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ÇEXİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB VATSLAV KLAUSA 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Çexiya Respublikasının Prezidenti vәzifәsinә yenidәn 

seçilmәyiniz münasibәtilә Sizi ürәkdәn tәbrik edirәm. 
Әminәm ki, Azәrbaycan ilә Çexiya arasındakı dostluq 

münasibәtlәrinin, siyasi, iqtisadi әlaqәlәrimizin vә әmәkdaş-
lığımızın hәrtәrәfli inkişafı yolunda sәylәrimizi bundan 
sonra da ardıcıl şәkildә davam etdirәcәyik. 

Sizә möhkәm cansağlığı, xoşbәxtlik vә dost Çexiya xal-
qının rifahı naminә fәaliyyәtinizdә uğurlar dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 20 fevral 2008-ci il 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV   
RUSİYA FEDERAL TӘHLÜKӘSİZLİK XİDMӘTİ 
DİREKTORUNUN BİRİNCİ MÜAVİNİ –  
SӘRHӘD XİDMӘTİNİN RӘİSİ, GENERAL  
VLADİMİR PRONİÇEVİ QӘBUL ETMİŞDİR  
 
Prezident sarayı 
 
20 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

fevralın 20-dә Prezident sarayında Rusiya Federal Tәhlükә-
sizlik Xidmәti direktorunun birinci müavini – sәrhәd xidmә-
tinin rәisi, general Vladimir Proniçevi qәbul etmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycan–Rusiya әlaqәlәrinin bütün 
sahәlәrdә, o cümlәdәn sәrhәd xidmәti sahәsindә dә uğurla inkişaf 
etdiyini vurğuladı. Ölkәlәrimizin ayrı-ayrı strukturları arasında 
әlaqәlәrin yaxşı sәviyyәdә olduğunu qeyd edәn prezident İlham 
Әliyev qonağın bu sәfәrinin sәrhәd xidmәti sahәsindә әmәk-
daşlığın möhkәmlәndirilmәsinә töhfә verәcәyinә әminliyini söy-
lәdi. 

General Vladimir Proniçev Azәrbaycana növbәti dәfә sәfә-
rindәn mәmnun olduğunu bildirdi. O, iki ölkәnin müvafiq struk-
turları arasında әmәkdaşlığın sıx olduğunu vә bu sәfәrin әlaqә-
lәrin daha da genişlәndirilmәsinә xidmәt edәcәyini vurğuladı. 
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ABŞ SENATORU SEM BRAUNBӘKİN 
RӘHBӘRLİK ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ  
HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ   
 
Prezident sarayı 
 
20 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev fev-

ralın 20-dә Prezident sarayında ABŞ senatoru Sem Braunbәkin 
rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycan ilә ABŞ arasında müna-
sibәtlәrin bütün sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. İki 
ölkә arasında energetika sahәsindә кечян ясрин 90-cı illәrinин 
ortalarından başlanmış sәmәrәli әmәkdaşlığın hazırda da 
müvәffәqiyyәtlә davam etdirildiyini xatırladan prezident İlham 
Әliyev bunun ikitәrәfli әlaqәlәrin mühüm elementi olduğunu 
vurğuladı. 

Ölkәmizdә gedәn inkişaf proseslәrindәn mәmnunluqla söh-
bәt açan senator Sem Braunbәk Azәrbaycanda son illәr böyük 
nailiyyәtlәr әldә edildiyini bildirdi. 

Görüşdә ölkәlәrimiz arasında müxtәlif sahәlәrdә, o cüm-
lәdәn enerji sektorunda münasibәtlәrin gәlәcәk inkişafı mәsә-
lәlәri müzakirә olundu. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
MOSKVAYA SӘFӘRİ 
 
Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеропорту 
 
20 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

MDB-nin üzvü olan ölkәlәrin dövlәt başçılarının qeyri-rәsmi 
zirvә görüşündә iştirak etmәk üçün fevralın 20-dә Rusiya 
Federasiyasının paytaxtı Moskvaya yola düşmüşdür. 

Azәrbaycan prezidentini Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеро-
портунда Baş nazir Artur Rasizadә, Prezidentin  Иcra Apara-
tının rәhbәri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şәhәr İcra Hakimiy-
yәtinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar.  

  
*** 

 
Fevralın 20-dә Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev 

Moskvaya gәlmişdir. 
Vnukovo–2 hava limanında Azәrbaycan dövlәtinin başçısını 

Rusiya Xarici Иşlәr nazirinin birinci müavini Andrey Denisov 
vә digәr rәsmi şәxslәr qarşıladılar. 

Prezident İlham Әliyev onun üçün ayrılmış iqamәtgaha 
yola düşdü. 
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AZӘRBAYCAN RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ İLHAM ӘLИYEVИN RUSИYA 
FEDERASИYASININ PREZИDENTИ 
VLADИMИR PUTИN ИLӘ GÖRÜŞÜ  
 
21 fevral 2008-ci il 
 
Moskvada Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Әliyevin vә Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin 
görüşü olmuşdur. 

V l a d i m i r   P u t i n: Hörmәtli İlham Heydәr oğlu, ilk 
növbәdә, zirvә görüşündә iştirak etmәk üçün Moskvaya 
gәlmәyә imkan tapdığınız üçün Sizә tәşәkkür etmәk istәyirәm. 
İqtisadi әmәkdaşlıq sahәsindә xeyli irәlilәyiş var. Keçәn il 
әmtәә dövriyyәsinin artımı әvvәlki ildәki kimi nәzәrәçarpan 
olmasa da, hәr halda, dinamika çox yaxşıdır. 

Biz Rusiya sәrmayәdarlarının Azәrbaycan iqtisadiyyatına 
getdikcә daha çox vәsait qoymasını mәmnunluqla vurğula-
yırıq. Rusiya şirkәtlәrinin işlәmәsi üçün ölkәnizin hökumәti-
nin yaratdığı şәraitә görә Sizә tәşәkkür edirik. Mәn bu 
şirkәtlәrin adlarını sadalamayacağam, onlar yaxşı mәlum-
dur. Bütövlükdә, qarşılıqlı әlaqәlәr inkişaf edir, әmәkdaşlıq 
möhkәmlәnir, o cümlәdәn dә energetika sahәsindә. Bәzi 
mәsәlәlәr var vә mәn onları Sizinlә müzakirә etmәk istәrdim. 
Sizi Moskvada görmәyimdәn çox şadam, xoş gәlmisiniz. 

И l h a m   Ә l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, ilk növbәdә, 
Moskvaya gәlmәk barәdә dәvәtinizә vә Sizinlә görüşmәk, 
ikitәrәfli әlaqәlәrimizi müzakirә etmәk imkanına görә sağ 
olun. Mәn Sizinlә tamamilә razıyam, bizim münasibәtlә-
rimizdә heç bir problem yoxdur. Biz bütün istiqamәtlәrdә – 
istәr siyasi, istәrsә dә iqtisadi baxımdan, humanitar әmәk-
daşlıq mәsәlәlәrindә inamla irәlilәyirik. Ölkәlәrimiz çox 
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sәmәrәli әmәkdaşlıq edir vә bizim dostluq, mehriban qonşu-
luq münasibәtlәri kimi sәciyyәlәndirdiyimiz münasibәtlәr 
ümumәn möhkәmlәnir. 

Siz Azәrbaycanda yaxşı investisiya mühitinin olmasını 
vurğuladınız. Rusiya şirkәtlәri ölkәmizdә özlәrini rahat hiss 
edir, yerli şirkәtlәr kimi, onlar da eynilә bütün hüquqlardan 
istifadә edirlәr. Biz Rusiya şirkәtlәrinin Azәrbaycanda sәr-
mayәlәrinin artmasını alqışlayırıq. Onu da demәliyәm ki, 
hazırda bir çox şirkәtlәr tikinti, infrastruktur obyektlәri ilә 
bağlı müxtәlif layihәlәrdә podratçı kimi iştirak edirlәr. 

Biz biznes strukturları arasında münasibәtlәrin sәviyyә-
sindәn dә çox razıyıq. Biznes strukturları da öz işlәrindә 
rәhbәrliyә istiqamәtlәnir vә düzgün dә edirlәr. Buna görә dә 
onlar ölkәlәrimiz arasında belә fәal siyasi qarşılıqlı әlaqәlәri 
gördükdә özlәrini daha inamlı vә rahat hiss edirlәr. Azәr-
baycan şirkәtlәri dә Rusiya bazarında işlәyir vә onlar da 
bütün hüquqlardan istifadә edirlәr. Bir sözlә, mәn müna-
sibәtlәrimizin bu şәkildә inkişaf etmәsindәn mәmnunluğumu 
bildirmәk istәrdim. Bugünkü görüşümüzdә, әlbәttә ki, hәm 
ikitәrәfli mәsәlәlәri, hәm dә regional әmәkdaşlıq mәsәlә-
lәrini, habelә dünyada baş verәn vә müzakirәsinә ehtiyac 
duyulan proseslәri müzakirә etmәk istәrdim. 
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AZӘRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZИDENTИ İLHAM ӘLИYEVӘ 
M.V.LOMONOSOV ADINA MOSKVA DÖVLӘT 
UNИVERSИTETИNИN FӘXRИ PROFESSORU 
ADЫNIN VEРИLMӘSИ MӘRASИMИ  
 

21 fevral 2008-ci il 
 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlәt Universitetindә 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevә dünya şöhrәtli bu tәdris 
müәssisәsinin Fәxri professoru adı verilmәsi münasibәtilә 
universitetin Elmi Şurasыnыn tәntәnәli iclası olmuşdur. 

MDU-nun rektoru akademik Viktor Sadovniçi Azәrbaycan döv-
lәtinin başçısını, onun xanımı Mehriban Әliyevanı vә qızını – Heydәr 
Әliyev Fondunun Rusiyadakı nümayәndәliyinin rәhbәri Leyla Әliyevanı 
universitetin әsas giriş qapısının yanında sәmimiyyәtlә qarşıladı. 

Elmi Şuranыn iclasının iştirakçıları salona daxil olan 
Azәrbaycan prezidentini hәrarәtlә qarşıladılar. 

Tәbrik sözü ilә çıxış edәn MDU-nun rektoru Azәrbaycan 
dövlәtinin başçısının tәrcümeyi-halının vә siyasi fәaliyyәtinin әsas 
mәrhәlәlәri, onun beynәlxalq alәmdә uğurları barәdә mәlumat verdi. 
Viktor Sadovniçi Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri Heydәr 
Әliyevlә görüşlәri barәdә xatirәlәrini dә söylәdi, bu görkәmli siyasi 
xadimin MDU-ya göstәrdiyi diqqәt vә qayğını vurğuladı. 

MDU-nun rektoru Rusiya ilә Azәrbaycan arasında әlaqәlәrin 
inkişafına, hәr iki ölkәnin xalqlarının rifahı naminә tәhsilin vә 
elmin inkişafına, Azәrbaycanın MDU ilә sәmәrәli әmәkdaşlığına 
verdiyi sanballı töhfәlәrә görә prezident İlham Әliyevә MDU-nun 
Fәxri professoru adı verilmәsi barәdә Elmi Şuranыn qәrarını oxudu. 

Sonra Azәrbaycan prezidentinә MDU-nun Fәxri profes-
soru diplomu vә medalı tәqdim edildi. Mәrasimdә çıxış edәn 
universitetin kimya fakültәsinin dekanı akademik Valeri Lu-
nin, MDU-nun birlәşmiş hәmkarlar ittifaqı komitәsinin sәdri 
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İqorKotlobovski Azәrbaycanın iqtisadi sahәdә uğurlarını, ölkәnin 
bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn tәhsil vә idman sahәlәrindә dinamik 
inkişafında prezident İlham Әliyevin xidmәtlәrini vurğuladılar. 
Ali riyaziyyat vә kibernetika fakültәsinin üçüncü kurs tәlәbәsi, 
MDU-nun Azәrbaycanlı Gәnclәr Klubunun sәdri Ülfәt Әliyev bu nüfuzlu 
ali mәktәbdә tәhsil alan 200-dәn çox azәrbaycanlı tәlәbә adından 
prezident İlham Әliyevi yüksәk ada layiq görülmәsi münasibәtilә tәbrik 
etdi vә dövlәtimizin başçısını әmin etdi ki, azәrbaycanlı gәnclәr Rusiya 
paytaxtında ölkәmizi lәyaqәtlә tәmsil edәcәklәr. 

Azәrbaycan prezidenti universitetin tәlәbә vә müәllimlәri 
qarşısında mühazirә ilә çıxış etdi. Dövlәtimizin başçısı bu şöh-
rәtli ali mәktәbin professoru olmaq şәrәfinә layiq görüldüyü 
üçün universitetin Elmi Şurasыna tәşәkkürünü bildirdi. O, Azәr-
baycan ilә Rusiya arasında münasibәtlәrin yüksәk sәviyyәdә ol-
masını vurğulayaraq dedi ki, bu münasibәtlәr hәrtәrәfli vә 
müxtәlif sәpkilidir, hәr iki dövlәtin başçıları bunu regionda 
sülhün, tәhlükәsizliyin vә davamlı inkişafın tәminatı kimi 
qiymәtlәndirirlәr. Prezident İlham Әliyev xüsusi vurğuladı ki, 
2000-ci ildәn bәri iki dövlәt arasında münasibәtlәr yeni mәr-
hәlәyә – strateji tәrәfdaşlıq mәrhәlәsinә çatmışdır. 

Dövlәtimizin başçısı humanitar sahәdә әmәkdaşlıq mәsә-
lәlәri üzәrindә әtraflı dayanaraq bildirdi ki, Bakıda Slavyan 
Universiteti, tәhsilin rus dilindә olduğu mәktәblәr fәaliyyәt 
göstәrir, rus dilindә qәzetlәr nәşr edilir. Azәrbaycan cәmiy-
yәtindә beynәlmilәlçilik vә tolerantlıq әnәnәlәri çox güclü-
dür. Bakıda MDU-nun filialının açılması iki ölkә xalqlarının 
bir-birinә yaxınlaşmasına yönәlmiş daha bir amil olacaqdır. 

Prezident İlham Әliyev bildirdi ki, Azәrbaycanın büdcәsindә 
müdafiә sahәsindәn sonra ikinci әn mühüm sahә tәhsildir. 2007–
2015-ci illәrdә azәrbaycanlı tәlәbәlәrin xarici ölkәlәrdә tәhsil 
almaları üçün Dövlәt Proqramı qәbul edilmişdir. Son illәrdә ölkәdә 
әn müasir kompyuter avadanlıqları ilә tәchiz olunmuş 1200 ümum-
tәhsil mәktәbi tikilmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycanın vә Rusiyanın elm vә tәhsil 
dairәlәri arasında әmәkdaşlığın fәallaşdırılmasını arzuladı. 
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AZӘRBAYCAN PREZИDENTИ İLHAM ӘLİYEVİN  
M.V.LOMONOSOV ADINA MOSKVA DÖVLӘT 
UNİVERSİTETİNDӘ NİTQİ    
 
Hörmәtli Viktor Antonoviç! 
Hörmәtli Elmi Şura üzvlәri! 
Әziz dostlar!  
Әvvәlәn, Viktor Antonoviç, sizә vә mәnә MDU-nun – 

dünya şöhrәtli, mövcud olduğu bütün illәr әrzindә tәhsilin 
yüksәk markasını qoruyub saxlamış ali mәktәbin Fәxri pro-
fessoru kimi yüksәk ad verilmәsi barәdә qәrar qәbul etmiş 
Elmi Şuranın üzvlәrinә ürәkdәn tәşәkkür etmәk istәrdim. 

