər Heydər Əliyevin və dövlətimizin 

başçısının qərb bölgəsinə səfərlərini xatırlatdılar. Rayonlarda 
görülən geniş abadlıq-quruculuq işlərinə görə prezidentə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirdilər və onun xarici və daxili siya-
sətini, ölkəmizdə əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması 
sahəsində görülən işləri dəstəklədiklərini bildirdilər.  

  
* * * 

Prezident İlham Əliyev mayın 30-da, Tovuz Olimpiya 
İdman Kompleksinin təməlqoyma mərasimi başa çatdıqdan 
sonra şəhərin girəcəyində yerləşən «Heydər Əliyev seyrən-
gahı»na gəldi. Dövlətimizin başçısını və xanımını burada mu-
siqi və mahnılarla qarşıladılar.  

Prezidentə bu mədəniyyət və istirahət guşəsində yaradılmış 
şərait və aparılacaq yenidənqurma işləri barədə məlumat 
verildi. Bildirildi ki, şəhərin giriş hissəsində, o cümlədən sey-
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rəngahda aparılacaq kompleks abadlıq işləri Tovuza xüsusi 
yaraşıq verməklə yanaşı, insanların da ürəyincə olacaq və 
xarici qonaqlarda xoş təəssürat yaradacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı yerli özfəaliyyət kollek-
tivlərinin, mahnı və rəqs qruplarının, aşıqlar dəstəsinin ifala-
rını böyük maraqla dinlədilər, onlarla xatirə şəkilləri çəkdir-
dilər. Ulu öndər haqqında şeir hərarətli alqışlarla qarşılandı.   

Dövlətimizin başçısı ifaçılara təşəkkür edərək onlara 
uğurlar arzuladı, gənclərə, istedadlı uşaqlara xüsusi diqqət və 
qayğı göstərilməsinin zəruriliyini vurğuladı və «Heydər Əliyev 
seyrəngahı»nın müasirləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələrini verdi. 

 
* * * 

 
Mayın 30-da prezident İlham Əliyev Tovuzun Aşağı Ayıblı 

kəndinə gəldi və 1176 şagird yerlik orta məktəb binasının 
tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, üçmərtəbəli təh-
sil ocağı ikibloklu olacaq və ayrıca idman kompleksi tikilə-
cəkdir. İnşaat işlərinə bir müddət əvvəl başlanılmış, artıq 1-ci 
və 2-ci mərtəbələrin tikintisi tamamlanmışdır. Bu təhsil oca-
ğının yeni tədris ilinədək istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. 
Şagirdlərin təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili üçün 
məktəb zəruri avadanlıqla təmin olunacaqdır. Bildirildi ki, bu 
kəndin 14 min əhalisi var və burada dörd məktəb fəaliyyət gös-
tərsə də, onların əsaslı təmirinə böyük ehtiyac duyulur.  

Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla görüşdü, tikinti gedən 
sahələrə baş çəkdi, binaya bayır tərəfdən üzlük daş vurulması, 
xarici görünüşünün müasir olması üçün tapşırıqlar verdi. O 
dedi ki, birinci mərhələ məktəb tikintisi idisə, ikinci mərhələ 
mövcud məktəblərin təmiri məsələsidir. Bu məqsədlər üçün 
gələn ildən daha çox vəsait ayrılacaqdır.   
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ЭЯНЪЯ ШЯЩЯРИНЯ СЯФЯРИ 
 
30 май 2007-ъи ил 
      
Prezident İlham Əliyev mayın 30-da Товуздан Gəncə 

şəhərinə gəlди.  
Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə Gəncənin baş 

meydanında ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edə-
rək gül dəstələri qoydular.  

Prezident İlham Əliyev bütövlükdə baş meydanın və ətraf 
ərazinin yeni işıqlandırma sisteminin layihəsi ilə tanış oldu. 
Bildirildi ki, xalqımızın ümummilli liderinin adını daşıyan mu-
zeyin, park və digər obyektlərin gecə mənzərəsinin tamamilə 
yeniləşdirilməsi üçün işlər davam etdirilir. 

Dövlətimizin başçısı şəhər icra hakimiyyətinin binasında 
aparılan təmir işlərinə də baxdı, baş meydanın plitələrinin 
dəyişdirilməsi, müasir işıqlandırma sistemi ilə təmin olunması 
və təmir işlərinin keyfiyyətlə görülməsi barədə tövsiyə və 
tapşırıqlarını verdi.  

* * * 
 
Prezident İlham Əliyev sonra Gəncənin qədim qapılarının 

ilkin şəkildə bərpası üçün görülən işlərlə tanış olmaq üçün 
şəhərin girəcəyinə gəldi. Burada prezidenti və xanımını Gəncə 
ziyalıları böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.  

Xalq artisti Pərvanə Qurbanova dövlətimizin başçısına 
Gəncənin embleminə həsr olunmuş monumental abidənin 
Sankt-Peterburqda hazırlanmış maketini təqdim edərək dedi 
ki, prezidentин qətiyyəti sayəsində Gəncənin gerbi, emblemi 
özünə qaytarılmış və bu, tarixi hadisəyə çevrilmişdir.  
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И l h a m   Ə l i y e v: Mən çox sevinirəm ki, bu gün çox 
böyük işlər gedir, şəhər gözəlləşir, tarixi abidələr bərpa olu-
nur, yeni abidələr yaranır. Düşünürəm ki, bu abidə də gən-
cəlilər tərəfindən yaxşı qəbul olunacaqdır. Biz tarixi abidə-
ləri bərpa etməliyik. Gəncənin böyük tarixi var, böyük keç-
mişi var. Biz gərək o tarixi qoruyaq. Bəzi səbəblər üzündən 
itmiş, yaxud da buradan aparılmış tarixi sərvətlərimizi həm 
qaytarmalıyıq, eyni zamanda, müvəqqəti olaraq onları əvəz 
edən surəti yaradılmalıdır. O cümlədən, Gəncənin qədim 
qapılarının. 

Bildiyiniz kimi, o qapı Gürcüstanda kilsədədir. Biz müra-
ciət etmişdik ki, o qapılar Gəncəyə qaytarılsın. İndi bu ba-
rədə danışıqlar gedir, amma hələlik məsələ öz həllini tapmır. 
Biz Gəncə qapılarının dəqiq surətini yaratmalıyıq və bu işlər 
də gedir. Bütün başqa tarixi abidələr – Gəncənin gerbi, tarixi 
keçmişdə Gəncəyə aid olan əlamətlər, elementlər gərək bər-
pa olunsun. Çünki bu bizim tariximizdir. Biz müstəqil ölkə 
kimi, çox sürətlə inkişaf edirik. Bölgələr bütün sahələrdə 
inkişaf edir və bununla bərabər, həmişə öz tariximizə böyük 
hörmətlə yanaşmalıyıq, onu bilməliyik. Tariximizi gənc nəsil 
bilməlidir. Bizim memarlıq abidələrimizin bərpası, qorun-
ması mütləq və mütləq davam etməlidir.       

Mən bu gün səhər Qazaxda idim, ondan sonra Tovuzda 
oldum, böyük işlər görülür. İndi Azərbaycanın hər bir bölgə-
sində, o cümlədən, Gəncədə quruculuq işləri aparılır. Sizi 
ürəkdən salamlayıram, yeni uğurlar arzulayıram.  

Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda məktəb tikintisi çox geniş 
vüsət alıbdır. Xüsusilə o rayonlarda ki, orada yeni mək-
təblərə ehtiyac var. Ancaq birinci mərhələdə, əlbəttə, tikinti 
işlərinə diqqət göstərilirdi. Lakin Gəncə şəhərində bəlkə də 
yeni məktəbin tikintisinə ehtiyac yoxdur, mövcud olan 
məktəblərin təmirinə ehtiyac var. Ona görə indi xüsusi proq-
ram hazırlanır və büdcədə dəqiqləşdirmə aparılan zaman 
əlavə vəsait nəzərdə tutulubdur. Bu il Gəncənin bir neçə 
məktəbində təmir işləri başlanacaqdır. Artıq yeddi məktəbdə 
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təmir gedir. Gəncədə 44 məktəb fəaliyyət göstərir, onların 
vəziyyəti o qədər də yaxşı deyildir. Çoxdan tikilibdir, 
təmirsizdir. Yeddisinə bu il başlayırıq, ondan sonra da digər 
məktəblər yüksək səviyyədə təmir ediləcəkdir.  

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi də tikilir. Yəni, yaşamaq 
üçün bütün şərait ən yüksək səviyyədə olacaqdır. Dünyada 
hansı səviyyə varsa, burada da olacaqdır. Baxın, təyyarənin 
səsi gəlir. Gəncədə ən gözəl hava limanı tikilibdir. Dünyanın 
ən böyük təyyarələri artıq Gəncəyə enir. Bütün bunlar 
inkişafı göstərir. Bu işlər gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. 
Əsas odur ki, biz bu yolla inamla irəliyə gedək, qarşıya 
qoyduğumuz bütün məsələləri həll edək. Bu  hamımızın istə-
yidir.  

 
* * * 

 
Ziyalılar dövlətimizin başçısına bir daha minnətdarlıqlarını 

bildirdilər, ona cansağlığı arzuladılar.       
Sonra prezident İlham Əliyev Gəncə qapılarının və Gəncə 

qalasının maketinə, fotoşəkillərinə baxdı. Məlumat verildi ki, 
dəmirçi Osmanoğlu İbrahim tərəfindən 1063-cü ildə hazırlan-
mış məşhur Gəncə qapıları 1139-cu ildə Gəncədə zəlzələ baş 
verərkən yadellilər tərəfindən aparılmışdır. İndi həmin qapıları 
və qala divarının kiçik bir hissəsini bərpa etmək məqsədi ilə 
burada tikinti işlərinə başlanılmışdır. Bərpa işlərini Milli 
Elmlər Akademiyasının Gəncə Regional Elm Mərkəzinin mü-
təxəssisləri aparırlar. Qapılar dəmir parçalarından və 800-dən 
çox çarmıxdan hazırlanır. Hündürlüyü 3,7, eni isə 3,4 metrdir. 
Hazırda tamamlama işləri gedir və yaxın vaxtlarda Gəncə 
qapıları şəhərin girişini bəzəyəcək, bu qədim diyara gələn hər 
bir qonaq ilk növbədə XII əsrdə mövcud olmuş Gəncə qa-
pılarından keçəcəkdir.      

Bildirildi ki, ətrafda 20 metr hündürlüyündə rəmzi qala 
divarının ucaldılması da nəzərdə tutulur. Memarlıq və 
şəhərsalma idarəsinin mütəxəssisləri tərəfindən layihələşdiril-
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miş qala divarının yuxarı hissəsində Gəncənin gerbi qoyula-
caqdır və üz tərəfi Naxçıvandan gətirilmiş kərpiclə hörü-
ləcəkdir.  

Prezident İlham Əliyev Gəncə qapılarının Azərbaycan ta-
rixinin bir parçası olduğunu vurğulayaraq, onun üzərində ya-
zılmış sözlərin tərcüməsinin latın графикалы Азярбайъан  
əlifbası ilə də yazılmasını tövsiyə etdi və bunun tarixin 
öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı.  

 
* * * 

 
Prezident İlham Əliyev mayın 30-da Gəncədə Cəfər Cab-

barlı adına 6 nömrəli orta məktəbə gələrək, burada aparılan 
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış oldu.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Gəncənin aparıcı 
ümumtəhsil ocaqlarından olan bu məktəb 1936-cı ildə inşa 
edilmişdi. Hazırda burada təmir işləri ən yüksək səviyyədə 
görülür və şagirdlərin təlim-tərbiyəsi üçün bütün şərait yaradı-
lacaqdır. 47 sinif otağı və 34 fənn kabineti olan bu məktəbdə 
900 şagird təhsil alır, 149 müəllim çalışır.  

Prezident İlham Əliyev təmirin gedişi ilə maraqlandı, yeni-
dənqurma işlərinin ən yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı 
məsləhət və tövsiyələrini verdi.  

Respublikamızın qərb bölgəsinə səfərini başa çatdıran 
prezident İlham Əliyev mayın 30-da Bakıya qayıtdı. 
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«ТРАНСПАРЕНЪЙ ИНТЕРНАТИОНАЛ» 
ТЯШКИЛАТЫНЫН АВРОПА ВЯ МЯРКЯЗИ  
АСИЙА ЮЛКЯЛЯРИ ЦЗРЯ РЕЭИОНАЛ 
ЭЮРЦШЦНЦН ВЯ «КОРРУПСИЙАЙА ГАРШЫ 
МЦБАРИЗЯ ВЯ КЕЧИД ДЮВРЦ ЮЛКЯЛЯРИНДЯ 
ИНСТИТУСИОНАЛ  ИСЛАЩАТЛАР» МЮВЗУСУНА 
ЩЯСР ОЛУНМУШ КОНФРАНСЫНЫН 
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА 
 
Щюрмятли иштиракчылар! 
Мцасир дюврдя интеграсийа просесляринин дяринляшмяси 

цмуми инкишафла йанашы, дцнйаны наращат едян бир сыра 
проблемляр дя доьурур. Глобаллашма шяраитиндя терроризм, 
сепаратчылыг, трансмилли мцтяшяккил ъинайяткарлыг, наркотикля-
рин ганунсуз дювриййяси, инсан алвери, ганунсуз миграсийа, 
коррупсийа ъямиййятлярин цзляшдийи рискляря чеврилмишдир. Щяр 
бир дювлят юз игтисадиййатыны, сийаси системини, инсанларын сосиал 
рифащыны вя ямин-аманлыьыны беля тящдидлярдян горумаг мяг-
сяди иля мцяййян мцбаризя сийасятини формалашдырыр вя щяйата 
кечирир. Коррупсийайа гаршы мцбаризя бу сийасятин тяркиб 
щиссяси олмагла, ъямиййятин бцтцн иштиракчыларынын сяйлярини 
бирляшдирмяйи тяляб едир. Бу да юз нювбясиндя ганунвериъилик 
вя институсионал механизмляри тякмилляшдирмякля йанашы, милли 
вя бейнялхалг сявиййядя дювлятлярин, бейнялхалг тяшкилатларын, 
вятяндаш ъямиййяти тясисатларынын фяалиййятинин ялагялярдирил-
мясини, тяърцбя мцбадилясини ваъиб едир. 

Азярбайъан дювляти сийаси ирадя нцмайиш етдиряряк кор-
рупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя ардыъыл вя мягсядйюнлц 
тядбирляр эюрмцш, коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Дювлят 
Програмыны щяйата кечирмишдир. Апарылан ислащатлар нятиъя-
синдя дювлят идарячилийи тякмилляшдирилмиш, игтисади  инкишафда 
мцщцм нятиъяляр ялдя едилмиш, сосиал програмлар реаллаш-
дырылмышдыр. Ялдя едилян наилиййятлярин давам етдирилмяси вя 
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эяляъяк инкишаф истигамятляринин мцяййян олунмасы мягсяди 
иля коррупсийайа гаршы мцбаризя вя шяффафлыьын артырылмасы са-
щясиндя йени милли стратеэийа йекунлашмаг цзрядир. Милли 
стратеэийанын щяйата кечирилмясиндя юлкямиз вятяндаш ъямий-
йятинин вя бейнялхалг тяряфдашларын дястяйиндя мараглыдыр. 

Бу бахымдан «Транспаренъй интернатионал» тяшкилатынын 
тяшяббцсц иля кечирилян вя мцхтялиф юлкялярин дювлят, вятяндаш 
ъямиййяти, елм вя юзял сектор нцмайяндялярини бир арайа 
эятирян щазыркы конфранс коррупсийайа гаршы мцбаризядя  
цмуми проблемлярин мцзакиряси вя гаршылыглы тяърцбя мцба-
диляси цчцн уьурлу форум олаъагдыр. Конфранс коррупсийайа 
гаршы мцбаризянин ясас принсипляринин, стратеэийа вя план-
ларынын инкишаф етдирилмясиня юз конкрет тющфясини веряъяк вя 
коррупсийайа гаршы бирэя мцбаризямизи эцъляндиряъякдир. 

«Транспаренъй интернатионал» тяшкилатынын Авропа вя 
Мяркязи Асийа юлкяляри цзря реэионал эюрцшцнцн вя «Корруп-
сийайа гаршы мцбаризя вя кечид дюврц юлкяляриндя институ-
сионал ислащатлар» мювзусуна щяср олунмуш конфрансынын 
Бакы шящяриндя кечирилмяси мцнасибятиля Сизи тябрик едир, 
фяалиййятиниздя мцвяффягиййятляр арзу едирям. 

     
İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 30  may 2007-ci il 
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СУРИЙА ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ БЯШШАР ЯЛ-ЯСЯДЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сурийа Яряб Республикасынын Президенти вязифясиня йе-

нидян сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими 
йетирирям. 

Яминям ки, дост юлкяляримиз вя халгларымыз арасында яла-
гялярин щяртяряфли инкишафы йолунда сяйляримизи бундан сонра 
да ардыъыл шякилдя давам етдиряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Сурийа халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля,   
     

İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 31 may 2007-ci il 
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НИЭЕРИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ УМАРУ ЙАРАДУАЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Ниэерийа Федератив Республикасынын Президенти вязифя-

синя сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Ниэерийа арасындакы мц-

насибятляр даим достлуг вя ямякдашлыг мяърасында инкишаф 
едяъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, гаршыдакы фяалиййятиниздя 
уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля,   

        İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 31 may 2007-ci il 
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«TRANSPARENCY İNTERNATİONAL» 
TƏŞKİLATININ SƏDRİ  HÜGET LABEL 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
31 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 31-də Prezident sarayında «Transparency İnterna-
tional» təşkilatının sədri Hüget Labeli qəbul etmişdir.    

Ölkəmizə «Korrupsiyaya qarşı mübarizə və keçid dövrü 
ölkələrində institusional islahatlar» mövzusunda Avropa və 
Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə konfransda iştirak etmək üçün ilk 
dəfə səfər etdiyini bildirən Hüget Label tədbirin gözəl təşkilinə 
görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkürünü çatdırdı. O, 
Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə uğurlu islahatların həyata 
keçirildiyini və mühüm nəticələrin əldə olunduğunu bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı belə bir konfransın ölkəmizdə keçi-
rilməsinin əhəmiyyətli hadisə olduğunu qeyd etdi və onun işinə 
uğurlar arzuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda iqtisa-
diyyatın inkişafı, işsizliyin aradan qaldırılması, neft gəlirlə-
rinin şəffaflığının təmin olunması, demokratik inkişaf və digər 
sahələrdə mühüm işlərin görüldüyünü vurğuladı və bu təd-
birlərin bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyini bildirdi. 
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«GLOBAL STEEL» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ  
PROMOD MİTTAL ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
31 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 31-də Prezident sarayında «Global Steel» şirkətinin 
prezidenti Promod Mittalı qəbul etmişdir.    

Promod Mittal Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı sahə-
sində olduqca böyük nailiyyətlərin əldə edildiyini söylədi. 
Ölkəmizin iştirakı ilə həyata keçirilmiş qlobal enerji layihə-
lərinin əhəmiyyətinə toxunan qonaq bu layihələrin Azərbay-
canı iqtisadi cəhətdən daha da gücləndirəcəyini bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan iqtisadiyyatının son illər-
də yüksək sürətlə inkişaf etdiyini qeyd etdi. Gələcək illərdə 
neft və qaz çıxarılmasının daha da artması ilə ölkəmizin enerji 
daşıyıcılarının mühüm hasilatçısı və  ixracçısına çevriləcəyini 
bildirən prezident İlham Əliyev bununla yanaşı, qeyri-neft 
sektorunun da inkişafına böyük diqqət verildiyini vurğuladı. 

Görüşdə «Global Steel» şirkətinin Azərbaycan ilə gələcək 
əməkdaşlıq imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıldı.     
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«SİEMENS» SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 
MƏRKƏZİ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ  
RUDİ LAMPREXT ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
31 май 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 31-də Prezident sarayında «Siemens» Səhmdar Cəmiy-
yətinin mərkəzi idarə heyətinin üzvü Rudi Lamprexti qəbul 
etmişdir.    

Ölkəmizin müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafının təmin edil-
məsi məqsədi ilə bir çox layihələrin həyata keçirildiyini bildi-
rən prezident İlham Əliyev son illərdə bu istiqamətdə çox bö-
yük işlərin görüldüyünü vurğuladı. Dövlətimizin başçısı hazır-
da qeyri-neft sektorunun inkişafının ölkəmiz üçün əsas 
prioritetlərdən biri olduğunu və xarici şirkətlərin bu sahədə iş-
tirakı üçün Azərbaycanda bütün şəraitin yaradıldığını bildirdi.  

Rudi Lamprext ölkəmizə hər səfəri zamanı burada baş 
verən böyük dəyişikliklərin şahidi olduğunu və Azərbaycanın 
iqtisadi inkişaf sürətinə görə çox yüksək göstəricilər əldə 
etdiyini vurğuladı. O, «Siemens» şirkətinin Azərbaycanla 
əməkdaşlığının gələcək perspektivləri barədə dövlətimizin 
başçısına məlumat verdi.  
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ALMANİYANIN MAYNS ŞƏHƏR 
BƏLƏDİYYƏSİNİN BAŞÇISI  
JENS BEUTELİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ  
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 

 
31 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 31-də Prezident sarayında Almaniya Federativ Res-
publikası Reynland-Pfalts əyalətinin paytaxtı Mayns şəhər 
bələdiyyəsinin başçısı Jens Beutelin rəhbərlik etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı nümayəndə heyətinin səfər zamanı 
Azərbaycanın müxtəlif regionlarına baş çəkməsinin ölkəmizlə 
daha yaxından tanış olmaq üçün yaxşı imkan yaratdığını 
bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan–Almaniya müna-
sibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı və iki ölkənin 
şəhər və regionları arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin 
ikitərəfli əlaqələrin daha da gücləndirilməsi işinə mühüm töhfə 
verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

Jens Beutel Mayns şəhəri ilə Bakı şəhəri arasında uzun 
illər ərzində əməkdaşlığın mövcud olduğunu qeyd edərək, bu 
səfəri zamanı ölkəmizin digər regionları ilə də tanış olmaqdan 
məmnun qaldığını bildirdi. Qonaq səfərinin Azərbaycan ilə 
Almaniya arasında bir çox sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət 
sahəsində əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə kömək edə-
cəyinə ümidvar olduğunu söylədi. 
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ЙЯЩУДИ ИЪМАЛАРЫ ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЛЕВ ЛЕВАЙЕВ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
31 май 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 31-də Prezident sarayında MDB Yəhudi İcmaları Fede-
rasiyasının prezidenti Lev Levayevin rəhbərlik etdiyi nцma-
yəndə heyətini qəbul etmiшdir. 

Görüşdə məmnunluqla vurğulandı ki, Azərbaycanda tari-
xən millətlərarası, konfessiyalararası münasibətlər qarşılıqlı 
hörmət və dostluq əsasında qurulmuşdur. Xüsusi qeyd olundu 
ki, ölkəmizdə milli-dini tolerantlıq yüksək səviyyədədir və bu 
müsbət ənənə uğurla davam etdirilir.  

Prezident İlham Əliyev MDB Yəhudi İcmaları Federasiyası 
prezidentinin Azərbaycana səfərinin xalqlarımızın bir-birinə 
daha da yaxınlaşmasına  tюhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu 
sюylədi.  
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LATVİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB VALDİS ZATLERSƏ   
 
Hörmətli cənab Prezident!  
Latviya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçil-

məyiniz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  
Biz Azərbaycan–Лatviya münasibətlərinin hazırkı səviy-

yəsindən məmunluq duyur, əlaqələrimizin daha da dərinləş-
məsinə böyük əhəmiyyət veririk. Ümidvaram ki, dostluğu-
muzun, ikitərəfli qaydada və beynəlxalq qurumlar çərçivə-
sində əməkdaşlığımızın sabit və davamlı inkişafı üçün bun-
dan sonra da səylərimizi davam etdirəcəyik.  

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Latviya xal-
qının rifahı naminə qarşıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar arzu-
layıram.  

 
Hörmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 1 iyun 2007-ci il 
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POLŞANIN DAXİLİ İŞLƏR VƏ 
ADMİNİSTRASİYA NAZİRİ  
YANUŞ KAÇMAREKİN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
1 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 1-də Prezident sarayında Polşanın Daxili Иşlər və Ad-
ministrasiya naziri Yanuş Kaçmarekin başçılıq etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Polşaya sonuncu səfərini və prezident 
Lex Kaçinski ilə görüşlərini məmnunluqla xatırladaraq bildir-
di ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər dostluq və anlaşma 
əsasında uğurla davam etdirilir. Qarşılıqlı səfərlərin əməkdaş-
lığımızın mühüm elementi olduğunu qeyd edən prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan və Polşanın müvafiq qurumları, o cümlə-
dən hüquq-mühafizə orqanları arasında əlaqələrin vacibliyini 
vurğuladı. Dövlətimizin başçısı dedi ki, ölkəmiz regional 
təhlükəsizliyin təmin olunması işində fəal iştirak edir və bu 
məsələlər Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında «Йeni qon-
şuluq siyasəti»nə dair fəaliyyət planı çərçivəsində 5 illik 
tədbirlər planında da öz əksini tapmışdır. Prezident İlham 
Əliyev Polşanın Daxili Иşlər və Administrasiya nazirinin Azər-
baycana səfərinin ölkələrimiz arasında əldə olunmuş razılaş-
maların təhlili və gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyən 
edilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. 

Azərbaycana səfərdən razı qaldığını deyən nazir Yanuş 
Kaçmarek prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini daim maraqla 
izlədiyini bildirdi, Polşanın və  Azərbaycanın dövlət başçıla-
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rının keçirdikləri görüşlərdən böyük məmunluq duyduğunu 
xüsusi vurğuladı. Yanuş Kaçmarek dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevə prezident Lex Kaçinskinin salamlarını çatdırdı.  

Prezident İlham Əliyev Polşa prezidentinin salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi və özünün də salamlarınıн ona 
çatdırылmaсыны  xahiş etdi.    
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
BÖYÜK BRİTANİYANIN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ  
LORENS BRİSTOUNU DİPLOMATİK 
FƏALİYYƏTİNİN BAŞA ÇATMASI İLƏ 
ƏLAQƏDAR QƏBUL ETMİŞDİR 
 
Президент сарайы 
 
1 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 1-də Prezident sarayında Böyük Britaniyanın ölkəmiz-
dəki Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Lorens Bristounu diplo-
matik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir.    

Lorens Bristoun Azərbaycanda səfir kimi fəaliyyət göstər-
məsindən olduqca məmnun qaldığını bildirdi. Son illərdə 
Azərbaycanda çox mühüm dəyişikliklərin baş verdiyini deyən 
diplomat məhz bu dövrdə ölkəsini  burada təmsil etməkdən 
böyük şərəf duyduğunu vurğuladı.  

Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə fəaliyyəti dövründə Azər-
baycan–Böyük Britaniya münasibətlərinin daha da güclən-
dirilməsində xidmətlərinə görə səfir Lorens Bristouna təşək-
kür etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Böyük Brita-
niya arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qlobal enerji 
layihələrinin həyata keçirilməsi sahəsində sıx əməkdaşlığın 
olduğunu vurğuladı, əlaqələrimizin bundan sonra da yüksələn 
xətlə inkişaf edəcəyinə əminliyini söylədi.  
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АБШ-ын ТИЪАРЯТ НАЗИРИНИН МЦАВИНИ  
ДАВИД САМПСОНУН РЯЩБЯРЛИК  
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 4-дя Президент сарайында АБШ-ын Тиъарят назиринин 
мцавини Давид Сампсонун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти-
ни гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъан–АБШ мцнасибятляринин 
мцхтялиф сащялярдя уьурла инкишаф етдийини, бу сяфярин ики юлкя 
арасында, хцсусиля игтисади сащядя, ямякдашлыг мясяляляринин 
мцзакиряси цчцн йахшы имкан йаратдыьыны билдирди. О, щазырда 
Азярбайъанда игтисадиййатын гейри-нефт секторуна бюйцк диг-
гят йетирилдийини вурьулайараг, ясасян информасийа технолоэи-
йалары, кянд тясяррцфаты, няглиййат сащяляринин инкишафы цчцн бир 
чох лайищялярин щяйата кечирдийини гейд етди. Президент Илщам  
Ялийев АБШ ширкятляринин юлкямизин гейри-нефт секторунда ишти-
ракыны алгышладыьыны билдирди вя бу бахымдан АБШ-ын Тиъарят 
назиринин мцавининин юлкямизя сяфяринин уьурлу кечяъяйиня 
цмидвар олдуэуну сюйляди. 

Давид Сампсон АБШ-ын Тиъарят назири Кариос Гутйерресин 
саламларыны дювлятимизин башчысына чатдырды. О деди ки, «Биз си-
зин АБШ-ла достлуьунузу вя АБШ-ын  терроризм иля мцбаризядя 
сяйляриня, щабеля Ираг, Яфганыстан вя Косовода щяйата кечири-
лян ямялиййатлара эюстярдийиниз дястяйи чох йцксяк гиймятлян-
диририк. Бизим мцнасибятляримиз чох юнямли стратежи характер 
дашыйыр. Цмид едирям, бу сяфяримля АБШ-ын бизнес даиряляриня 
беля бир месаж эюндяриляъякдир ки, биз Азярбайъанла игтисадий-
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йат вя тиъарят ялагялярини дяринляшдирмяк вя эцъляндирмяйин 
тяряфдарыйыг» Сяфяр заманы Бакыда АБШ Тиъарят Палатасынын 
нцмайяндяляри иля эюрцш кечирдийини дейян Давид Сампсон 
АБШ ширкятляриндя Азярбайъанын потенсиалы иля баьлы бюйцк 
никбинлийин вя бурада фяалиййят эюстярмяйя эениш мараьын 
мювъудлуьуну гейд едяряк, бунун дост вя мцттяфиг юлкялярин 
ямякдашлыьы цчцн чох ваъиб амил олдуьуну вурьулады. 
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ATƏT-in FƏALİYYƏTDƏ OLAN SƏDRİ,  
İSPANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ   
MİGEL ANGEL MORATİNOS KUYAUBENİN  
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 4-də Prezident sarayında ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
hazırkı sədri, İspaniya Krallığının Xarici Иşlər naziri Migel 
Angel Moratinos Kuyaubenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə he-
yətini qəbul etmişdir.    

M i g e l   A n g e l   M o r a t i n o s   K u y a u b e: Сizin 
qəbulunuzda olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədri və İspaniya Krallığının Xarici Иşlər 
naziri kimi, Azərbaycana ilk dəfədir səfər edirəm. Bu gün 
Azərbaycan–İspaniya münasibətləri üçün tarixi bir gündür. 
Belə ki, tarixdə ilk dəfə olaraq İspaniyanın Xarici Иşlər naziri 
Azərbaycana səfər edir. Bu, ilk səfərdir, lakin sonuncu 
olmayacaqdır. Ölkənizə səfər etməkdən çox məmnunam. Bu 
səfərim Azərbaycanda gedən böyük inkişaf dövrünə təsadüf 
edir. Ümid edirəm ki, bu səfər Azərbaycan və İspaniya üçün 
faydalı olacaqdır. Bununla yanaşı, ATƏT adından müəyyən 
məsələlərin həll edilməsi ilə bağlı səylərinizə, ölkənizin gələ-
cəyi üçün vacib olan daxili siyasi proseslərə, iqtisadi islahatlara 
dəstək ola bilərik. Ümidvaram ki, azərbaycanlı dostlarımla 
faydalı görüşlər keçirəcəyəm. Əminəm ki, bu səfərdən sonra 
ölkənizə yenidən gəlmək istəyim daha da artacaqdır. Bildirmək 
istəyirəm ki, dünən İspaniya krali zati-aliləri  I Xuan Karlos ilə 
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görüşmüşəm. O, səmimi salamlarını Sizə çatdırmağı və Sizi 
İspaniyaya səfərə dəvət etməyi məndən xahiş etdi. Beləcə, biz 
iki ölkə arasında münasibətləri necə gücləndirə biləcəyimizi 
nəzərdən keçirə bilərik.  

İ l h a m   Ə l i y e v: Xahiş edirəm, mənim də ən səmimi 
salamlarımı zati-aliləri I Xuan Karlosa çatdırasınız. Ümu-
miyyətlə, Sizinlə həmfikirəm ki, ikitərəfli əlaqələrimizi daha 
da gücləndirməliyik. Siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əla-
qələrimizi genişləndirmək üçün güclü potensialımız və yaxşı 
imkanlarımız vardır. Əminəm ki, ölkəmizə ilk səfəriniz bu 
istiqamətdə çox mühüm addım olacaqdır. Biz İspaniya ilə 
ikitərəfli əlaqələrimizə böyük əhəmiyyət veririk. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqların hazırkı 
vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.  
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BAKIDA «XƏZƏR NEFT-QAZ, NEFTAYIRMA VƏ  
NEFT KİMYASI–2007» XIV BEYNƏLXALQ 
SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞ 
MƏRASİMİNDƏ NİTQ∗ 
 
Щейдяр Ялийев адына Идман-Консерт Комплекси 
 
5 ийун 2007-ъи ил  
 
Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Hörmətli Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının iştirak-

çıları!  
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Əmin oldu-

ğumu bildirmək istəyirəm ki, sərgi həmişə olduğu kimi, çox 
uğurlu keçəcək və burada, konfransda da səslənən fikirlər, 
aparılacaq fikir mübadiləsi gələcək əməkdaşlığımız üçün çox 
gözəl imkanlar yaradacaqdır.  

Sərgi artıq ənənəvi xarakter daşıyır və çox sevindirici haldır 
ki, ona maraq azalmır, əksinə, artır. Sərgidə yeni-yeni şirkətlər 
iştirak edir. Çox şadam ki, yerli Azərbaycan şirkətlərinin də 
sayı ildən-ilə çoxalır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda həm 
neft-qaz sənayesində, həm də xidmət sektorunda çox güclü 
sənaye potensialı yaradılır. Bizim məqsədimiz də məhz bundan 

                                            
    ∗ Конфрансда ИТЕ Эруп РЛЪ ширкятинин Баш мяслящятчиси  Ендрйу Вуд, 
Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палатасынын президенти Сцлейман Татлыйев, 
Бюйцк Британийанын Азярбайъандакы сяфири Лоренс Бристоун, АБШ-ын Тиъарят 
назиринин мцавини Давид Сампсон, Эцръцстанын Енерэетика назири Ника 
Эилаури, Тцркийянин Енерэетика вя Тябии Ещтийатлар назиринин мцавини Йусиф 
Йазар, Исраилин Азярбайъандакы сяфири  Артур Ленк, Алманийанын Игтисадиййат 
вя Технолоэийалар назиринин мцавини Щартмурт Шнайдер, Норвечин Нефт 
Сянайеси вя Енерэетика назиринин мцавини ханым Анита Утсет чыхыш етдиляр.  
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ibarətdir ki, gözəl imkanlardan istifadə edilməklə Azərbay-
canda çox güclü neft sektoru formalaşsın. 

Mən birinci sərgini çox yaxşı xatırlayıram. 1994-cü ildə 
keçirilmiş sərgi Azərbaycanın inkişafı üçün çox mühüm rol 
oynamışdır. O vaxt Azərbaycanı dünyada çox tanımırdılar. 
Azərbaycan çox böyük siyasi risklər ölkəsi kimi tanınırdı. O 
şəraitdə sərginin keçirilməsi, Azərbaycanın imkanlarının təq-
dim edilməsi, çox böyük neft-qaz sərvətlərinin mövcud olma-
sı, əlbəttə ki, investorların Azərbaycana gəlişini də sürətlən-
dirdi. O vaxt bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın neft-qaz 
sektoruna, Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan sek-
toruna xarici şirkətləri, investisiyaları cəlb etmək və beləliklə, 
Azərbaycanın inkişaf strategiyasını müəyyən etmək idi.  

İndi, 2007-ci ildə keçmişə nəzər salarkən bir daha görürük 
ki, qarşıda duran bütün məsələlər öz həllini tapdı. Bunun 
əsas, başlıca səbəbi o illərdə ulu öndər Heydər Əliyev tərə-
findən uğurla, cəsarətlə həyata keçirilmiş Azərbaycanın neft 
strategiyası olmuşdur. Məhz o strategiyanın icrası nəticə-
sində bu gün Azərbaycan dünyada ən dinamik şəkildə inki-
şaf edən ölkədir. Azərbaycan öz neft-qaz problemini həll 
edibdir. Biz bütün məqsədlərə nail olmuşuq və bundan sonra 
ölkəmiz yalnız və yalnız inkişaf edəcək, bu gözəl imkan-
lardan səmərəli istifadə edəcəkdir. Azərbaycanın hərtərəfli 
inkişafı üçün isə gözəl imkanlar mövcuddur. 

Biz son 13 il ərzində Azərbaycanın neft-qaz sektoruna 30 
milyard dollar xarici sərmayənin gətirilməsinə nail olmuşuq. 
Bu çox böyük rəqəmdir, çox böyük məbləğdir. Bu onu gös-
tərir ki, Azərbaycanda çox gözəl investisiya iqlimi var. 1994-
cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalanarkən bizim əsas məqsə-
dimiz ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın milli maraqları 
maksimum dərəcədə təmin olunsun və bununla bərabər, 
xarici şirkətlər üçün də gözəl şərait yaradılsın. Onlar burada 
özlərini rahat hiss etsinlər. Əmin olsunlar ki, qoyulan hər bir 
vəsait burada dövlət tərəfindən qorunur və dövlət bu məsə-
lədə öz funksiyasını yerinə yetirməyə hazırdır. Bir daha de-
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mək istəyirəm ki, 13 il ərzində heç vaxt bizimlə, dövlətlə, 
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici investorlar ara-
sında heç bir mübahisəli, ya da ciddi mübahisəli məsələ 
olmamışdır, heç bir məhkəmə çəkişməsi olmamışdır. Yəni, 
bu onu göstərir ki, həm investorlar öz üzərinə düşən öhdə-
likləri yerinə yetirirlər, həm də Azərbaycan dövləti investi-
siyaları qoruyur. Bu, Azərbaycanı çox etibarlı tərəfdaş kimi 
göstərir. Biz bundan, bu gözəl nailiyyətlərdən istifadə edib 
investisiyaları indi digər sektorlara da cəlb edirik. 

Bizim indi əsas məqsədimiz qeyri-neft sektorunun inki-
şafıdır və bu sahədə böyük işlər görülür. O cümlədən neftdən 
əldə olunan gəlirləri də həm sosial məsələlərin həllinə, həm 
də nəhəng infrastruktur layihələrə, qeyri-neft sektorunun 
inkişafına yönəldirik. «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması, 
Heydər Əliyev neft strategiyasının uğurla icra olunması Azər-
baycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndiribdir. Bizim iqti-
sadi müstəqilliyimizi, enerji müstəqilliyimizi çox йцксяк dərə-
cədə möhkəmləndiribdir və inkişafımızın da əsas səbəbidir. Biz 
bunu həmişə yadda saxlamalıyıq. Mən əminəm ki, bundan 
sonrakı illərdə Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının istismarı 
nəticəsində ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edəcək, çiçəklənəcək, 
Azərbaycan xalqı rifah içində yaşayacaqdır.  

Keçən sərgidən ötən dövr, yəni son bir il ərzində Azər-
baycanda iki əlamətdar hadisə baş vermişdir və bunlar 
dünya əhəmiyyətli hadisələrdir. Birincisi, Heydər Əliyevin 
adını daşıyan Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri istismara 
verilmişdir. Bu bizim tarixi qələbəmizdir, tarixi nailiyyəti-
mizdir. Bilirsiniz ki, bu kəmərin tikintisinə müxtəlif dövrlər-
də çox böyük müqavimət, çox böyük təzyiqlər var idi. Hətta 
kəmərin iqtisadi cəhətdən sərfəli olmaması haqqında 
şayiələr yayılırdı. Deyilirdi ki, Azərbaycan nefti kəmərin 
doldurulmasına kifayət etməyəcək, başqa ölkələrin nefti də 
buraya gəlməlidir. Amma biz bilirdik ki, bu şayiələrin, bu 
fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Onun əsası yalnız qərəzçilik 
idi. Bu gün, kəmərin bir il ərzindəki fəaliyyəti nəticəsində 
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artıq demək olar ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri  mak-
simum gücünə yaxın olan həcmdə Azərbaycan neftini dünya 
bazarlarına çatdırır. 

Gələn il isə Bakı–Tbilisi–Ceyhan tam şəkildə Azərbaycan 
nefti ilə doldurulacaq və uzun illər ərzində Azərbaycan nefti 
bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxacaqdır. Nəzərə 
alsaq ki, «Azəri», «Çıraq» yataqlarında ilkin ehtimal olunan 
ehtiyatın həcmi, demək olar, iki dəfə artıbdır, görərik ki, 
növbəti onilliklər ərzində Azərbaycan öz neft strategiyasını 
uğurla icra edərək böyük uğurlara nail olacaqdır.  

İkinci əlamətdar hadisə, bəlkə də əhəmiyyəti baxımından 
birincidən geridə qalmayan hadisə Bakı–Tbilisi–Ərzurum 
qaz kəmərinin tikintisi və «Şahdəniz» yatağından qazın 
hasilatıdır. Azərbaycan artıq nəinki neft ixrac edən, eyni 
zamanda, qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bu da bizim strateji 
seçimimizdir. 1996-cı ildə yenə də Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə bağlanmış «Şahdəniz» müqaviləsi də artıq öz səmərəsini 
verməkdədir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indiki zəmanədə qaz 
amili ölkələrin enerji təhlükəsizliyini, enerji müstəqilliyini 
təmin edən əsas amildir, onda görərik ki, 1996-cı ildə nə 
qədər düzgün, nə qədər müdrik qərar qəbul edilmişdir. Əgər 
o vaxt «Şahdəniz» qaz yatağı üzrə müqavilə imzalanma-
saydı, təsəvvür etmək çətin deyil ki, Azərbaycan indi hansı 
ciddi problemlərlə üzləşə bilərdi. Hələ ki, bizim neft şirkəti 
tərəfindən hasil edilən qazın həcmi tələbatımızı ödəmir. 
Baxmayaraq ki, bu il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərə-
findən çox geniş qaz proqramı icra olunmağa başlamışdır. 
Keçən ilə nisbətən gələn il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 
tərəfindən hasil ediləcək qaz iki dəfə çox olacaqdır. Yəni 
təkcə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təxminən 8 milyard 
kubmetr qaz hasil edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, gələn il 
«Şahdəniz» yatağından da 8 milyard kubmetrdən çox qaz 
gözlənilir, beləliklə, Azərbaycan həm özünün tələbatını ödə-
yəcək, həm də qaz ixrac edən etibarlı ölkəyə çevriləcəkdir.  



 299

Bu iki hadisə son bir il ərzində baş veribdir və bunlar 
Azərbaycanın uğurlu siyasətinin, Azərbaycanın neft strategi-
yasının təntənəsidir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qələbə-
sidir. Bu iki hadisə bütün sahələrə öz təsirini göstərir. Azər-
baycanın iqtisadi potensialı artır, beynəlxalq önəmi artır, 
beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir. Biz Avropanın ener-
ji təhlükəsizliyi məsələlərində  artıq iştirak etmək əzmindəyik 
və bu məsələlər də öz həllini tapmaqdadır. Biz keçən ilin 
noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə stra-
teji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalamışıq. 
Bu çox əlamətdar və deyə bilərəm ki, tarixi hadisədir. Çünki 
Azərbaycan qaz ixrac edən ölkəyə çevrilərək, öz qazını Av-
ropa bazarına daxil etmək istəyindədir. Buna oxşar sənəd – 
enerji sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında sənəd Ame-
rika ilə Azərbaycan arasında da imzalanmışdır. Yəni bütün 
bunlar, əlbəttə, bizim müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi 
üçün, uğurlu inkişafımız üçün çox böyük əhəmiyyətə malik 
olan məsələlərdir.      

Mən bu fürsətdən istifadə edib bizim bütün dostlarımıza, 
bizə dəstək olan şirkətlərə, dövlətlərə öz təşəkkürümü bildir-
mək istəyirəm. İlk növbədə Amerika hökumətinə ki, bütün 
dövrlərdə Azərbaycanın neft strategiyasını çox güclü şəkildə 
dəstəkləmişdir. Mən bp şirkətini xüsusilə qeyd etmək istəyi-
rəm. bp şirkəti həm «Azəri», «Çıraq», həm də «Şahdəniz» 
layihələrində operator şirkətdir və uzun illər ərzində Azər-
baycanda fəaliyyət göstərir. Çox böyük həcmdə investi-
siyalar qoyub, iki konsorsiuma rəhbərlik edib və Azərbay-
can Dövlət Neft Şirkəti ilə bərabər vahid komanda şəklində 
Azərbaycanın neft sahəsinin inkişafında çox böyük işlər 
görür. Mən bu kürsüdən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 
bütün işçilərini, mütəxəssislərini, fəhlələrini səmimi salam-
layıram. Biz bütün bu uğurlara onların zəhməti, fəaliyyəti 
nəticəsində nail ola bilmişik. Çox böyük qürur hissi ilə deyə 
bilərəm ki, mənim də fəaliyyətimin 9 ili Azərbaycan Dövlət 
Neft Şirkəti ilə bağlı olmuşdur.  
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Mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, ölkəmizə investi-
siya qoyan, 1994-cü ildə bizə inanan və bizimlə bərabər 
bütün bu uğurlara nail olan bütün şirkətləri salamlayıram. 
Onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizimlə 
bərabər bütün bu işləri görübdür.  

Azərbaycanın çox böyük neft-qaz yataqları var. Mən 
artıq qeyd etdim ki, qazma işləri aparıldıqca yeni, ehtiyatlar 
barədə yeni məlumatlar ortaya çıxır. Əgər 1994-cü ildə 
«Azəri», «Çıraq»da neft ehtiyatı 500 milyon ton səviyyəsin-
də idisə, indiki məlumata görə artıq 1 milyard tondan çox-
dur. «Şahdəniz» yatağında birinci kəşfiyyat quyusu qazı-
landa məlumat verilmişdi ki, orada 600 milyard kubmetr 
qaz ehtiyatı var. Ancaq indi verilən məlumata görə «Şahdə-
niz» qaz yatağında minimum 1 trilyon 200 milyard kubmetr 
qaz var. Əgər «Azəri», «Çıraq» yataqlarındakı təbii qazın həc-
mini də buna əlavə etsək – bu isə 300 milyard kubmetrdir – 
görərik ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları 1 trilyon 500 milyard 
kubmetrdən çoxdur. Yəni öz tələbatımızı ödəmək üçün bu, ən 
azı 100 ilə bizə kifayət olacaqdır. Amma, əlbəttə, mən əminəm 
ki, gələcək illərdə yeni yataqlar aşkarlanacaqdır. Azər-
baycanın enerji ilə təminatı həm bizim gücümüzü artırır, həm 
də bundan tərəfdaşlarımız istifadə edirlər.  

Mən qeyd etdim, son bir il ərzində yeni əlamətdar hadisə 
ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycan qazı artıq başqa 
ölkələrə ixrac edilir. Bu da çox tarixi və əhəmiyyətli ha-
disədir. 2007-ci ilə qədər Azərbaycan qaz idxal edən ölkə idi. 
Biz qazı idxal edib ondan elektrik stansiyalarında istifadə 
edirdik. 2007-ci ildən başlayaraq, artıq biz qaz idxal etmirik, 
əksinə, ixrac edirik. Yəni, bütün bu dəyişikliklər çox böyük 
siyasi, iqtisadi və coğrafi-siyasi əhəmiyyət daşıyır. Böyük 
neft-qaz ixrac edən ölkə kimi, Azərbaycan şübhəsiz ki, re-
gionda daha da fəal rol oynayacaqdır. Regional əməkdaşlıq 
işlərində, həmişə olduğu kimi, bizim çox güclü mövqeyimiz 
var. Biz regional əməkdaşlıq məsələlərində bir çox hallarda 
təşəbbüskar rolunu üzərimizə götürmüşük və tərəfdaşları-
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mızla birlikdə enerji təhlükəsizliyi məsələlərini uğurla irəliyə 
aparırıq.   

Bu məsələlər, bu dəhlizlərin açılması, öz növbəsində yeni 
layihələrin meydana gətirilməsinə imkan yaradır. Artıq biz 
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu layihəsi üzərində çox ciddi 
şəkildə işləyirik. Gürcüstan, Türkiyə, Azərbaycan rəhbərliyi 
tərəfindən lazım olan razılaşmalar imzalanmışdır və əminəm 
ki, qısa müddət ərzində biz buna da nail olacağıq. Biz buna 
nəyin əsasında nail olacağıq?! Ona görə ki, artıq üç ölkə – 
Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan iki enerji layihəsini 
uğurla icra edib, həyata keçiribdir. Regional əməkdaşlıq 
məsələlərində artıq bir-birini, necə deyərlər, çox yaxşı tanı-
yırлар. Biz bu dəhlizi açdıq. Bu, imkan verdi ki, bizdə çox 
böyük maliyyə resursları yaransın.  

Bildiyiniz kimi, Bakı–Tbilisi–Qars layihəsinin qarşısını 
alan əsas səbəblərdən biri maliyyə çatışmazlığı idi və bey-
nəlxalq maliyyə qurumlarına dəfələrlə müraciət edirdik, am-
ma bizi qane edən cavab almırdıq. Ancaq Bakı–Tbilisi–Cey-
han neft kəmərinin fəaliyyəti nəticəsində bizə gələn valyuta 
ehtiyatları artır və bu layihəni, dəmir yolu layihəsini öz he-
sabımıza icra edirik. Gələcəkdə də Azərbaycanda həm ener-
ji, həm nəqliyyat, həm də infrastruktur sahəsində bütün 
böyük, nəhəng layihələr uğurla icra olunacaqdır. Mən buna 
şübhə etmirəm. Bu günə qədər görülən işlər deməyə əsas 
verir ki, biz gələcəkdə də qarşımıza qoyulan bütün məsə-
lələrə nail olacağıq.  

Bizim valyuta ehtiyatlarımız artır. İndi Azərbaycanın valyu-
ta ehtiyatları 5 milyard dollar səviyyəsindədir. Dünya 
Bankının hesablamalarına görə, növbəti 20 ildə neftin qiy-
mətindən asılı olaraq Azərbaycanın neft gəlirləri 150–200 
milyard dollar təşkil edəcəkdir. Bizim bütün iqtisadi layihə-
lərimiz çox asanlıqla icra olunacaq və Azərbaycan dövləti 
möhkəmlənəcəkdir.  

 Bu gün Azərbaycanın neft strategiyası iqtisadiyyatın 
bütün başqa sahələrinə də öz təsirini göstərir. Bizim dövlət 
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büdcəmiz son dörd ildə 4 dəfə artıbdır. Azərbaycanda son üç 
il ərzində 550 mindən çox yeni iş yerləri açılıbdır. Böyük 
infrastruktur, investisiya layihələri həyata keçirilir. 800-ə 
qədər məktəb tikilibdir, ən müasir xəstəxanalar tikilir, yox-
sulluq içində yaşayanların sayı 3 il ərzində 49 faizdən 20 
faizə düşübdür. Yəni, bütün bunlar reallıqdır, Azərbaycan 
reallıqlarıdır. Biz hasilat sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə də 
qoşulmuşuq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dövlət Neft 
Fondu dünya miqyasında ən şəffaf qurumdur və təsadüfi 
deyil ki, bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbay-
ъan Dövlət Neft Fondunu məhz şəffaflığın təmin olun-
masına görə mükafatla təltif edibdir. Yəni bütün bunlar bir-
biri ilə bağlı olan məsələlərdir.  

Bizim çox düşünülmüş siyasətimiz var. Azərbaycanın 
1994-cü ildə ulu öndər tərəfindən bəyan edilmiş neft strate-
giyası var və o, bu günə qədər uğurla icra edilir. Praktik 
baxımdan bizim bütün layihələrimiz uğurla başa çatıbdır. 
İndi Azərbaycanın digər neft-qaz yataqlarına maraq daha 
da artır. Deyə bilərəm ki, vaxtilə «Abşeron» yatağında 
qazma işləri o qədər də böyük uğurla aparılmamışdı. Xarici 
şirkətlər o yatağı tərk etmişdi. Amma indi bu yatağa maraq 
daha da artır. Mən şübhə etmirəm ki, biz bütün bu gözəl 
imkanlardan səmərəli istifadə edib Azərbaycanın neft-qaz 
sənayesini daha sürətlə inkişaf etdirəcəyik və bunun nəti-
cəsində ölkəmizi müasirləşdirib ən qüdrətli dövlətlər sırasına 
daxil edəcəyik.  

Əziz dostlar, mən öz səmimi təbriklərimi bir daha sizə 
çatdırmaq istəyirəm, sizi salamlayıram. Çox şadam ki, sər-
gidə iştirak etmək üçün Azərbaycana gələn şirkətlərin sayı 
artıbdır. Əminəm ki, bu sərgiдя çox gözəl imkan olacaq, 
burada həm şirkətlər bir-biri ilə təmas yaradacaqlar, həm də 
konfransda səslənən fikirlər çox dəyərli olacaqdır. Bütöv-
lükdə, Azərbaycan artıq neft-qaz mərkəzinə çevrilir.  

Mən sizi bir daha salamlayıram, konfransın və sərginin 
işinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  
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* * * 
 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев ачылыш мярасиминдян 

сонра сярэинин павилйонлары иля таныш олду. Дювлятимизин башчысы 
яввялъя АРДНШ-ин експозисийасына бахды. Бурада 1994-ъц илдя 
«Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасындан башлайан чятин вя 
узун йолун реэион цчцн щялледиъи ящямиййятя малик сонлуьуну, 
Азярбайъанын нефт-газ щасилатыны, АРДНШ-ин 2005–2010-ъу 
илляр цзря газ щасилаты програмыны, эеофизиклярин наилиййятлярини, 
еколоэийа мясялялярини якс етдирян мараглы експозисийа нц-
майиш етдирилир. 

АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Хошбяхт Йусифзадя юлкя 
цзря газ щасилатынын динамикасы вя «Шащдяниз» лайищяси барядя 
мялумат веряряк билдирди ки, бу ил Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкяти чох эениш газ програмынын иърасына башламышдыр. Кечян 
иля нисбятян ширкят тяряфиндян щасил едиляъяк газ ики дяфя чох, 
тяхминян 8 милйард кубметр олаъагдыр. «Шащдяниз» йатаьын-
дан да 8 милйард кубметрдян чох газ щасилаты эюзлянилир. Бир 
нечя йени гуйулар да газылыр, тязя бору хятляри чякилир, мядян-
эеофизика ишляри эюрцлцр. Азярбайъан щям юзцнцн тялябатыны 
юдяйяъяк, щям дя газ ихраъ едян етибарлы юлкяйя чевриляъякдир. 
Бибищейбятдя еколожи проблемлярин щялли иля баьлы мцщцм ишляр 
эюрцлцр. 