Rusiya ilә Azәrbaycan arasında münasibәtlәrin, o cümlә-
dәn humanitar sahәdә münasibәtlәrin inkişafına verdiyim 
töhfәyә görә bu adı almağım mәnә ikiqat xoşdur. Hazırda 
bizim münasibәtlәrimiz, hәqiqәtәn, çox dinamik vә sәmәrәli 
inkişaf edir. Bu münasibәtlәr mehriban qonşuluq, qarşılıqlı 
әmәkdaşlıq prinsiplәrinә әsaslanır. Әgәr bu münasibәtlәrin 
tarixinә nәzәr salsaq görәrik ki, 2000-ci illәrdәn başlayaraq, 
yeni mәrhәlәyә qәdәm qoymuşdur. 

Bu mәrhәlәni hәm Rusiya prezidenti, hәm dә mәn strateji 
tәrәfdaşlıq mәrhәlәsi kimi sәciyyәlәndiririk. Bu isә mahiyyәt 
etibarilә hәm ölkәlәrimiz arasında münasibәtlәrin ruhunu vә 
xarakterini, hәm dә hәmin münasibәtlәrin gәlәcәk inkişafını 
necә tәsәvvür etdiyimizi әks etdirir. Bizim münasibәtlәrimiz 
çoxtәrәfli, çoxcәhәtlidir. Onlar ölkәlәrimizdә siyasi vә iqtisadi 
islahatları fәal surәtdә hәyata keçirmәyimizә imkan verir. Artıq 
indi bir çox cәhәtdәn Qafqaz vә Xәzәr regionunda vәziyyәtә 
tәsir edir. Bu münasibәtlәr gәlәcәkdә nә qәdәr möhkәm olsa, 
bizim regionda tәhlükәsizlik tәdbirlәri sistemi dә bir o qәdәr 
möhkәm olacaqdır. 
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Biz mürәkkәb bir dövrdә vә tәhdidlәrin, risklәrin mövcud 
olduğu mürәkkәb bir regionda yaşayırıq. Ona görә dә 
ölkәlәrimizi bir-birinә bağlayan mәsәlәlәrin bütün spektri 
üzrә Rusiya ilә Azәrbaycanın fәal әmәkdaşlığı sülhün, 
tәhlükәsizliyin vә sabit inkişafın tәminatıdır. Ölkәlәrimiz çox 
dinamik inkişaf edir. İqtisadi artım sürәtinә görә yaxşı göstә-
ricilәrimiz var. Belәliklә, mәn şübhә etmirәm ki, hәm ölkә-
lәrimizin daha da artan nüfuzu, hәm müstәqil siyasәt yerit-
mәk imkanı, hәm dә iqtisadi azadlıq tәbii ki, gәlәcәkdә 
regionda hadisәlәrin inkişafını әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirә-
cәk vә artıq dediyim kimi, yalnız müsbәt mәnada kömәk 
edәcәkdir. 

Fәxri professor diplomunda qeyd edilmiş humanitar sahәdә 
әmәkdaşlıq da çox vacibdir. Azәrbaycanda biz hәlә bir ölkәdә 
yaşadığımız dövrdә mövcud olmuş bütün mehriban münasi-
bәtlәri, әlaqәlәri, ünsiyyәtlәri qoruyub saxlamışıq. Hazırda 
Rusiya ilә Azәrbaycan arasında humanitar әmәkdaşlıq müxtә-
lif parametrlәrlә vә müxtәlif formalarla müәyyәn edilir. Tәkcә 
bunu demәk kifayәtdir ki, Azәrbaycanda rus dilindә tәhsil 
verәn 350-dәn artıq mәktәb vardır. Azәrbaycanın dövlәt uni-
versitetlәrinin üçündә rus dili vә әdәbiyyatı fakültәlәri vardır. 
Rus dili vә әdәbiyyatı mәsәlәlәri ilә, hәmçinin bütün slavyan 
ölkәlәrinin mәdәniyyәtinin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan Bakı 
Slavyan Universiteti fәaliyyәt göstәrir. Azәrbaycanın mәktәb-
lәrindә yüz mindәn çox insan rus dilindә tәhsil alır. Milliyyәtin-
dәn asılı olmayaraq, bizim ölkәdә bütün insanların, bütün 
vәtәndaşların dövlәt dilindә danışması, yüksәk keyfiyyәtli tәhsil 
alması üçün dә hәr cür imkan mövcuddur. 

Biz bunu çox yüksәk qiymәtlәndiririk. Hesab edirik ki, bu 
bizim uğurlu inkişafımızın әn mühüm elementlәrindәn biridir. 
Ölkәnin inkişaf sәviyyәsini tәkcә iqtisadi göstәricilәrlә vә ya 
tәbii ehtiyatların olması ilә ölçmәk mümkün deyildir. 

Ölkәnin inkişafı hәm intellektual potensial, hәm tolerant-
lığın sәviyyәsi, hәm dә ölkәdә millәtlәrarası, dinlәrarası hәm-
rәyliyin sәviyyәsi demәkdir. Bu, ölkәnin диэяр millәtinә mәnsub  



 15

insanlarınын özlәrini nә dәrәcәdә rahat hiss etmәsi demәkdir. 
İctimai-siyasi formasiyadan asılı olmayaraq, Azәrbaycan 
üçün hәmişә sәciyyәvi olmuş, hamıya mәlum olan müsbәt 
beynәlmilәlçilik әnәnәlәri bütün bu istiqamәtlәrdә indi dә 
qorunub saxlanmışdır vә daha da artırılır. Belәliklә, bu, 
Azәrbaycanın bütün vәtәndaşlarına bizim ölkәdә özlәrini öz 
evindә olduğu kimi, bir ailә kimi hiss etmәyә imkan verir vә 
bu da Rusiya ilә bizim ikitәrәfli әmәkdaşlığımızın mühüm 
elementidir. 

Bәlkә dә kimәsә qәribә görünәcәk, amma hazırda Azәr-
baycanda rus dilindә nәşr edilәn qәzetlәrin sayı sovet dövründә 
olduğundan bir neçә dәfә çoxdur. Bu onu göstәrir ki, hәmin 
qәzetlәrә tәlәbat var, Azәrbaycanda rus dili yaşayır vә 
yaşayacaqdır. Heç şübhәsiz, Azәrbaycanda MDU-nun filialı-
nın açılması, burada tamamilә haqlı olaraq deyildiyi kimi, hәm 
siyasi xarakterli addımdır, hәm dә ikitәrәfli münasibәtlәrin 
möhkәmlәnmәsinә yönәlmiş addımdır. Bu hәm dә bizim 
nәzәrdә tutduğumuz bütün işlәr üçün lazımi kadrları daha fәal 
surәtdә vә sәmәrәli şәkildә hazırlaya bilmәyimiz üçün ölkә-
mizdә dünyanın aparıcı ali mәktәblәrindәn birinin filialının 
yaradılmasına yönәlmiş addımdır. 

Burada hәm mәnim haqqımda, hәm dә ölkәmiz haqqında 
çoxlu xoş sözlәr deyildi, buna görә mәn çox minnәtdaram. 
Bu gün Viktor Antonoviç Heydәr Әlirza oğlu Әliyevlә 
görüşlәrini dә xatırladı. Burada deyildi ki, onun tәşәbbüsü ilә 
Azәrbaycandan hәr il minlәrlә gәnc müsabiqәdәnkәnar şәrt-
lәrlә – yәni onlar qәbul imtahanlarını Bakıda verirdilәr – 
SSRİ-nin, o cümlәdәn Moskvanın aparıcı ali mәktәblәrinә 
göndәrilirdi. İndi biz müstәqil dövlәt olaraq, hәmin qәrarın 
nә qәdәr müdrik olmasını vә bizim potensialımızı nә qәdәr 
zәnginlәşdirdiyini hәr gün görürük. Moskva ali mәktәblә-
rinin mәzunları indi Azәrbaycanda hәm biznesdә, hәm döv-
lәt strukturlarında, hәm dә idarәetmә orqanlarında kifayәt 
qәdәr möhkәm mövqe tuturlar. Tәvazökarlıqdan bir qәdәr 



 16

uzaq sәslәnsә dә, demәliyәm ki, әn ali dövlәt vәzifәsindә dә 
Moskva ali mәktәbinin mәzunu işlәyir. 

İndi biz bütün bunları artıq yeni şәrait nәzәrә alınmaqla 
bәrpa etmәk istәyirik vә bәrpa edirik. Prezidentin tәsdiq 
etdiyi proqram bizim tәlәbәlәrin dünyanın aparıcı ölkәlә-
rindә tәhsil almasına yönәlmişdir vә ilk növbәdә, hәm dә 
Rusiyanın aparıcı ali mәktәblәrini әhatә edir. Biz gәlәcәkdә 
sәmәrәli әmәkdaşlığa ümid edirik. Ümid edirik ki, gәnclә-
rimiz bundan sonra da MDU-ya daxil olacaq, burada oxu-
yacaq vә әn yaxın заманда birlikdә istifadәyә vermәyi plan-
laşdırdığımız filial da ölkәmizdә güclü intellektual baza ola-
caqdır. 

Hәr bir ölkәnin, hәr bir millәtin gәlәcәyini iqtisadiyyat,  
tәbii ehtiyatlar vә hәr hansı başqa sahәlәr deyil, tәhsil müәy-
yәn edir. Müxtәlif dövrlәrdә dövlәtlәrin inkişafına nәzәr 
salsaq görәrik ki, hәmin ölkәlәrin uğurlarını müәyyәn edәn 
tәhsil, bilik, intellekt olmuşdur. Bu gün Rusiyada tәhsilә 
yetirilәn diqqәt dә sizin ölkәnizin bir neçә onillikdәn sonrakı 
uğurlarının rәhnidir. Bәli, hamının çәtinliklәri olmuşdur, 
SSRİ dağılandan sonra biz hamımız mürәkkәb dövr yaşa-
mışıq. İqtisadi kollaps, xüsusilә Azәrbaycanda kifayәt qәdәr 
ağır vә ağrılı hiss olunmuşdur. Lakin indi, әsas iqtisadi vә 
sosial çәtinliklәrin artıq geridә qaldığı vә maliyyә imkanları 
yarandığı bir şәraitdә biz Azәrbaycanda mәhz tәhsilә çox 
böyük sәrmayәlәr qoyuruq. 

Demәliyәm ki, son 3-4 ildә Azәrbaycanda 1200 ümum-
tәhsil mәktәbi tikilmişdir. Yәqin ki, Rusiya miqyasında bu, 
böyük göstәrici deyil, lakin bizdә cәmi 4500 mәktәb ol-
duğunu nәzәrә alsaq, bu, ümumiyyәtlә, mühüm göstәricidir. 
Özü dә onların hamısı kompyuterlәşdirilmişdir, indi hamısı 
internetә birlәşdirilir vә şagirdlәr lap uşaqlıq dövründәn 
gәlәcәyә yönәldilir. 

Bizim büdcәdә tәhsil xәrclәri ikinci yeri tutur. Ona görә 
ikinci yeri tutur ki, tәәssüflәr olsun, biz hәlә dә müharibә 
шяраитинdәyik vә müdafiә xәrclәri üstünlük tәşkil edir. Lakin 
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dövlәt büdcәsinin 12 milyard dollara bәrabәr olan xәrc-
lәrinin 1 milyard dolları tәhsilә sәrf edilir. Biz gәlәcәkdә dә 
bu hәcmi artıracağıq, çünki bu, gәlәcәyә qoyulan sәrma-
yәdir, xalqımızın uzunmüddәtli gәlәcәyinә sәrmayәdir. 

Rusiya vә Azәrbaycan enerji ehtiyatları ilә zәngin ölkә-
lәrdir vә әlbәttә, әhalinin maddi rifahına, iqtisadiyyatın tә-
rәqqisinә vә ölkәlәrimizin siyasi imkanlarına tәsir müәyyәn 
dәrәcәdә bu amillә şәrtlәnmişdir. Lakin bütün bunlar 
müvәqqәtidir. Tәbii ehtiyatlar gec-tez tükәnәcәk vә biz hәtta 
yüz ildәn sonra da olsa, bunun baş verәcәyi vaxta hazır 
olmalıyıq. Biz gәlәcәyә baxmalıyıq, ölkәmizin 20–30 ildәn 
sonra, 50 ildәn sonra necә olacağı barәdә indidәn düşün-
mәliyik. Bundan ötrü әn başlıcası, intellektual sәviyyә vә 
tәhsilin sәviyyәsidir. İnanın, indi mәn bu sözlәri yüksәk 
mükafat aldığıma görә vә MDU-nun tribunasından çıxış 
etdiyimә görә demirәm. Mәn bunu hәmişә deyirәm. Bunu 
Bakıda da deyirәm, ölkәmizin kәndlәrindә vә qәsәbәlәrindә 
dә, Nazirlәr Kabinetinin iclaslarında da deyirәm. Çünki 
әminәm ki, bu, ölkәmizin inkişafının әsasıdır. 

Bu gün bu mükafatı almaq mәnә çox xoşdur. Mәn 15 il 
Moskvada olmuşam, ailәmlә birlikdә, ondan әvvәl isә tәlәbә 
ikәn burada yaşamışam. O dövr yaxşı illәr idi, gәnclik illәri 
idi. Mәnim burada dostlarım çoxdur, sevdiyim vә hörmәt 
etdiyim insanlar çoxdur vә hәr dәfә Moskvada olmaq 
mәndәn ötrü xüsusi bir hadisәdir. Azәrbaycanın prezidenti 
kimi, mәn ildә bir neçә dәfә Rusiyada, Moskvada oluram vә 
bu sәfәrlәr, görüşlәr, әlaqәlәr sayәsindә bizim münasibәtlәri-
miz daha da möhkәmlәnir. Bu gün, ölkәlәrimiz iqtisadi 
asılılıq vә siyasi asılılıq dövrünü müәyyәn dәrәcәdә aradan 
qaldırdıqdan sonra, necә deyәrlәr, ayağa qalxandan sonra biz 
gәlәcәyә daha böyük nikbinliklә baxırıq. Burada bizim hәm-
yerlimiz, bakılı öz çıxışında Azәrbaycanın iqtisadi sahәdә 
qazandığı uğurlardan da danışdı. Bu doğrudan da belәdir. Son 
üç ildә biz iqtisadiyyatın inkişaf sürәtinә görә dünyada birinci 
yeri tuturuq, bu göstәrici ildә 20–30 faiz tәşkil edir. Dörd ildә – 
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2004–2007-ci illәrdә Azәrbaycanda ümumi daxili mәhsulun 
hәcmi 96 faiz, demәk olar, iki dәfә artmışdır. Çox güman ki, bu 
il dә artım göstәricisi tәxminәn eyni sәviyyәdә olacaqdır. 
Sәnaye istehsalının hәcmi dә iki dәfәyә qәdәr artmışdır. 
Azәrbaycanda 650 min iş yeri yaradılmışdır. Әhalisinin sayı 
sәkkiz milyon yarım olan ölkә üçün bu, mühüm göstәricidir. 

Dörd ildә biz yoxsulluğa qarşı mübarizә proqramını 
uğurla hәyata keçiririk. Yoxsulluğun sәviyyәsi 2003-cü ildәki 
49 faizdәn 2008-ci ilin әvvәlindә 16 faizә düşmüşdür. 
Әminәm ki, lap yaxın illәrdә biz bu biabırçı vәziyyәtә, bütün 
iqtisadiyyatın kollaps vәziyyәtindә, ölkәnin hәrtәrәfli – hәm 
siyasi, hәm iqtisadi, hәm dә sosial böhran içindә olduğu, 
istehsalın tәnәzzül etdiyi vә açığını deyәk ki, bütövlükdә 
ölkәmizin müstәqil dövlәt kimi gәlәcәyi sual altında olduğu 
90-cı illәrin bu ağır mirasına son qoyacağıq. 

Кечян ясрин 90-cı illәrinин әvvәli vә müstәqillik әldә 
edildiyi vaxt Azәrbaycan üçün son dәrәcә ağrılı dövr idi. Biz 
1991-ci ildә müstәqillik әldә etdik vә 1993-cü ildә onu az 
qala itirәcәkdik. Ölkәdә vәtәndaş müharibәsi vә Ermәnistan 
tәrәfindәn tәcavüz başlanmışdı vә bütün bu amillәr, әslindә, 
Azәrbaycanın müstәqil dövlәt kimi inkişaf edib-etmәyәcәyi 
mәsәlәsini sual altında qoymuşdu. 

Ulu öndәrimiz Heydәr Әliyevin böyüklüyü mәhz ondadır 
ki, 1993-cü ildә hakimiyyәtә gәlmәklә o, ölkәni bu bәladan 
xilas etdi, onu inkişaf vә sabitlik yoluna çıxarтdı. Artıq qeyd 
etdiyim kimi, indi Azәrbaycan iqtisadi artım sürәtinә görә 
dünyada liderdir. 

Әlbәttә, hәlә problemlәr çoxdur, insanların hәyatını 
yaxşılaşdırmaq üçün hәlә çox iş görmәk lazımdır. İndiyә 
qәdәr әldә etdiyimiz nailiyyәtlәr bizi qane edә bilmәz. Hәtta 
iqtisadiyyatın sürәtlә inkişaf etmәsinә vә insanların maddi 
rifahının yaxşılaşmasına baxmayaraq, sosial problemlәr 
kifayәt qәdәr çoxdur. Keçmiş SSRİ-nin bütün başqa ölkәlә-
rindә olduğu kimi. Lakin әsas odur ki, hәmin mәsәlәlәrin 
hәll edilmәsi siyasәti var, hansı istiqamәtdә hәrәkәt etdiyi-
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mizi vә necә inkişaf etmәli olduğumuzu nәinki qarşıdakı bir 
il üçün, hәtta onilliklәr üçün dә әvvәlcәdәn tәsәvvür edirik. 
Güclü intellektual potensial yaradılır. İndi burada oxuyan 
gәnclәr isә, hәtta qalıb Moskvada işlәsәlәr belә, yenә dә bi-
zim elçilәrimiz olacaqlar. 

Mәn prezident proqramımı hәyata keçirmәyә başlayanda – 
deyәsәn, bu o qәdәr dә düzgün olmadı, daha doğrusu, Hey-
dәr Әliyevin 70-ci illәrdә hәyata keçirdiyi proqramı indi, 
yeni şәraitdә bәrpa edәrәk, gәnclәri xaricdә tәhsil almağa 
göndәrәndә müxtәlif tәkliflәr daxil olmağa başladı: dövlәt 
onlar üçün pul ödәyәcәk, onlar isә Avropaya, Rusiyaya 
gedәcәk vә sonra qayıtmayacaqlar. Buna görә dә gәlin 
onlardan nәinki iltizam, lap girov alaq. Qoy onlar sonradan 
qayıtmaq üçün nәyisә girov qoysunlar. Amma açığını deyim 
ki, mәsәlәyә bu cür yanaşma mәni şoka saldı. Biz gәnclәrә 
şәrait yaratmaq istәyirik ki, onlar yaxşı tәhsil alsınlar. Әgәr 
bugünkü gәnc tәhsil alandan sonra hesab edәrsә ki, tәhsil 
aldığı yerdә qalıb yaşaması vә işlәmәsi daha yaxşı olar, 
demәli, belә dә olmalıdır, onu zorla geriyә çәkmәk, onun 
hәyatını qırmaq vә planlarını pozmaq yalnız mәnfi nәticәlәrә 
gәtirib çıxarar. 

Biz Azәrbaycanda elә şәrait yaratmalıyıq ki, gәnc özü 
Vәtәninә qayıtmaq istәsin. Vәtәndә hәyat şәraiti, әmәkhaq-
qı, xidmәtlәrin, infrastrukturun, rahatlığın sәviyyәsi xaric-
dәki kimi olsa, әlbәttә, qayıdacaqlar, çünki bizim gәnclәrin 
hamısı kifayәt qәdәr vәtәnpәrvәrdir. Щятта kimsә dәrhal 
qayıtmasa belә,  nә vaxtsa qayıdacaq, harada yaşamasından 
asılı olmayaraq, hәr halda, öz xalqına, öz ölkәsinә xidmәt 
edәcәkdir. Ola bilsin ki, bu, Azәrbaycanı mәhz başqa 
ölkәlәrdә, o cümlәdәn Rusiyada yaşayan nümayәndәlәrimiz 
hesabına heç dә az möhkәmlәtmәyәcәkdir. Bu, Azәrbaycanı 
möhkәmlәdәcәk vә ona kömәk edәcәkdir. Biz xaricdә 
yaşayan azәrbaycanlılara necә kömәk ediriksә, onlar da öz 
fәaliyyәtlәri ilә bizә o cür kömәk edәcәklәr. Rusiyada da 
artıq bir neçә ildir ki, Ümumrusiya Azәrbaycan Konqresi 
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mövcuddur, tәlәbә klubları var vә yәqin ki, gәlәcәkdә 
Ümumrusiya Azәrbaycan Konqresinin gәnclik tәşkilatları 
da inkişaf edәcәkdir. 

Belәliklә, bütün bunlar yalnız müsbәt işlәrә, yalnız xeyir-
xahlığa xidmәt edәcәkdir. Bu, praktiki tәhsil sahәsindә dә 
belәdir, әlaqәlәr baxımından da. Xalqlarımız arasında 
әlaqәlәr qorunub saxlanacaqdır. Axı sirr deyil ki, 16 il әrzin-
dә çox şeyi qoruyub saxlaya bilsәk dә, bәzi şeylәri itirmişik. 
Yeni nәsil, indi 15–20 yaşı olan gәnclәr bir ölkәdә yaşa-
mayıblar. Demәli, onların MDB-nin başqa ölkәlәrindәki 
yaşıdları ilә qarşılıqlı münasibәtlәrinin sәviyyәsi istәr-istәmәz 
bizim dövrdәki kimi ola bilmәz. Bundan ötrü mәhz әlaqәlәr, 
birgә tәhsil, birgә layihәlәr, konfranslar, seminarlar olmalı-
dır. Mәn fürsәtdәn istifadә edib dostlarımızı – hәmyerlilә-
rimizi dә, başqalarını da Bakıya tez-tez gәlmәyә dәvәt etmәk 
istәyirәm. Mәn bu gün Viktor Antonoviçi dә dәvәt etmişәm 
vә bu dәvәtimi bir daha tәsdiqlәyirәm. Bu cür әlaqәlәr nә 
qәdәr tez-tez olsa, biz nә qәdәr çox görüşsәk, işlәrimiz bir o 
qәdәr yaxşı gedәcәk, münasibәtlәrimiz bir o qәdәr möhkәm-
lәnәcәk vә hәr şey qat-qat sәmәrәli olacaqdır. Ona görә ki, 
ölkәlәr arasında münasibәtlәri formalaşdıran tәkcә prezident-
lәr deyil, hәrçәnd, әn böyük mәsuliyyәt onların üzәrinә düşür. 
Bu münasibәtlәr hәm dә vәtәndaş cәmiyyәti tәrәfindәn, pro-
fessorlar, ziyalılar, cәmiyyәtin elitası tәrәfindәn formalaşır. 

Professorlar, müәllimlәr hәr bir cәmiyyәtin elitasıdır, bu 
insanlar ölkәnin inkişafını, onun gәlәcәyini müәyyәn edirlәr. 

Ona görә dә bir daha demәk istәyirәm, bu gün burada 
olmaq mәnә çox xoşdur, bu Fәxri diplomu almaq çox böyük 
şәrәfdir. Sizi әmin etmәk istәyirәm ki, bu şәrәfә layiq 
görülmәyimә әsas verәn amillәr mәnim fәaliyyәtimdә hәmişә 
olacaqdır vә mәn Rusiya ilә Azәrbaycan arasında münasi-
bәtlәrin möhkәmlәnmәsi üçün, ölkәlәrimiz arasında humani-
tar әmәkdaşlığın davam etmәsi üçün bundan sonra da sәy 
göstәrәcәyәm. 
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Mәnә ünvanlanmış xoş sözlәrinizә görә sizә bir daha 
tәşәkkür edirәm vә sizin hamınıza әn xoş arzularımı bildirir, 
firavanlıq vә sәadәt dilәyirәm. 

 
*** 

V и k t o r   S a d o v n и ç i: Hörmәtli İlham Heydәr oğlu, 
Sizә artıq hörmәtli professor deyә müraciәt etmәk olar. Sizin 
çıxışınızı, әlbәttә, hamı maraqla dinlәdi. Moskva Universi-
tetindә bu parlaq, ibrәtamiz çıxışınıza görә sağ olun. Mәn 
bilirәm ki, gәnclәr Sizә suallar vermәk istәyirlәr, bu belә dә 
olmalıdır, lakin bizdә protokol qaydası var. Hörmәtli İlham 
Heydәr oğlu, әgәr etiraz etmәsәniz, Sizә bir neçә sual verәr-
dilәr. 

И l h a m   Ә l и y e v: Xeyr, buyursunlar. 
S u a l: Hörmәtli İlham Heydәr oğlu, Sizin fikrinizcә, qlo-

ballaşma prosesi vә ona xas olan tәhdidlәr dünyada sabitlik vә 
tәhlükәsizlik üçün qorxuludurmu? Azәrbaycan bu tәhdidlәrin 
aradan qaldırılmasında vә hәllindә hansı strategiyanı әsas gö-
türür? 

İ л h a m   Ә л и y e v: Son vaxtlar bu barәdә çox danışılır vә 
mühakimәlәr çox ziddiyyәtlidir. Hәr şey bizim qloballaşma 
anlayışına verdiyimiz mәnadan asılıdır. Әgәr biz qloballaşma 
dedikdә daha sәmәrәli әmәkdaşlığı, qarşılıqlı fәaliyyәti, әla-
qәlәri, mәdәniyyәtlәrin bir-birinә tәsirini, elm, tәhsil, mәdә-
niyyәt vasitәsilә qarşılıqlı zәnginlәşmәni nәzәrdә tuturuqsa, 
bütün bunlar müsbәt nәticәlәrә gәtirib çıxaracaqdır. 

Lakin bәzәn olduğu kimi, әgәr qloballaşma dedikdә han-
sısa müdaxilә, tәzyiq, o qәdәr dә mәqbul olmayan dәyәrlәrin 
vә mәhdudiyyәtlәrin zorla qәbul etdirilmәsi nәzәrdә tu-
tulursa, onda, әlbәttә, bunun heç bir yaxşı nәticәsi olmaya-
caqdır. Biz dә bu problemә belә yanaşırıq. Әmәkdaşlığa, 
mehriban qonşuluğa, kooperasiyaya vә risklәrin minimuma 
endirilmәsinә kömәk edәn hәr şeyi  dәstәklәyirik vә üstәlik, 
çox vaxt iri regional layihәlәrin tәşәbbüsçüsü kimi çıxış 
edirik. 
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Lakin biz hiss etmәyә başlayanda ki, qloballaşma adı ilә 
müәyyәn әnәnәlәrә, hәyat tәrzinә vә dövlәtiмizin siyasi 
xәttinә görә Azәrbaycan cәmiyyәtinin qәbul edә bilmәyәcәyi 
nәyisә bizә zorla qәbul etdirmәyә çalışırlar, onda, әlbәttә, biz 
bunu qәbul edә bilmәrik. Onu da demәliyәm ki, Azәrbaycan 
öz әrazisinә vә әhalisinә görә böyük ölkәlәr sırasına aid 
olmasa da biz xalqımızın mәnafelәrinә, tәrәfdaşlarımız vә 
qonşularımızla әmәkdaşlığa әsaslanan müstәqil xarici siyasәt 
xәttini tәmin edә bilmişik. 

S u a l: Cәnab Prezident, MDU-nun Tәlәbәlәr İttifaqının hәm 
Moskvadaкы, hәm dә Azәrbaycan Respublikasınдакы  azәrbay-
canlı tәlәbәlәrlә yaxşı dostluq münasibәtlәri yaranmışdır. Biz çox 
ümid edirik ki, MDU-nun Bakıdakı filialının tәlәbәlәri dә bizim 
tәşkilata qoşulacaqlar. Biz buna çox şad olarıq. Hazırda biz 
bütün MDB mәkanı üçün çoxlu tәdbirlәr, mәsәlәn, Lomonosov 
forumu, elәcә dә müxtәlif yaradıcılıq festivalları keçiririk. Siz 
gәnclәrin bu cür beynәlxalq tәdbirlәrinin keçirilmәsinә necә 
yanaşırsınız? 

İ l h a m   Ә л и y e v: Mәnim bu gün bu barәdә danışdıq-
larıma әsasәn, siz özünüz bu suala mәnim әvәzimdәn cavab 
verә bilәrsiniz. Mәn buna müsbәt yanaşıram vә hesab edirәm 
ki, bu, әmәkdaşlığın çox sәmәrәli formasıdır. MDU-nun 
Bakı filialında oxuyacaq tәlәbәlәrә gәldikdә isә, mәn bu 
diplomu almadan da onlara kömәk edirdim, lakin indi onlar 
sizin hәmkarınız kimi, professor kimi, mәnә tamamilә bel 
bağlaya bilәrlәr. 

S u a l: Salam, hörmәtli İlham Heydәr oğlu, oktyabr ayında 
keçirilmiş telekörpü zamanı demişdiniz vә bu gün dә tәkrar etdiniz 
ki, bütün azәrbaycanlı tәlәbәlәr haçansa Vәtәnә qayıdacaqlar. Biz 
azәrbaycanlı tәlәbәlәrin iddialı layihәlәri var. Mәsәlәn, «Formula-1» 
avtoyürüş trassası tikintisi layihәsi. Siz belә bir layihәnin hәyata 
keçirilmәsinә vә Azәrbaycanın onu reallaşdırmaq imkanlarına 
necә baxırsınız? 