Президент Илщам Ялийев артыг АРДНШ-ин хариъи юлкялярдя 
дя фяалиййят эюстярмяк имканынын олдуьуну вурэулады, Щейдяр 
Ялийев адына Бакы Дярин юзцлляр заводунун, Нефт емалы заво-
дунун эюстяриъиляри, сосиал мясялялярин щялли програмы иля таныш 
олду. 

Хатырладылды ки, вахтиля совет дюврцндя 450 милйон доллар 
вясаит тяляб едян Дярин юзцлляр заводуну Бакыда тикдирмяк 
асан иш дейилди. Бу, улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
халгына бир щядиййясидир. Юлкямиздя нефт ширкятинин хятти иля 
йени хястяханалар тикилир, бу сектор цзря орта айлыг ямякщаггы 
2003-ъц илдя 133,7 манат иди, инди ися 393 манат тяшкил едир. Бу 
да инкишафын ясас эюстяриъиляриндяндир. 
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Сярэидя иштирак едян Азярбайъан ширкятляринин сайы илдян-иля 
артыр вя тяшкилатчылар бунун цчцн хцсуси шяраит йарадырлар. Дюв-
лятимизин башчысы сярэидя яняняви олараг тягдим едилян милли 
павилйонлара, Русийа, Эцръцстан, Алманийа вя Полша ширкятля-
ринин стендляриня бахды. Мялумат верилди ки, яняняви Хязяр 
нефт-газ сярэиси, щямишя олдуьу кими, йеня дя дцнйанын ян ири 
ширкятляринин диггятини ъялб едир. Илк дяфя тямсил едилян ширкятляр 
арасында дцнйада мяшщур олан Полшанын ПКН ОРЛЕН, Алма-
нийанын «Wинтерshаlл» ширкятляри вя башгалары вар. бр, Ъасплан 
Эеопщйсиъал, Интерпипе, Иточу, Инпекс, ЛУКойл, МъДермотт 
Ъаспиан Ъонстрасторс, Текфен/Азфен, Технип, ТРАО, «Сие-
менс», АРДНШ, Статойл, Тотал вя диэярляри сярэинин даими ишти-
ракчыларыдыр. 

Президент Илщам Ялийев Эцръцстан Нефт-Газ Корпорасийа-
сынын, Иран Милли Газ Ширкятинин вя Щиндистан Милли Нефт вя 
Тябии Газ Ширкятинин павилйонларына да бахды. Билдирилди ки, 
дюрд эцн давам едяъяк сярэидя иштирак едян ширкятляр ясасян 
ашаьыдакы мящсул вя хидмятляри тягдим едирляр: нефт вя газ  
йатагларынын ишлянилмяси, эеофизика вя эеолоэийа, гуйуларын га-
зылмасы вя истисмары, платформалар вя цзян газма гурэулары, газ-
чыхарма сянайеси цчцн аваданлыгларын лайищяляшдирилмяси, ис-
тещсалы вя она техники гуллуг, бору кямярляринин тящлцкясизлик 
системляринин тяминаты, нефт-газ емалы вя нефт кимйасы мящсул-
лары, карбощидроэенлярин нягли, енерэетика секторунда тикинти-
гурашдырма ишляри, нефт вя газ сахлама системляринин тяминаты, 
хцсуси техниканын истещсалы, техники гуллуг цчцн цмуми истисмар 
вя ещтийат елементляринин, щямчинин  ещтийат щиссяляринин истещсалы 
вя саир. 

Дювлятимизин башчысы МъДермотт, бп, Статойл, Иточу, Тотал, 
ЛУКойл, «Wинтерсщалл»  нящянэ ширкятлярин експозисийаларына, 
тягдим олунан мцхтялиф аваданлыьа бахды. 

Алманийанын «Wинтерсщалл»  ширкятинин нцмайяндяси Азяр-
байъана бюйцк мараг эюстярдиклярини билдирди вя деди ки, артыг 
ямякдашлыг протоколлары имзаланмышдыр вя йахын вахтларда 
конкрет ишя башланаъагдыр. 10 юлкядя фяалиййят эюстярян «Wин-
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терshаlл» Авропанын ян бюйцк газ ширкяти кими, Азярбайъанда 
мцхтялиф лайищялярдя иштирак едяъякдир. 

Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын павилйонунда 
АБШ-ын юлкямиздяки сяфири Анн Дерс вя диэяр гонаглар дюв-
лятимизин башчысы вя ханымы иля хатиря шякли чякдирдиляр. 

Сярэидя юлкямизи тямсил едян Алкон ЛТД-нин, Милли Елмляр 
Академийасынын, Дювлят Нефт Академийасынын, «Азяренержи», 
«Азярикимйа» сящмдар ъямиййятляринин вя диэяр гурумларын 
експозисийалары Азярбайъанын потенсиалы барядя тясяввцр йара-
дыр. Бурада 2020-ъи иля гядяр Азярбайъанын енерэетика систе-
минин перспектив инкишаф хяритяси барядя эениш мялумат верилди. 

Сярэи иля танышлыг заманы беля бир цмуми фикир сяслянди ки, 
Азярбайъан игтисадиййатынын сцрятли инкишафы бящрясини  верир. 
Иримигйаслы нефт вя газ лайищяляринин уьурла щяйата  кечирилмяси 
республиканын игтисади имканларыны мющкямляндирир. Бакы–
Тбилиси–Ъейщан бору кямяринин ишя салынмасы, «Шащдяниз» газы-
нын Бакы–Тбилиси–Ярзурум бору кямяри васитясиля Авропайа 
няглиня башламасы вя Азярбайъанын Набукко лайищясиня гошул-
масына даир апарылан данышыглар бир даща сцбут едир ки, Азяр-
байъан бейнялхалг сявиййядя щяйата кечирилян глобал енержи 
лайищяляринин тяшяббцскары вя билаваситя иштиракчысыдыр. Азярбай-
ъан енержи тящлцкясизлийинин тяминаты сащясиндя ямякдашлыьа 
бюйцк ящямиййят верир. Бу бахымдан Хязяр нефт вя газ сярэиси 
глобал енержи секторунун инкишафында мцщцм рол ойнайыр вя 
йениликлярин бейнялхалг сявиййядя нцмайиши цчцн шяраит йа-
радыр. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев Фяхри гонаглар китабы-
ны имзалады, сярэи иштиракчыларына уьурлар арзулады. 
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KÜVEYTİN XARİCİ NEFT-TƏDQİQAT 
ŞİRKƏTİNİN SƏDRİ VƏ İDARƏETMƏ ÜZRƏ 
DİREKTORU BƏDR ƏL-XAŞTİ 
VƏ ABŞ-ыn GFİ NEFT VƏ QAZ ŞİRKƏTİNİN 
PREZİDENTİ RİÇARD MAKDUQAL  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 5-də Prezident sarayında Küveytin Xarici Neft-  
Tədqiqat şirkətinin sədri və idarəetmə üzrə direktoru Bədr əl-
Xaştini və ABŞ-ın GFİ neft və qaz şirkətinin prezidenti Riçard 
MakDuqalı qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkəmizin neft və qaz sektorunda 
böyük nailiyyətlər qazandığını və Azərbaycan iqtisadiyyatının 
çox böyük sürətlə artdığını vurğuladı. Ölkəmizin xarici şir-
kətlərlə fəal əməkdaşlıq etdiyini söyləyən prezident İlham 
Əliyev bu şirkətlərin fəaliyyəti üçün  Azərbaycanda çox əlve-
rişli şəraitin yaradıldığını bildirdi. 

Bədr əl-Xaşti rəhbərlik etdiyi şirkətin ABŞ-ın GFİ neft və 
qaz şirkəti ilə birlikdə Azərbaycanın energetika sahəsinin 
inkişafında iştirak etməyə böyük maraq göstərdiyini bildirdi. 
O, dövlətimizin başçısına Küveytin Xarici Neft-Tədqiqat 
şirkətinin fəaliyyəti və ölkəmizlə əməkdaşlıq istəyinin perspek-
tivləri ilə bağlı məlumat verdi. 
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GÜRCÜSTANIN ENERGETİKA NAZİRİ  
NİKA GİLAURИ  ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 ийун 2007-ъи ил 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 5-də Prezident sarayında Gürcüstanın Energetika na-
ziri Nika Gilaurini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında energetika 
sahəsində uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulandı, 
bunun gələcəkdə də inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olundu.  

Nika Gilauri Gürcüstanın qaz təchizatı ilə bağlı Azərbay-
canın göstərdiyi köməyin ölkəsində yüksək qiymətləndiril-
diyini qeyd etdi və bununla bağlı  minnətdarlığını bildirdi. 
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АБШ-ын ДЮВЛЯТ  КАТИБИНИН АВРОПА ВЯ 
АВРАСИЙА МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ МЦШАВИРИ, 
АТЯТ-ин  МИНСК ГРУПУНУН АМЕРИКАЛЫ 
ЩЯМСЯДРИ МЯТЙУ БРАЙЗЯНИН РЯЩБЯРЛИК 
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 5-дя Президент сарайында АБШ-ын Дювлят катибинин 
Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря мцшавири, АТЯТ-ин Минск 
групунун америкалы щямсядри Мятйу Брайзянин рящбярлик 
етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан–АБШ икитяряфли мцнасибятляри, енержи 
сащясиндя ямякдашлыг, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин щялли иля баьлы апарылан данышыглар вя 
гаршылыглы мараг доьуран диэяр мясяляляр ятрафында фикир мцба-
диляси апарылды. 
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MDB-nin İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, 
İCRAÇI KATİBİ VLADİMİR RUŞAYLO  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyu-

nun 5-də Prezident sarayında MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin 
sədri,  icraçı katibi Vladimir Ruşaylonu qəbul etmişdir.  

Görüşdə MDB çərçivəsində əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti 
və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.  
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NORVEÇİN DÖVLƏT KATİBİ, NEFT SƏNAYESİ 
VƏ ENERGETİKA NAZİRİNİN MÜAVİNİ  
XANIM ANİTA UTSETİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ  
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 5-də Prezident sarayında Norveçin Dövlət katibi, Neft 
Sənayesi və Energetika nazirinin müavini xanım Anita Utsetin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini  qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Norveç arasında energetika sahə-
sində qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın həyata keçirildiyi 
vurğulandı və bu əməkdaşlığın gələcəkdə də inkişaf etdirilə-
cəyinə əminlik ifadə olundu. 
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LÜKSEMBURQUN BÖYÜK  
HERSOQU ƏLAHƏZRƏT ANRİYƏ 
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizin milli bayramı – Böyük Hersoqun təvəllüd 

günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Lüksemburq arasında ya-
ranmış münasibətlərin inkişafı daim dostluq və əməkdaşlıq 
zəminində davam edəcəkdir. 

Bu xoş məqamda Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost Lüksemburq xalqına sülh və rifah arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

   İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

  
Bakı, 6 iyun 2007-ci il 
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LÜKSEMBURQ BÖYÜK HERSOQLUĞUNUN 
BAŞ NAZİRİ 
CƏNAB JAN-KLOD YUNKERƏ 

 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Milli bayramınız – Böyük Hersoqun təvəllüd günü mü-

nasibətilə Sizi və bütün xalqınızı təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, dost ölkələrimiz arasında əlaqələrin də-

rinləşməsi, əməkdaşlığımızın inkişafı daim xalqlarımızın 
rifahına xidmət edəcəkdir. 

Sizə ən xoş arzularımı yetirir, xalqınıza əmin-amanlıq və 
firavanlıq diləyirəm. 

  
Hörmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

  
Bakı, 6 iyun 2007-ci il 
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ЪИБУТИ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ИСМАИЛ ЮМЯР ГУЛЛЕЩЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнаси-

бятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан иля Ъибути арасында достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы бундан сонра да халг-
ларымызын мянафеляриня хидмят едяъякдир. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизя ян сямими арзула-
рымы йетирир, дост халгыныза сцлщ вя рифащ диляйирям. 

 
Hörmətlə, 

    İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

  
Bakı, 6 iyun 2007-ci il 
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ХОРВАТИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СТИПЕ МЕСИЧЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Хорватийанын милли байрамы – Дювлятин елан едилмяси 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы юз адымдан вя 
Азярбайъан халгы адындан сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, дост юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин, 
гаршылыглы мараг доьуран ямякдашлыьымызын щяртяряфли инкишафы 
цчцн бирэя сяйляримизи бундан сонра да ардыъыл шякилдя 
давам етдиряъяйик. 

Бу яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя 
уьурлар, дост халгыныза ямин-аманлыг вя фираванлыг арзу-
лайырам. 

 
Hörmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

  
Bakı, 6 iyun 2007-ci il 
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СЛОВЕНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЙАНЕЗ ДРНОВШЕКЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Словенийа Республикасынын милли байрамы – Дювлятчилик 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост халгынызы юз адымдан вя 
Азярбайъан халгы адындан црякдян тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан–Словенийа мцнасибятляринин, 
достлуг вя ямякдашлыьымызын мющкямляндирилмяси вя дярин-
ляшдирилмяси сащясиндя фяалиййятимизля даим халгларымызын 
рифащына тющфяляр веряъяйик. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизя мющкям ъансаьлыьы, 
ишляриниздя уьурлар, дост Словенийа халгына сцлщ вя тярягги 
арзулайырам. 

 
Hörmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

  
Bakı, 6 iyun 2007-ci il 
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МОЗАМБИК РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АРМАНДУ ЕМИЛИУ ЭЕБУЗАЙА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Мозамбикин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцна-

сибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тябрикляримизи 
йетирирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Мозамбик арасында йа-
ранмыш мцнасибятляр даим достлуг вя ямякдашлыг зямининдя 
инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост халгы-
ныза ямин-аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

 
Hörmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

  
Bakı, 6 iyun 2007-ci il 
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ƏFQANISTANIN DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ  
ZƏRAR ƏHMƏD MUQBİLİN RƏHBƏRLİK 
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

7 ийун 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 
7-də Prezident sarayında Əfqanıstanın Daxili Иşlər naziri Zərar Əh-
məd Muqbilin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Əfqanıstan arasında 
ikitərəfli münasibətlərin yaxşı inkişaf etdiyini bildirdi. Əfqa-
nıstan prezidentinin ölkəmizə səfərini xatırlayan prezident 
İlham Əliyev əlaqələrimizin daha da inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı Əfqanıstanın dövlət başçısı ilə müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlərdə də səmərəli görüşlər keçirdiyini qeyd etdi. 

Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, qonağın ölkəmizə bu 
səfəri qarşılıqlı münasibətlərin, xüsusilə təhlükəsizlik sahə-
sində əlaqələrin müzakirəsi və gələcək əməkdaşlıq haqqında 
fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkanlar yaradır. Dövlə-
timizin başçısı bu baxımdan səfərin ikitərəfli münasibət-
lərimizin inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini söylədi. 

Nazir Zərar Əhməd Muqbil Əfqanıstan prezidentinin sa-
lamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycanda  sabitlik 
və əmin-amanlığın bərqərar olduğunu vurğulayan qonaq ölkə-
mizin Əfqanıstanda sülhün və sabitliyin təmin olunması işinə 
töhfə verdiyinə – Azərbaycan sülhməramlı qüvvələrinin Əfqanıs-
tanda anti-terror fəaliyyətində iştirakına görə prezident İlham 
Əliyevə minnətdarlığını ifadə etdi. 

Dövlətimizin başçısı Əfqanıstan prezidentinin salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını Əfqanıstanın 
dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 
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«MİCROSOFT» ŞİRKƏTİNİN BAŞ VİTSE-
PREZİDENTİ KREYQ MANDİNİN RƏHBƏRLİK 
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
7 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 7-də Prezident sarayında «Microsoft» şirkətinin Baş 
vitse-prezidenti Kreyq Mandinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı «Microsoft» şirkətinin prezidenti Bill 
Qeyts və Baş vitse-prezident Kreyq Mandi ilə İsveçrədə 
keçirdiyi görüşü xatırlatdı. Prezident İlham Əliyev səmərəli 
keçən bu görüş zamanı ölkəmizin «Microsoft» şirkəti ilə 
əməkdaşlığının konkret istiqamətlərinin müzakirə olunduğunu 
bildirdi. Dövlətimizin başçısı hazırda Azərbaycanda informa-
siya texnologiyaları sahəsinin inkişafına böyük diqqət veril-
diyini dedi və bu baxımdan «Microsoft» şirkəti ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsinin faydalı olacağına əminliyini söylədi.      

Kreyq Mandi «Microsoft» şirkətinin prezidenti Bill Qeyt-
sin salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Azərbaycana 
ilk dəfə səfər etdiyini deyən qonaq səfər çərçivəsində səmərəli 
görüşlər keçirdiyini bildirdi. O dedi: «Sizinlə keçirdiyimiz ilk 
görüş məndə və «Microsoft» şirkətinin prezidenti Bill Qeytsdə 
çox yaxşı təəssürat yaratmışdır. Görüş zamanı hiss etdik ki, 
Siz qlobal baxışlara malik lidersiniz. Görüşdə bildirmişdiniz 
ki, Siz enerjinin inkişafına söykənən cəmiyyətdən biliyə ar-
xalanan cəmiyyətə keçməyi fikirləşirsiniz. Bu, ölkənizin gələ-
cəyi baxımından çox önəmlidir».  
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Dövlətimizin başçısı Bill Qeytsin salamlarına görə təşək-
kürünü bildirdi və onun da salamlarını «Microsoft» şirkətinin 
prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.  

Görüşün sonunda Kreyq Mandi «Microsoft» şirkətinin 
Azərbaycan üzrə birinci məhsulu olan «Windows XP» proqra-
mının Azərbaycan dilində versiyasının ilk diskini və Bill 
Qeytsin şəxsən dövlətimizin başçısına göndərdiyi kitabını pre-
zident İlham Əliyevə təqdim etdi.  
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BÖYÜK BRİTANİYA PARLAMENTİ İCMALAR 
PALATASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
7 ийун 2007-ъи ил   
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 7-də Prezident sarayında Böyük Britaniya parlamenti 
İcmalar palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Mayk 
Qeypsin rəhbərlik etdiyi parlament nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir.    

Mayk Qeyps Azərbaycanda gedən inkişaf proseslərinin 
onlarda böyük maraq doğurduğunu qeyd etdi. O, Böyük Brita-
niya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə 
olduğunu vurğulayaraq, ölkələrimizin siyasi, iqtisadi, təhlükə-
sizlik və digər sahələrdə yaxından əməkdaşlıq etdiklərini bil-
dirdi. Qonaq Azərbaycanın təşəbbüsü ilə regionda həyata 
keçirilmiş qlobal enerji layihələrində Böyük Britaniyanın bp 
şirkətinin iştirakından məmnun olduğunu vurğuladı.   

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Böyük Britaniya ara-
sında müxtəlif səviyyələrdə intensiv dialoqun aparıldığını və 
bunun ikitərəfli münasibətlərin inkişafına dəyərli töhfə ver-
diyini bildirdi. O, Azərbaycanın neft strategiyasının həyata 
keçirilməyə başlandığı dövrdən Böyük Britaniyanın bp şirkə-
tinin bu işdə çox fəal iştirak etdiyini vurğuladı. Prezident 
İlham Əliyev bu səfərin müxtəlif sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin, 
o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlığın daha da geniş-
ləndirilməsi üçün faydalı olacağına əminliyini söylədi. 
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BƏHREYNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ  
XALİD BİN ƏHMƏD BİN ЯL-XƏLİFƏNİN 
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
8 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 8-də Prezident sarayında Bəhreyn Krallığının Xarici 
Иşlər naziri Xalid bin Əhməd bin яl-Xəlifənin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Bəhreyn arasında 
münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Siyasi, iqtisadi, 
mədəni və digər sahələrdə əlaqələrimizin daha da genişlən-
dirilməsinin zəruriliyinə toxunan prezident İlham Əliyev iki 
ölkənin gələcək birgə əməkdaşlığı üçün yaxşı perspektivlərin 
olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bu səfərin ölkəmiz ilə 
Bəhreyn Krallığı arasında münasibətlərin bundan sonra da 
inkişaf etdirilməsinə töhfəsini verəcəyinə əminliyini söylədi.  

Xalid bin Əhməd bin яl-Xəlifə Bəhreynin kralы, şahzadəsi və 
Baş nazirinin salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. 
Azərbaycana ikinci dəfə səfər etdiyini bildirən qonaq ilk 
səfərindən ötən bir il ərzində ölkəmizdə böyük dəyişikliyin baş 
verməsinin şahidi olduğunu dedi. O, Bəhreyn Krallığı ilə 
Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilə-
cəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı Bəhreynin kralы, şahzadəsi və Baş 
nazirinin salamlarına görə təşəkkürünü bildirdi və özünün də 
salamlarını Bəhreyn Krallığının rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş 
etdi.  
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KÜVEYT BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ,  
XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ŞEYX  MƏHƏMMƏD  
ƏS-SALİM ƏS-SABAHIN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
8 ийун 2007-ъи ил  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 8-də Prezident sarayında Küveyt Dövlətи Baş nazirinin 
müavini, Xarici Иşlər naziri Şeyx Məhəmməd əs-Salim əs-
Sabahın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.      

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Küveyt arasında mü-
nasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Hər iki ölkədə sə-
firliklərin fəaliyyət göstərdiyini qeyd edən prezident İlham 
Əliyev bunun ikitərəfli əlaqələrimizin mühüm elementi oldu-
ğunu vurğuladı. O, Küveyt ilə bütün sahələrdə, o cümlədən 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın daha da 
genişləndiriləcəyinə əminliyini söylədi.  
Şeyx Məhəmməd əs-Salim əs-Sabah Küveyt Dövlətinin əmiri, 

şahzadəsi və Baş nazirinin salamlarını və Küveyt Dövlətinin 
əmirinin prezident İlham Əliyevi öz ölkəsində görmək istəyini 
dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Küveytin Azərbaycanda səfir-
liyinin açılmasının ölkəmizlə münasibətlərə verilən əhəmiyyətin 
mühüm göstəricisi olduğunu vurğuladı. Qonaq iki ölkə arasında 
fəal siyasi dialoqun və səmərəli əməkdaşlığın bundan sonra da 
davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı Küveyt Dövlətinin əmiri, şahzadəsi və 
Baş nazirinin salamlarına görə təşəkkürünü bildirdi və onun 
da salamlarını Küveytin rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş etdi.  
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ГЕЙДЛЯР  

 
1. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йарадылмыш-

дыр. Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низамнамясиня 
эюря Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсялманларын 
щямряйлийинин мющкямлянмясиня, цзв дювлятляр арасында ямяк-
дашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядядир (Сяудиййя Яря-
бистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын цзвцдцр. – 5,72,112, 
115,116. 

 
2. Екмяляддин Ищсаноьлу (д.1946) – Тцркийя дипломаты, тарих 

елмляри доктору, профессор. Ана Вятян Партийасынын цзвц. 2005-
ъи илдян Ислам Конфрансы Тяшкилатынын Баш катибидир. Азярбай-
ъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 5.  

 

3. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  Аси-
йада дювлят. Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон няфяр-
дир. Инзибати яразиси 9 яйалятя вя мяркязя табели 6 шящяря бюлц-
нцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – бирпала-
талы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 5. 

 
4. ИСЕСКО – елм, тящсил вя мядяниййят  мясяляляри цзря ис-

лам тяшкилаты. 1979-ъу илдя тяшкил едилмишдир. ИСЕСКО-нун Баш 
директору Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейжридир. Азярбайъан дюв-
ляти ИСЕСКО иля йахындан ямякдашлыг едир вя ислам аляминдя 
мядяниййят абидяляринин горунмасы принсипини дястякляйир. – 6. 

 
5. Щейдяр Ялийев Фонду – гейри-щюкумят, гейри-коммер-

сийа тяшкилаты. Рясми ачылышы 10 май 2004-ъц илдя олмушдур. 
Щейдяр Ялийев Фондунун президенти ЙУНЕСКО-нун вя 
ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты, 
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийевадыр. 

Фондун йарадылмасында мягсяд цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин хатирясиня ещтирамы ифадя етмяк, Щейдяр Ялийев 
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сийаси мяфкурясинин щямишяйашар сяъиййясини якс етдирмяк, 
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы милли дювлятчилик идейаларыны йени 
нясилляря даима ашыламаг олмушдур. 

Фондун президенти онун сялащиййятли гануни нумайяндя-
сидир. Фондун ишиня билаваситя рящбярлик иърачы директора аид-
дир. Фондун няздиндя Експерт Шурасы, фондун структурунда 
бир сыра гурумлар фяалиййят эюстярир. – 7,17–18,53–54,62,64,152. 

 
6. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын 

ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящя-
риндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи гору-
маг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында 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 Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящ-
кямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр.  
Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азяр-

байъан 2011-ъи илин октйабр айында БМТ-нин Тящлцкясизлик Су-
расына гейри-даими цзв гябул олунмушдур. – 7,48,107,177,219, 
230,302. 

 

7. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын 
ъянуб-шярг кянарында дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 76,5 
милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. 
Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, Али ганун-
вериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 8,27,72,105, 
177,199,207,208,216,240. 

 

8.  Щикмят Чятин (д.1937) – Тцркийянин сийаси вя дювлят 
хадими. Айры-айры иллярдя Тцркийя Республикасынын Хариъи Иш-
ляр назири, Баш назирин мцавини вязифяляриндя чалышмышдыр. 
1997–99-ъу иллярдя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри ол-
мушдур. – 8. 
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9. Йелтсин Борис Николайевич (1931–2007) – 1991–2000-ъи ил-
лярдя Русийа Федерасийасынын илк президенти олмушдур. –9,14. 

 

10. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяр-
гиндя, Асийанын шималында дювлят. Сащяси 17.075,4 мин км2, 
ящалиси 146,3 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 респуб-
лика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал ящямиййятли Москва вя Санкт-
Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Дювлят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящя-
ридир. – 9,13–15,16–25,50,72,177,179,180,181,194–195,214,221, 
222,226,247,259,260. 

 

11. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяш-
килаты. Ясасы 1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмуш-
дур. Бурада Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын 
дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едирди. АТЯТ «сойуг 
мцщарибя»нин гуртармасындан сонра Цмумавропа тящлцкя-
сизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игти-
сади щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, 
дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан 
ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истигамятляриня йюнялдян бир 
тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц 
илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 10,293–294. 

 
12. Миклош Щарасти (д.1939) – маъар йазычысы, журналист вя  

щцгуг мцдафиячиси. 2004–2010-ъу иллярдя АТЯТ-ин Кцтляви 
Информасийа Васитяляри азадлыьы цзря даими нцмайяндяси 
олмушдур. 2012-ъи илдя БМТ-нин Беларусда инсан щцгуглары 
цзря даими хцсуси мярузячиси тяйин едилмишдир. – 10. 

13. Полша, П о л ш а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропа-
да дювлят. Сащяси 312,7 мин км2, ящалиси 38,7 милйон няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 49 войеводалыьа бюлцнцр. Али вя йеэаня га-
нунвериъи органы икипалаталы Сеймдир. Пайтахты Варшава шящяри-
дир. – 11,135–144,150,218,288–289. 
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14. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя Варша-
ванын мери, 2005–2010-ъу иллярдя Полшанын президенти олмуш-
дур. 2010-ъу ил апрелин 10-да Смоленск йахынлыьында тяййаря 
гязасында щялак олмушдур. Щагг вя Ядалят Партийасынын лидер-
ляриндян бири иди. – 11,138,139–140,141–142,288,289. 