İ l h a m   Ә l и y e v: Mәn bunu dәstәklәyirәm. Bu gün 
burada deyildi ki, biz idman mәsәlәlәrinә böyük әhәmiyyәt 
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veririk. Әlbәttә, hәr şey bizim iradәmizdәn asılı deyil, bu 
qәbildәn olan yürüşlәrin tәşkil edilmәsi üçün yәqin ki, müәyyәn 
meyarlar vә müәyyәn normativlәr var. Lakin mәn düşünürәm 
ki, әgәr tәşkilatçılar tәrәfindәn belә bir arzu olarsa, biz dünya 
sәviyyәsinә uyğun olan bir yenilik yaratmağa hәmişә çalışa-
cağıq. Burada düzgün olaraq qeyd edildiyi kimi, Azәrbaycanda 
Olimpiya oyunları keçirmәk arzumuz dövlәtimizin bәrqәrar 
olmasının göstәricisidir. Azәrbaycan dövlәti tәkcә bәrqәrar 
olmamışdır, o, dünya sәviyyәli oyunlarын keçirilmәsini özünә 
rәva görmәk iqtidarındadır. Axı bu hәm tәşkilati, hәm dә 
maliyyә baxımından böyük mәsuliyyәt demәkdir vә bu gün biz 
buna hazırıq. 

Son dövrdә Azәrbaycanda 13 müasir olimpiya kompleksi 
tikilmişdir vә demәk olar ki, hamısı da regionlardadır. Ha-
zırda Azәrbaycanın bütün regionlarında mehmanxanalar, 
üzgüçülük hovuzları olacaq, yәni istәnilәn beynәlxalq yarış-
ların keçirilmәsi üçün daha 23 müasir idman-olimpiya 
kompleksi tikilmәkdәdir. Bakıda bu sәviyyәli tәdbirlәr nә 
qәdәr çox keçirilsә, bizim vәtәndaşlar üçün dә yaxşı olacaq, 
bu yolla Azәrbaycan daha çox tәbliğ edilәcәkdir. Biz müasir 
dövlәt qururuq. Mәdәniyyәtimizә, әnәnәlәrimizә, hәyat tәr-
zimizә әsaslanaraq, ölkәni modernlәşdirmәyә çalışırıq vә bu 
istiqamәtdә müәyyәn tәşәbbüslәri hәyata keçiririk. 

Azәrbaycanın maliyyә imkanlarına gәldikdә isә, deyә bilә-
rәm ki, Dünya Bankının proqnozlarına görә, neftin bir barreli-
nin qiymәti 50 dollar olarsa, 2020-ci ilә qәdәr enerji layihәlәri-
nin hәyata keçirilmәsindәn Azәrbaycana 200 milyard dollar 
vәsait daxil olacağı gözlәnilir. Bu gün neftin bir barrelinin 
qiymәti 100 dollara yaxındır, ona görә dә bu mәblәği cәsarәtlә 
ikiyә vurmaq olar. İstәr bu gün, istәrsә dә gәlәcәkdә ölkәmizin 
qarşısında maliyyә problemlәri olmayacaqdır. Bizә müasir 
texnologiyalar lazımdır, müasir infrastruktur lazımdır, insan-
ların gündәlik hәyatı ilә әlaqәdar olan tәhsil, tibb, infrastruk-
tur, nәqliyyat, yollar, ekologiya, içmәli su vә başqa şeylәr 
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lazımdır ki, Azәrbaycanda insanlar hәqiqәtәn, getdikcә daha 
yaxşı yaşasınlar.  

S u a l: Hörmәtli cәnab Prezident, Azәrbaycan 2016-cı ilin 
Yay Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilmәsi üçün rәsmi 
müraciәt etmişdir. Biz Moskvada yaşasaq da, Bakının qalib 
gәlmәsini istәyirik. Siz Milli Olimpiya Komitәsinin rәhbәri-
siniz, Sizcә Bakının qalib gәlmәk şansı necәdir vә Sizin müra-
ciәtinizdә tәlәbәlәrin rolu nәdәn ibarәtdir? 

İ l h a m   Ә l и y e v: Tәlәbәlәrin vә ümumiyyәtlә, vәtәn-
daşların rolu, әlbәttә, çox әhәmiyyәtli olacaqdır, çünki Bey-
nәlxalq Olimpiya Komitәsi hansı şәhәrin seçilmәsi barәdә 
qәrar qәbul edәrkәn bu vә ya digәr şәhәrdә yaşayan insan-
ların mәsәlәyә necә münasibәt bәslәmәsini hökmәn nәzәrә 
alır. Demәliyәm ki, bütün başqa namizәdlәr arasında Azәr-
baycanı fәrqlәndirәn cәhәt ictimai dәstәyin әn yüksәk sәviy-
yәdә olmasıdır. Әlbәttә, cәmiyyәtin әsas fәal hissәsi kimi, 
tәlәbәlәr bu mәsәlәdә çox böyük rol oynayırlar vә ümid edi-
rik ki, onlar bundan sonra da bizim tәşәbbüslәrimizi fәal 
surәtdә dәstәklәyәcәklәr. 

Şans mәsәlәsinә gәldikdә isә, bu barәdә danışmaq çәtin-
dir. Hәrçәnd Olimpiya oyunlarının keçirilmәsi tarixindәn 
bilirik ki, ölkә heç vaxt birinci dәfәdәn belә hüquq qazanma-
mışdır. Azәrbaycan belә müraciәti ilk dәfә etmişdir. Bizim 
rәqiblәrimiz kifayәt qәdәr ciddidir. Söhbәt dünyada mәşhur 
olan altı şәhәrdәn gedir vә әlbәttә, rәqabәt asan olmaya-
caqdır. Yәni belә deyәk, güclü rәqabәt vә ilk dәfә müraciәt 
etmәyimiz bizim xeyrimizә olmayan amillәrdir. Lakin bizim 
xeyrimizә olan amillәr dә var. Buraya, ilk növbәdә çox 
әlverişli coğrafi mövqe, ölkәnin sahәsinin kiçik olması, artıq 
bu gün mövcud olan vә nәinki bir, hәtta bir neçә әn iri dünya 
birinciliyiни keçirmәyә imkan verәn infrastrukturun olması, 
dünya çempionatları keçirilmәsi sahәsindә tәcrübәyә malik 
olmağımız, Olimpiada keçirilmәsi ilә bağlı olmadan olim-
piya obyektlәrinin tikilmәsi faktları aiddir. Soçi ilә bağlı da 
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belә olmuşdu. Axı, hәr halda, orada da olimpiya obyektlәri 
tikilmişdi. 

Qitәlәrin növbәlәşdirilmәsi qaydası da namizәdin seçilmә-
sinә müәyyәn dәrәcәdә tәsir göstәrir. İndiki halda Azәrbay-
canın üstünlüyü bu mәsәlәyә hansı tәrәfdәn baxmaqdan 
asılıdır: әgәr Şәrqdәn baxsaq, biz Avropayıq, әgәr Qәrbdәn 
baxsaq, biz Asiyayıq. Yәni burada Olimpiya oyunlarının 
keçirilmәsi üçün amillәr çoxdur: gözәl iqlim şәraiti, ilıq 
dәniz, tәhlükәsizlik. Bakı dünyanın әn tәhlükәsiz şәhәrlәrin-
dәn biridir vә orada olanlar bilir ki, gündüz dә, gecә dә rahat 
gәzmәk olar vә bizim adamlar elә belә dә edirlәr. 

Belәliklә, müsbәt amillәr dә var, mәnfi amillәr dә, lakin 
son qәrarı, әlbәttә, Beynәlxalq Olimpiya Komitәsinin üzvlәri 
qәbul edәcәklәr. Bu ilin ortalarında ilkin qәrar qәbul 
edilәcәk, bir neçә şәhәr әlәnәcәkdir. Biz ümid edirik vә çalışı-
rıq ki, Bakı ялянян şәhәrlәrin sırasına düşmәsin. Bundan 
sonrasi isә, әlbәttә, bizim hazırlığımızdan vә başqa amillәr-
dәn asılı olacaqdır. 

Lakin sizin sualınıza qayıdaraq, bir daha demәk istәyi-
rәm ki, biz öz vәtәndaşlarımızın vә ilk növbәdә, әn fәal 
tәlәbәlәrin, o cümlәdәn Moskvada yaşayan sizin kimi tәlә-
bәlәrin güclü ictimai dәstәyinә ümid edirik. 

S u a l: Hörmәtli İlham Heydәr oğlu, Siz Moskvada, 
MDBMİ-dә oxumusunuz. İndi Sizin qızınız, Leyla xanım da 
MDBMİ-dә oxuyur. Sizin fikrinizcә, bu nәsillәr – sizin nәsil 
vә bizim nәsil bir-birindәn nә ilә fәrqlәnir? Bir faktı Siz artıq 
dediniz: biz eyni ölkәdә doğulmamışıq. Şәxsi xarakterli daha 
bir sualım var. Tәsәvvür edәk ki, zaman maşını var vә Siz öz 
gәncliyinizә, lakin indiki tarixi şәraitdә qayıtmısınız. Siz 
MDU-nun hansı fakültәsini seçәrdiniz? 

İ l h a m   Ә l и y e v: Mәn elә bir mühüm fәrq görmürәm. 
Siz Leylanın adını çәkdiniz, o, artıq böyük qızdır, burada 
oxuyur. Biz öz aramızda nәsillәrin hәr hansı fәrqini hiss etmi-
rik. Mәn ona baxanda özümün tәlәbәlik illәriмi xatırlayıram vә 
bütün bunlar mәnә çox tanışdır, tәlәbәliyin ruhunu heç nә ilә 
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müqayisә eтmәk olmaz. Bu yәqin ki, yaxşı illәrdir, insanların 
hәyatında әn yaxşı illәrdәndir. Sadәcә olaraq, sәn gәnc vә 
tәlәbә olanda bәzi şeylәri başa düşmürsәn, sәnә elә gәlir ki, bu 
hәmişә belә olacaq. Tәlәbәlik ruhu, dostluq, tәhsil, dünyanın 
aparıcı ali mәktәblәrindә oxumaq, görkәmli professorların 
mühazirәlәrini dinlәmәk imkanı böyük sәadәtdir. Tәlәbәlik 
illәrindә bundan yaxşı heç nә ola bilmәz. Ona görә dә mәn elә 
hesab etmirәm ki, indiki nәsil bizim nәsildәn necәsә fәrqlәnir, 
hәrçәnd belә düşünәnlәr var. Lakin bu fikirlәr әnәnәvidir – 
yaşlı nәsil hәmişә deyir ki, bәs bizim vaxtımızda belә idi, biz 
daha yaxşı yaşayırdıq, onlar isә belә deyillәr. Biz tәlәbә olanda 
da eyni vәziyyәt idi. İndi dә belәdir. Lakin зяннимъя burada 
prinsipial fәrq yoxdur. Әgәr mәn MDU-da oxumalı olsaydım, 
yәqin ki, birinci dәfә olduğu kimi, bir humanitar sahәni 
seçәrdim, bu mәnә daha yaxındır vә daha böyük maraq 
doğurur. 

V и k t o r   S a d o v n и ç i: Hörmәtli İlham Heydәr oğlu, 
bununla mәrasimi tamamlamaq olardı, amma biz Sizә bir 
musiqi hәdiyyәsi hazırlamışıq. Lakin onu elan etmәzdәn әv-
vәl mәn bir ideyaya qayıtmalıyam ki, MDU-da bütün rәhbәr 
vәzifәlәri Azәrbaycandan olan adamlar tuturlar. Bizim 
akademik xor mәşhur kollektivdir. Bu kollektivin rәhbәri 
ölkәmizdәki bütün mükafatları almış Mirzә Әsgәrovdur, 
сizin hәmyerliniz. İlham Heydәr oğlu, lakin mәsәlә bununla 
da bitmir. İndicә deyәcәyim xәbәr yәqin ki, Sizi heyrәtlәn-
dirәcәkdir. Bizim öz milis bölmәmiz var, yәni bizi öz 
milisimiz qoruyur, tәlәbәlәrin rahatlığının, tәhlükәsizliyinin 
keşiyini çәkir. Bu bölmәdә 100-dәn çox adam var. Lap bu 
yaxınlarda bizә bir polkovnik tәyin ediblәr. O da sizin 
adamdır. Mәnә belә gәlir ki, bu, uzaqgörәnliklә edilib. Edita 
Stanislavovna Maqdiç, milis polkovniki. Qalır bircә rektor. 

M и r z ә   Ә s g ә r o v: Möhtәrәm İlham Heydәr oğlu, 
möhtәrәm Viktor Antonoviç. Bu gün Sizi MDU-da salam-
lamaq Moskva Universitetinin qocaman hәvәskar kollek-
tivi – akademik xoru üçün böyük şәrәfdir. İcazә verin, Sizә 
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MDU-nun Fәxri professoru kimi yüksәk ad verilmәsi mü-
nasibәtilә xor adından Sizi tәbrik edim, cansağlığı, xoş-
bәxtlik vә firavanlıq arzulayım. Biz Azәrbaycan dilindә Sizя 
vә burada iştirak edәnlәrя mәxsusi olaraq bu görüş üçün 
hazırladığımız  mahnıны ifa etmәk istәrdik. 

 
*** 

Mirzә Әsgәrovun rәhbәrlik etdiyi akademik tәlәbә xorunun 
ifasında «Almanı atdım xarala» Azәrbaycan xalq mahnısı vә 
«Uzun illәr» adlı әnәnәvi tәbrik mahnısı sәslәndi. 

V i k t o r   S a d o v n i ç i: Hörmәtli hәmkarlar, bununla 
da Elmi Şuranыn tәntәnәli iclası bağlı elan edilir. Mәn tәklif 
edirәm, korporasiyamızın yeni üzvünü, Fәxri professor, 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentini bir daha tәbrik 
edәk. 

*** 
Prezident İlham Әliyev MDU-nun Fәxri qonaqlar kitabına 

ürәk sözlәrini yazdı, xatirә şәkli çәkdirdi.  
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN  ЮLKӘLӘRİN DÖVLӘT  
BAŞÇILARININ QEYRİ-RӘSMİ  ZİRVӘ  
TOPLANTISI 

 
22 fevral 2008-ci il 

 
Moskvada, Rusiya hökumәtinin Qәbullar evindә MDB 

üzvü olan ölkәlәrin dövlәt başçılarının qeyri-rәsmi zirvә 
toplantısı keçirilmişdir. Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev 
zirvә toplantısının işindә iştirak etmişdir. 

Zirvә toplantısı başlanmazdan әvvәl Rusiya Federasi-
yasının Prezidenti Vladimir Putin prezident İlham Әliyevi vә 
digәr MDB ölkәlәrinin dövlәt başçılarını sәmimiyyәtlә qarşı-
ladı. Zirvә toplantısının iştirakçıları xatirә şәkli çәkdirdilәr. 

Yüksәk sәviyyәli görüşü Rusiya prezidenti Vladimir Putin 
açdı, bu sammitin işindә iştirak etdiklәrinә görә Birlik 
dövlәtlәrinin başçılarına tәşәkkürünü bildirdi. 

Sonra Birliyin sәdri, Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek 
Bakiyev çıxış edәrәk, MDB ölkәlәrinin hamısı üçün maraq 
doğuran mәsәlәlәrin müzakirә olunmasını tәklif etdi. 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin MDB-nin inkişafının 
vәziyyәtinә hәsr olunmuş mәruzә ilә çıxış etdi. O bildirdi ki, 
Birlik ölkәlәri ilә әmәkdaşlıq Rusiyanın xarici siyasәtinin 
prioritet istiqamәtidir. Rусийа prezidenti vurğuladı ki, MDB-
nin gәlәcәk inkişafı konsepsiyasının qәbul edilmәsi, iqtisadi vә 
humanitar sahәlәrdә müştәrәk layihәlәrin hәyata keçirilmәsi 
Birliyin möhkәmlәnmәsinә yönәlmiş zәruri amildir. 

MDB Ölkәlәri Miqrasiya orqanlarının rәhbәrlәri Şurasının 
işinin fәallaşdırılması mәsәlәsinә toxunan prezident Putin 
Birlik ölkәlәrindәn gәlәn miqrantlara münasibәtdә mövcud 
olan ksenofobiya vә millәtçilik faktlarından tәәssüflәndiyini 
bildirdi. 
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Rusiya dövlәtinin başçısı humanitar әmәkdaşlığın genişlәn-
dirilmәsinin әhәmiyyәtini vurğulayaraq, tәhsil sahәsindә 
layihәlәrә daha çox diqqәt yetirmәyin zәruri olduğunu söylәdi. 
O, Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevin Bakıda M.V.Lo-
monosov adına Moskva Dövlәt Universitetinin filialının açıl-
ması barәdә qәrarını yüksәk qiymәtlәndirdi. Rusiya prezidenti 
Vladimir Putin dedi: «Dünәn hәmkarımız, dostum Azәr-
baycan prezidentindәn Bakıda Moskva Dövlәt Universi-
tetinin filialının açılması barәdә razılıq әldә edilmәsini eşit-
mәk mәnim üçün çox xoş oldu». 

Rusiya 2008-ci ili «Әdәbiyyat vә mütaliә ili» elan etmәk 
tәşәbbüsü ilә çıxış etdi. İl çәrçivәsindә milli әdәbiyyatların 
klassiklәrinin, o cümlәdәn Azәrbaycan şairi Mikayıl Müşfiqin 
yubileyinin keçirilmәsi planlaşdırılır. 

Rusiya dövlәtinin başçısı Birlik ölkәlәri xalqlarının bәdii 
әsәrlәrinин  rus dilinә tәrcümәsi prosesini fәallaşdırmağı da 
tәklif etdi. Prezident Vladimir Putin MDB-dә sәdarәt tәsi-
satının konsepsiyasının qәbul edilmәsinә tәrәfdar olduğunu 
bildirdi. Onun fikrincә, bu sәnәd Birlik strukturlarının işini 
fәallaşdırmağa imkan verәcәkdir. 

Rusiya prezidenti MDB çәrçivәsindә әmәkdaşlığa, bu işә 
müsbәt yanaşdıqlarına görә öz hәmkarlarına tәşәkkür etdi. 

Rusiya prezidenti vәzifәsindә sonuncu zirvә toplantısında 
iştirak edәn Vladimir Putin özünün siyasi varisini MDB 
ölkәlәrinin dövlәt başçılarına tәqdim etdi. O, xüsusi vurğuladı 
ki, «hökumәt sәdrinin birinci müavini Dmitri Medvedev pre-
zident seçkilәrindә qalib gәlәcәyi tәqdirdә Rusiyanın MDB-yә 
münasibәtdә xarici siyasәti dәyişmәyәcәkdir». 

RF hökumәti sәdrinin birinci müavini Dmitri Medvedev 
Birliyin inkişaf perspektivlәri barәdә mәruzә ilә çıxış etdi. 

Sonra müzakirәlәr başlandı. Zirvә toplantısının iştirak-
çıları MDB-nin üzvü olan dövlәtlәrin iqtisadi vә siyasi әmәk-
daşlığının aktual mәsәlәlәrini, sosial vә humanitar sahәlәrdә 
müştәrәk layihәlәrin hәyata keçirilmәsindә onların qarşılıqlı 
әlaqәlәrini, MDB-nin gәlәcәk inkişaf konsepsiyasının hәyata 
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keçirilmәsinә dair tәdbirlәri, elәcә dә Birliyin fәaliyyәtinin 
sәmәrәsini artırmağın vә onun strukturlarının işini optimal-
laşdırmağın konkret yollarını nәzәrdәn keçirdilәr. Birlik mә-
kanında miqrasiya siyasәti, üzv dövlәtlәrin nәqliyyat sahәsindә 
qarşılıqlı fәaliyyәti, o cümlәdәn nәqliyyat infrastrukturunun 
hәrtәrәfli inkişafı vә modernlәşdirilmәsi mәsәlәlәri dә müza-
kirә edildi. Sonuncu mövzunun aktuallığı ondan irәli gәlir ki, 
Qazaxıstanın tәşәbbüsü ilә 2008-ci il MDB-dә «Nәqliyyat ili» 
elan edilmişdir. Müzakirә olunan digәr mühüm mövzular ara-
sında Böyük Vәtәn müharibәsindә Qәlәbәnin 65-ci ildönü-
münün bayram edilmәsinә hazırlıqla әlaqәdar әsas tәdbirlәr 
planının layihәsinin işlәnib hazırlanması, elәcә dә MDB-nin 
ümumi informasiya mәkanının yaradılması üçün «Mir» 
dövlәtlәrarası teleradio şirkәtinin imkanlarından fәal istifadә 
edilmәsi mәsәlәlәri dә vardı.  

 
Sәfәr başa çatdı 

 
Moskvada MDB-nin üzvü olan ölkәlәrin dövlәt başçı-

larının qeyri-rәsmi zirvә toplantısının işindә iştirak etmiş 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev fevralın 
24-dә Bakıya qayıtmışdır. 

Azәrbaycan prezidentini Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеро-
портунда Baş nazir Artur Rasizadә, Prezidentin Иcra Apara-
tının  rәhbәri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şәhәr İcra Hakimiy-
yәtinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşılamışlar. 
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ABŞ DÖVLӘT DEPARTAMENTİNİN AVRASİYA  
MӘSӘLӘLӘRİ ÜZRӘ ӘLAQӘLӘNDİRİCİSİ  
STİVEN MӘNNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
25 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

fevralın 25-dә Prezident sarayında ABŞ Dövlәt Departa-
mentinin Avrasiya Enerji mәsәlәlәri üzrә әlaqәlәndiricisi Sti-
ven Mәnnin başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycanla ABŞ arasında ikitәrәfli münasibәt-
lәrin hazırkı vәziyyәti vә perspektivlәrinә, enerji sahәsindә 
әmәkdaşlığa dair fikir mübadilәsi aparıldı. 
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MӘŞHUR YAZIÇI ÇİNGİZ AYTMATOVLA 
GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
25 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

fevralın 25-dә Prezident sarayında mәşhur yazıçı Çingiz 
Aytmatovu qәbul etmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı hörmәtli qonağı salamlayaraq, onu 
yenidәn Bakıda görmәyindәn şad olduğunu bildirdi. 

Ç i n g i z   A y t m a t o v: Mәn isә Sizә öz ehtiramımı bir 
daha bildirmәk üçün yenidәn burada olmağıma şadam. Mәn 
Sizin atanızı yaxşı tanıyırdım, onunla Moskvada söhbәtlә-
rimiz olubdur. 

И l h a m   Ә l i y e v: Hörmәtli Çingiz Torekuloviç, mәn 
Sizi Azәrbaycanın yüksәk ordeni ilә tәltif etmәk istәйиряm. 
Bu orden «Dostluq» adlanır. Siz hәmişә, bütün dövrlәrdә 
Azәrbaycanın böyük dostu olmusunuz. Bu, sovet dövründә 
dә belә olub – mәn bunu atamın söhbәtlәrindәn bilirәm, 
sizin onunla münasibәtlәriniz mәnә mәlumdur – müstәqillik 
dövründә dә. Siz hәmişә bizi dәstәklәmisiniz. Çәtin anlarda 
siz hәmişә әdalәtin, sülhün, әmәkdaşlığın tәrәfdarı kimi, öz 
qәtiyyәtli sözünüzü demisiniz. İcazә verin, bu mükafatı sizә 
tәqdim edim. Tәbrik edirәm. 

Burada bir xüsusi mәqam var. Bu ordenin qeydiyyat 
nömrәsi 1-dir. «Dostluq» ordeni yeni ordendir, dövlәt tәltifi-
dir. Siz bu ordenin tәqdim edildiyi birinci şәxssiniz. Bu çox 
mühümdür, bu – tarixdir. 
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QANA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB CON KOFİ AQİYEKUM KUFUORA 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Ölkәnizin milli bayramı – Müstәqillik günü münasibә-

tilә Sizi vә bütün xalqınızı ürәkdәn tәbrik edirәm. 
Ümidvaram ki, Azәrbaycan–Qana münasibәtlәri bundan 

sonra da dostluq vә әmәkdaşlıq ruhunda inkişaf edәcәkdir. 
Sizә әn xoş arzularımı yetirir, xalqınıza әmin-amanlıq vә 

firavanlıq dilәyirәm. 
 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 25 fevral 2008-ci il 
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BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ 
CӘNAB GEORGİ PIRVANOVA 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Bolqarıstanın milli bayramı münasibәtilә Sizә vә bütün 

xalqınıza әn sәmimi tәbriklәrimizi yetirirәm. 
Bu gün Azәrbaycan–Bolqarıstan әmәkdaşlığı müvәffәqiy-

yәtlә inkişaf etmәkdәdir. Әminәm ki, dövlәtlәrarası münasi-
bәtlәrimiz, siyasi, iqtisadi әlaqәlәrimiz, beynәlxalq qurumlar 
çәrçivәsindә birgә işimiz bundan sonra da dost xalqlarımızın 
mәnafelәrinә xidmәt edәcәkdir. 

Belә bir xoş gündә Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә 
uğurlar, dost Bolqarıstan xalqına sülh vә rifah arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 25 fevral 2008-ci il 
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KUBA RESPUBLİKASI DÖVLӘT ŞURASININ 
SӘDRİ ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB RAUL KASTRO RUSA 
 
Hörmәtli cәnab Sәdr! 
Kuba Respublikası Dövlәt Şurasının Sәdri vәzifәsinә 

seçilmәyiniz münasibәtilә Sizi sәmimi-qәlbdәn tәbrik edirәm. 
Ümidvaram ki, Azәrbaycan ilә Kuba arasındakı dostluq vә 
әmәkdaşlıq münasibәtlәri xalqlarımızın mәnafelәrinә uyğun 
olaraq bundan sonra da inkişaf edәcәk vә genişlәnәcәkdir. 

Sizә möhkәm cansağlığı, sәadәt, dost Kuba xalqının 
rifahı naminә fәaliyyәtinizdә uğurlar dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 25 fevral 2008-ci il 
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XOCALI FACİӘSİ QURBANLARININ ANIM 
MӘRASİMİ   
 
Bakı, Şәhidlәr xiyabanı 
 
25 fevral 2008-ci il 
 
On altı il әvvәl, 1992-ci il fevralın 25-dәn 26-na keçәn 

gecә Azәrbaycan xalqının tarixinә qara hәrflәrlә yazılmışdır. 
Hәmin gecә ermәni silahlı dәstәlәri hәlә SSRİ dövründә 
Xankәndi şәhәrindә yerlәşmiş, zabit vә gizirlәrinin xeyli his-
sәsi ermәnilәrdәn ibarәt olan 366-cı motoatıcı alayının zirehli 
texnikası vә hәrbçilәrinin kömәyi ilә Xocalı şәhәrini дар-
мадаьын etmişlәr. Xatın, Liditsa, Oradur soyqırımları kimi, 
Xocalı faciәsi dә insanlıq tarixinin qanlı sәhifәsidir. 

Ermәni tәcavüzkarlarınын Azәrbaycan xalqına qarşı törәt-
diklәri bu növbәti kütlәvi qırğın 613 nәfәrin, o cümlәdәn 106 
qadının, 63 uşağın, 70 qocanın hәyatına son qoydu. 1275 dinc 
sakin әsir götürüldü, onlardan 150 nәfәrin taleyi hәlә dә 
mәlum deyildir. 

Ermәni cәlladlarının törәtdiklәri bu vәhşilik vә vandalizm 
aktı bәşәriyyәtin әsl soyqırımı kimi tanıdığı faciәlәrlә eyni 
sәviyyәdә qiymәtlәndirilmәlidir. Dünyanın sülhsevәr insanları, 
sivil dövlәtlәri, nüfuzlu beynәlxalq tәşkilatları, beynәlxalq 
ictimaiyyәt bu acı hәqiqәti bilmәli, insanlığa qarşı törәdilәn bu 
cinayәt öz hüquqi qiymәtini almalıdır. 

Bu faciә davakar ermәni millәtçilәrinin yüzilliklәr boyu 
türk vә Azәrbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı vә 
etnik tәmizlәmә siyasәtinin qanlı sәhifәsi, öz amansızlığına vә 
qәddarlığına görә hәm dә bәşәriyyәtә vә insanlığa qarşı tö-
rәdilmiş cinayәt idi. Sanki möcüzә sayәsindә salamat qalmış 
sakinlәrin, jurnalistlәrin, hüquq müdafiәçilәrinin yazdıqları 
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materiallar, habelә Heydәr Әliyev Fondunun sifarişi ilә bura-
xılmış nәşrlәrdәki onlarca, yüzlәrcә fakt bunu tәsdiq edir. Er-
mәnilәr bu dәhşәtli qırğınla Azәrbaycan xalqının mübarizә 
әzmini qırmaq, onu tarixi torpaqlarımızın işğalı faktı ilә 
barışmağa mәcbur etmәk istәyirdilәr. Lakin onların bu niy-
yәtlәri baş tutmadı. 

Hәr il bu müdhiş faciәnin ildönümü ölkәmizdә vә dünyanın 
müxtәlif dövlәtlәrindә yaşayan soydaşlarımız tәrәfindәn ürәk 
ağrısı ilә qeyd olunur. 