 
15. Г а л и н а   В и ш н е в с к а й а (1926–2012) – эюркямли 

рус мцьянниси, ССРИ Халг артисти. М.Ростроповичин щяйат 
йолдашы. 1952–74-ъц иллярдя Бюйцк Театрын апарыъы солистлярин-
дян бири олмушдур. – 12,13–15. 

 
16. Ростропович М с т и с л а в   Л е о п о л д о в и ч (1927–

2007) – Бакыда доьулмуш эюркямли мусигичи, виолончелист, 
дирижор. Ленин мцкафаты лауреаты, ССРИ Халг артисти. Бакы Му-
сиги Академийасынын Фяхри профессору. Азярбайъан Республи-
касынын  «Истиглал» вя «Щейдяр Ялийев»  орденляри иля тялтиф едил-
мишдир. – 12,13–15. 

 
17. 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 Республи-
касынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» 
ордени иля тялтиф едилмишдир. –13,15,18–19,29,117,135. 

 
18. Рамиз Мещдийев,  Р а м и з  Я н в я р  о ь л у (д.1938) – 

Азярбайъанын 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 Азяр-
байъан КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  ЕА-
нын  Иътимаи-Сийаси Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шю-
бя мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи илдян Азярбайъан Рес-
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публикасы Президентинин Администрасийасынын  рящбяридир. 1995–
2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депу-
таты 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 Академи-
йасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы Елмляр 
Академийасынын  цзвцдцр.  – 13,15,117,126,135. 

 
19. Щаъыбала Абуталыбов,  Щ а ъ ы б а л а  И б р а щ и м   о ь- 

л у (д.1944) – Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы. Физи-
ка-рийазиййат елмляри докторудур. – 13,15,43,44,56,117,135. 

 
20. Москва  – Русийа  Федерасийасынын пайтахты. Юлкянин 

сийаси, инзибати вя мядяни мяркязи, мцщцм няглиййат говшаьы-
дыр. Ящалиси 12 108 мин няфярдир. Ясасы 1147-ъи илдя Суздал 
кнйазы Йури Долгоруки тяряфиндян гойулмушдур. – 13–15,192. 

 
21. Полад Бцлбцлоьлу  (д.1945)  – бястякар, мцьянни,  дюв-

лят хадими. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 1988–
2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят на-
зири олмушдур. Щазырда Азярбайъан Республикасынын Русийа 
Федерасийасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. Ы чаьырыш 
Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутаты ол-
мушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля 
тялтиф едилмишдир. – 13. 

 
22. Мещрибан Ялийева, М е щ р и б а н  А р и ф  г ы з ы 

(д.1964) – иътимаи вя сийаси хадим, фялсяфя доктору, прези-
дент Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сеченов 
адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 
1988–93-ъц иллярдя Красснов адына Москва Елми-Тядгигат 
Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещ-
рибан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хей-
риййя фонду йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян 
фонд  милли мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы цчцн 
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хейли ишляр эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан мядя-
ниййятини хариъи юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч дилдя – 
Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чыхан «Азярбайъан–
Ирс» журналыны тясис етмишдир. 2004-ъц илдян Мещрибан Ялийе-
ва Азярбайъан халгынын цмуммилли лидеринин зянэин ирсинин 
юйрянилмяси вя щямчинин Щейдяр Ялийевин милли дювлятчилик 
идейаларыны йени нясилляря ашыламаг мягсядиля йаранмыш Щей-
дяр Ялийев Фондуна башчылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени 
мяктяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечир-
дийи хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хяс-
тяликляриндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым 
мягсядиля тяшкил олунур.  

Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 
горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки йорул-
маз ишляриня эюря Мещрибан Ялийева ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-
нун Хошмярамлы сяфири сечилмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц, 2005-ъи 
илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Мещрибан Ялийева юлкямиздя 
тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин горунуб 
сахланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкялярдя халгымызын 
мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйаслы хейриййячилик 
ишляриня хцсуси диггят йетирир. 2015-ъи идя Бакыда кечирилян илк 
Авропа ойунларынын тяшкилат Комитясинин сядри олмуш,ойунларын  
йцксяк сявиййядя кечирилмясиндя мцстясна хидмятляриня эюря 
«Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 13–15,18,54,64, 
84–117,127–134,164,165,249,262,263,265. 
 

23. «ГКЧП» – Фювгяладя Щаллар цзря Дювлят Комитяси. –14. 
 
24. Берлин дивары – Шярги Берлиндян Гярби Берлиня кцлли 

мигдарда эедян ящалинин гаршысыны алмаг цчцн 1961-ъи илдя 
Алманийа Демократик Республикасы щюкумяти вя Алманийа 
Ващид Сосиалист Партийасынын рящбярлийи иля Гярби Берлин ят-
рафында бетондан, тиканлы мяфтилляр вя эюзятчи постлары иля 
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тикилмиш дивар. 1990-ъы илдя дивар сюкцлдц вя Берлин ващид Ал-
манийанын пайтахты елан едилди. – 14. 

 
25. Артйом Боровик (1960–2000) – Русийа журналисти, «Совер-

шенно секретно»»  няшриййатынын президенти олмушдур. – 15. 
 
26. Даьыстан, Д а ь ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Русийа 

Федерасийасында республика. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 
2,120 мин няфярдир. Пайтахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан 
яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи миниллийин ахырларына гядяр 
Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 1813-ъц илдя Эц-
лцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмишдир. 
– 16–25. 

 
27. Муху Ялийев (д.1940) – Русийа дювлят хадими. 1995–

2006-ъы иллярдя Даьыстан Республикасы Милли Мяълисинин сядри, 
2006–2010-ъу иллярдя ися президенти олмушдур. – 16–25. 

 
28. Йагуб Еййубов, Й а г у б   А б д у л л а   о ь л у 

(д.1945) – иншаат мцщяндиси, техника елмляри доктору, про-
фессор. 1999–2003-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы Назир-
ляр Кабинетиндя Баш назирин мцавини, 2003-ъц илдян Азяр-
байъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавинидир. – 
16,25. 

 
29. Щейдяр Ялийев,  Щ е й д я р   Я л и р з а  о ь л у (1923–

2003) –  Мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, 
халгымызын цмуммилли лидери, эюркямли дювлят хадими, Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти (1993–2003), ики дяфя Сосиалист 
Ямяйи Гящряманы. 

1964-ъц илдя Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында Дюв-
лят Тящлцкясизлик Комитяси сядринин мцавини, 1967-ъи илдя ися 
сядри вязифясиня иряли чякилмишдир. 

Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин 
ийул (1969) пленумунда Щейдяр Ялийев МК-нын Бцро цзвц, 
Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби сечилмишдир.  
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Щ.Ялийевин республикайа рящбярлик етдийи илк  иллярдян ящатяли 
игтисади консепсийа щазырланмыш, йени истещсал сащяляри йарадыл-
мыш, Азярбайъанын игтисади потенсиалы эцълянмишдир. Щ.Ялийевин 
республикайа билаваситя рящбярлик етдийи дюврдя (1969–82-ъи илляр) 
идаряетмя механизминин вя методларынын тякмилляшдирилмяси, 
ямяк вя иътимаи-сийаси фяаллыьын артырылмасы, кянд тясяррцфатынын 
инкишафында йцксяк эюстяриъиляр ялдя едилмяси, азярбайъанчылыг 
мяфкурясинин, милли рущун, милли юзцнцдяркин йцксялиши, мцстягил 
дювлятчилик идейаларынын эцълянмяси вя реаллашмасы цчцн дяйярли 
ишляр эюрцлмцшдцр. 

Щ.Ялийев 1971-ъи илдя Совет Иттифагы Коммунист Партийасы 
Мяркязи Комитясинин  цзвц, 1976-ъы илин мартында Сов.ИКП МК 
Сийаси Бцросу цзвлцйцня намизяд, 1982-ъи илин нойабрында ися 
Сийаси Бцро цзвц сечилмиш вя ейни заманда, ССРИ Назирляр Со-
вети сядринин Биринъи  мцавини тяйин едилмишдир. 

Щ.Ялийев Москвада ишлядийи дюврдя дя щямишя Азярбайъаны 
дцшцнмцш, онун талейи иля йашамыш, доьма республиканын дцн-
йада таныдылмасы цчцн ялиндян эяляни етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин 20 йанварында совет гошунларынын Ба-
кыда тюрятдийи ганлы фаъияни гятиййятля пислямиш вя Азярбай-
ъанын Москвадакы нцмайяндялийиндя кяскин бяйанатла 
чыхыш етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин ийулунда Азярбайъана гайытмыш,  яв-
вялъя Бакыда, сонра ися Нахчыванда йашамышдыр. О, 1991–93-ъц 
иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри, 
Азярбайъан Республикасы Али Советинин сядр мцавини олмуш, 
Али Советин сессийаларында фяал иштирак етмиш, Азярбайъанда 
мювъуд иътимаи-сийаси  вязиййяти щямишя обйектив тящлил етмиш, 
мцщцм принсипиал фикирляр сюйлямиш, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин сябяблярини ашкара чыхармыш вя тягсиркарларын дягиг цнва-
ныны эюстярмишдир. 1993-ъц илин май–ийунунда дювлят бющраны-
нын, щакимиййятсизлийин, башыпозуглуьун кулминасийа нюг-
тясиня чатмасы иля юлкядя вятяндаш мцщарибяси вя мцс-
тягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыгда Азярбайъан халгы 
Щ.Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля айаьа галхды 
вя Азярбайъанын о заманкы дювлят рящбярлийи ону рясмян 
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Бакыйа дявят етмяйя мяъбур олду. Щ.Ялийев ийунун 15-дя 
Азярбайъан Али Советинин сядри сечилди, ийулун 24-дя Милли 
Мяълисин гярары иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 
сялащиййятлярини щяйата кечирмяйя башлады.  

1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмумхалг сясвермяси нятиъясин-
дя Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын президенти сечилди. 
Щ.Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля юлкянин иъти-
маи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында бюйцк дюнцш 
олду, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дюв-
лят гуруъулуьу просеси башланды. Дювлятимизин хариъи сийа-
сяти, еляъя дя дцнйанын апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяш-
килатлары иля ялагяляри милли мараглара ясасланан хятля инки-
шаф етмяйя башлады. Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллин-
дя илк мярщяля кими, ъябщя хяттиндя атяшкяс елан едилмясиня 
наил олунду. Щ. Ялийевин фяал дипломатийасы нятиъясиндя 
АТЯТ-ин Лиссабон саммитиндя (1996) бу бейнялхалг тяш-
килатын 54 цзвцндян 53-ц (Ермянистандан башга) Даьлыг 
Гарабаь проблеминин щяллиндя Азярбайъанын мянафейиня 
уйьун  принсипляри ачыг шякилдя мцдафия етди. 

1994-ъц илин сентйабрында Бакыда дцнйанын апарыъы нефт  шир-
кятляри иля «Ясрин мцгавиляси» ады алмыш мцщцм  мцгавиляляр  
баьланды. 

 1999-ъу илин апрелиндя ЭУЮАМ бирлийинин эениш бир мякан-
да йаранмасында Щ.Ялийевин юнямли хидмяти олмушдур. 

Щ.Ялийевин «Инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси 
щаггында» фярманлары Азярбайъанын дцнйайа вя Авропайа 
интеграсийасы просесинин сцрятляндирилмясиня эениш имканлар йа-
ратды. Мящз бунун нятиъясиндя Азярбайъан 1996-ъы илин ийунун-
дан Авропа Шурасына  «Хцсуси гонаг» статусу алмыш, 2001-ъи ил 
йанварын 25-дя ися онун тамщцгуглу цзвц олмушдур. 

Щ.Ялийев 1998-ъи ил октйабрын 11-дя халгын  йцксяк сийаси 
фяаллыьы шяраитиндя кечирилян сечкилярдя йекдилликля йенидян прези-
дент сечилди. 

Щ.Ялийев бир сыра бейнялхалг мцкафатлара, о ъцмлядян Бей-
нялхалг Ататцрк  Сцлщ Мцкафатына, мцхтялиф юлкя университетляри-
нин Фяхри доктору адына вя диэяр йцксяк нцфузлу фяхри адлара 
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лайиг эюрцлмцшдцр.  – 16,19,27,40,58,63,64,65,66,120,121–124, 
125–126,127–134,145–152,192,221,230,234,249,251,259,261, 
270,272,296,297,298,303. 

 
30. Язиз Ялийев, Я з и з   М я м м я д к я р и м   о ь л у 

(1897–1962) – эюркямли дювлят вя сийаси хадими, сящиййя тяш-
килатчысы. Тибб елмляри доктору, профессор. Язиз Ялийев 
мцхтялиф иллярдя Азярбайъан Клиник Институтунун директору, 
Бакы Сящиййя Шюбясинин мцдири, Азярбайъан Халг Сящиййя 
Комиссарынын мцавини вя Халг Сящиййя Комиссары, Азярбай-
ъан Дювлят Тибб Институтунун вя  Азярбайъан Дювлят Уни-
верситетинин ректору, Азярбайъан ССР Али Совети Ряйасят 
Щейятинин катиби, Азярбайъан КП МК-нын катиби, Даьыстан 
МССР Вилайят Комитясинин биринъи катиби, Азярбайъан ССР 
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини, Азярбайъан Елми-
Тядгигат Ортопедийа вя Бярпа Ъярращиййя Институтунун 
директору, Азярбайъан Щякимляри Тякмилляшдирмя Институту-
нун директору вязифясиндя чалышмышдыр. ССРИ Али Советинин вя 
Азярбайъан ССР Али Советинин депутаты олмушдур. –  16,22, 
24,125,192,201. 

 
31. Зярифя ханым Ялийева,  З я р и ф я   Я з и з  г ы з ы (1923–

1985) – эюркямли Азярбайъан офталмологу. Тибб елмляри 
доктору, профессор, Азярбайъан Милли ЕА-нын академики, 
Русийа Тибб ЕА-нын академики, Азярбайъан Республикасынын 
Ямякдар елм хадими. Эюркямли сийаси вя дювлят хадими Язиз 
Ялийевин гызы, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолдашы, прези-
дент Илщам Ялийевин анасыдыр. Зярифя ханымын Азярбайъанда 
офталмолоэийа елминин инкишафында мцстясна хидмятляри вар. О, 
вахтиля Азярбайъанда эениш йайылмыш трахоманын, дцнйа 
тяърцбясиндя биринъиляр сырасында пешя, хцсусиля кимйа вя 
електрон сянайеляриндя пешя фяалиййяти иля баьлы эюз хястя-
ликляринин юйрянилмяси, профилактикасы вя мцалиъясиня, щабеля 
офталмолоэийанын мцасир проблемляриня даир бир чох 
санбаллы тядгигатларын мцяллифидир. Щямчинин йцксяк ихтисаслы 
сящиййя кадрлары щазырланмасына бюйцк ямяк сярф етмишдир. 
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О, Üмумиттифаг Офталмологлар Ъямиййяти Ряйасят Щейя-
тинин, Совет Сцлщц Мцдафия Комитясинин, Азярбайъан 
Офталмолоэийа Ъямиййяти Идаря Щейятинин, «Вестник офтал-
молоэии» (Москва) журналы редаксийа щейятинин цзвц ол-
мушдур. Йцксяк елми наилиййятляриня эюря ССРИ Тибб ЕА-
нын М.И.Авербах адына мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 
16,125,192. 

 
32. Шящидляр хийабаны – Азярбайъанын азадлыьы, мцстягил-

лийи, ярази бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш мярд оьул вя гыз-
ларын уйудуьу мцгяддяс зийарятэащ. 1990-ъы ил йанварын 20-
дя совет ордусунун щцъуму заманы щялак олмуш онларла 
адам «Даьцстц парк»ын гярб щиссясиндя дяфн едилмишдир. 
Бура о вахтдан «Шящидляр хийабаны» адланыр. Хийабанда ейни 
заманда, Ермянистан ишьалчыларына гаршы Азярбайъан тор-
пагларынын мцдафияси уьрунда гящряманъасына щялак оланлар 
да дяфн едилмишдир. 1998-ъи илдя бурада щцндцрлцйц 22 метр 
олан ябяди мяшял – абидя гойулмушдур. – 16,44. 

 

33. Байкал–Амур маэистралы (БАМ) – Шярги Сибирдя вя 
Узаг Шяргдя Русийанын Сакит океана дямир йолу иля чыхышы. 
Цмуми узунлуьу 4300 км-дир. –  17.  

 
34. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азяр-

байъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан прези-
дентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан мар-
шрутуну мцдафия едян «Анкара бяйаннамясини» имзаламышлар. 
Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри 2006-
ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 17,28,61,63,74,140,143,182,183, 
240,297,298,301,305 

 
35. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Респуб-

ликасы яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил 
едилмишдир. Даьлыг Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали 
йашайырды. Сащяси 4 мин  км2-дир. Мяркязи Ханкяндидир.  

1988–92-ъи иллярдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя 
миллятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя 
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йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан чыхарараг 
Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 874, 884 
сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан тор-
пагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан тор-
паглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 18,48,58,68,69,70, 
72,73,99,107,111,115,169,174,175,176,177,226,235,294,308. 

 
36. Ичяришящяр –  Бакынын гала диварлары иля  ящатя олунан 

гядим щиссяси. Сащяси 22 щектардыр. Археоложи газынтылар ня-
тиъясиндя Ичяришящяр яразисиндя ики мядяни тябягя  мцяййян-
ляшдирилмишдир. XIV–XVII ясрляри ящатя едян цст тябягядян 
дцзбуъаглы вя дюрдкцнъ йашайыш евляринин галыглары, VIII–
XIII ясрляря аид алт тябягядян дцзбуъаглы формалы кичик 
отагларын галыглары, гуйулар вя с. мадди мядяниййят нцму-
няляри ашкар едилмишдир. 

Ичяришящяр орта ясрлярдя Бакынын ясас мяркязиня чеврил-
миш, XII ясрдя бурада илк гала диварлары чякилмишдир. Бу ди-
варлар 25–30 м дянизин ичярисиня узанараг Ичяришящярин гар-
шысында гапалы лиман ямяля эятирмишди. Ичяришящярин цч ясас – 
Шамахы, Салйан вя дяниз сащилиня ачылан дарвазасы олмуш-
дур.  Сыныггала (1078), Гыз галасы вя с. абидяляр Ичяришящярин 
яввялляр дянизя йахын сащядя инкишаф етдийини эюстярир. XV 
ясрдя Ширваншащлар сарайы тикилмиш, XVII ясрдя Ичяришящярдя 
чохлу карвансара вя тиъарят бинасы инша едилмиш, XVIII ясрдя 
ися Хан сарайы тикилмиш, йени су кямярляри чякилмишди. XIX 
ясрдя вя XX ясрин яввялляриндя Ичяришящярин план гурулушу 
дяйишдирилмядян кющня биналарын йериндя ясаслы даш биналар 
тикилмишдир. Бу заман гала диварларынын икинъи сырасы сюкцл-
мцш вя йалныз Шамахы дарвазасынын йанында 2-ъи дарваза 
тикилмишдир (1888). Беляликля, гоша дарваза ямяля эялмишдир. 
1977-ъи илдя Ичяришящяр Азярбайъан мемарлыьы тарихи гору-
ьуна чеврилмишдир. – 19. 

 
37. Камил Ялийев (1921–2006) – тясвири сянят устасы. Азяр-

байъан Республикасынын Халг ряссамы. 1990-ъы илдян юмрц-
нцн сонуна кими «Азярхалча» Бирлийинин рящбяри олмушдур. 
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Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едил-
мишдир. – 19. 

 
38. Мустафа Камал Ататцрк, Г а з и  М у с т а ф а   К а -

м а л (1881–1938) –Тцркийянин дювлят, сийаси вя щярби хади-
ми, Тцркийя Республикасынын баниси вя илк президенти (1923–
1938). Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы Дарданел бо-
ьазынын мцдафиясиндя (1915) шцъаят эюстярмишдир.  

Ататцрк 1919-ъу илдя «Камалчылар щярякаты»на – милли азад-
лыг щярякатына башчылыг етмишдир. 1920-ъи илдя Ататцрк Анкарада 
йени парламент – Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисини (ТБММ) 
йаратды, мяълисин вя тяшкил едилян щюкумятин сядри сечилди. 
Сакарйа чайы йахынлыьында гялябяйя эюря ТБММ Ататцркя 
маршал рцтбяси вя «Гази» Фяхри адыны вермишдир. 1922-ъи илдя 
Ататцркцн команданлыьы иля тцрк ордусу Тцркийяни хариъи 
мцдахилячилярдян тамамиля азад етди. 

Ататцрк сойады она 1934-ъц илдя ТБММ тяряфиндян ве-
рилмишдир. – 19. 

 
39. Низами Эянъяви,   И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–

1209) – дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябий-
йаты тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик поемадан 
ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами 
Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылы-
ьында дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, со-
сиал вя мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. 
Низами Эянъяви Йахын Шярг ядябиййатында мянзум роман 
жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб йаратмышдыр. Ни-
зами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмуш-
дур. Онун бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мя-
няви азадлыьы тяряннцм олунур. – 19. 

 
40. Имадяддин Нясими, ясл ады  С е й и д  Я л и (1369–1417) – 

Азярбайъан шаири вя  мцтяфяккири. Имадяддин Нясими ады иля 
дя мяшщурдур. Ясярлярини Азярбайъан, яряб, фарс дилляриндя 
йазмышдыр. Щцруфилийи йайдыьы цчцн Щялябдя щябс олунмуш, 
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«кафир», «динсиз» елан едиляряк рущанилярин фитвасы иля юлдцрцл-
мцшдцр. – 19. 

 
41. Пушкин, А л е к с а н д р   С е р э е й е в и ч (1799–1837) – 

дащи рус шаири, йени рус ядябиййатынын баниси. Пушкин рус ядяби 
дилини йени йцксяк зирвяйя галдырмышдыр. Рус поезийасынын  
«атасы олан» (Н.Г.Чернышевски) Пушкин новатор шаир кими, 
йени типли реалист шеирин, мянзум романын, тарихи повестин, 
мянзум щекайя, наьыл вя драмын эюзял нцмунялярини йарат-
мышдыр. Пушкинин Гафгаз щяйаты онун йарадыъылыьына мцстяс-
на тясир эюстярмиш, шаирин бу мювзуда йаздыьы ясярляр («Гаф-
газ ясири», «Гулдур гардашлар», «Бахчасарай фонтаны», «Га-
рачылар», «Ярзурума сяйащят») рус ядябиййатында йени сящифя 
ачмышдыр. Бакыда Пушкиня абидя гойулмушдур. – 19. 

 
42. Бюйцк Вятян мцщарибяси, бах: Икинъи дцнйа мцщарибяси. 
 
43. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа 

вя Йапонийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи 
дцнйа мцщарибяси 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын 
Полшайа эирмяси иля башланды. Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британи-
йа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан етди. 1940-ъы илин 
орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Белчика, 
Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.  

1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщари-
бяйя башлады. 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 
Карлсхорстда (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяс-
лим олмасы щаггында акт имзаланды. 

Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйа-
брын 2-дя имзаланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси 
гуртарды. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя 72 юлкя иштирак ет-
мишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин силащлы гцввяля-
риня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 милйон 
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адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьыл-
мышды. – 22,119–120. 

 

44. Васили Истратов (д.1954) – Русийа дипломаты. 2006–
2009-ъу иллярдя Русийанын Азярбайъанда Фювгяладя вя 
Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 25. 

 
45. 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 5,5 милйон няфярдир. Дювлятин башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Тбилиси 
шящяридир. – 26,72,136,137,146–152,178,218,227,259,275,307. 

 
46. Зураб Адеишвили (д.1972) – эцръц щцгугшцнасы вя си-

йаси хадими. 2004–2008-ъи иллярдя Эцръцстанын Баш проку-
рору, 2008–2012-ъи иллярдя Ядлиййя назири олмушдур. 2014-
ъц илдян Интерполун ахтарышындадыр. – 26. 

 
47. «Мярмяря» групу Стратежи вя Сосиал Арашдырмалар Вягфи – 

1985-ъи илдя Истанбулда йарадылмышдыр. Щазырда 200-дян чох 
цзвц олан бу група танынмыш сянят вя иш адамлары, назирляр вя 
миллят вякилляри дахилдирляр. Груп хариъи юлкялярин президент-
ляри, эюркямли дювлят хадимляри, нцфузлу сийасятчиляри иля мцтя-
мади олараг эюрцшляр кечирир. – 27. 
 

48. Бакы–Тбилиси –Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. 
Рясмян 2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир 
(442 км Азярбайъандан, 248 км Эцръцстандан кечир, 280 км 
ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян Ярзурума гядярдир). Кя-
мяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. – 28,74,182,240,298,305. 

 
49. Бакы–Тбилиси–Гарс– Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцрки-

йяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун тикин-
тисиня 2007-ъи илдя башланмышдыр. Йолун узунлуьу 826 км-дир. 
Эцръцстанын Ахалкалаки стансийасындан Гарс шящяриня гядяр 
олаъагдыр. Йолун чякилиши тяхминян 2015-ъи илин орталарында 
баша чатмалыдыр. – 28,74,183,234,240,242,301. 
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50. Авропа Иттифагы – 1992-ъи илдя 12 юлкяни  (Белчика, Бю-
йцк Британийа, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирланди-
йа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, 
Франса) бирляшдирян Авропа Бирлийи базасында 1993-ъц илдя 
Маастрихт мцгавилясиня ясасян йарадылмышдыр. 

Сонралар Авропа Иттифагына бир чох Авропа дювлятляри дя 
дахил олмушдур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя 
валйутанын йарадылмасыны, малын, капиталын вя адамларын  
азад щярякятиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны иряли 
сцрмцшдцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Ав-
ропа Мяркязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят 
эюстярир, 1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-
кредит сийасяти апарылыр. – 28,140,142,175,176,177,186,187, 
191,214,215,236,288. 

 

51. 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 10 милйон няфярдир. Ин-
зибати яразиси 6 вилайятя, 117 района бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Минск-
дир. – 29–56. 

 

52. Александр Лукашенко (д.1954) – Беларус дювлят хади-
ми. 1994-ъц илдян Беларус Республикасынын президентидир. – 
29–56. 

 

53. Хяляф Хяляфов, Х я л я ф   А л ы  о ь л у (д.1959) – 
дипломат, Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфир. Москвада икииллик 
Али Дипломатийа Академийасыны битирмишдир. 1997-ъи илдян 
Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр назиринин мцавинидир. – 
29,43,44,56. 

 
54. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы (АМЕА)– 

Азярбайъан Республикасында 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 Акаде-
мийасы адланыр. Азярбайъан Милли ЕА-нын ашаьыдакы бюлмя-
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ляри вар: физика; техника вя рийазиййат елмляри; кимйа елмляри; 
йер елмляри; биолоэийа елмляри; 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. – 35,305. 

 
55. Мащмуд Кяримов, М а щ м у д   К я р и м   о ь л у 

(1948–2013) – физик, физика-рийазиййат елмляри доктору, про-
фессор, академик. 2001–2013-ъц иллярдя Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын  президенти олмушдур. Илк дяфя ола-
раг йцксяк молекуллу системлярдя эцълц електрик вя магнит 
сащясинин тясири иля баш верян елементар  електрик вя молеку-
лйар просесляри, електрик вя фотоелектрик кечириъиляринин маг-
нит спин еффектлярини тядгиг етмишдир. Азярбайъан Республи-
касынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 35. 