Bu günlәr dünyanın bir çox ölkәsindә Xocalı qurbanlarının 
әziz xatirәsi anılır, mitinqlәr, piketlәr keçirilir. Aksiyalar za-
manı ermәnilәrin vәhşiliklәrini әks etdirәn mәlumat vәrәqәlәri 
paylanır, faciәni әks etdirәn fotoşәkillәr, hәmçinin Heydәr Әli-
yev Fondunun tәqdim etdiyi materiallar nümayiş etdirilir. 
Bundan әlavә, dünya ölkәlәrinin nüfuzlu qәzetlәrindә faciәyә 
hәsr olunmuş mәqalәlәr çap olunur, televiziya vә radio kana-
larında verilişlәr hazırlanır. Beynәlxalq ictimaiyyәtin mәlu-
matlandırılması vә Xocalı hadisәlәrinә hüquqi-siyasi qiymәtin 
verilmәsi mәqsәdi ilә xarici ölkәlәrin parlamentlәrinә, dövlәt 
qurumlarına, beynәlxalq tәşkilatlara, nüfuzlu кцтляви информасийа 
васитяляриня müraciәt ünvanlanır. Ulu öndәr Heydәr Әliyev de-
mişdir: «Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirәsini yad 
edәrkәn onların qarşısında hәr birimiz vicdan vә vәtәndaşlıq 
borcu haqqında düşünürük. Bu borcu ödәmәyin әn yaxşı 
yolu Xocalı qәhrәmanlarının uğrunda öz hәyatlarını qurban 
verdiklәri idealları yaşatmaq, müstәqil Azәrbaycan dövlәtini 
qorumaq, onun sәrhәdlәrinin toxunulmazlığını, bütövlüyünü 
tәmin etmәkdir». 

Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilә әlaqәdar anma 
mәrasimindә iştirak etmәk üçün fevralın 26-da sәhәr tezdәn 
Azәrbaycan paytaxtının minlәrlә sakini Xәtai rayonunda faciә 
qurbanlarının xatirәsinә ucaldılmış abidәnin önünә top-
laşmışdı. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev anma 
mәrasimindә iştirak etmişdir. 
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Abidәnin yanında Fәxri qarovul dәstәsi düzülmüşdü. 
Dövlәtimizin başçısı İlham Әliyev abidәnin önünә әklil 

qoydu. 
Sonra prezident İlham Әliyevә abidәnin ucaldığı parkda 

aparılmış yenidәnqurma işlәri haqqında mәlumat verildi. 
Mәrasimdә Baş nazir Artur Rasizadә, Milli Mәclisin sәdri 

Oqtay Әsәdov, Prezidentin İcra Aparatının rәhbәri Ramiz 
Mehdiyev, digәr dövlәt vә hökumәt nümayәndәlәri, Milli Mәc-
lisin deputatları, nazirlәr, komitә vә şirkәt rәhbәrlәri, ölkәmiz-
dә fәaliyyәt göstәrәn diplomatik korpusun tәmsilçilәri, habelә 
Xocalı qırğınından xilas ola bilmiş sakinlәr iştirak edirdilәr. 

Anma mәrasiminin iştirakçıları abidәnin önünә tәr qızıl-
güllәr, qәrәnfillәr düzdülәr. 

Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin! 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
POLŞAYA RӘSMİ SӘFӘRİ 
 
Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеропорту 
 
26 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

fevralın 26-da Polşa Respublikasına rәsmi sәfәrә yola düş-
müşdür. 

Azәrbaycan prezidentini Heydәr Әliyev Бeynәlxalq  Аеро-
портунда Baş nazir Artur Rasizadә, Prezidentin Иcra Apara-
tının rәhbәri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şәhәr Иcra Hakimiyyә-
tinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
*** 

Üzәrindә Azәrbaycanın vә Polşanın dövlәt bayraqları 
dalğalanan sarayın qarşısında dövlәtimizin başçısının şәrәfinә 
Fәxri qarovul dәstәsi düzülmüşdü. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevi vә 
xanımı Mehriban Әliyevanı sarayın önündә Polşa Respub-
likasının Prezidenti Lex Kaçinski vә xanımı Mariya Kaçinski 
böyük hörmәtlә vә mehribanlıqla qarşıladılar. 

Polşa prezidenti Lex Kaçinski ölkәsinin dövlәt vә hökumәt 
rәsmilәrini Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevә, dövlәtimizin 
başçısı ölkәmizin rәsmi nümayәndә heyәtinin üzvlәrini Polşa 
rәhbәrinә tәqdim etdi. 

Azәrbaycanın vә Polşanın dövlәt himnlәri sәslәndi. 
Fәxri qarovul dәstәsinin rәisi Azәrbaycan prezidentinә 

raport verdi. 
Prezidentlәr Fәxri qarovul dәstәsinin qarşısından keçdilәr. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev әsgәrlәri salamladı. 
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Dövlәt başçıları xatirә şәkli çәkdirdilәr. 
Sonra prezidentlәr xarici ölkәlәrin Polşada akkreditә olun-

muş sәfirliklәrinin rәhbәrlәri vә nümayәndәlәri ilә görüşdülәr. 
 

*** 
Rәsmi qarşılanma mәrasimi başa çatdıqdan sonra Polşa 

prezidentinin sarayında Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә 
xanımı Mehriban Әliyeva ilә Polşa prezidenti Lex Kaçinski vә 
xanımı Mariya Kaçinski arasında görüş oldu. 

Görüşdә qarşılıqlı hәdiyyәlәr tәqdim edildi. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN 
VӘ POLŞA PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİN  
TӘKBӘTӘK GÖRÜŞÜ 
 
26 fevral 2008-ci il 
 
Polşa prezidentinin sarayında Azәrbaycan Respublikası-

nın Prezidenti İlham Әliyev vә Polşa Respublikasının Prezi-
denti Lex Kaçinskinin tәkbәtәk görüşü olmuşdur. 

Görüşdә ölkәlәrimiz arasında әlaqәlәrin siyasi, iqtisadi, 
humanitar vә digәr sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyi, prezident 
İlham Әliyevin Polşaya rәsmi sәfәrinin әhәmiyyәti xüsusi 
vurğulandı, әmәkdaşlığın perspektivlәri, ikitәrәfli münasibәtlәr 
vә regional mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparıldı. 
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DÖVLӘT BAŞÇILARININ GENİŞ TӘRKİBDӘ 
GÖRÜŞÜ  

 
26 fevral 2008-ci il 

 
Varşavada Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Әliyevin vә Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin tәkbәtәk gö-
rüşündәn sonra dövlәt başçılarının nümayәndә heyәtlәrinin 
iştirakı ilә geniş tәrkibdә görüşü keçirilmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycan ilә Polşa arasında ikitәrәfli iqtisadi 
әlaqәlәrin uğurla inkişaf etdiyi vә enerji sahәsindә әmәkdaşlıq 
üçün böyük perspektivlәrin olduğu bildirildi. 

Dövlәtimizin başçısının indiki rәsmi sәfәrinin әhәmiyyәtinin 
qeyd olunduğu görüşdә bildirildi ki, bu sәfәr әlaqәlәrimizin 
daha da genişlәnmәsinә vә möhkәmlәnmәsinә tәkan verә-
cәkdir. 

Görüşdә ölkәlәrimiz arasında imzalanan sәnәdlәrin hәyata 
keçirilmәsinin әlaqәlәrimizin daha da genişlәnmәsi işinә xid-
mәt edәcәyi vurğulandı. 

Hәmçinin görüşdә Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişәsinә dә toxunuldu vә Polşa prezidenti Lex Ka-
çinski bu mәsәlәnin Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivә-
sindә, beynәlxalq hüquq normaları әsasında hәllinә tәrәfdar 
olduğunu bildirdi. 

Prezident İlham Әliyev Polşanın ölkәmizin әrazi bütöv-
lüyünü dәstәklәmәsini yüksәk qiymәtlәndirdi.  
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN 
VӘ POLŞA PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİN  
БЯЙАНАТЛАРЛА ЧЫХЫШЛАРЫ  
 

Fevralın 26-da geniş tәrkibdә görüşdәn sonra Azәrbaycan 
prezidenti İlham Әliyev vә Polşa prezidenti Lex Kaçinski 
bәyanatlarla çıxış etdilәr. 

 

Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin bәyanatı  
 

Hörmәtli Prezident Әliyev! 
Hörmәtli Azәrbaycan nümayәndә heyәti! 
Hörmәtli xanımlar vә cәnablar! 
Mәn әvvәlcә sizi salamlayıram вя böyük mәmnunluqla 

bildirmәk istәyirәm ki, cәnab İlham Әliyev mәnim dәvәtimi 
qәbul edib ölkәmizә rәsmi sәfәrә gәlmişdir. Artıq iki ildәn 
çoxdur ki, biz әmәkdaşlıq edirik. Lakin bu sәfәr ölkәlәrimiz 
üçün xüsusi әhәmiyyәt daşıyır. Çünki bu sәfәr elә bir vaxta 
tәsadüf edir ki, ölkәlәrimiz arasında münasibәtlәr olduqca 
sıx, strateji xarakter daşıyır. Azәrbaycan Polşanın strateji 
müttәfiqidir. Polşa öz xarici siyasәtindә Azәrbaycanın Avrо-
atlantik strukturlara inteqrasiya olunmasına yardım gös-
tәrmәyi vacib hesab edir. 

Eyni zamanda, onu da qeyd etmәliyәm ki, cәnab pre-
zidentin bu rәsmi sәfәrini biz sәbirsizliklә gözlәyirdik. Apar-
dığımız bugünkü danışıqlarımız zamanı cәnab İlham Әliyev 
bildirmişdir ki, Dağlıq Qarabağ problemi dinc yolla hәll 
olunmalıdır. Lakin bu hәll yolu xüsusi olaraq, beynәlxalq hü-
quq normalarına әsaslanmalıdır. Beynәlxalq hüquqa әsasәn, 
Dağlıq Qarabağ Azәrbaycanın bir hissәsidir vә biz bu möv-
qeyi dәstәklәyirik. Baxmayaraq ki, bizim Ermәnistanla da 
münasibәtlәrimiz var. Bu, birinci mәsәlә. 
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İkinci mәsәlә ondan ibarәtdir ki, bizim çox maraqlı mü-
zakirәlәrimiz oldu vә hәmin müzakirәlәr zamanı müxtәlif möv-
zulara toxunduq. Eyni zamanda, enerji siyasәtini nәzәrdәn 
keçirdik vә prezident bildirdi ki, bir il bundan әvvәlki vә-
ziyyәtdәn fәrqli olaraq, bizim regionda hazırda enerji mәsәlәsi-
nә siyasәtdәn ayrı baxıla bilmәz. Biz dost ölkәlәrdә olan 
vәziyyәti dә müzakirә etdik. Hansı ki, o ölkәlәr Polşa üçün tәbii 
maraq doğurur vә Polşa üçün dost ölkәdir. 

Biz risklәr vә imkanları da müzakirә etdik vә problemlәri 
nәzәrdәn keçirdik. Enerji әmәkdaşlığı sahәsindә, xüsusәn dә 
Krakovdakı konfransdan başlayaraq, indiyәdәk әldә olun-
muş irәlilәyişi nәzәrdәn keçirdik. Biz bilirik ki, Azәrbayca-
nın nәinki xam neft, o cümlәdәn böyük tәbii qaz yataq-
larında çox böyük potensialı var vә bu mövcuddur. Bu, Pol-
şa üçün olduqca vacibdir vә bu sahәdә mövzunu cәnab pre-
zidentlә daha sonra inkişaf etdirәcәyik. Biz bundan başqa, 
qarşılıqlı maraq doğuran digәr sahәlәrdә olan әmәkdaşlığı-
mızı da müzakirә etdik. 

Mәn böyük mәmnuniyyәt hissi ilә cәnab prezidentә Polşa 
Respublikasının әn ali ordenini – «Xidmәtlәrә görә» Böyük 
Xaç ordenini tәqdim etdim. Cәnab Әliyev ölkәlәrimiz ara-
sında münasibәtlәrin inkişaf etmәsinә göstәrdiyi xidmәt-
lәrinә görә bu ordenlә tәltif едилмишдир. Biz bilirik ki, XX 
әsrin әvvәlindә siz azadlığınıza nail olmusunuz. Azәrbaycan 
xalqı tarixәn öz suverenliyi vә müstәqilliyi uğrunda mübarizә 
aparmışdır. 

Cәnab Prezident, çox sağ olun. 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevin bәyanatı  
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Hörmәtli xanımlar vә cәnablar! 
Cәnab Prezident, ilk növbәdә mәnә vә nümayәndә 

heyәtinә göstәrdiyiniz qonaqpәrvәrliyә görә Sizә öz dәrin 
tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm. 
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Mәn bu gün mәmnunam ki, biz Sizinlә çox sәmәrәli da-
nışıqlar apardıq, geniş fikir mübadilәsi etdik. Mәn böyük 
mәmnuniyyәtlә Polşaya yenidәn sәfәr edirәm vә Polşa döv-
lәtinin ali ordenini mәnә tәqdim etdiyinizә görә, sizә bir 
daha öz dәrin minnәtdarlığımı bildirmәk istәyirәm. Sizi әmin 
etmәk istәyirәm ki, mәn bundan sonra da öz fәaliyyәtimdә 
Polşa–Azәrbaycan münasibәtlәrinin inkişafında fәal rol 
oynayacağam. Çalışacağam ki, bu münasibәtlәr daha da 
möhkәmlәnsin, dәrinlәşsin vә xalqlarımız bir-birinә daha da 
yaxın olsunlar. 

Biz haqlı olaraq bu münasibәtlәri strateji tәrәfdaşlıq mü-
nasibәtlәri kimi qiymәtlәndiririk. Bizim aramızda çox güclü 
siyasi dialoq aparılır. Cәnab Prezident, bizim Sizinlә görüş-
lәrimiz mütәmadi xarakter daşıyır. Bakıda, Varşavada, digәr 
şәhәrlәrdә biz mütәmadi qaydada görüşürük, ikitәrәfli vә 
regional mәsәlәlәri müzakirә edirik. Müzakirә olunan mәsә-
lәlәrdә bizim mövqeyimiz üst-üstә düşür. 

Bizim iqtisadi әlaqәlәrimizin inkişafı üçün dә çox gözәl 
perspektivlәr var. Mәn әminәm ki, bu sәfәr vә sәfәrin nәticә-
lәri bu sahәdә dә әmәkdaşlığın dәrinlәşmәsinә gәtirib çıxara-
caqdır. 

Hörmәtli cәnab Prezident, bu gün biz sizinlә iki ölkә ara-
sında siyasi bәyannamәni imzaladıq. Bu bәyannamәdә ikitә-
rәfli münasibәtlәrin bütün aspektlәri öz әksini tapıbdır. Bә-
yannamә gәlәcәk әmәkdaşlıq üçün çox gözәl sәnәddir. Xüsu-
silә bәyannamәdә vә sizin bugünkü çıxışlarınızda sәslәnәn vә 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә aid olan mәsәlәlәr bizdә 
xüsusi mәmnunluq hissi oyadır. 

Polşa bütün dövrlәrdә Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişәsinin beynәlxalq hüquq normalarına 
uyğun şәkildә, ölkәlәrin әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll 
olunmasının tәrәfdarı olmuşdur. Siz bu mövqeнi bu gün dә 
tәkrarladınız. Bu, münaqişәnin hәlli üçün çox әhәmiyyәtlidir. 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü toxunulmazdır, danışıqlar 
predmeti olmayıb vә olmayacaqdır. Mәsәlә Azәrbaycanın 
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әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll olunmalıdır vә beynәlxalq 
dәstәk, dünyanın aparıcı ölkәlәrinin bu barәdәki mövqelәri, 
әlbәttә, mәsәlәnin hәlli üçün gözәl şәrait yaradır. 