 
56. Мяркязи Банк (Милли Банк)– Азярбайъан Республика-

сынын мяркязи банкыдыр. Онун ясас вязифяси гиймятлярин сабит-
лийинин тямин едилмяси, хариъи дюнярли валйуталара нисбятян 
милли валйутанын курсунун мющкямляндирилмяси, щямчинин 
юлкя банк  системинин  сабитлийинин   горунмасыдыр. АМБ вал-
йута тянзимлянмяси вя нязарятини щяйата кечирир, хариъи дюв-
лятлярля щесаблашма гайдаларыны мцяййян едир, хариъи валйута 
ещтийатларыны идаря едир. АМБ щямчинин Азярбайъан Рес-
публикасынын тядийя-щесаблама балансынын тяртибиня рящбярлик 
едир. – 35. 

 
57. Елман Рцстямов, Е л м а н   С и р а ъ   о ь л у (д.1952)  – 

игтисад елмляри намизяди. 1995-ъи илдян Азярбайъан Милли 
Банкы Идаря Щейятинин сядридир. – 35. 

 
58. Пйотр Прокопович (д.1942) – беларус дювлят хадими, 

1998–2011-ъи иллярдя Беларус Республикасы Милли Банкы Идаря 
Щейятинин сядри. 2012-ъи илдя Беларус президентинин кюмяк-
чиси. 2013-ъц илдян Беларус Назирляр Совети сядринин мцави-
нидир. – 35. 
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59. Серэей Мартынов (д.1955) – Беларусун дювлят хадими 
вя дипломат, 2003–2012-ъи иллярдя Беларусун Хариъи Ишляр 
назири олмушдур. – 35,36. 

 
60. Исмят Абасов, И с м я т  Д у р с у н  о ь л у  (д.1954) – 

игтисадчы, игтисад елмляри намизяди. 2008–2013-ъц иллярдя Азяр-
байъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты назири олмушдур. 
2013-ъц илдян Баш назирин мцавинидир.  – 35,56. 

 
61. Елдар Мащмудов, Е л д а р   Я щ м я д  о ь л у (д.1956) –  

Азярбайъан дювлят хадими, эенерал-полковник. 2004-ъц илдян 
Милли Тящлцкясизлик назиридир. – 36. 

 
62. Рамил Усубов, Р а м и л  И д р и с   о ь л у (д.1948) – 

Азярбайъанын Дювлят хадими, эенерал-полковник. 1994-ъц 
илдян Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр назиридир. – 
36,103. 

 

63. Владимир Наумов (д.1956) – Беларус дювлят вя иътимаи 
хадими, милис эенерал-лейтенанты. 2000–2001-ъи иллярдя  Бела-
русун Дахили Ишляр назири олмушдур. – 36. 

 

64. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 
107 км2, ящалиси 324,7 мин няфярдир. Эянъя Азярбайъанын 
гядим шящярляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. 
Бязи мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя 
(е.я.336–323) салындыьыны гейд етмишляр. – 38,268,274–277. 

 

65. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 
8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имзала-
дыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярара-
сы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйабрын-
да МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 12 мцт-
тяфиг республикасы – Азярбайъан, Беларус, Ермянистан, Эцр-
ъцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Юзбякистан, Руси-
йа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахилдир. МДБ-нин 
1993-ъц илдя гябул едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы бирэя 
фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
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тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цму-
ми игтисади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин 
вя рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя 
ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтя-
шяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщяд-
лярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; 
Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлят-
лярарасы игтисади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан 
Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 39,286,309. 

 

66. Одесса–Броди – Одесса вя Броди шящярляри арасында чя-
килян вя «Дружба» кямяри иля бирляшдирилян нефт кямяри. Кямя-
рин узунлуьу 667 км-дир. 2001-ъи илдя ахыдылан нефтин  мигдары 
14,5 милйон тон олмушдур. Бу кямярля Хязяр вя Газахыстан 
нефтинин Тцркийя боьазларындан ютцрцлмякля Шярги, Мяркязи вя 
Шимали Авропайа  чатдырылмасы  нязярдя тутулурду. – 41. 

 

67. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы 
(БМТТШ) – БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм орга-
ны. БМТ-нин Низамнамясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящ-
лцкясизлийин горунмасында ясас мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц 
вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, АБШ), 
10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир сяся 
маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц 
сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 47,108,177,236 

 
68.  ССРИ,   С о в е т   С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а л а р ы   И т- 

т и ф а г ы – 1922–1991-ъи  иллярдя дцнйанын ян бюйцк вя гцдрятли 
дювлятляриндян бири. Тяркибиндя 15 мцттяфиг республика, 20 мухтар 
республика, 8 мухтар вилайят олмушдур. –  49,53,127,169,189,221. 

 
69. Минск автомобил заводу (МАЗ) – аьыр йцкдашыйан авто-

мобилляринин, щямчинин автобус, троллейбус вя гошма 
техникасынын ихтисаслашмыш Беларус автомобилгайырма (МАЗ) 
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компанийасы. МАЗ автомобилляри дцнйанын 45 юлкясиня 
ихраъ едилир. МАЗ-ын номенклатурасына 400-дян чох модел, 
модификасийа вя комплектляшдирилмиш аваданлыг дахилдир. – 55. 

 

70. Эянъя автомобил заводу – 1986-ъы илдя тямяли гойулан бу 
завод 1989-ъу илдя фяалиййятя башламалы иди. ССРИ-нин сцгуту бу иши 
йарымчыг гойду. Завод анъаг 2004-ъц илдя истисмара бурахылды. 
Завод ГАЗ–11113 «ОКА» ортатоннажлы машынлар истещсал едир. 
Заводун истещсал эцъц лайищяйя ясасян 30000 ядяд ортатоннажлы 
автомобиллярин истещсалы цчцн щесабланмышдыр. – 55,56. 

 

71.  9 май – Фашизм Алманийасы цзяриндя Гялябя эцнц. –55, 
119–120. 
 

72. «Агролизинг» – 2004-ъц илдя тясис едилмишдир. Ширкят юлкянин 
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин структуруна дахилдир. Тяшкилатын 
юлкянин 55 районунда хидмят мянтягяляри вардыр. – 56,269. 

 
73. Яли Щясянов, Я л и   Ш а м и л   о ь л у (д.1948) – мцщян-

дис-механик. 1998-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Баш на-
зиринин мцавини, Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри 
цзря Дювлят Комитясинин сядридир. 1995–2000-ъи иллярдя Милли 
Мяълисин цзвц олмушдур. – 57. 

 

74. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати район.  
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1094 км2, ящалиси 188,4 
мин няфяр. 1993-ъц илдя Аьдам шящяри вя яксяр кяндляри ермяни 
гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 58. 

 

75. Лачын – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1835 км2, ящалиси 73,1 
мин няфярдир. 1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал 
едилмишдир. – 58,71,73. 

 
76. Хоъалы сойгырымы  – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на 

кечян эеъя ермяни силащлы гцввяляри вя Ханкяндиндя йерля-
шян Русийанын 366-ъы алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа 
щяр тяряфдян щцъум етмиш, шящяри тамамиля йандырмышлар; 
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1000 няфярдян артыг азярбайъанлы  юлдцрцлмцш, йцзлярля шя-
щяр сакини йараланмыш, иткин дцшмцшдцр. – 58,152. 

 

77. Хоъавянд (1930–91-ъи иллярдя Мартуни району) – 
Азярбайъан Республикасында инзибати район. Кичик Гафгаз-
да Гарабаь силсилясинин ъянуб-шярг щиссясиндя йерляшир. Сащяси 
1458 км2, ящалиси 42,6 мин няфярдир. Мяркязи Хоъавянд шящя-
ридир. 1992-ъи  илдя ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал 
едилмишдир. – 58. 

 
78. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядя-

биййатда Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гара-
баь ханы Пянащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстя-
рился дя, тядгигатлар Шушанын гядим йашайыш мянтягяси олду-
ьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан Шуша бир 
мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь 
ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартын-
да ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын няти-
ъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля 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 ишьал етдиляр. Щазыр-
да Шуша йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 58,59,60,72. 

 

79. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас 
фяалиййяти  нефт вя газ ещтийатларына даир сазишлярин щяйата кечирил-
мяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын ялдя етдийи эялирлярин 
топланмасыны, сямяряли идаряетмясини, эяляъяк нясилляр цчцн 
сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят гурумудур.  – 
58,61,65,184,185,219,302. 

 

80. Фцзули (1959-ъу илядяк Гарйаэин району) – Азярбайъан 
Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олун-
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мушдур. Сащяси 1386 км2, ящалиси 123,3 мин няфярдир. – 60. 
 
81. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят ишля-

риня бахан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин нойабрында 
йарадылмыш, 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Али органы ики 
илдян бир чаьырылан конфрансдыр. Катиблийи Парисдядир. Азяр-
байъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цзвцдцр. – 60. 

 

82. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакы-
да «Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» 
йатагларынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя  
щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында 
дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мцгавиля. – 
66,297. 

 

83. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йара-
дылмышдыр. 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 етмякдир. – 70,72, 
73,174,175,177,226. 

 

84. Кялбяъяр – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-
йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1936 км2, ящалиси 
86,7 мин няфярдир. 1993-ъц илдя ермяни силащлы гцввяляри тяря-
финдян ишьал едилмишдир. – 71. 

 
85. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада 

дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлан-
тик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. Сащяси 9,14 
милйон км2, ящалиси 280 милйон няфяря йахындыр. Инзибати ъящят-
дян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы (Нц-
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майяндяляр Палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы 
президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 72,177,179,180, 
181,184,185,217,236,243,291–292,299,305,306,308,204. 

 
86. Франса, Ф р а н с а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби 

Авропада дювлят. Сащяси 551 мин км2, ящалиси 58,4 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 95 департаментя бюлцнцр. Га-
нунвериъи  органы ики палатадан (Милли Мяълис вя Сенат) ибарят 
парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти президент вя На-
зирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 72,118, 
174–190,196–197,226,242. 

 
87. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы 

тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авро-
пада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя 
чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щц-
гугларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юл-
кяляринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. 
ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мясля-
щят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Ка-
тибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цз-
вцдцр. – 72,177,187,236. 

 
88. ЭУАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггын-

да мцгавилянин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан сонра 
щямин сяняди бяйянян юлкялярдян – Эцръцстан, Украйна, 
Азярбайъан вя Молдовадан ибарят гейри-рясми «дюрдляр 
групу» йарадылды. Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды 
(10 октйабр 1997). 2005-ъи илдя ися Юзбякистан  гуруму тярк 
етди.  – 72,136,178, 179,236. 

 
89. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада дювлят. Сащяси 603,7 мин км2, ящалиси 46,5 
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи орга-
ны – РАДА – 72,136,137,178,260. 
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90. Молдова, М о л д о в а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-
Шярги Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 4,36 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 40 района бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламент-
дир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 72,178. 

 
91. Алманийа,  А л м а н и й а  Ф е д е р а т и в  Р е с п у б - 

л и к а с ы – Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин км2, 
ящалиси 81,9 милйон няфярдир. АФР тяркибиндя 16 яразиси олан 
федерасийадыр. Дювлят башчысы президент, щюкумят башчысы ися 
федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимиййят органы  парла-
ментдян – Бундестаг вя Бундерсатдан ибарятдир. Пайтахты 
Берлин шящяридир.  – 75,98,198,215,260,285. 

 
92. Лцгвигсщафен – Алманийанын ъянуб-гярбиндя шящяр. 

Ящалиси 165 мин няфярдир. – 75. 
 

93. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км ши-
мал-гярбдя, Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 
83 км2, ящалиси 329,3 мин няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш 
мянтягяси олан Сумгайыт 1938-ъи илдя Бакы нефт сянайесини 
електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик Стансийасы-
нын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакы-
дан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяри олду. Сянайесиндя  
кимйа вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 75. 

 
94. Камерун,  К а м е р у н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Мяркязи Африкада дювлят. Сащяси 475,4 мин км2, ящалиси 13,6 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 10 яйалятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Мяъ-
лисдир. Пайтахты Йаундадыр. – 78. 

 
95. Пол Биййа (д.1933) – Камерун сийаси вя дювлят хади-

ми. 1982-ъи илдян Камерунун президенти. – 78. 
 
96. Йямян, Й я м я н   Р е с п у б л и к а с ы – Ярябистан 

йарымадасынын ъянуб щиссясиндя дювлят. Сащяси 532 мин км2, 
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ящалиси 16,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 17 яйалятя (гу-
бернаторлуьа) бюлцнцр. Дювлят башчысы Президент Шурасыдыр. 
Пайтахты 1990-ъы илдян Сянадыр. Ядян игтисади шящяр статусуна 
маликдир. – 79. 

 

97. Яли Абдуллащ Салещ (д.1932) – маршал, 1994-ъц илдян 
Йямян Республикасынын президенти. – 79. 

 
98. Норвеч,  Н о р в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропада  

дювлят. Сащяси 387 мин км2,  ящалиси 4,4 милйон няфярдир. Инзи-
бати яразиси 19 фцлкейя (графлыьа) бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, 
ганунвериъи органы икипалаталы (стортинг лагтинг вя оделстинг) 
парламентдир. Пайтахты Ослодур. –  82,83,310. 

 
99. В Щаралд (д.1937) – 1991-ъи илдян Норвечин кралы. В Крал 

Улафин оьлу. – 82. 
 

100. Столтенберг  Йенс (д.1959) –Норвечин дювлят вя 
сийаси хадими. Яввялляр Норвечин Енерэетика, Тиъарят, 
Малиййя назирляри вязифясиндя чалышмышдыр. 2000–2002-ъи илляр, 
2005-ъи илдян ися йенидян Норвечин Баш назири олмушдур. 
Онун щюкумяти эендер (10 киши, 10 гадын назир) бяра-
бярлийиндя фяалиййят эюстярир. – 83. 

 
101. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал-шяргиндя 

вя Асийанын Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин 
км2, ящалиси 61 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Га-
щиря шящяридир. – 84–117. 

 
102. Щцснц Мцбаряк,  С е й и д  М я щ я м м я д   (д.1928) – 

1975–81-ъи иллярдя Мисир Яряб Республикасынын витсе-президенти, 
1981–2011-ъи иллярдя президенти олмушдур. – 84–117. 

 

103. Гащиря – Мисирин пайтахты. Нил чайы сащилиндя йерляшир. 
Африкада ян бюйцк шящяр. Ящалиси 9,9 милйон няфярдир. Гащирянин 
ясасыны 969-ъу илдя Фатимиляр сяркярдяси Ъювщяр ял-Сагали гой-
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мушдур. Гащиря мемарлыг вя археоложи абидялярля зянэиндир. Шя-
щярдя гядим  абидяляр – ибн Тулун (ЫХ яср) вя ял-Язщар мяс-
ъидляри (Х яср), Сяба Бянат (ХЫ яср) вя Умм Эцлсцм (1122) мяг-
бяряляри, Сялащяддин галасы (1176–83), Султан Гаит бяй мягбяряси 
вя мясъиди (1472–74) горунуб сахланылыр. – 84–117. 

 

104.  ял-Язщяр – мцсялман дини вя дцнйяви тящсил мцяссися-
ляри комплекси. Х ясрдя Гащирядя ял-Язщар мясъиди няздиндя 
йарадылмышдыр. Тяркибиндя ял-Язщяриын Али Елми Шурасы, Ис-
ламшцнаслыг академийасы, ял-Язщяр университети (университетин 
шярият, илащиййат, яряб дили, мцщяндислик, кянд тясяррцфаты, тибб 
факцлтяляри,гадын коллеъи) вар. – 93–94. 

 
105. Ъизя, я л - Ъ и з я – Мисирдя шящяр. Ири тиъарят вя туризм 

мяркязидир. Ъизя йахынлыьында Гядим Мисир фиронлары Хеопс, 
Хефрен вя Микеринин е.я. 3-ъц миниллийин 1-ъи  йарысында тикилмиш вя 
еллинизм дюврц ядябиййатында дцнйанын йедди мюъузяси сирасына  
дахил едилмиш язямятли ещрам-сярдаба комплексляри. Бунлардан 
ян бюйцйц Хеопс ещрамыдыр. Хефрен ещрамынын йахынлыьындакы 
гайада мющтяшям сфинкс щейкяли («Бюйцк сфинкс», узунлуьу 57 
метр, щцндцрлцйц 20 метр) чапылмышдыр. Ещрамларын йерляшдийи 
сащядя Гядим Мисир ясилзадяляринин дяфн олундуьу 7 миндян 
артыг сярдабада газынты ишляри апарылыр. – 95. 

 
106. Хеопс, Х у ф у – е.я. ХХВЫЫ  ясрин яввялиндя Мисир фирону 

Хеопсун щакимиййят дюврцня аид салнамялярдян щиссяляр вя 
Хеопсун бядявиляр цзяриндя гялябясини якс етдирян гайацстц тяс-
вирляр индийядяк галмышдыр. Хеопсун Ъизядяки ещрамы Мисирин ян 
бюйцк ещрамларындандыр. – 95. 

 

107. Хефрен – ЫВ сцлаляйя аид (е.я. ХХВЫЫ ясрин сону – е.я. 
ХХВЫ ясрин яввялляриндя)  Мисир фиронунун сярдабасы. Бюйцк-
лцйцня эюря Хефрен (щцндцрлцйц 143,5м) Хеопсдан сонра икинъи 
йери тутур. – 95. 

 
108.  Бюйцк  Британийа,   Б ю й ц к   Б р и т а н и й а   в я   Ш и -

м а л и    И р л а н д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   –  Гярби 
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Авропада дювлят. Б.Британийа адасы, Ирландийа адасынын шимал-
шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, Щебрид, Шетленд 
адалары вя  бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащяси 244,1 мин 
км2, ящалиси 58,8 милйон няфярдир.  Инзибати ъящятдян графлыглара 
вя графлыг щцгугунда  олан шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон 
хцсуси инзибати ващиддир. Б.Британийа парламентли монархийадыр. 
Пайтахты Лондон шящяридир. – 96,98,185,219,244,245,290,320. 

 

109. Янвяр Сядат (1918–1981) – Мисир дювлят вя сийаси 
хадими, 1970–81-ъи иллярдя Мисир президенти, «Азад за-
битляр» тяшкилатынын рящбярляриндян бири, Ъамал Ябдцл На-
сир заманында витсе-президент. 1979-ъу илдя Исраил иля 
Кемп-Девид сцлщ сазиши имзаламыш (1979); 1981-ъи илдя 
щярби парад заманы гятля йетирилмишдир. Нобел сцлщ мцка-
фаты лауреаты. – 96. 

 

110. Мящяммяд Яли паша (1769–1849) – 1805-ъи илдян 
Мисир щюкмдары, 1953-ъц иля гядяр юлкяни идаря едян 
сцлалянин баниси, ордуда вя администрасийа апаратында ис-
лащатлар етмиш, юлкядя кянд тясяррцфатынын вя фабрик, сяна-
йенин инкишафына наил олмушдур. Мцщарибя едяряк демяк 
олар ки,  Мисири Тцркийядян айырмышдыр. – 96–97. 

 

111. Ъамал Ябдцл Насир (1918–1974)  – Мисир дювлят, 
сийаси вя щярби хадими. 1949-ъу илдя «Азад забитляр» тяшки-
латына башчылыг етмиш вя 1952-ъи илдя юлкядя дювлят чеврилиши 
етмишдир. 1953-ъц илдя Баш назирин мцавини, 1954–56-ъы ил-
лярдя Баш назир, 1956-ъы илдян президенти олмушдур. 1963-
ъц илдян Яряб Сосиалист Иттифагынын сядри иди. Ъамал Ябдцл 
Насир Сцвейш каналыны миллиляшдирмиш вя Мисиря гаршы 
Инэилтяря–Франса–Исраил тяъавцзцня (1956) гаршы Мисир хал-
гынын мцбаризясиня башчылыг етмишдир. Мисирин Исраилля мц-
щарибядя мяьлубиййятиндян, Синай йарымадасынын Исраил тяря-
финдян ишьал едилмясиндян сонра президентликдян истефайа эет-
мяк истяся дя истефасы гябул едилмямишдир. – 96. 

 

112. Яййубиляр – Йахын Шяргдя сцлаля. Ясасыны Мисирдя 
Фатимилярин сцгутундан сонра 1171-ъи илдя Сялащяддин 



 350

гоймушдур. Сцлаля Сялащяддинин атасы Яййуби Шадинин ады 
иля адландырылмышдыр. Яййубилярин мцхтялиф голлары ХЫЫ–ХЫЫЫ 
ясрлярдя Мисирдя, Сурийада, Месопатамийада, Ъянуби 
Ярябистанда щакимиййятдя олмушлар. Яййубилярин ясас 
Мисир голу 1250-ъи илдя мямлцклярин суи-гясди нятиъясиндя 
сцгут етмишдир. – 97. 

 
113. Мисир музейи – Гядим Мисир инъясянятинин шащ 

ясярляринин горунуб сахландыьы мябяд. Ясасы 1858-ъи илдя 
Гащирядя О.Марретом тяряфиндян гойулмушдур. Бу дюв-
рцн инъясяняти техники камиллийини  вя декоратив зярифлийини 
сахламагла йанашы, академик инъясянятин хцсусиййятлярини 
дя юзцндя якс етдирир. Фирон Тутанхамонун сярдабасын-
дан тапылмыш яшйалар – гызыл маска, таъ, габлар, цзяри тяс-
вирли мцърцляр (е.я.ХЫВ ясрин 1-ъи йарысы), Тутанхамонун 
саркофагыны мцщафизя едян илащя Селкетин фигуру (е.я.ХЫВ 
яср), Мисир инъясянятинин инъиляри  бу музейдя горунуб 
сахланылыр. – 97–98. 

 

114. Истанбул  (1453-ъц илядяк Константинопол) – Тцрки-
йядя ян бюйцк шящяр. Истанбул илинин инзибати мяркязи. Сащяси 
285,4 км2, ящалиси 16 милйон няфярдир. Мярмяря дянизи йа-
хынлыьында Босфор боьазынын щяр ики сащилиндядир. Шящярин чох 
щиссяси Авропада, аз щиссяси Асийададыр. Ясасы е.я. 660-ъы илдя 
Бизанс кими гойулмушдур. Ерамызым 330-ъу илиндя Рома 
императору Константинин шяряфиня Константинопол адланды-
рылмышдыр. 395-ъи иля гядяр Рома империйасынын, 395–1453-ъц 
иллярдя фасилялярля Бизансын пайтахты олмушдур. 1453-ъц илдя 
Османлв империйасы Константинолу тутмуш вя Истанбул ад-
ландырылмышдыр. 1453–1918-ъи иллярдя Османлы  империйасынын, 
1923-ъц иля кими Тцркийя Республикасынын пайтахты олмушдур. 
– 97. 

 
115. Айасофийа, М ц г я д д я с   С о ф и й а   м я б я д и – 

Истанбулда Бизанс дюврцня аид эюркямли мемарлыг абидяси. 
Император Йустинианын дюврцндя Константинополда Тралли 
Анфими вя Милетли Исидор тяряфиндян тикилмишдир (532–537). 
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Тцркляр шящяри фятщ етдикдян (1453) сонра ЫЫ Султан Фатещ 
Мящяммяд гялябянин рямзи кими, килсяни ъамейя чевиряряк 
Айасофийа адландырмышдыр. Цчнефти эцнбязли базиликадан 
ибарят олан Айасофийанын узунлуьу 77 м-дир. Паруслар цзя-
риндя гурулмуш, щцндцрлцйц 55,60 м, диаметри 31,36 м олан 
эцнбяз мцряккяб йарымэцнбязляр системинин кюмяйиля бина-
нын базиликалы  щиссясиня бирляшдирилмишдир. Бу, Айасофийанын 
дахилиня мющтяшямлик вя ащянэдарлыг верир. Йарымэцн-
бязлярин вя парусларын ритмик «учушу», эцнбязин отура-
ъаьында ачылмыш 40 пянъярядян сцзцлян ишыг нящянэ эцнбязин 
сямада пярваз етмяси еффектини йарадыр. Айасофийа 1935-ъи 
илдян музейдир; 1991-ъи илдян гисмян ъаме  кими дя фяалиййят 
эюстярир. – 97. 

 
116. Фива – Гядим Мисирин ян  бюйцк шящярляриндян вя мя-

дяниййят мяркязляриндян бири. Е.я. 3-ъц миниллийин орталарындан 
мялумдур. ХВ сцлаля (е.я.ХХЫЫ – ХХ ясрляр) дюврцндя Миси-
рин пайтахты олмуш, ХХЫЫ–ХХЫЫЫ сцлаляляр (е.я. Х – е.я. ВЫЫЫ 
ясрляр) заманы сийаси мяркяз кими ящямиййятини итирмиш, дини 
мяркяз олараг галмышдыр. ХЫХ ясрин 1-ъи йарысындан Фивада 
археоложи газынты вя бярпа ишляри апарылыр. 

Фива яразисиндя мябяд ансамбллары, некрополлар вя фирон-
ларын дяфн мябядляринин харабалыьы галмышдыр.  Фива йахынлыьын-
дакы Дейр ял-Бящридя йерляшян Гядим Мисир мемарлыг 
комплексляри ашкар едилмишдир. – 98. 

 
117. Тутанхамон, Й е н и   п а д ш  а щ л ы г (ХВЫЫЫ сцлаля) 

дюврцндя Мисир фирону (е.я.тягр. 1400–1392) 12 йашында 
Тутанхатон ады иля щакимиййятя эялмиш, юлкяни яслиндя вязир 
Ейе вя б. идаря етмишдир. Тутанхамон дюврцндя Ехнатонун 
(ЫВ Аменщотен) дини ислащатлары ляьв едилмиш, Амон Алла-
щына ситайиш бярпа едилмиш, фиронун игамятэащы Ехнатон 
шящяриндян Фивайа кючцрцлмцшдц. 1922-ъи илдя Тутанха-
монун сярдабасы ашкар едилмишдир. Бу, инъясянят нцмуняляри 
иля зянэин олан йеэаня талан едилмямиш сярдабадыр. – 98. 
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118. Белчика, Б е л ч и к а   К р а л л ы ь ы – Гярби Авропада 
дювлят. Сащяси 30,5 мин км2, ящалиси 10,8 милйон няфярдир. 
Белчика конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, га-
нунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Брцссел-
дир. – 98. 

 

119. Азад  Рящимов,  А з а д  А р и ф   о ь л у  (д.1964) – 
2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасы Эянъляр вя Идман на-
зиридир. – 102. 

 

120. Фикрят Мяммядов, Ф и к р я т   Ф я р р у х   о ь л у 
(д.1955) – Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя назири, ЫЫЫ 
дяряъя Дювлят ядлиййя мцшавиридир. Мящкямя–Щцгуг Шура-
сынын сядридир. – 102. 

 

121. Щейдяр Бабайев, Щ е й д я р   А й д ы н   о ь л у (д.1957) – 
игтисадчы. 1999–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин сядри, 
2005-ъи илин октйабрындан 2008-ъи иля гядяр Азярбайъан Респуб-
ликасынын Игтисади Инкишаф назири олмушдур. – 102. 

 

122. АзярТАъ (Азярбайъан Дювлят Информасийа Аэентлийи) – 
Азярбайъанда информасийа органы. 1920-ъи илдя йарадылмышдыр. 
Яввялляр Азяринформ адланырды. 1992-ъи илдян АзярТАъ Дювлят 
Информасийа, 2015-ъи илдян Азярбайъан Дювлят Информасийа 
Аэентлийидир. Азярбайъан Республикасы мятбуаты, телевизийа вя 
радиосу цчцн хариъи вя дахили информасийаны йайыр, республиканын 
щяйаты щаггында юлкядя вя хариъдя йайымланмаг цчцн инфор-
масийа верир. – 102. 

 

123. Аслан Асланов, А с л а н   Я щ м я д   о ь л у (д.1951) – 
журналист. 2002-ъи илдян Азярбайъан Дювлят Информасийа Аэент-
лийинин – 2015-ъи илдян  Баш директордур. Азярбайъан Республика-
сынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 102. 

 

124. Елмар Мяммядйаров, Е л м а р  М я щ я р р я м   о ь- 
л у (д.1960) – тарих елмляри намизяди, дипломат. 1995–98-ъи 
иллярдя Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя Бейнялхалг Тяш-
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килатлар Идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-да Азяр-
байъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя Италийада 
Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. – 103,104. 

 

125. Азярбайъан Милли Китабханасы, (М.Ф.Ахундов адына) – 
Азярбайъан Республикасында ян бюйцк китабхана; республи-
када чап олунан ясярлярин бюйцк китабсахлайыъысы, китабхана-
шцнаслыг вя библиографийа цзря елми-методик мяркяз. 1923-ъц 
илдя Бакыда йарадылмышдыр. Китабхана фондунда 4528752 
нцсхя ядябиййат сахланылыр. 26 шюбя, 47 бюлмя фяалиййят 
эюстярир. Китабхананын надир китаблар бюлмясиндя тарихи вя 
елми ящямиййятя малик 3500-дян чох гиймятли ясяр, о ъцмлядяр 
Санкт–Петербургда няшр олунмуш илк Азярбайъан чап китабы 
(1720), Азярбайъан  ядябиййатынын Низами, Хагани, Нясими, 
Фцзули, Саиб Тябризи, А.Бакыханов, эюркямли шяргшцнас Мирзя 
Казым бяй вя башга классикляринин ясярляринин надир нцсхяляри 
сахланылыр. Милли Китабхана Азярбайъан щаггында йазылмыш 
ясярляри вя Азярбайъан мцяллифляринин хариъи юлкялярдя няшр 
олунмуш ясярлярини, дцнйа ящямиййятли диэяр няшрляри топлайыб 
мцщафизя едян милли мядяниййят мяркязидир. – 103. 

 

126. Исэяндяриййя китабханасы – гядим дюврцн ян мяшщур 
китабханасы. Е.я. 3-ъц ясрин яввялляриндя Исэяндяриййя му-
сейону няздиндя йарадылмышды. Исэяндяриййя китабханасына 
эюркямли алимляр – Ератосфен, Зенодот, Каллимах вя 
башгалары башчылыг етмишляр. Фондунда 100 миндян 700 
минядяк ъилд китаб олмушдур. Исэяндяриййя мцщарибяси 
дюврцндя (е.я.47-ъи ил) Исэяндяриййя китабханасы йанмыш, 
сонрадан йеня бярпа едилмишдир. Ерамызын 391-ъи илиндя 
Исэяндяриййя китабханасынын бир щиссясини фанатик христианлар 
даьытмыш, яряблярин щакимиййяти дюврцндя (ВЫЫ–ВЫЫЫ яср) 
китабхана тамамиля мящв едилмишдир. – 103. 

 

127. Ъащанэир Ясэяров, Ъ а щ а н э и р   Ъ я л а л   о ь л у 
(д.1950) – тяййарячи. 1991–93-ъц иллярдя Авиасийа Ишчиляри Щям-
карлар Иттифагы Республика Комитясинин сядри, 1996-ъы илдян 
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«Азярбайъан Щава Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин 
сядридир. – 103.   

 
128. Яряб Дювлятляри Ъямиййяти (ЯДЪ) – мцстягил яряб 

дювлятляринин мящялли тяшкилаты, ясасы 1945-ъи илдя гойулмуш-
дур. Фялястин Азадлыг Тяшкилаты 1964-ъц илдян ъямиййятин 
ишиндя иштирак едир. Ъямиййятин низамнамяси иштиракчы дюв-
лятляр арасында мцнасибятлярин мющкямляндирилмясини, 
онларын сийаси фяалиййятинин ялагяляндирилмясини, истиглалий-
йят вя суверенлийинин мцдафия олунмасыны вя с. нязярдя ту-
тур. Ъямиййятин рящбяр органы Ъямиййят Шурасыдыр. Шурайа 
яряб юлкяляринин дювлят вя щюкумят башчылары, йахуд он-
ларын мцвяккилляри дахилдир. – 104,105–109,110,111,115. 

 
129. 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 62,2 
милйон няфярдир. Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 
24 остана бюлцнцр.  Али ганунвериъи щакимиййят органы 4 ил 
мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти Баш на-
зир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 105,116,117,173,180,181, 
225. 

 
130. Фялястин – Исраил–Яряб мцнагишяси – БМТ Баш Мяъли-

синин 1947-ъи ил гярарына ясасян Бюйцк  Британийа мандатлыьы 
ляьв едиляряк Фялястин яразисиндя мцстягил яряб вя йящуди 
дювлятляри (Исраил вя Фялястин) йарадылмалы иди. 1948–49 вя 
1967-ъи илдя Фялястин Яряб Дювляти цчцн айрылмыш бюйцк бир 
яразини Исраил ишэал етди. Исраил щюкумяти Фялястин торпаг-
ларыны бу эцнядяк ишьал алтында сахлайыр. Фялястин халгынын 
азадлыг вя юз мцгяддяратыны тяйин етмяк щцгугуна зидд 
олараг Исраил щаким даиряляри анъаг Исраил дювляти дахилиндя 
Фялястин халгына «мухтариййят щцгугу» верилмяси планыны 
иряли сцрцрляр. Фялястин яряб халгынын гануни щцгуглары уь-
рунда мцбаризя апаран Фялястин Азадлыг Тяшкилаты (ФАТ) 
ися бу планы гятиййятля рядд едир. ФАТ-ны 115 юлкя таныйыр, 
82 юлкядя нцмайяндялийи вар. 1973-ъц илдян бяри ФАТ 
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Фялястин яряб халгынын йеэаня гануни нцмайяндяси кими 
таныныр. – 105,115,116. 

 

131. Ираг, И р а г   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-Гярби Аси-
йада – Дяъля вя Фярат чайлары щювзясиндя нефт ихраъ едян юлкя. 
Сащяси 438,3 мин км2, ящалиси 36 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 18 мцщафазайа бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, щюку-
мят башчысы ися Баш назирдир. Юлкя АБШ вя НАТО юлкяляри иля 
мцщарибя вязиййятиндя олдуьу цчцн али ганунвериъи органы йох-
дур. Пайтахты Баьдаддыр. – 116,180,182,291. 

 

132. Бейнялхалг Атом Енержиси Аэентлийи (БАЕА) – БМТ 
йанында 1957-ъи илдя атом енержисиндян динъ мягсядлярля исти-
фадя сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк цчцн 
йарадылмышдыр. 100-дян артыг юлкя бу аэентлийин цзвцдцр. Ига-
мятэащы Вйанададыр. – 117. 

 

133. Никола Саркози (д.1955) –Франса дювлят вя сийаси ха-
дими. 2007–12-ъи иллярдя Франса Республикасынын президенти 
олмушдур. 1993–95, 2002–2004 вя 2005–2007-ъи иллярдя Франса 
щюкумятиндя назир вязифясиндя чалышмышдыр. – 118. 

 

134. Щязи Асланов, Щ я з и   Я щ я д   о ь л у (1910–1945) – 
танк гошунлары гвардийа эенерал-майору, ики дяфя Совет Иттифагы 
Гящряманы. Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян дюйцш-
лярдя иштирак едян Щ.Асланов Сталинград вурушмасында, 55-ъи 
ялащиддя танк полку фелдмаршал Манштейнин танк ордусунун 
дармадаьын едилмясиндя хцсуси мящарят эюстярмишдир. 1944-ъц 
илдя Щ. Аслановун 35-ъи гвардийа танк бригадасы Белорусийаны, 
Прибалтика республикаларыны азад етмяк уьрундакы вуруш-
маларда хцсусиля фярглянмишди. Щ.Асланов Митаьа шящяри йахын-
лыьындакы вурушмада гящряманъасына щялак олмушдур. – 119, 
120. 

 

135. 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 Ре-
эионал Сящмдар Су Ъямиййятинин, 2004–2005-ъи иллярдя «Азяр-
су» Сящмдар Ъямиййятинин президенти олмушдур.  



 356

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин цзвц, 2005-ъи 
илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядридир. Йе-
ни Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвцдцр. – 123,126. 
 

136. Тоьрул Няриманбяйов, Т о ь р у л   Ф я р м а н   о ь л 
у (д.1930) – ряссам. Азярбайъан вя ССРИ халг ряссамы. 
Мяишят, портрет, мянзяря вя натцрморт жанрларында, моне-
ментал бойакарлыг, иллцстрасийа вя театр ряссамлыьы сащясиндя 
фяалиййят эюстярир. Йарадыъылыьында монументал бойакарлыг 
мцщцм йер тутур. «Гобустан кюлэяляри» (Ф.Гарайев), «Йед-
ди эюзял» (Г.Гарайев), «Мин бир эеъя» (Ф.Ямиров) балетля-
риня вердийи бядии тяртибат Азярбайъан театр ряссамлыьынын 
гиймятли нцмуняляриндяндир. Азярбайъан вя ССРИ Дювлят 
мцкафатлары лауреатыдыр. – 124. 

 

137. Тамерлан Ялийев, Т а м е р л а н   Я з и з  о ь л у  
(1921–1997) – Азярбайъан тибб елминин эюркямли нцмайян-
дяси, Ямякдар елм хадими. Дювлят мцкафаты лауреаты, тибб 
елмляри доктору, профессор.  

Тамерлан Ялийев 250-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 12 
монографийанын, дярслик вя дярс вясаитляринин, методики 
тювсийялярин вя сямяряляшдириъи тяклиф вя ихтираларын, щямчинин 
чохсайлы елми-кцтляви мягалялярин мцяллифи олмушдур. – 125. 
 

138. Азярбайъан Дювлят Эянъ Тамашачылар Театры – ХХ яс-
рин 20-ъи илляриндя йаранмыш Азярбайъан театры. 1936-ъы илдян 
Азярбайъан Дювлят Эянъ Тамашачылар Театры адланыр. Ютян 
мцддят ярзиндя театрда 513 йени тамаша щазырланмыш, 33505 та-
маша эюстярилмишдир. – 132. 

 
139. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı – Bakıda Səməd 

Vurğun adına rus dilində fəaliyyət göstərən teatr. 1923-cü ildən 
Bakı İşçi Teatrı adı ilə fəaliyyət göstərmiş, 1937-ci ildən Azər-
baycan Dövlət Rus Dram Teatrı adlanır. Teatrın repertuarı 
«Don Karlos» (F.Şiller), «Romeo və Cülyetta» (V.Şekspir), 
«Canlı meyit» (L.Tolstoy)» və s.əsərlərlə zəngin olmuşdur. –  
132,157,158–159. 
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140. Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театры – 
Азярбайъанын ян гядим драм театры. Тарихи 1873-ъц илдя Ба-
кыда сящняйя гойулмуш М.Ф.Ахундовун «Лянкяран ханынын 
вязири» вя «Щаъы Гара» комедийаларынын тамашасы иля башла-
ныр. Бу театр 1880–90-ъы иллярдя Ъ.Зейналовун ев тамашалары, 
Щ.Мащмудбяйовун вя Щ.Б.Зярдабинин театр труппалары  
ясасында йарадылмышдыр. 

Азярбайъан ССР ХКС-нин 1920-ъи ил 1 ийул тарихли гярары 
иля Бирляшмиш Дювлят Театры  йарадылды вя бурайа бцтцн театр  
труппалары дахил олду. 1922-ъи илдя  драм труппасы Бирляшмиш 
Дювлят Театрындан айрылараг мцстягил фяалиййят эюстярмяйя 
башлады. –  132. 

 

141. Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театры – Респуб-
ликанын ян бюйцк мусиги театры. Азярбайъан ХКС-нин 1920-ъи ил 
1 ийул тарихли гярары иля Бирляшмиш Дювлят Театры тяркибиндя опера 
труппасы кими йарадылмышды. 1924-ъц илдя опера труппасы бу 
театрдан айрылараг мцстягил опера вя балет театрына чеврилмишдир. 
1928-ъи илдя театра М.Ф.Ахундовун ады верилмишдир. 1959-ъу 
илдян Академик Опера вя Балет Театры адланыр. – 132. 

 
142. Азярбайъан Тарихи Музейи – 1920-ъи илдя йарадылмышдыр. 

Музейин мцхтялиф фондларында Вятян тарихини йашадан 300 ми-
нядяк мадди-мядяниййят нцмуняси горунур. Музейин китаб-
ханасында 80 миндян артыг ХЫХ–ХХ ясрлярин яввялляриндя няшр 
олунмуш надир китаб, журнал вя гязет топланмышдыр. Музейин 10 
отаьында Азярбайъан халгынын эюркямли оьлу Щаъы Зейналабдин 
Таьыйевин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш материаллар го-
рунуб сахланылыр. – 132. 

 
143. Азярбайъан Ядябиййаты  Музейи, А з я р б а й ъ а н  Р е с-

п у б л и к а с ы    М Е А   Н и з а м и    а д ы н а    М и л л и    А з я р-
б а й ъ а н     Я д я б и й й а т ы    М у з е й и – 1945-ъи илдя Низами-
нин щяйат вя йарадыъылыьыны якс етдирян музей кими, Бакыда 
йарадылмышдыр. Музейдя ян гядим заманлардан мцасир 
дюврядяк Азярбайъан ябядиййатынын инкишаф йолу якс етди-
рилир. Музейин експозисийасында 4 миндян чох ялйазмасы, на-
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дир китаб, йазычыларын хатиря яшйалары, портрет, щейкял, иллцстра-
сийа, миниатцр, бядии ишлямя вя с. експонатлар нцмайиш етди-
рилир. Низаминин «Исэяндярнамя» поемасынын 1413-ъц илдя, 
Фцзулинин «Бянэц-Бадя» ясяринин 1569-ъу илдя кючцрцлмцш 
ялйазмасы нцсхяляри ян гиймятли експонатлардыр. Музейин 
гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, 1919–20-ъи илляр 
Азярбайъан ядябиййаты експозисийалары вя елми фондлар, бядии 
тяртибат, елми-кцтляви шюбяляри вар. Елми фондлар шюбясиндя 70 
миня йахын гиймятли яшйа горунуб сахланылыр. – 132. 

 

144. Республика Музей Мяркязи – 1960-ъы илдя мяшщур 
Азярбайъан мемары Щясян Мяъидовун лайищяси ясасында 
В.И.Ленинин анадан олмасынын 90 иллийи мцнасибятиля тикилмиш 
вя 1961-ъи илдя Москвадакы Ленин музейинин филиалы кими 
фяалиййятя башламышдыр. 

1991-ъи илдя ССРИ-нин сцгутундан сонра Азярбайъан Рес-
публикасынын Мядяниййят Назирлийиня верилмиш вя Музей 
Мяркязи адыны алмышдыр. – 132. 

 

145. Muğam mərkəzi – Bakıda, dənizkənarı Milli parkda 
açılmış mədəniyyət mərkəzi. Muğam mərkəzi ümumi sahəsi 
7,5 min kvadratmetr olan üçmərtəbəli binadan ibarətdir. Bi-
nanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan 
tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan isti-
fadə edilməklə, tikilən bina üçün lazımi avadanlıq İtaliya, 
Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir. İnşaat işləri za-
manı 2 mindən çox müxtəlif ölçülü şüşədən istifadə edilmiş-
dir. – 133. 

 

146. Краков – Полшанын ъянубунда, Висла чайынын йухары 
ахынында шящяр вя лиман. Краков шящяр войеводалыьынын инзибати 
мяркязи. Ящалиси 713 мин няфяр.  

Шящяр ВЫЫЫ–Х ясрлярдя салынмыш, ХЫ–ХВЫ ясрлярдя Полша дюв-
лятинин пайтахты олмушдур. – 135–144. 

 

147. Виктор Йушшенко (д.1954) – Украйна дювлят вя сийаси 
хадими. 2005–2010-ъу иллярдя Украйнанын президенти олмушдур. 
– 136,137,139–140. 
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148. Михеил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшц-
нас. 2003–2013-ъц илляр Эцръцстан Республикасынын президен-
ти. 2000–2001-ъи иллярдя Эцръцстанда Ядлиййя назири олмуш-
дур. – 136,137,139–140,145–152,27. 

 
149. Газахыстан, Г а з а х ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Аврасийанын мяркязи щиссясиндя дювлят. Сащяси 2724,9 мин км2, 
ящалиси 16 679 мин няфярдир. Пайтахты Астана шящяридир.  Дювлят 
башчысы  президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Али Советдир. – 
137,138,139,140,143,181. 

 
150. Вавел – Краковда гяср. Кющня шящярин ъянубунда 

ХВЫ яср Полша кнйаз вя кралларынын йашадыьы игамятэащ. Бурада 
орта ясрляр абидяляри вя щейкялляри горунуб сахланмышдыр. – 137–
138. 

 
151. 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 3,8 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 44 района бюлцнцр вя республика 
табечилийиня 11 шящяр  дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пайтахты Вилнцсдцр. – 137, 
139. 

 
152. Ренессанс, И н т и б а щ – Гярби вя Мяркязи Авропа 

юлкяляринин мядяниййят тарихиндя орта яср мядяниййятиндян йени 
дювр мядяниййятиня кечид дюврц (Италийада ХЫВ–ХВЫ ясрляр, 
диэяр юлкялярдя ХВ ясрин сону – ХВЫ яср).  Ренессанс мядя-
ниййятинин мцщцм хцсусиййятляри онун дцнйяви характер дашы-
масында, щуманист дцнйаэюрцшц, антик мядяни ирся мцраъияти 
вя ону санки «дирчялтмясиндядир». Ренессанс мядяниййяти кющ-
ня феодал мцнасибятляринин даьылдыьы, Авропанын игтисади ъящят-
дян ян чох инкишаф етмиш юлкя вя реэионларында еркян капиталист 
рцшеймляринин йарандыьы вя буржуазийанын илк нцмуняляринин 
формалашдыьы дюврдя мейдана эялмишдир. Бу, бяшяриййятин о 
вахта гядяр эюрдцйц бцтцн чеврилишляр ичярисиндя ян бюйцк мцтя-
рягги чеврилиш иди. – 137. 



 360

153. Валдас Адамкус (д.1955) – 1998–2003 вя 2004–2009-
ъу иллярдя Литва Республикасынын президенти олмушдур. – 139. 

 

154. Тбилиси (1936-ъы иля гядяр Тифлис)  –  Эцръцстан  Рес-
публикасынын пайтахты– Археоложи мялуматлара эюря шящярин 
яразиси е.я. 4–3-ъц минилликлярдя мяскунлашмышдыр. Илк дяфя 
сялнамядя шящяр-гала кими, ерамызын ЫВ  ясриндя хатырланыр. 
ВЫ ясрдя Картли чарлыьынын пайтахты иди. Шящяр ХЫВ ясрдя 
Теймурун, ХВ–ХВЫЫ ясрлярдя Османлы вя Сяфяви, Ы Шащ Аб-
басын щакимиййяти алтында олмушдур. 1801-ъи илдян ися Руси-
йанын тяркибиндя олмушдур. – 144,145–152. 

 

155. Иорданийа,  И о р д а н и й а   Щ а ш и м и л я р  К р а л -
л ы ь ы – Гярби Асийада дювлят. Сащяси 89,4 мин км2, ящалиси 
6,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 8 яйалятя бюлцнцр. Дюв-
лят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. Пайтахты Аммандыр. – 153. 

 

156. ЫЫ Абдуллащ, А б д у л л а щ   б и н   Щ ц с е й н 
(д.1962) – 1999-ъу илдян Иорданийанын кралыдыр. ЫЫ Абдуллащ 
квалификасийалы дальыъ, парашцтист вя пилотдур. – 153. 

 

157. Арэентина, А р э е н т и н а   Р е с п у б л и к а с ы  – 
Ъянуби Американын ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 2780 мин 
км2, ящалиси 34,9 милйон няфярдир. Арэентина федерасийасы тяр-
кибиня 22 яйалят, 1 милли ярази (Одлу Торпаг) вя 1 Федерал 
(пайтахт) мащал дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы икипалаталы Милли Конгресдир. Пайтахты Буенос-
Айресдир. – 154. 

 

158. Нестор Кирчнер (д.1950) – 2003–2008-ъи иллярдя Ар-
эентина Республикасыын президенти олмушдур. – 154. 

 

159. Болгарыстан, Б о л г а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуби Авропада, Балкан йарымадасында дювлят. Сащяси 110,9 
мин км2, ящалиси 8,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 9 ви-
лайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы 
бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа шящяридир. – 155. 
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160. «Щесс  Ъорпоратион» – Америкада  интеграсийа едилмиш 
нефт-газ ширкяти. Ширкят 1919-ъу илдя йарадылмышдыр. Мянзил-
гярарэащы Нйу-Йоркдадыр. 2010-ъу илдя орта иллик карбощидро-
эен щасилаты 418 мин баррел олмушдур. Бу йцксяк щасилат Шимали 
Дакота вя Мексика кюрфязинин щесабына олмушдур. – 156. 

 

161. Зийа Мяммядов, З и й а   А р з у м а н   о ь л у  
(д.1952) – дямирйолчу мцщяндис. 1996–2005-ъи иллярдя Азяр-
байъан Дювлят Дямир Йолунун ряиси, 2005-ъи илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Няглиййат назиридир. – 160,172. 

 

162. Хыналыг – Азярбайъан Республикасынын Губа райо-
нунда кянд. Баш Гафгаз вя Йан силсиляляри арасында, чюкяк-
ликдядир. Ящалиси 2070 няфярдир. Хыналыг кяндинин еркян орта 
ясрлярдя салындыьы ещтимал едилир.  

Хыналыг ясасян даь кяндляри цчцн сяъиййяви цслубда план-
лашдырылмышдыр; бир евин дамы о бириси цчцн щяйят кими истифадя 
олунур. Кяндин ящалиси Хыналыг дилиндя данышыр. Гафгазын ян 
йцксяк даь кяндляриндяндир. – 162. 

 

163. Мир Мювсцм Аьа,  А ь а   С е й и д   Я л и  М и р  М ю в -
с ц м з а д я (Ятаьа) (1883–1950) – Азярбайъанда вя онун 
сярщядляриндян кянарда танынан кярамят вя мюъцзя сащиби. – 
167. 

 

164. «Йени гоншулуг сийасяти» (ЙГС) – Авропа Иттифагынын 
гоншу юлкялярля ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня, Ав-
ропа Иттифагы вя гоншу юлкяляр арасында  тящлцкясиз вя фираван 
зоналар, Авропа Иттифагы сярщядляриндя «дост юлкяляр даиряси» 
йаратмаэа, щямчинин  АИ иля гоншу юлкяляр арасында  сийаси, 
тящлцкясиз, игтисади вя мядяни сащялярдя даща сых ямякдашлыг 
етмяйя шяраит йарадыр. ЙГС-нин ясас мягсяди Авропа Иттифа-
гынын гоншу юлкяляриндя стабиллийин, тящлцкясизлийин горун-
масы, мараглы юлкялярдя рифащ щалынын йахшылашдырылмасыдыр. – 
176,191,288. 

 

165. Жозе Мануел Баррозу (д.1959) – Португалийа вя 
Цмумавропа сийаси вя дювлят хадими. 2002–2004-ъц иллярдя 
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Португалийанын Баш назири олмушдур. 2004-ъц илин нойабрын-
дан Ж.М.Баррозу Авропа Парламенти тяряфиндян Авропа 
Комиссийасынын сядри сечилмишдир. –  176. 

 

166. 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 5,8 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 5 вила-
йятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы 
Мяълисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 178,179,259. 

 

167. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълиси – БМТ-
нин ясас органларындан бири. БМТ цзвц олан бцтцн дювлят-
лярдян ибарятдир. БМТ цзвляриня вя йа БМТ Тящлцкясизлик 
Шурасына щяр ъцр мясяляляря вя ишляря тювсийяляр вермяк сяла-
щиййяти вар. 

Баш Мяслисин гярарлары  тювсийя характери дашыйыр, йяни 
щцгуги ъящятдян цзв дювлятляр цчцн мяъбури дейил. Мяълисин 
щяр ил нювбяти сессийасы олур. Баш Мяълисин няздиндя онун 
функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн 7 ясас  комитя вар. – 179. 

 
168. Яфганыстан, Я ф г а н ы с т а н   И с л а м   Д ю в л я т и – 

Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 652,2 мин км2, ящалиси 
25,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 29 вилайятя вя мяркязя 
табели 2 мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты 
Кабил шящяридир. – 180,291,317. 

 
169. Косово проблеми – 80-ъи иллярдян башлайараг Йугосла-

вийа (Йугославийа Федератив Сосиалист Республикасы) ъидди 
игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя миллятляр-
арасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР парчаланды. Федераси-
йанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя Щерсо-
говина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 1992-ъи 
илдя Сербийа вя Черногорийа Йугославийа  Республикасы йара-
дылды. 1999-ъу илдя серб щюкумяти тяряфиндян Косовода (Сер-
бийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы зоракылыг башланды 
вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. Буна эюря дя НАТО 
авиасийасы тяряфиндян бомбардман едилди. Мящз бундан сон-
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ра Йугославийа юз ордусуну  Косоводан чыхартды вя НАТО-
нун сцлщмярамлы ордусу албанлары серблярдян горумаг цчцн 
Косовойа эирди. 1999-ъу илдян сонра Сербийа Щюкумяти Ко-
сово яразисиня  де-факто нязарятини итирди. 2008-ъи илдя Косово 
юзцнц биртяряфли шякилдя мцстягил дювлят елан етди. Щазырда 
БМТ цзв-юлкяляринин 99-у, о ъцмлядян НАТО юлкяляри 
Косовонун мцстягиллийини таныйыр. – 180,291. 

 

170. «Шащдяниз» –Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 
ян бюйцк вя ян зянэин газ йатагларындан бири. – 182,234, 
298,303. 

 

171. Азярбайъан Дювлят Инвестисийа Ширкяти (АИШ) – Ачыг 
Сящмдар Ъямиййяти. 2006-ъы илдя йарадылмышдыр. АИШ-нин 
мягсяди мювъуд вя йени коммерсийа мцяссисяляриня йерли вя 
хариъи  инвесторлар ъялб етмяк вя юз вясаити щесабына мцддятли 
инвестисийа гоймаг васитясиля Азярбайъан яразисиндя игтиса-
диййатын гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясидир. – 184. 

 

172. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-
дырылмыш идаряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон–Вудс чярчивяси 
системиндя йарадылмышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мяг-
сяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади вя сосиал дирчялиши-
ня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасындадыр вя 
иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбай-
ъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 185. 

 
173. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятляр-

арасы ихтисаслашдырылмыш идаряси, бейнялхалг валйута тяшкилаты. 
1945-ъи илдя йарадылмыш, 1947-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. 
Идаря щейяти Вашингтондадыр. Дцнйанын 130-а йахын юлкяси 
фондун цзвцдцр. Низамнамясиня эюря, мягсяди бейнялхалг 
валйута ямякдашлыьына йардым етмяк, юлкяляр арасында валйу-
та-щесаблашма мцнасибятлярини низама салмаг, фонда дахил 
олан юлкялярин юдямя балансларыны таразлашдырмаг вя валйута 
мязяннясини тянзимлямякдян ибарятдир. 1992-ъи илдя Азяр-
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байъан Республикасы Бейнялхалг Валйута Фондуна гябул 
олунмушдур. – 186. 