Azәrbaycanlılar münaqişә zamanı etnik tәmizlәmә siya-
sәtinә mәruz qalmışлаr. Bir milyondan artıq azәrbaycanlı öz 
doğma torpaqlarından zorla çıxarılmışdır. Onu da deyә 
bilәrәm ki, düz 16 il bundan әvvәl – 1992-ci il fevralın 26-da 
Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı etnik tәmizlәmә siyasәti 
aparması qeydә alınmışdır. Mәhz o gün Azәrbaycan şәhәri 
Xocalı Ermәnistanın tәcavüzünә mәruz qalmışdır vә azәr-
baycanlılara qarşı soyqırımı törәdilmişdir. O gecә 600-dәn 
çox dinc insan qәtlә yetirilmişdir. Onlardan 63-ü uşaq, 106-sı 
isә qadın иди. Bu çox böyük cinayәtdir. Biz, әlbәttә, danışıq-
lar zamanı öz prinsipial mövqeyimizdәn dönmәyәcәyik vә 
çalışacağıq ki, mәsәlә öz hәllini tapsın. Bayaq qeyd etdiyim 
kimi, ölkәlәrin әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә. 

Hazırda bizim aramızda çox geniş enerji dialoqu aparılır. 
Sizin tәşәbbüsünüzlә keçәn ilin may ayında Krakovda keçi-
rilәn birinci enerji sammitinin nәticәlәri çox ümidverici 
olmuşdur. Ondan sonra biz Litvada görüşdük. Bu il yenә dә 
görüşәcәyik vә enerji sahәsindә әmәkdaşlıq, әlbәttә, hәm iki 
ölkә arasında münasibәtlәrә çox gözәl tәsir göstәrir, hәm dә 
regional әmәkdaşlıq mәsәlәlәrindә öz müsbәt rolunu oynayır. 

Biz indi Xәzәr dәnizi–Qara dәniz–Baltik dәnizi әmәk-
daşlıq çәrçivәlәrini müәyyәn edirik vә bu istiqamәtdә enerji 
amili, әlbәttә, mühüm rol oynayır. Azәrbaycan hәm neft, 
hәm dә qaz hasil vә ixrac edәn ölkәyә çevrilmişdir. Bizim 
zәngin yataqlarımızdakı neft, qaz artıq dünya bazarlarına, o 
cümlәdәn Avropa İttifaqı bazarına çatdırılmışdır. Gәlәcәkdә 
biz öz hasilatımızı daha da artıracağıq. Bu il Azәrbaycanda 
neftin hasilatı 53 milyon ton, гazın tәhvil verilmәsi tәxminәn 
18 milyard kubmetr olacaqdır. Amma, әlbәttә, potensial 
daha da böyükdür vә bu sahәdә, xüsusilә qaz sahәsindә 
әmәkdaşlıqda hәm istehsalçılar, hәm dә istehlakçılar fәal 
iştirak etmәlidir vә iki tәrәfin maraqları maksimum dәrәcәdә 
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müәyyәn olunmalıdır. Bu sahәdә çox güclü koordinasiya 
işlәri aparılmalıdır. Deyә bilәrәm ki, cәnab Prezident, sizin 
tәşәbbüsünüzlә Krakov sammitinin әsas mahiyyәti, әsas 
müsbәt cәhәtlәri mәhz onda idi ki, biz, bir neçә ölkәnin 
prezidentlәri bir araya gәldik vә belәliklә, gәlәcәk inkişaf 
parametrlәrini müәyyәn etdik. Növbәti mәrhәlәdә biz artıq 
praktiki işlәrә keçmәliyik vә mәn şübhә etmirәm ki, bu 
sahәdә dә әldә edilәcәk uğurlar müsbәt olacaq vә regional 
әmәkdaşlığa çox gözәl tәkan verәcәkdir. 

Bizim aramızda olan münasibәtlәr çoxşaxәlidir. Hәm iqti-
sadi, hәm energetika, hәm siyasi, hәm dә humanitar sahәdә 
çox gözәl perspektivlәrimiz var. Biz dost ölkәlәrik, strateji 
tәrәfdaşlıq çәrçivәsindә öz münasibәtlәrimizi qururuq vә 
bundan sonra da çalışacağıq ki, bu münasibәtlәri yüksәk 
sәviyyәdә saxlayaq. 

Mәn aparılan danışıqlardan çox razıyam. Onlar çox 
uğurlu olmuşdur. Әminәm ki, bu danışıqlar vә gәlәcәk gö-
rüşlәrimiz ikitәrәfli münasibәtlәrin inkişafı üçün çox mühüm 
vasitә olacaq vә Polşa–Azәrbaycan dostluğu davam edә-
cәkdir. 

Cәnab Prezident, bizә göstәrdiyiniz bu qonaqpәrvәrliyә 
görә, mәni Polşanın yüksәk dövlәt mükafatı ilә tәltif etdiyi-
nizә görә Sizә bir daha minnәtdaram. 
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POLŞANIN BAŞ NAZİRİ DONALD TUSK İLӘ 
GÖRÜŞ  
 
 Varşava 
 
26 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev fevralın 26-da 

Varşavada Polşanın Baş naziri Donald Tusk ilә görüşmüşdür. 
Azәrbaycan ilә Polşa arasında iqtisadi, enerji vә digәr sa-

hәlәrdә әlaqәlәrin inkişafının xüsusi vurğulandığı görüşdә qey-
ri-enerji sektorunda da әmәkdaşlıq üçün gеniş imkanların ol-
duğu bildirildi, perspektivdә bu imkanlardan sәmәrәli istifadә 
edilmәsinin zәruriliyi diqqәtә çatdırıldı. 

Prezident İlham Әliyev ölkәmizdә gedәn iqtisadi inkişaf 
proseslәrindәn danışdı. 
İki ölkәnin qarşılıqlı iqtisadi maraqlarının olduğu bildirildi, 

investisiyaların cәlb edilmәsi mәsәlәsi barәdә müzakirә 
aparıldı. Söylәnildi ki, bu, perspektivdә qarşıda duran әsas 
mәsәlәlәrdәn biridir. 

Görüşdә humanitar sahәdә dә geniş bazanın, Azәrbaycan 
vә Polşa xalqları arasında tarixәn sıx әlaqәlәrin mövcudluğu, 
dövlәtimizin başçısının bu rәsmi sәfәrinin әhәmiyyәti vurğu-
landı. Qeyd olundu ki, bu sәfәr xüsusilә iqtisadi әlaqәlәrimizin 
inkişafı vә konkret layihәlәrin hәyata keçirilmәsi baxımından 
çox faydalıdır. 
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POLŞA SENATININ  MARŞALI BOQDAN 
BORUSEVİÇ  İLӘ GÖRÜŞ  
 
Varşava, Polşa Senatı 
 
26 fevral 2008-ci il 
 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев февралын 26-да Пол-

ша Сенатынын маршалы Богдан Борусевич иля эюрцшмцшдцр. 
Görüşdә Azәrbaycanın vә Polşanın parlamentlәri ara-

sında әlaqәlәrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, beynәlxalq 
mәsәlәlәrdә mövqelәrimizin yaxın olduğu bildirildi. Parla-
mentlәrarası әlaqәlәrin ölkәlәrimiz arasında ikitәrәfli әmәk-
daşlığın genişlәnmәsi işinә töhfә verdiyi qeyd olundu. 
Әlaqәlәrin inkişafında dövlәt başçıları sәviyyәsindә bu cür 

sәfәrlәrin әhәmiyyәti vurğulandı, iqtisadi vә enerji sahәlәrindә 
әmәkdaşlıq mәsәlәlәrinә toxunuldu. 

Parlament sәviyyәsindә әmәkdaşlığın Avropanın parlament 
strukturları, elәcә dә Avropa Şurası Parlament Assambleyası vә 
digәr tәşkilatlarla әlaqәlәrin genişlәnmәsi işinә xidmәt etdiyi 
bildirildi. 

Görüşdә әlaqәlәrimizin bundan sonra da genişlәnәcәyinә 
әminlik ifadә edildi. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Polşa Senatının Xatirә 
kitabına ürәk sözlәrini yazdı. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN 
ŞӘRӘFİNӘ RӘSMİ ZİYAFӘT  
 
Fevralın 26-da Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin vә xa-

nımı Mariya Kaçinskinin adından Azәrbaycan prezidenti 
İlham Әliyevin vә xanımı Mehriban Әliyevanın şәrәfinә rәsmi 
ziyafәt verilmişdir. Dövlәt başçıları ziyafәtdә nitq söylәdilәr. 

 
Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin nitqi   
 
Çox hörmәtli cәnab Prezident! 
Çox hörmәtli xanım Әliyeva! 
Mәn ilk öncә, böyük mәmnunluq hissi ilә bu gün 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Әliyevi 
prezidentlik sәlahiyyәtinә başlayandan sonra rәsmi qonağım 
kimi burada qәbul etdiyimi bildirmәk istәyirәm. 

Düzdür, mәn prezidentliyim dövründә Sizi ilk dәfәdir ki, 
ali qonaq kimi qәbul edirәm. Lakin iftixar hissi ilә onu da 
qeyd etmәk istәyirәm ki, son iki il әrzindә biz bir-birimizlә, 
demәk olar, yeddi-sәkkiz dәfә görüşmüşük. Bu bizim müna-
sibәtlәrimizin miqyasını nümayiş etdirir. Bu eyni zamanda, 
ölkәlәrimiz arasında daha böyük yaxınlığı әks etdirir. Biz 
Azәrbaycanı özümüzә strateji tәrәfdaş kimi qәbul edirik. Biz 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә hörmәtlә yanaşırıq vә әrazi 
bütövlüyünü dәstәklәyirik. İndi isә ikitәrәfli münasibәtlә-
rimizin daha da sıxlaşdırılması üçün әlimizdәn gәlәni edirik. 

Mәncә, heç kim deyә bilmәz ki, son iki il әrzindә bizim 
başladığımız hәr hansı bir iş uğursuz olub. İlk öncә, bizim 
Bakıda ikitәrәfli, daha sonra isә GUAM юлкяляри  ilә Polşa 
arasında görüşlәrimiz olub. Bildiyimiz kimi, Azәrbaycan 
GUAM tәşkilatında çox önәmli rol oynayır. Mәnim Kra-
kovda vә Vilnüsdә GUAM tәşkilatının iclaslarında çıxış-
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larım vә görüşlәrim olmuşdur. Bütün bunlar ikitәrәfli müna-
sibәtlәrin ümumi инкишафына әlavә tәkan verir. Eyni zamanda, 
çoxtәrәfli münasibәtlәri dә inkişaf etdirir. Mәn bunu bir 
daha aydın şәkildә bәyan etmәk istәyirәm ki, bu gün Polşa 
Azәrbaycanla ikitәrәfli münasibәtlәrin inkişafı sahәsindә 
daha fәal olmaq istәyir vә hәmçinin Azәrbaycanla dostluq 
әlaqәlәrini inkişaf etdirәn ölkәlәrlә dә öz әlaqәlәrini 
genişlәndirmәk fikrindәdir. Tәbii ki, burada Gürcüstan vә 
Ukraynanın әsas rolу nәzәrdә tutulur. Biz enerji sahәsindә 
ümumi işlәrin, ümumiyyәtlә, işbirliyinin qurulmasını arzula-
yırıq. Eyni zamanda, öz siyasi münasibәtlәrimizi dә möh-
kәmlәndirmәk fikrindәyik. Bu, Azәrbaycanın Avrоatlantik 
mәkana inteqrasiya olunmaq arzusu baxımından çox va-
cibdir. Bu münasibәtlәr vә maraq sırf enerji mәsәlәsi ilә bağlı 
deyil. Bu eyni zamanda, uzun әsrlәr boyu bizim ölkәlәrimizi 
vә xalqlarımızı bir-birinә bağlayan zәngin adәt-әnәnәlәrdәn 
irәli gәlir.  

Cәnab Prezident, әminәm ki, Sizin vә birinci xanımın 
Polşa Respublikasına rәsmi sәfәri hәmin әlaqәlәrin daha da 
dәrinlәşmәsinә tәkan verәcәkdir. Biz bütün maneәlәri aradan 
qaldırmaqda kifayәt dәrәcәdә güclü olmalıyıq. Bu elә 
maneәlәrdir ki, biz onların hamısından yaxşı xәbәrdarıq. 
Bunlar bizim qarşımızda böyük maneә kimi dura bilmәz, 
regionumuzun tәhlükәsizliyi vә sabitliyi yolunda bizә maneә 
ola bilmәz. Bu elә bir region olmalıdır ki, burada dövlәtlәrin 
sabitliyi tәmin edilsin. 

Nitqimi yekunlaşdıraraq onu xatırlatmaq istәyirәm ki, iki 
dövlәt arasında olan münasibәtlәr sırf siyasәtçilәr tәrәfindәn 
inkişaf etdirilmir. Cәnab Prezident, bilmirәm, Siz mәnim 
fikrimlә razılaşarsınız ya yox, lakin bu baxımdan son vaxtlar 
mәnim adi insanlarla keçirdiyim görüşlәr ona dәlalәt edir ki, bu 
münasibәtlәr xalqlar, adi insanlar sәviyyәsindә dә genişlәnir. 

Mәn mәhz bu sözlәrlә öz badәmi, cәnab Prezident, Sizin, 
birinci xanımın vә Azәrbaycan xalqının şәrәfinә qaldırmaq 
istәyirәm. 
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Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevin nitqi  

 
Çox hörmәtli cәnab Prezident! 
Çox hörmәtli xanım Kaçinski! 
Hörmәtli xanımlar vә cәnablar! 
Cәnab Prezident, ilk növbәdә, mәnә vә nümayәndә 

heyәtinә göstәrdiyiniz qonaqpәrvәrliyә görә Sizә öz dәrin 
minnәtdarlığımı bildirmәk istәyirәm. Bu gün bizim aramızda 
müzakirә olunan mәsәlәlәr bir daha onu göstәrdi ki, bir çox 
ikitәrәfli vә regional mәsәlәlәrdә bizim mövqeyimiz üst-üstә 
düşür. Bu da tәbiidir, çünki bizim ölkәlәr vә xalqlar bir-
birinә çox yaxındır vә son illәr әrzindә çox uğurlu әmәk-
daşlıq edirlәr. 

Xalqlarımız arasında әmәkdaşlığın çox böyük tarixi var-
dır. Polşa nümayәndәlәri müxtәlif dövrlәrdә Azәrbaycanda 
çalışmış, yaratmış, Azәrbaycanın inkişafına böyük töhfәlәr 
vermişlәr. 1918-ci ildә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti yara-
nanda Azәrbaycan Milli Ordusunun qәrargah rәisi polyak 
idi. Polyak neft mühәndislәri, memarlar Azәrbaycanın inki-
şafına çox dәyәrli töhfәlәr vermişlәr. Eyni zamanda, Azәr-
baycan nümayәndәlәri dә Polşanın inkişafında öz әmәклярини 
göstәrmişlәr. 