 

174. Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты – 1947-ъи илдя гябул 
едилмиш мцгавиля. 23 юлкянин бейнялхалг тиъарятдя эюмрцк рц-
сумларынын ашаьы салынмасына вя башга чятинликлярин арадан 
эютцрцлмясиндя щюкумятлярарасы гябул етдийи чохтяряфли мц-
гавилядир. Бу мцгавиля 1995-ъи илдя бейнялхалг тиъарятдя рц-
сумлар щаггында гябул едилмиш мцгавилянин щцгуги варисидир.  

Тяшкилатын ясас принсипи бцтцн иштиракчылар цчцн мцнасиб 
мцщит йаратмагдыр. Тяшкилата 130 юлкя дахилдир. – 187. 

 

175. «Ял-Гаидя» – Вящщабилярин ян бюйцк вя танынмыш 
бейнялхалг террорчу тяшкилаты. 1980-ъи илин орталарында Яфга-
ныстанда йерляшдирилмиш совет ордусуна гаршы вурушмаг цчцн 
Пакистанда йарадылмышды. Совет ордусу Яфганыстандан 
чыхдыгдан сонра «ял-Гаидя» «Бюйцк ислам хилафяти» йаратмаг 
цчцн АБШ-а, «Гярб дцнйасы»на вя онларын тяряфдашлары ислам 
юлкяляриня гаршы мцбаризяйя башлады.  

Бейнялхалг алямдя тясдиглянмишдир ки, «ял-Гаидя»нин 
аэентляри  Мяркязи Кяшфиййат Идарясиндя (МКИ) щярби тялим-
ляр кечмиш вя МКИ-нин кечмиш ишчиляри ися «ял-Гаидя»нин ма-
ьарларында «консултант експерт» ишлямишляр. «Ял-Гаидя»нин 
рящбяри Усама бин Ладен олмушдур. –187. 

 
176. «Газ де Франсе» (ЭДФ) – франсыз газ компанийасы. 

Бу компанийа Авропада икинъидир. Ясасы 1946-ъы илдя гойу-
лан компанийа 2007-ъи илдя «Эаз де Франсе» вя «Суез»ля 
бирляшяряк ЭДФ Ъвез кими фяалиййят эюстярир. 12,3 милйон 
(онлардан 10,9 милйону Франсада) сифаришчийя хидмят едир. 
2005-ъи илин йарымиллийиндя мядахил 11,08 милйард авро, тямиз 
мянфяят ися 1,2 милйард авро олмушдур. – 189. 

 
177. «Винъи» – франсыз тикинти ширкяти. Ясасы 1899-ъу илдя 

гойулмышдур. Ширкят аваданлыг тядавцлцня эюря тикинти ширкят-
ляри арасында биринъи йери тутур. Ширкятин эялири  2009-ъу илдя 
31,93 милйард авро олмушдур. – 189. 
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178. «БЩП Парибас» – Дцнйанын 6 ян эцълц банкындан 
бири. Дцнйа банк базарында вя пулла тямин едилмяси хидмят-
ляриня эюря Авропада лидердир. Ясасы 1848-ъи илдя гойулмуш-
дур. Банк 85 юлкядя фяалиййят эюстярир. Ямякдашларынын 
цмуми сайы 173 мин няфярдир. Тямиз эялири – 3,021 милйард 
авродур. 2006-ъы илдя Парибас БЩП Италийанын ян бюйцк банкы 
БНЛ-и ифласа уьратды.  Парибас дцнйа банк секторунда 5-ъи, 
банк хидмяти сащясиндя Авро зонада 1-ъи йери тутур. Парибас 
Франсада 1 нюмряли банкдыр. – 189. 

 
179. «Соъиете Эенерале» – Авропада ян бюйцк франсыз ма-

лиййя щолдинги. Мянзил-гярарэащы Парисдядир. Ясасы 1864-ъц 
илдя гойулмушдур. Банкын капиталы 49,07 милйард авродур. 
Банк щямчинин активляр, инвестисийа банкингляри, малиййя 
хидмяти иля мяшьул олур. Банкын активляри 2007-ъи илдя 1,26 
трилйон, капиталы ися 29,41 милйард тяшкил едирди. – 189. 

 
180. Маъарыстан,  М а ъ а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 93 мин км2, ящалиси 10,2 милйон 
няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы  
Дювлят Шурасыдыр. Пайтахты Будапештдир. –  191. 

 
181.  Мирмяммяд Ъавадзадя,   М и р м я м м я д   Ъ а в а д   

о ь л у (1927–2008) – ъярращ-уролог, тибб елмляри доктору, профес-
сор; ССРИ ТА-нын мцхбир цзвц, АМЕА-нын академики. ССРИ вя 
Азярбайъан Республикасы Дювлят мцкафаты лауреаты. Ъавадзадя 
бюйряк поликистозунун орижинал операсийа цсулуну тяклиф етмиш, 
бюйряк вя сидик ахарында даш олмасы щалларында аз травма иля 
ъярращи ямялиййат апармышдыр. Азярбайъан Али Советинин (9-11-ъи 
чаьырыш) депутаты олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиг-
лал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 192–193. 

 
182. Серэей Лавров (д.1950) – 1994–2004-ъц иллярдя Русийа 

Федерасийасынын БМТ-дя даими нцмайяндяси, 2004-ъц илдян ися 
Хариъи Ишляр назири вя Русийа Федерасийасы Тящлцкясизлик Шура-
сынын  цзвцдцр. – 194–193. 
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183. Путин Владимир  (д.1952) – 2000–2008-ъи иллярдя Русийа 
Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы Прези-
денти Администрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын 
директору, 1999-ъу илин августундан Русийа щюкумятинин баш-
чысы, 2008-ъи илин майында Русийа Федерасийасынын Баш назири 
тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында йенидян Русийа Феде-
расийасынын президенти сечилмишдир. – 194,195,222,247. 

 

184. Дцпо Амбруаз (д.1937) – Франса сийаси хадими вя 
Сенатын цзвц. – 196–197. 

 

185. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя 
дювлят хадими. 1974–76 вя 1986–88-ъи иллярдя Франсанын Баш 
назири, 1977–95-ъи иллярдя Парис шящяринин мери,  1995–2007-ъи 
иллярдя Франса Республикасынын президенти. «Щейдяр Ялийев» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 196,197. 

 

186. «Wинтерсщалл» – Алманийада чох бюйцк газ вя нефт 
ширкяти. Ясасы 1894-ъц илдя Касселдя (Алманийа) гойулмуш-
дур. Ширкят 75 илдир ки, газ вя нефт кяшфиййаты иля мяшьулдур.  
«WINTERSHALL»  Алманийада карбощидроэен щасил едир. 
«WINTERSHALL» чох бюйцк газ нягли инфраструктур лайи-
щяляриндя – «Шимал ахыны» (15,5%) вя «Ъянуб ахыны» (15%) – 
иштирак едир. Дцнйанын 40 юлкясиндя фяалиййят эюстярир. – 198. 

 

187. Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи – (Р.Мустафа-
йев адына Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи нязярдя ту-
тулур.) 1936-ъы илдя Азярбайъан Дювлят Музейинин инъясянят 
шюбяси ясасында йарадылмыш вя 1937-ъи илдя ачылмышдыр. Музейин 
фондунда он миня гядяр инъясянят ясяри горунуб сахланылыр. 
Експозисийасында Азярбайъан, рус сяняткарларынын, Гярби 
Авропа вя Шярг юлкяляринин бойакарлыг, графика, щейкялтяраш-
лыг вя с. ясярляри нцмайиш етдирилир. – 200–203. 

 

188. Азярбайъан Дювлят Филармонийасы – республиканын ян 
бюйцк мусиги тяшкилаты. Азярбайъанда Филармонийа 1936-ъы 
илдя тяшкил олунмушдур (щямин илдян дя М.Магомайевин 
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адыны дашыйыр). Филармонийанын няздиндя Симфоник оркестр, 
Мащны вя рягс ансамблы, Рягс ансамблы, Хор капелласы, 
Симли квартет фяалиййят эюстярир. – 202–203. 

 
189. Мцслцм (Ябдцлмцслцм) Магомайев (1885–1937) – 

эюркямли Азярбайъан бястякары. 1912-ъи илдян юмрцнцн ахыры-
надяк опера тамашаларына дирижорлуг етмишдир. М.Магомайе-
вин «Шащ Исмайыл» операсы Азярбайъан опера сянятинин инкишафы 
тарихиндя ящямиййятли йер тутур. – 202,203. 

 
190. Френк Мермуд – 2000–2003-ъц  иллярдя АБШ-ын прези-

дент администрасийасында игтисади мясяляляр цзря Баш мцшавир 
олмушдур. – 204. 

 
191. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя 

Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти олмушдур. 1962–83-ъц 
иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи иллярдя 
Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 207. 

 
192. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя 

дювлят хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя го-
шулмушдур. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бяля-
диййясинин сядри олмушдур,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лиде-
ридир. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя 
Ядалят вя Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк им-
каны ялдя етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири, 
2014-ъц илин сентйабрында Тцркийя Республикасынын президенти  
сечилди. – 208. 

 
193. 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, Апеннин йарымадасы, Сиъилийа вя Сардинийа 
адалары дахилдир. Сащяси 301 мин км2, ящалиси 57,5 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. Пайтахты Ро-
ма шящяридир. – 209,210. 
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194. Ъоръио Неаполитано (д.1925) – Италийа сийаси хадими 
2006–2008-ъи илдя Италийа Республикасынын президенти олмушдур 
вя 2013-ъц илдя йенидян Италийа Республикасынын президенти сечил-
мишдир.  – 209. 

 

195. Романо Проди (д.1939) –Италийанын сийаси вя дювлят 
хадими, щцгугшцнас. 70-ъи иллярин ахырларында Сянайе назири, 
80-ъи иллярин сонунда  ися Сянайе Йенидянгурма Институтунун 
президенти сечилмишдир. 1995-ъи илдян сол мяркязчиляр коалиси-
йасына башчылыг едир. Романо Проди мцхтялиф йцксяк дювлят 
вязифяляриндя ишлямиш вя Баш назир олмушдур. – 210. 

 

196. Исвеч, И с в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропанын 
Скандинавийа йарымадасында дювлят. Сащяси 450 мин км2, 
ящалиси 8,9 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 24 леня бюлцнцр. 
Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы парламентдир (Рикс-
даг). Пайтахты Стокщолмдур. – 211,212. 

 
197. Фредрик Пайнфелдт (д.1965) – Исвечин дювлят вя сийаси 

хадими, 2006–2014-ъц иллярдя Исвечин Баш назири. –211. 
 
198. ХВЫ Карл Густав (д.1946) – 1973-ъц илдян Исвеч кра-

лы. О щямчинин «Цмумдцнйа тябият» фондунун президенти-
дир. – 212. 

 
199. Владислав Иноземтсев (д.1968) – Русийа игтисадчысы, 

сосиологу вя сийаси хадим, 2011-ъи илдян Русийа Советинин Бей-
нялхалг Мясяляляр цзря Елми Шурасынын вя Ряйасят Щейятинин 
цзвцдцр. 2012-ъи илдян «Вятяндаш щямряйлийи» («Гражданскайа 
сила»)  Партийасы Али Шурасынын сядридир. – 213,220. 

 
200. «Свободнайа мысл ХХЫ века» –  бейнялхалг иътимаи 

журнал. Журналда танынмыш рус вя хариъи алимлярин сийаси, тарихи 
вя мядяни проблемляря аид йазылары няшр едилир. Журнал 1924-ъц 
илдян дяръ едилир  вя  илдя 12 дяфя рус дилиндя чыхыр.  

«Свободнайа мысл» чалышыр ки, дцнйа сийасятинин, игтиса-
диййатынын тенденсийасы Русийада дярк едилсин. Журналын мяг-
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сяди охуъулары  мядяниййят, инъясянят, тящсил, сосиолоэийа, де-
мократийа, психолоэийа мцасир тяфяккцря йюнялтмякдир. 
Мцяллифлярин ичярисиндя академиклярин, елми институт директор-
ларынын, эянъ алимлярин, парламентарилярин, сийаси аналитиклярин, 
театр, инъясянят вя дини хадимляринин йазылары дяръ едилир. – 
214. 

 
201. Бертелсманн Фонду, б е й н я л х а л г   ф о н д –  мян-

зил-гярарэащы Эйутерслода  (Алманийа). Ясасы 1977-ъи илдя 
Мон Пейнщард тяряфиндян гойулмушдур. Фондун 300 ямяк-
дашы вар. Фонд кураторларын нязарятиндядир. Бертелсман фон-
ду ясаснамясиня уйьун оператив вя щимайячилик етмядян 
ишляйир. Бу о демякдир ки, фонд стипендийа вермир вя хариъи ла-
йищяляри малиййяляшдирмир. Вясаити анъаг стратежи мягсяди 
мцяййянляшдирилмиш шяхси лайищяляря верилир. –215. 

 
202.  Анкара Университети – 1946-ъы илдя Анкарада йарады-

лан али дювлят тящсил мцяссисяси. Илк Тцркийя университетлярин-
дян биридир. 1842-ъи илдя йарадылан ветеринар, 1859-ъу илдян 
фяалиййят эюстярян сийаси билэиляр факцлтяляри ясасында йарадыл-
мышдыр. Университетдя кянд тясяррцфаты, ветеринар, илащиййат, 
сийаси билэиляр, яъзачылыг, стомотолоэийа – бейнялхалг мцнаси-
бятляр, мятбуат-йайым факцлтяляри вар. – 216. 

 
203. Ъон Щоркинс Университети – АБШ-ын Балтимор шящя-

риндя (Мериленд штаты) ясасы Ъон Щоркинс тяряфиндян гойулмуш 
юзял тядгигат университети. Нанкиндя (Чин), Болонийада 
(Италийа) филиаллары вар. Университетин ясасы 1876-ъы илдя гойул-
мушдур вя йарадылмасындан 130 ил кечмясиня бахмайараг, 
дцнйада ян габагъыл йерлярдян бирини тутур. Университетин ел-
ми-тядгигат ишляриня эюря 34 Нобел мцкафатчысы вар. Универ-
ситетдя 150 дювлятдян –71 миллятин нцмайяндяси олан 4400 
тялябя тящсил алыр. Бурада эюркямли профессор-мцяллим щейяти 
тялябяляря инъясянят вя мусигинин, щуманитар, иътимаи вя тябият 
елмляринин, бейнялхалг тядгигатларын, тящсилин, бизнесин вя тиб-
бин юйрянилмясиндя кюмяк едирляр. – 217. 

 



 370

204. Варшава Университети – Полшада ян бюйцк университет-
лярдян бири. Ясасы 1816-ъы илдя гойулмушдур. Университетдя 
тятбиги дилчилик, Шярги Славйан филолоэийасы, сосиал елмляр, биоло-
эийа, кимйа, игтисадиййат, педагоэика, эеолоэийа, политолоэи-
йа, щцгуг вя с. факцлтяляри вар. – 218. 

 

205. Москва Дювлят Университети, М.В.Ломоносов адына 
Москва Дювлят Университети – дцнйа елминин ян бюйцк мяр-
кязляриндян бири. 1755-ъи илдя М.В.Ломоносовун тяшяббцсц 
иля йарадылмышдыр. Университетдя 200-дян чох кафедра, 430 
елми-тядгигат лабораторийасы, 4 елми-тядгигат институту, 4 ря-
сядхана, 12 елми-тядгигат стансийасы, 3 музей, Ботаника 
баьы, елми китабхана, няшриййат вар. Университетдя 28 мин-
дян чох тялябя тящсил алыр. 2009-ъу илдя Бакыда филиалы ачылмыш-
дыр. – 221. 

 
206. Садовничи Виктор Антонович (д.1939) – информатика 

сащясиндя алим. Русийа Елмляр Академийасынын академики. 
Дювлят мцкафаты лауреаты. 1992-ъи илдян Москва Дювлят Универ-
ситетинин ректору. – 221. 

 

207. Мерзлйаков Йури (д.1949) – Русийа Федерасийасынын 
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири. 2003–2010-ъу иллярдя АТЯТ-ин 
Минск групунда Даьлыг Гарабаь мясялясинин низамланмасы 
цзря щямсядрляриндян бири олмушдур. – 226. 

 

208. 28 май – Республика эцнц, бах: Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййяти. 

 

209. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя 
илк дяфя дцнйяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш 
мцстягил Азярбайъан дювляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын 28-
дя йарадылмыш, 1920-ъи ил апрелин 28-дя болшевиклярин вя дашнак-
ларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. Пайтахты яввялъя Эянъя 
(1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра Бакы шящяри (1918, 17 сент-
йабр–1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюкумяти йени суверен 
милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында бюйцк 
язмля чалышырды. Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли фяр-
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маны иля республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) дили елан 
едилди. Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-ъу ил ав-
густун 11-дя Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул 
етди. Халг маарифи сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр 
щяйата кечирилди. Гори мцяллимляр семинарийасынын Азярбайъан 
шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы Дювлят Университети тясис едилди, 
хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди иля 1919–20-ъи тядрис 
илиндя 100 няфяр эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцяссисяляриня 
эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китабханалар 
ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли 
байраг, эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. 
Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 1918-ъи илин мартында даьы-
дылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри бярпа едилди. – 
228–238,239–241. 

 

210. «Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» – Хязярин Азярбайъан 
секторунда ян ири нефт йатаглары. Бакыдан тяхминян 120 км 
шяргдя йерляшян бу йатаглар Азярбайъан Бейнялхалг Ямялий-
йат Ширкяти (АБЯШ) адындан бп ширкяти тяряфиндян ишлянир. – 
234,298,299,300. 

 

211. АБШ Дювлят Департаменти – АБШ-да 1789-ъу илдян 
Хариъи Ишляр Назирлийи функсийасыны щяйата кечирян ясас хариъи 
сийасят идаряси. Дювлят катиби башчылыг едир, президентин вя 
Конгресин щазырладыьы хариъи сийаси хятти щяйата кечирир. – 236. 

 

212. Йагуб Мащмудов,  Й а г у б   М и к а й ы л   о ь л у   
(д.1939)  – тарих елмляри доктору, профессор, Ямякдар елм 
хадими. Дювлят мцкафаты лауреаты. Йени Азярбайъан Партийасы 
Сийаси Шурасынын цзвц. Мцхтялиф иллярдя Азярбайъан Совет Ен-
сиклопедийасында, Бакы Дювлят Университетиндя,  Али Аттеста-
сийа Комиссийасында вя с. мясул вязифялярдя  чалышмышдыр. 
2004-ъц илдян Азярбайъан МЕА  Тарих Институтунун директо-
рудур. Тядгигатлары Азярбайъанын орта ясрляр тарихиня (Аьго-
йунлу вя Сяфяви дювлятляриня), дипломатийа тарихиня вя цмум-
дцнйа тарихиня аиддир. 2000-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
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ликасы Милли Мяълисинин цзвцдцр. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» вя «Шяряф» орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 241. 

 
213. Лувр музейи – Парисдя мемарлыг абидяси. Ады вахтиля 

бурада Франса кралларынын овчу гясринин йерляшдийи «Ъана-
вар» мешясинин адындан эютцрцлмцшдцр. Яввялляр крал сарайы 
олмуш, сонрадан дцнйанын ян бюйцк бядии музейляриндян 
бириня чеврилмишдир. 1791-ъи илдя ингилаби Конвентин декрети 
иля Лувр милли бядии музейя чеврилмиш вя 1793-ъц илдя кцтляви 
бахыш цчцн ачылмышдыр. Експозисийасынын ясасыны кечмиш крал 
коллексийасы, щямчинин бир сыра монастыр, кился вя кцбар аиля-
ляляринин миллиляшдирилмиш коллексийалары тяшкил етмишдир. Кол-
лексийасы Наполеон йцрцшляринин гянимятляри, мцхтялиф юлкя-
лярдян сатыналынма, еляъя дя щядиййяляр щесабына даим арт-
мышдыр. Луврда 20 миндян артыг бойакарлыг вя щейкялтярашлыг 
ясяри вар. Музей 6 шюбядян ибарятдир: Гядим  Шярг, Гядим 
Мисир, Гядим Йунаныстан  вя Гядим Рома, щейкялтярашлыг, 
бойакарлыг вя рясм, декоратив-тятбиги сянят. Гядим Шярг 
шюбясиндя надир инъясянят нцмуняляри, о ъцмлядян Азярбай-
ъанын зярэярлик (Зивийядян тапылмыш гызыл яшйалар, е.я. ВЫЫЫ 
яср) вя метал  мямулатлары (бцрцнъ долча, 1190, мцяллифи 
Осман ибн Салман Нахчывани) сахланылыр. Луврда Франса 
инъясяняти даща эениш тямсил олунмушдур. Бурада дцнйа 
шющряти газанмыш бир сыра ясяр («Шамофракийалы Нике», е.я. ЫВ 
ясрин сону; «Милослу Афродита», е.я. ЫЫ яср; Микеланъело, 
Леонардо да Винчи, Рафаел, Рембрандт вя б.-нын таблолары) 
мцщафизя едилир. – 242. 

 
214. Тони Блейр, Е н т о н и  Ч а р л з  Л и н т о н (д.1953) – 

Б.Британийанын сийаси вя дювлят хадими. Щцгугшцнас. 1983-ъц 
илдян парламентя депутат, 1994-ъц илдян Лейбористляр 
Партийасынын сядри сечилмишдир. 1997–2007-ъи иллярдя Б.Бри-
танийанын Баш назири олмушдур. 2007-ъи илдян БМТ-нин Ис-
раил – Фялястин проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня 
билаваситя кюмяк етмяк цчцн васитячи тяйин едилмишдир. – 
244. 
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215. ЫЫ  Е л и з а б е т  (д.1926) – Бюйцк Британийа краличасы. 
Виндзор сцлалясиндяндир. 1952-ъи илдя атасы ВII Эеорэин юлцмцн-
дян сонра тахт-таъа сащиб олмушдур. – 245. 

 

216. Португалийа, П о р т у г а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуб-Гярби Авропанын Пиреней йарымадасында дювлят. Са-
щяси 92 мин км2, ящалиси 9,9 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
19 мащала вя ики мухтар вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Республика Мяъ-
лисидир. Пайтахты Лиссабондур. – 246. 

 

217. Анибал Каваку Силва (д.1939) – Португалийа сийаси 
хадими. 2006-ъы илдян Португалийа президентидир. 1985–95-ъи 
иллярдя Португалийанын Баш назири олмушдур. – 246. 

 

218.  Филиппин, Ф и л и п п и н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-
Шярги Асийада, Филиппин адаларында дювлят. Сащяси 300 мин 
км2, ящалиси 71,8 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя 
вя 2 мухтар вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Нцмайяндяляр Пала-
тасы) парламентдир. Пайтахты Маниладыр. – 248. 

 

219. Глорийа Макаппагал Арройо (д.1947) – 2001-ъи илдян 
индийя гядяр Филиппин президенти. Юлкя тарихиндя илк президент 
гадын. Кечмиш президент Диосаладо Макапагалын гызы. Игти-
сад елмляри доктору. – 248. 

 

220. Газах – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-
йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 2202 км2, ящалиси 
92,7 мин няфярдир. – 249–263,266,268. 

 
221. Минэячевир  – Азярбайъанда шящяр. «Минэячевир» сю-

зцнцн етимолоэийасы барядя мцхтялиф мцлащизяляр вар. Ака-
демик  З.Бцнйадов Минэячевирин адыны 839-ъу илдя Азярбай-
ъанда Хилафятя гаршы чыхмыш Минкичявр ял-Фярганинин ады иля 
ялагяляндирир. ХВЫЫ яср тцрк сяййащы Евлийа Чяляби «Сяйащят-
намя» ясяриндя Кцр чайынын саь сащилиндя ипяк парча емалат-
ханалары, мясъиди вя щамамы олан Минэячевир адлы йашайыш 
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мянтягяси барядя мялумат верир. Минэячевир ЫЫ дцнйа  мц-
щарибясиндян сонракы иллярдя йарадылмыш ири сянайе мяркяз-
ляриндяндир. Индики Минэячевир щидротехники комплексин ти-
кинтиси иля ялагядар салынмышдыр. Ящалиси 123,5 мин няфярдир. – 
253. 

 
222. Исмайыл Шыхлы, И с м а й ы л   Г я щ р я м а н   о ь л у 

(1919–1995) – истедадлы Азярбайъан йазычысы, иътимаи хадим. 
Азярбайъанын Халг йазычысы. Исмайыл Шыхлы мяшщур «Дяли Кцр» 
романында психоложи бахымдан дярин характерляр йарат-
мышдыр. О, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Биринъи катиби, 
Азярбайъан Республикасы Али Советинин депутаты олмушдур. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олун-
мушдур. – 261–262. 

 

223. 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 Сямяд Вурьунун йарадыъылыьы ХХ 
яср Азярбайъан шеиринин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. 
Сямяд Вурьун Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын мясул кА-
тиби, сядри, Азярбайъанын Хариъи Юлкялярля Мядяни Ялагя Ъя-
миййятинин сядри, Азярбайъан МЕА-нын витсе-президенти ол-
мушдур, ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты адына лайиг 
эюрцлмцшдцр. – 262. 

 

224. В а г и ф, М о л л а   П я н а щ    В а г и ф (1717–1797) –
эюркямли Азярбайъан шаири, дювлят хадими. Вагиф гязял, мц-
хяммяс, мцстязад вя с. формаларда шеирляр йазмышдыр. Эюзял-
лярин вясфи Вагиф лирикасынын ясас гайясидир. Вагиф шеириндяки 
реализмя мейил Азярбайъан поезийасынын инкишафына эцълц 
тясир эюстярмишдир. Гарабаь щакими Ибращим ханын (1769-ъу 
ил) Баш вязири олмушдур. – 262.  

 

225. Видади, Молла Вяли (тягр.1709–1809) – Азярбайъан 
шаири. Ядяби ирсинин аз гисми мялумдур. Феодал зцлмцндян, 
ханлыглар дюврцнцн щяръ-мярълийиндян доьан кядяр вя цмид-
сизлик, мяняви тянщалыгдан шикайят Видади йарадыъылыьынын ясас 
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мотивляридир. Видади лирикасы йцксяк бядии сяняткарлыг нцму-
нясидир. – 262. 

 

226. Мещди Щцсейн,  М е щ д и   Я л и   о ь л у (1909–1965) – 
танынмыш Азярбайъан йазычысы, тянгидчи вя иътимаи хадим. 
Азярбайъанын Халг йазычысы. Азярбайъан Йазычылар Иттифагы-
нын катиби вя Биринъи катиби, ССРИ Йазычылар Иттифагынын катиби, 
ССРИ вя Азярбайъан Али Советляринин депутаты олмушдур. 
ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 262. 

 

227. Мирварид  Дилбази,  М и р в а р и д  П а ш а  г ы з ы 
(1912–2001)  – Азярбайъанын  Халг  шаири. Шеирляриндя  мцасир-
ляримизин  мяняви зянэинлийи, вятянпярвярлик  тяряннцм едилир.  
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» опдени иля тялтиф олун-
мушдур. – 262. 

 
228. Осман Сарывялли,  О с м а н   А б д у л л а   о ь л у    

Г у р б а н о в (1905–1990) – Азярбайъан Халг шаири. Ясасян 
лирик шеирляр йазмышдыр. Йарадыъылыьында Ъянуби Азярбайъана 
щяср етдийи лирик шеирляр хцсуси йер тутур. – 262. 

 
229. Гайыбов Фяррух аьа, Ф я р р у х  а ь а  К я р и м   о ь- 

л у (1889–1916) – илк  азярбайъанлы щярби тяййарячи. Биринъи 
дцнйа мцщарибяси (1914–18) заманы Гайыбовун дахил олду-
ьу  «Илйа Мурометс № 16» тяййарясинин 4 няфярлик щейяти илк 
дюйцш учушунда Неман чайындакы стратежи ящямиййятли кюр-
пцнц даьытмышдыр. Гайыбовун  тяййаряси 1916-ъы илдя Вилно-
дакы вурушмада алманларын цч тяййаряси вурулмуш, «Илйа 
Мурометс № 16 да  йандырылмыш, Гайыбов дюйцш йолдашлары 
иля бирликдя щялак олмушдур. Гайыбов юлцмцндян сонра «4-ъц 
дяряъяли мцгяддяс Эеорэи» ордени иля тялтиф олунмушдур. –262. 

 

230. Ялаьа Шыхлински, Я л а ь а   И с м а й ы л   А ь а   о ь л у 
(1865–1943) – щярби хадим, артиллерийа эенерал-лейтенанты. 
Петербургда артиллерийа мяктябини битирмишдир. Русийа–Йапо-
нийа мцщарибясиндя (1904–1905) Порт-Артурун мцдафиясиндя 
эюстярдийи иэидлийя эюря «Гызыл гылынъ»ла мцкафатландырылмыш-
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дыр. 1908-ъи илдя полковник, 1912-ъи илдя ися  эенерал-майор 
рцтбяси алмышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибясиндя (1914–18) Пет-
роградын артиллерийа мцдафияси Шыхлинскийя тапшырылмышды. Шых-
лински рус ордусунда «артиллерийанын аллащы» адыны газан-
мышдыр. 1920-ъи илдя Азярбайъан ССР Халг Щярби вя Дяниз 
Ишляри Комиссарынын мцавини ишлямишдир. 1929-ъу илдя истефайа 
чыхмышдыр. – 262. 

 
231. Ибращим аьа Вякилов,   И б р а щ и м    а ь а   П а ш а   

а ь а   о ь л у (1853–1934) – эенерал, илк азярбайъанлы щярби 
топограф. Ибращим аьа 1879-ъу илдян щярби топографийа са-
щясиндя – Даьыстанда, Рус–Иран комиссийасы тяркибиндя Хя-
зяр дянизиндян Яфганыстана гядяр олан сярщядин дягигляшди-
рилмясиндя иштирак етмишдир. Беш ил Гафгаз Щярби Даирясинин 
Топографийа Шюбясиня рящбярлик етмишдир. 1901-ъи илдя Бос-
форун, 1912–13-ъц иллярдя Рус–Иран щюкумятинин данышыг-
ларына ясасян Тябриз, Урмийя вя Хой шящярляринин топографик 
чякилишляриня башчылыг етмишдир. Онун хидмятляри Станислав, 
Анна вя дюрдцнъц дяряъяли Владимир орденляриня лайиг эюрцл-
мцшдцр. – 262. 

 

232. Тащир Исайев, Т а щ и р   И с р а ф и л   о ь л у (1922–
2001) – Икинъи дцнйа мцщарибяси иштиракчысы, Италийа Халг 
Мцгавимят Щярякатынын иштиракчысы, Италийа Милли гящряманы. 
Моздок ятрафындакы дюйцшлярдя йараланараг ясир дцшмцш 
(1942), Австрийадакы ясир дцшярэясиндян чятинликля хилас 
олараг Италийа – Бергамо шящяриня кечяряк партизан дястясиня 
дахил олмушду. О, Италийада «Фиамма Верди» бейнялмилял 
бригадасында вурушмушдур. Щямйерлимиз лейтенант Серафино 
ады иля (1945-ъи ил) Милан шящяринин фашистлярдян азад едил-
мясиндя гящряманлыг эюстярмиш «Гарибалди улдузу», «Ан-
тонио Грамши» орденляри иля тялтиф едилмишдир. Тащир Исайев 
1945-ъи илдян Милан шящяринин Фяхри вятяндашыдыр. – 262. 

 
233. Теймур Бцнйадов, Т е й м у р   Я м и р а с л а н  о ь -

л у  (д.1928) – тарих елмляри доктору, профессор, АМЕА-нын 
щягиги цзвц, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Ы ча-
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ьырыш депутаты. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени 
иля тялтиф едилмишдир.  –262. 

 
234. «Китаби-Дядя Горгуд» – тцрк халглары вя Азярбайъан 

халг ядябиййатынын ян гядим йазылы абидяси. «Китаби-Дядя 
Горгуд» дастанынын йаранмасындан 1300 ил кечир. Елм аля-
миня ХIХ  ясрдян мялум олан бу гящряманлыг дастанынын  
щялялик ХВ–ХВI ясрлярдя кючцрцлмцш ики ялйазма нцсхяси 
(Дрезден вя Ватикан) сахланылыр. – 263. 

 
235. Товуз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк 
сащяси Газах районуна верилмиш, 1964-ъц илдя йенидян мцс-
тягил район олмушдур. Сащяси 1942 км2, ящалиси 166,3 мин 
няфярдир. – 263,264–273,274. 

 
236. Пярваня Гурбанова, П я р в а н я   В а г и ф   г ы з ы 

(д.1965)  – актриса. 1981-ъи илдян Эянъя Дювлят Драм Театрын-
да фяалиййят эюстярир. «Гызыл Дярвиш» мцкафаты лауреаты, Азяр-
байъан Республикасынын Халг артистидир. – 274. 

 
237. «Транспаренсу Интернатионал» – коррупсийа вя дцнйа-

да коррупсийа сявиййясинин арашдыран бейнялхалг гейри-дювлят 
тяшкилаты. Бейнялхалг «Транспаренсу» щярякатынын ясасы 1993-
ъц илдя Берлиндя Дцнйа Банкынын сабиг директору Петер 
Айген тяряфиндян гойулмушдур. Щал-щазырда тяшкилатын 
шюбяляри дцнйанын  100-дян чох юлкясиндя вар. – 278–279,282. 

 
238. Сурийа, С у р и й а   Я р я б   Р е с п у б л и к а с ы – 

Асийада дювлят. Сащяси 185,2 мин км2, ящалиси 14,8 милйон 
няфярдир. Инзибати  яразиси 10 мцщафазайа (губернаторлуьа) вя 
Дямяшг бялядиййясиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али га-
нунвериъи органы Халг Шурасыдыр. Пайтахты Дямяшгдир. – 280. 

 
239. Бяшшар ял-Ясяд (д.1965) – 2000-ъи илдян Сурийанын пре-

зидентидир. – 280. 



 378

240. Ниэерийа, Н и э е р и й а  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 140,4 милйон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. 
Инзибати яразиси 30 штата вя бир мащала бюлцнцр. Дювлят вя 
щюкумят башчысы президентдир. Пайтахты Абусадыр. – 281. 

 

241. Умару Йарадуа (1951–2010) – дювлят хадими 2007–
2010-ъу иллярдя Ниэерийа президенти олмушдур. – 281. 

 

242. «Сиеменс» – алман ширкяти. 1847-ъи илдя йарадылмыш-
дыр. Бакыда нцмайяндялийи 1998-ъи илдя ачылыб. Ширкят електрик 
мящсуллары вя електрик  аваданлыгларынын щазырланмасы вя тят-
биги сащясиндя дцнйа лидерляриндян биридир. Иллик дювриййяси  
118 милйард доллардыр. Бцтцн дцнйада ишчиляринин сайы 140 
мин няфярдир. – 284. 

 

243. Руди Лампрехт (д.1948) – «Сиеменс»ин мяркязи ида-
ряетмя апаратынын цзвц вя витсе-президенти, «Сиеменс моби-
лин» президенти вя Директорлар Шурасынын цзвц. – 284. 

 

244. Латвийа, Л а т в и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авро-
пада – Прибалтикада дювлят. Сащяси 64,5 мин км2, ящалиси 2,2 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 26 района бюлцнцр. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы Сеймдир. Пайтахты Рига шящя-
ридир. – 287. 

 

245. Валдис Затлерс (д.1955) – 2007–2011-ъи иллярдя Литва 
Республикасынын президенти олмушдур. Пешяси щяким травмото-
лог-ортопеддир. 2011-ъи илдян  Реформа Партийасынын лидеридир. – 
287. 

 

246. 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 конс-
титусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи ор-
ганы кортеслярдир (икипалаталы парламент). Мяракеш сащилиндяки 
Сеута вя Мелилйа шящяр районлары Испанийанын мцлкцдцр. 
Пайтахты Мадриддир. – 293–294. 
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247. Ы Хуан Карлос (д.1938) – Испанийа кралы.  1975-ъи илдя 
диктатор Франконун юлцмцндян сонра крал елан едилмишдир. –
293,294. 

 

248. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – 
республикада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя 
емал едилмясиня рящбярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил 
едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын газылмасы вя исти-
фадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир 
сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр 
баьламышдыр. – 297,298,299,303. 

 
249. бп,  «Б р и т и ш   П е т р о л е у м»  – дцнйанын ян ири нефт 

ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин 
кяшфиййаты, чыхарылмасы, емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц 
илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас 
операторудур. – 299,304,320. 

 

250. Хошбяхт  Йусифзадя,  Х о ш б я х т   Б а ь ы   о ь л у 
(д.1930) –  нефтчи-эеолог, эеолоэийа-минеролоэийа елмляри док-
тору. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын академики. 
1994–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Шир-
кятинин витсе-президенти, 2004-ъц илдян ися биринъи витсе-прези-
дентидир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» 
орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 303. 

 
251. Бакы Дярин Дяниз Юзцлляри заводу – 1978-ъи илдя Щейдяр 

Ялийевин тяшяббцсц иля йарадылмышдыр. Республикада нефт сянайеси-
нин инкишафында  бюйцк ролу вардыр. – 303. 

 
252. «Иточу» – Йапонийанын «Иточу» корпорасийасы. 1958-

ъи илдя йарадылмышдыр. Дцнйанын 176 юлкясиндя ширкятляри вя 
фирмалары вар. «Иточу» 1996-ъы илин августундан Бакыда 
фяалиййят эюстярир. – 304. 

 
253. «Инпекс» – Йапонийа нефт корпорасийасы. 1966-ъы илдя 

йарадылмышдыр. – 304. 
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254. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1993-ъц илдя Русийа Федера-
сийасы Щюкумятинин гярары иля йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-
малиййя комплексиня малик 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. – 304. 

 
255. Мъ Дермотт – Америка, Йахын Шярг, Хязяр дянизи вя 

Сакит океан реэионунда мцщяндислик, тяъщизат, тикинти вя 
гурашдырма ишляри иля мяшьул олан бейнялхалг корпорасийа. 
1923-ъц илдян фяалиййят эюстярир. – 304. 

 

256. ТРАО, Т ц р к и й я   п е т р о л л а р ы– 1954-ъц илдя 
Тцркийянин нефт вя газ сянайесинин инкишафы цчцн йарадылмыш-
дыр. Карбощидроэен истещсалы вя емалы сащясиндя Тцркийянин 
ян бюйцк ширкятидир. ТРАО щазырда МДБ, Шимали Африка вя 
Орта Шяргдя фяалиййят эюстярир. Азярбайъана эялян илк хариъи 
нефт ширкятляриндяндир. – 304. 

 

257. «Статойл» – Норвечин «Статойл» ширкяти 1972-ъи илдян 
фяалиййят эюстярир. Ширкят Шимал дянизинин Норвеч секторунда 
ян ири нефт-газ  истещсалчысыдыр. Щазырда дцнйанын 19 юлкясин-
дя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы вя емалы иля мяшьул олур. 
Ширкят 1994-ъц илдян Азярбайъан нефт лайищяляриндя фяал иш-
тирак едир. – 304. 

 
258. «Тотал» – мяшщур франсыз нефт ширкяти. 1954-ъц илдя 

тяшкил олунмушдур. Бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, емалы 
вя сатышы иля мяшьул олур. – 304. 

 
259. Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы – 1920-ъи илдя 

йарадылмышдыр. Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы нефт-
газ вя кимйа технолоэийасы сащясиндя йцксяк ихтисаслы мцтя-
хяссислярин щазырланмасында габагъыл йер тутур. Азярбайъан 
Дювлят Нефт Академийасынын 8 факцлтясиндя 7000, о ъцмля-
дян, хариъдян эялян тялябяляр тящсил алыр. Академийада докто-
рантура вя аспирантура, 2 елми-тядгигат институту фяалиййят 
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эюстярир. Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы АБШ, Фран-
са, Италийа, Алманийа институтлары иля ямякдашлыг едир. – 305. 

 
260. Мятйу Брайза – Америка дипломаты. 2001–2005-ъи илляр-

дя АБШ Дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря 
кюмякчиси олмушдур. Сонра ися  Даьлыг Гарабаь, Абхазийа вя 
Ъянуби Осетийа конфликтляринин сцлщ йолу иля щялл олунмасы иши иля 
мяшьул олмушдур. 2011–12-ъи иллярдя АБШ-ын Азярбайъан Рес-
публикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 308. 

 
261. Владимир Рушайло (д.1953) – 1972-ъи илдян  ССРИ Да-

хили Ишляр Назирлийиндя мцхтялиф мясул вязифялярдя ишлямишдир. 
1998-ъи илдя Русийа Дахили Ишляр назиринин мцавини, 1999-ъу 
илдя назир, 2001-ъи илдя МДБ юлкяляри цзря Коллектив Тящ-
лцкясизлик Шурасынын сядри, 2003-ъц илдя ися Русийа Тящлцкясизлик 
Шурасынын катиби олмушдур. – 309. 

 
262. Лцксембург,  Б ю й ц к   Л ц к с е м б у р г  Щ е р с о г- 

л у ь у  – Гярби Авропада дювлят. Сащяси 2,6 мин км2, ящалиси 
415 мин няфярдир. Инзибати ъящятдян 3 мащала бюлцнцр. Лцк-
сембург конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы бюйцк 
щерсогдур. Ганунвериъи органы Депутатлар Палатасыдыр. Пайтах-
ты Лцксембургдур. – 311,312. 

 
263. Анри (д.1955) – 1998-ъи илдян Лцксембург Щерсоглуьу-

нун щюкумят наиби, 2000-ъи илдян ися бюйцк щерсогудур. 1998-ъи 
илдян Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин цзвцдцр. – 311. 

 
 
264. Жан - Клод Йункер (д.1954) – 1995-ъи илдян Лцксем-

бургун Баш назири, 1989–2009-ъу иллярдя Малиййя назири вя 
Авропа групунун башчысыдыр. – 312. 

 
265. Ъибути, Ъ и б у т и   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал-Шярги 

Африкада дювлят. Сащяси 22 мин км2, ящалиси 603,6 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси 5 вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы 
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президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пай-
тахты Ъибутидир. – 313. 

 
266. Исмаил Гуллещ (д.1947) – 1999-ъу илдян Ъибути прези-

денти. – 313. 
 
267. Хорватийа Республикасы – Ъянуби Авропада  дювлят. 

Сащяси 56,6 мин км2, ящалиси 4,8 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 20 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи ор-
ганы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Загребдир. –  314. 

 
268. Месич Стипе (д.1934) – щцгугшцнас. 2000–2008-ъи ил-

лярдя Хорватийа Республикасынын президенти олмушдур. – 314. 
 
269. Словенийа, С л о в е н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Авропада дювлят. Сащяси 20,3 мин км2, ящалиси 1,96 милйон 
няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипа-
латалы (Дювлят Шурасы вя Дювлят Мяълиси) парламентдир. Пайтахты 
Лйублйанадыр. – 315. 

 
270. Йанез Дрновшек (1950–2008) – Йугославийа вя Сло-

венийа сийасятчиси. 1992–2000, 2000–2002-ъи иллярдя Баш назир, 
1989–90-ъы иллярдя Йугославийа Али Мяълисинин сядри, 2002–
2007-ъи иллярдя Словенийа президенти олмушдур. –315. 

 
271. Мозамбик, М о з а м б и к   Р е с п у б л и к а с ы  – 

Ъянуб-Шярги Африкада дювлят. Сащяси 802 мин км2, ящалиси 
17,9 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 10 яйалятя бюлцнцр. Дюв-
лят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпа-
латалы Республика Ассамблейасыдыр. Пайтахты Марутидир.  – 316. 

 
272. Эебуза Арманду (д.1943) – 2005-ъи илдян Мозамбик 

президенти. 2002-ъи илдян  ФРЕЛИМО Партийасынын Баш катиби. 
– 316. 
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273. Микрософт – мцхтялиф щесаблама техникасы – шяхси 
компйутерляр, ойун консоллары, КПК, мобил телефонлар, дцн-
йада даща чох йайылмыш платформа програмлары, индовс ямя-
лиййат системляри истещсал едян ян бюйцк трансмилли компанийа. 
Ширкятин бюлмяляри аиляви хбок ойун консоллары, щямчинин шяхси 
компйутерляр цчцн  аксессуарлар (клавиатлар, мышлар вя с.) 
бурахыр. Микрософтун техникасы 80-дян чох юлкяйя ихраъ, 
програмлары ися 45 диля тяръцмя едилмишдир. Мянзил-гярарэащы 
Педмонд (АБШ) шящяриндядир. – 318–319. 

 
274. Иъмалар Палатасы – Бюйцк Британийа вя Канадада 

парламентин ашаьы палатасынын ады. 5 ил мцддятиня сечилир. 
Палатанын  спикери Баш назирдян сонра дювлятдя биринъи дяря-
ъяли вязифяли шяхсдир. Иъмалар Палатасы щюкумятин фяалиййятиня 
нязарят едир, она етимад эюстярир, ганун лайищялярини мцза-
киря вя гябул едир. – 320. 

 
275. 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 конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы 
ямирдир. Пайтахты Манамадыр. – 321. 
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Barrozu Joze   – 176 
Beutel Jens   – 285 
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Çətin Hikmət   – 8 
Ders Ann   – 305 
Drnovşek Yanez  – 315 
Dü Safo Bernar  – 196 
Düpo Ambruoz   – 196–197 
Elçin Şıxlı   – 261 
II Elizabet   – 245 
EyyubovYaqub   – 16, 25 
Əbülnaqə Faizə  – 102, 113 
Əl-Xasti Bədr   – 306 
Əl-Xəlifə Xalid   – 321 
Əl-Əsəd Bəşşar   – 280 
Əl-Ədli Həbib   – 103 
Əl-Tüveyjri Əbdüləziz  – 6 
Əs-Sabah Şeyx Məhəmməd – 322 
Əliyev Əziz   – 16, 22, 24, 192 
Ялийев Щейдяр – 16,19,27,40,58,63,64,65,66,   
     120, 121–124, 125–126,127, 

   134,145–152,192,221,230,234, 
   249, 251,259,261,270,272,296,  
   297,298,303 

Əliyev Kamil   – 19 
Əliyev Muxu   – 16-25 
Əliyev Natiq   – 145 
Əliyev Tamerlan  – 125 
Əliyeva Mehriban – 13,15,18,54,64,84–117,127– 

  134,165,249,262,263, 265 
Əliyeva Zərifə   –16, 125, 192 
Ərdoğan Rəcəb Tayyib  – 208 
Əsədov Oqtay   – 125,126 
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Gilauri Nika   – 307 
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Haraşti Mikloş   – 10 
Hess Con   – 156 
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İnozemtsev Vladislav  – 213–220 
İsayev Tahir   – 262 
İsmayıl Şıxlı   – 261–262 
İstratov Vasili   – 25 
Kaçinski Lex – 11,138,139–140,141–142,    
                                                       288,289 
Kaçmarex Yanuş  – 288–289 
Kamal Tariq   – 102, 103 
XVI Karl Qustav  – 212 
Kərimov Mahmud  – 35 
Kiinov Lyəzzət   – 137 
Kirçner Nestor   – 154 
Kornel Svante   – 213–220 
Kuyaube Miqel   – 293–294 
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Qeyps Maykl   – 320 
Qeyts Bill   – 318, 319 
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Qulleh İsmail   – 313 
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Levayev Lev   – 286 
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Lukaşenko Aleksandr  – 29–56 
Luqabon Anbeyi  – 7 
Mahmudov Eldar  – 36 
Mahmudov Yaqub  – 241 
Mak Duqal Riçard  – 306 
Магомайев Мцслцм  – 202,203 
Mandi Kreyq   – 318–319 
Martınov Sergey  – 35, 36 
Mehdi Hüseyn   – 262 
Mehdiyev Ramiz  – 13,15,117,126,135 
Mermud Frenk   – 204 
Merzlyakov Yuri  – 226 
Mesiç Stipe   – 314 
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Məmmədov Fikrət  – 102 
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Məmmədov Ziya  – 160 
Məmmədova Brilyant  – 170 
Məmmədyarov Elmar  – 103, 104 
Mirмövsüm ağa  – 167 
Mirvarid Dilbazi  – 262 
Musa Əmr   – 104,105–109,110–112 
Muqbil Zərar   – 317 
Mittal Promod   – 283 
Mübarək Hüsnü  – 84–117 
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Naumov Vladimir  – 36 
Nazif Əhməd   – 88,89–90,101,102–103 
Nеapolitano Ciorcio  – 209 
Nərimanbəyov Toğrul  – 124 
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Nizami Gəncəvi  – 19 
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Özbudun Ergün  – 213–220 
Özkan Cəlal    – 123 
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   135 
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Rusak Leonid   – 36 
Ruşaylo Vladimir  – 309 
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Saakaşvili Miexil –136,137,139–140,145–152,    

  227  
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Sakr Həsən   – 102 
Saqiq İhəb   – 103 
Saleh Əli   – 79 
Samarança   – 76 
Sampson David  – 291–292 
Santonxan Rafael  – 76 
Sarkozi Nikola   – 118 
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Sezər Əhməd Necdət  – 207 
Sədat Ənvər   – 96 
Səməd Vurğun   – 262 
Silva Anibal   – 246 
Siracəddin İsmayıl  – 103 
Stoltenberq Yens  – 83 
Svitserlot Rayner  – 198 
Svorob Nikolay  – 36 
Şarovski Aleksandr  – 159 
Şirak Jak   – 196,197 
Şıxlinski Əlağa   – 262 
Tantavi Məhəmməd  – 93–94 
Teymurlu Rəfael  – 62–64 
Tutanxamon   – 98 
Tülü Yusuf   – 199 
Türker Ayhan   – 123 
Usubov Ramil   – 26,103 
Utset Anita   – 310 
Vaqif  Molla Pənah  – 262 
Vəkilov İbrahim ağa  – 262 
Vəliyev Hacı Mustafa  – 162–164 
Vidadi Molla Vəli  – 262 
Vişnevskaya Qalina  – 12,13–15 
Vud Cozef   – 243 
Yaradua Umaru   – 181 
Yeltsin Boris   – 9,14 
Yeltsinа Naina   – 15 
Yunker Jan-Klod  – 312 
Yusif Səmədoğlu  – 262 
Yusifzadə Xoşbəxt  – 303 
Yuşşenko Viktor  – 136,137,139–140 
Zatlers Valdis   – 287 
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   Coğrafi adlar göstəricisi 
 
Abşeron   – 166,167 
Afina    – 254 
Ağdam    – 58 
Ağstafa çayı   – 249 
Almaniya   – 75,98,198,215,260,285 
Amerika Birləşmiş Ştatları – 72,177,179,180,181,184,185, 

217,236,243,291–292,299,     
305,306,308  

Aralıq dənizi   – 143 
Ankara    – 207, 208, 216 
Argentina   – 154 
Asiya    – 27,28,182,183,240 
Aşağı Ayıblı   – 273 
Avrasiya   – 27–28 
Avropa  – 27, 28,41,72,138,139,143,    
      176,178,183,217,240,279,  
     282,299,305 
Bakı – 5,8, 11,12,15,25,28,29,38,    
                                                       45, 78,79,80,82,83,117,118,   
                                                       127,136,153,154,163,164,    
                                                       167,168,207,208,209,210,  

  211,212,213,218,222,224,    
  225,227,244,245,246,247,    
  248,254,277,280,281,285,    
  287,311,312,313,314,315,  
  316 

Baltik dənizi   – 139, 140, 141 
Belarus    – 29–56 
Belçika    – 98 
Bəhreyn   – 321 
Binəqədi   – 160, 161, 162–165 
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Bolqarıstan   – 155 
Böyük Britaniya – 96,98,185,219,244,245,290,       
                                                      320 
Brüssel    – 176,217 
Cənubi Qafqaz   – 40,177,178 
Cibuti    – 313 
Çin    – 182, 183 
Dağıstan   – 16–25 
Dağlıq Qarabağ – 18,48,58,68,69,70,72,73,99,  

   107,111,115,169,174,175,176, 
   177,226,235,294,308 

Daş Salahlı   – 259 
Əfqanıstan   – 180, 291, 317 
Fələstin   – 115 
Filippin    – 248 
Fiva    – 98 
Fransa    – 72,118,174–190,196–197,  

   226,242 
Füzuli    – 60 
Gəncə    – 38,268, 274–277 
Gürcüstan – 26,72,136,137,145–152,178,    
                                                       218,227,259,275,307 
Hindistan   – 182 
Xəzər dənizi – 27,139,140,141,142,144,179, 

   182,183,223,225,295–305 
Xınalıq    – 162 
Xırdalan   – 160,161,167 
Xocalı    – 58,152 
Xocavənd   – 58 
Xorvatiya   – 314 
İqdır    – 241 
İraq    – 116,180,182,291 
İran    – 105,116,117,173,180,181,225  
İordaniya   – 153 
İsrail    – 105,115 
İspaniya   – 293–294 
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İstanbul   – 97 
İsveç    – 211, 212 
İtaliya    – 209, 210 
Kamerun   – 78 
Kemerovo   – 222 
Kəlbəcər   – 71 
Kiyev    – 178  
Koreya Respublikası  – 5 
Kosovo    – 180,291 
Krakov    – 135–144 
Küveyt    – 306, 322 
Qahirə    – 84–117 
Qafqaz    – 17,22,178,217 
Qara dəniz   – 27,139,140,141,143,182 
Qazax    – 249–263,266,268 
Qazaxıstan   – 137,138,139,140,143,181 
Qərbi Avropa   – 28 
Quşçular (kənd)  – 62 
Laçın     – 58,71,73 
Latviya    – 287 
Litva    – 137,139 
Lüksemburq   – 311,312 
Lüdviqshafen   – 75 
Macarıstan   – 191 
Malıbəyli   – 58,62,63 
Masallı    – 254 
Maştağa   – 161 
Mayns    – 285 
Mehdiabad   – 160,161,165,170,171 
Mərdəkan   – 161 
Mərkəzi Asiya   – 217,279,282 
Mingəçevir   – 253 
Minsk    – 37,38,45 
Misir    – 84–117 
Moldova   – 72,178 
Moskva   – 13–15, 192 
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Mozambik   – 316 
Naxçıvan   – 241, 277 
Nigeriya   – 281 
Norveç    – 82, 83,310 
Nyu-York   – 217 
Paris    – 196 
Pirşağı    – 161 
Polşa – 12,135–144, 150, 218, 288–   
                                                      289 
Portuqaliya   – 246 
Romana   – 57 
Rusiya    – 9,13–15,16–25, 50,72,177,  

179,180,181,194–195,214,222, 
226,247,259,260 

Sabunçu   – 57, 161 
Sidney    – 254 
Sloveniya   – 315 
Sumqayıt   – 75 
Suriya    – 280 
Şərqi Anadolu   – 241 
Şuşa    – 58,59,60,72 
Tbilisi    – 144, 145-152 
Tovuz    – 263, 264-273,274 
Türkmənistan   – 178,179,259 
Türkiyə   – 8,27,28,72,173,177,199,207,  

  208,216,240 
Ukrayna   – 72,136,137,178,260 
Uzaq Şərq   – 28 
Varşava   – 218 
Vilnüs    – 142 
Yaxın Şərq   – 105,110 
Yəmən    – 79 
Zabrat    – 160,161 
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