Üç il bundan әvvәl biz Sizinlә bәrabәr – Siz o vaxt Varşa-
va şәhәrinin meri idiniz – Varşava Üsyanı Muzeyinin hәyә-
tindә azәrbaycanlı zabitlәrin şәrәfinә ucaldılmış memorial 
abidәnin açılışında iştirak etmişdik. Sizin qeyd etdiyiniz 
kimi, bu gün bizim münasibәtlәrimiz strateji tәrәfdaşlıq 
sәviyyәsinә qalxmışdır. Bu ifadә bütün sahәlәri әhatә edir, 
siyasi dialoq çox yüksәk sәviyyәdәdir. Biz qısa müddәt 
әrzindә Sizinlә dәfәlәrlә görüşmüşük. İqtisadi әlaqәlәr geniş-
lәnir vә humanitar sahәdә dә әmәkdaşlıq çox ümidvericidir.  

Cәnab Prezident, Sizin tәşәbbüsünüzlә keçәn ilin may 
ayında Krakovda enerji zirvә görüşü keçirilmişdir ki, bu da 
ikitәrәfli vә çoxtәrәfli münasibәtlәrdә mühüm bir hadisә idi. 
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Sizin Krakov tәşәbbüsünüz artıq bu gün yeni razılaşmaların 
әldә edilmәsinә imkan verir vә gәlәcәkdә energetika 
sahәsindә әmәkdaşlığın çox güclü bir dayaq nöqtәsidir. Polşa 
enerji sahәsindә bizim üçün çox dәyәrli vә vacib tәrәfdaşdır. 
Mәn әminәm ki, nәzәrdә tutulmuş bütün planlar hәyatda öz 
әksini tapacaqdır. 

Azәrbaycanın Avrоatlantik strukturlara inteqrasiya siyasәti 
dә Polşa rәhbәrliyi tәrәfindәn hәmişә dәstәklәnmişdir. Azәr-
baycan hazırda NATO ilә fәrdi әmәkdaşlıq proqramının icrası 
ilә mәşğuldur, eyni zamanda, Avropa Иттифагынын «Yeni qon-
şuluq siyasәti»nә daxil edilmişdir vә bu iki istiqamәtdә biz 
Polşanın dәstәyini daim hiss edirik. Polşa Ermәnistan–
Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәllini dә Azәr-
baycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә görür vә bu mövqe 
Azәrbaycan tәrәfindәn çox yüksәk qiymәtlәndirilir. 

Bizim strateji tәrәfdaşlıq münasibәtlәrimizin bütün әla-
mәtlәri bu gün Sizinlә imzaladığımız siyasi bәyannamәdә öz 
әksini tapmışdır. Әminәm ki, mәnim sәfәrimdәn sonra bizim 
münasibәtlәrimiz yeni yüksәk pillәyә qalxacaq, Polşa ilә 
Azәrbaycanın dostluq münasibәtlәri davam etdirilәcәk vә 
bölgәdә öz müsbәt tәsirini göstәrmәyә davam edәcәkdir. 

Mәn onu da qeyd etmәk istәyirәm vә әmиnәm ki, cәnab 
Prezident, mәnimlә razılaşarsınız, bizim aramızda şәxsi 
münasibәtlәr dә çox yüksәk sәviyyәdәdir. Deyә bilәrәm ki, 
bizi dostluq әlaqәlәri bağlayır vә bu da iki ölkә arasında 
gәlәcәk әmәkdaşlıq üçün çox vacib olan bir mәsәlәdir. 

Mәnim üçün böyük şәrәfdir ki, Siz bu gün mәni Polşa–
Azәrbaycan münasibәtlәrinin inkişafında gördüyüm işlәrә 
görә Polşa dövlәtinin yüksәk ordeni ilә tәltif etmisiniz. Mәn 
buna görә Sizә bir daha öz minnәtdarlığımı bildirirәm. 

Cәnab Prezident, mәn bu badәlәri Sizin şәrәfinizә, xanım 
Kaçinskinin şәrәfinә, polyak xalqının xoşbәxtliyi vә rifahı 
şәrәfinә qaldırıram. 
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AZӘRBAYCAN PREZИDENTИ İLHAM ӘLИYEV  
POLŞA RESPUBLИKASININ «XИDMӘTLӘRӘ 
GÖRӘ» BÖYÜK XAÇ ORDENİ ИLӘ TӘLTИF 
EDИLMИŞDИR   
 
Polşa, Prezident sarayı  
 
26 fevral 2008-ъи ил 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

Polşa Respublikasının «Xidmәtlәrә görә» Böyük Xaç ordeni 
ilә tәltif едилмишдир. 

Ordeni Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevә fevralın 26-da 
Varşavada Polşa prezidenti Lex Kaçinski tәqdim etmişdir. 

Bu mükafat dövlәtimizin başçısına ölkәlәrimiz arasında 
münasibәtlәrin inkişafındakı xidmәtlәrinә görә verilmişdir. 

 
L e x   K a ç и n s k и : Mәnim hörmәtli hәmkarım! 
Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin hörmәtli üzvlәri! 
Hörmәtli xanımlar vә cәnablar! 
Mәn Polşa Respublikasının  ali ordenini Azәrbaycan 

Respublikasının prezidentinә tәqdim etmәkdәn böyük şәrәf 
hissi duyuram. Tәbii ki, ordenin tәqdim olunmasının rәsmi 
hissәsi artıq başa çatmışdır. Bu ali orden mәhz Sizin iki ölkә 
arasında münasibәtlәrin daha da inkişaf etdirilmәsindә gös-
tәrdiyiniz sәylәrә görә verilir. Lakin şәxsәn mәnim fikrimcә, 
Sizin беля ali mükafatla tәltif olunmağınız mәnә dost olan 
ölkәnin rәhbәrinә, dövlәt başçısına göstәrdiyim rәğbәt vә 
hörmәtin әlamәtidir. 

Siz ölkәnizin әbәdi vә dönmәz suverenliyi vә müstәqilliyi 
yolunda xidmәtlәr göstәrmisiniz. Siz ölkәlәrimiz arasında 
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ikitәrәfli münasibәtlәrin inkişafındakı xidmәtlәrә görә bu ali 
ordenlә tәltif едилмисиниз. 

Cәnab Prezident, xahiş edirәm, bu ordeni mәhz belә bir 
ruhda qәbul edәsiniz. Bu eyni zamanda, o ölkәyә, o millәtә 
verilәn ali bir ordendir ki, onilliklәr, әsrlәr boyu öz müstә-
qilliyi uğrunda mübarizә aparmışdır. Sizi bir daha tәbrik 
edirәm. 

İ л h a m   Ә l и y e v: Hörmәtli cәnab Prezident, mәni Pol-
şa dövlәtinin yüksәk ordeni ilә tәltif etdiyinizә görә Sizә 
dәrin minnәtdarlığımı bildirmәk istәyirәm. Bu mәnim üçün 
çox böyük şәrәfdir. Mәn Sizi әmin etmәk istәyirәm ki, fәaliy-
yәtimdә bundan sonra da Polşa–Azәrbaycan münasibәtlә-
rinin inkişafında çox fәal rol oynayacağam. Eyni zamanda, 
mәn bu ordeni Sizin Azәrbaycan xalqına vә suveren Azәr-
baycan dövlәtinә olan hörmәtinizin әlamәti kimi qәbul 
edirәm. 

Siz çox düzgün qeyd etdiniz ki, әsrlәr boyu Azәrbaycan 
xalqı müstәqillik arzusu ilә yaşamışdır vә nәhayәt, bu arzuya 
çatmışdır. Bizim üçün müstәqillik, suverenlik әn böyük 
nemәtdir. Müstәqil ölkә kimi, bizim üçün Polşa ilә müna-
sibәtlәrimiz xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Bizim aramızda 
münasibәtlәrin hәrtәrәfli inkişafı milli maraqlarımıza cavab 
verir vә mәn әminәm ki, әlaqәlәrimiz bundan sonra da 
uğurla davam edәcәkdir. 

Hörmәtli cәnab Prezident, bu yüksәk mükafata görә Sizә 
öz adımdan vә bütün Azәrbaycan xalqı adından bir daha 
minnәtdarlığımı bildirmәk istәyirәm. 

 
Namәlum әsgәrin mәzarını ziyarәt 

 
Burada dövlәtimizin başçısının şәrәfinә Fәxri qarovul 

dәstәsi düzülmüşdü. Fәxri qarovul dәstәsinin rәisi Azәrbaycan 
prezidenti İlham Әliyevә raport verdi. 

Azәrbaycanın vә Polşanın dövlәt himnlәri sәslәndi. 
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Dövlәtimizin başçısı İlham Әliyev Polşanın bütün tarixi 
әrzindә öz azadlığı uğrunda apardığı müharibәlәr zamanı 
verdiyi qurbanların xatirәsini ehtiramla yad etdi, abidә önünә 
әklil qoydu. 

Sonra dövlәtimizin başçısına abidә kompleksi haqqında 
әtraflı mәlumat verildi. Bildirildi ki, abidә kompleksi Polşanın 
azadlığı vә müstәqilliyi uğrunda canlarından keçmiş insanların 
şәrәfinә ucaldılmışdır. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Xatirә kitabına ürәk 
sözlәrini yazdı. 
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QДАNSK ŞӘHӘRİNӘ YOLASALMA MӘRASİMİ 
 

Varşava, «Okençie» Hәrbi Hava Limanı 
 

27 fevral 2008-ci il 
 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 
Varşavada rәsmi görüşlәrini başa çatdırdıqdan sonra fevralın 
27-dә Qdansk şәhәrinә yola düşmüşdür. Azәrbaycan Res-
publikasının vә Polşa Respublikasının dövlәt bayraqları ilә 
bәzәdilmiş «Okençie» Hәrbi Hava Limanında dövlәtimizin 
başçısının şәrәfinә Fәxri qarovul dәstәsi düzülmüşdü. 

Prezident İlham Әliyevi vә xanımı Mehriban Әliyevanı 
Polşanın yüksәk vәzifәli dövlәt vә hökumәt nümayәndәlәri 
böyük hörmәt vә ehtiramla yola saldılar. 

 

*** 
Fevralın 27-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Әliyev Polşanın Qdansk şәhәrinә gәlmişdir. 
Azәrbaycan Respublikasının vә Polşa Respublikasının döv-

lәt bayraqları ilә bәzәdilmiş Lex Valensa adına Hava Li-
manında dövlәtimizin başçısının şәrәfinә Fәxri qarovul dәstәsi 
düzülmüşdü. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevi vә xanımı Mehriban Әli-
yevanı Polşa prezidenti Lex Kaçinski vә xanımı Mariya Kaçinski, 
hәmçinin Pomorsk voyevodalığının rәhbәri Roman Zabarovski vә 
digәr rәsmi şәxslәr böyük hörmәt vә ehtiramla qarşıladılar. 

Azәrbaycan prezidentinә vә xanımına gül dәstәlәri tәqdim 
olundu. 

Hava limanında Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Әliyev vә Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Ka-
çinski arasında qısa görüş oldu. 

Görüşdәn sonra dövlәt başçıları Qdansk neft limanına yola 
düşdülәr. 
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QDANSK NEFT LИMANЫ ИLӘ TANIŞLIQ  
 
Qdansk limanı 
 
27 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev vә 

Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Kaçinski Qdansk neft 
limanına gәldilәr. 

Dövlәt başçıları Azәrbaycanın vә Polşanın dövlәt bay-
raqları asılmış limanın inzibati binasının yuxarı mәrtәbәsindәn 
ümumi mәnzәrәni seyr etdilәr. 

Sonra prezidentlәrin görüşü oldu. 
Dövlәtimizin başçısı İlham Әliyevә mәlumat verildi ki, 

Baltik dәnizi sahilindә yerlәşәn vә Avropanın әn böyük li-
manlarından olan bu infrastrukturdan dünyanın bir sıra 
ölkәlәrinә neft vә neft mәhsulları, daş kömür, kimya sәnayesi 
mәhsulları vә digәr yüklәr daşınır. 1975-ci ildә tikilәn vә 50 
milyon ton yük qәbul etmәk gücünә malik olan limanda neft 
terminalı da fәaliyyәt göstәrir. Bu terminal  «Sarmatiya» 
konsorsiumunun hәyata keçirәcәyi Odessa–Brodы–Qdansk neft 
kәmәri layihәsinin son mәntәqәsidir. 

Bildirildi ki, Odessa–Brodы–Qdansk kәmәri ilә neft bu ter-
minala gәlәcәk vә buradan Avropanın digәr ölkәlәrinә daşı-
nacaqdır. Kәmәrin buraxılış gücü ildә 9 milyon tondur. Kon-
sorsiumun hazırladığı layihәyә görә, kәmәr işlәk vәziyyәtә 
gәtirilәcәk vә Brodыdаn  Qdanska qәdәr yeni xәtt çәkilәcәkdir. 
Belәliklә, kәmәrin nәqletmә gücü 14 milyon tona çatdı-
rılacaqdır. 

Konsorsiumun әsas planına görә bu kәmәr böyük hәcmdә 
Azәrbaycan nefti ilә doldurulacaqdır. Gәlәcәkdә Qazaxıstan 
neftinin dә bu kәmәrlә daşınması nәzәrdә tutulur. Rәsmi Astana 
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ötәn ilin noyabrında Litvada keçirilәn enerji sammitindә bәyan 
etmişdir ki, onlar öz neftlәrinin müxtәlif marşrutlarla daşın-
masına tәrәfdaрdırlar. Odessa–Brodы–Qdansk layihәsi dә 
Qazaxıstanın maraq dairәsindәdir. 

Azәrbaycan Heydәr Әliyev adına Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
нефт kәmәrini gündә bir milyon barрel neftlә tәmin etdikdәn 
sonra, Odessa–Brodı–Qdansk kәmәrinin dә doldurulmasına 
çalışacaqdır. 

«Sarmatiya» konsorsiumunun әsas tәşәbbüskarları Ukray-
na vә Polşadır. Hәmin ölkәlәr layihәnin reallaşmasında, ümu-
miyyәtlә, Avropanın enerji tәhlükәsizliyinin tәmin olunma-
sında Azәrbaycana ümid bәslәyirlәr vә ölkәmizin bu mәsәlәdә 
rolunu yüksәk qiymәtlәndirirlәr. 

Prezident İlham Әliyev vә Polşa prezidenti Lex Kaçinski 
binanın qarşısında qoyulan rәmzi abidә daşının üzәrindәki 
xatirә lövhәsinә baxdılar. Lövhәnin üzәrinә «Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydәr Әliyevin Xәzәr dәnizinin 
enerji daşıyıcılarının Baltik dәnizi regionuna çatdırılması 
tәşәbbüsünә hörmәt әlamәti olaraq qoyulmuşdur» sözlәri ya-
zılmışdır. 

Polşa prezidenti Lex Kaçinski böyük dövlәt adamı Heydәr 
Әliyevin fәaliyyәtini xatırladaраq, görülәn bütün işlәrin, 
hәyata keçirilәn nәhәng layihәlәrin mәhz Heydәr Әliyevin 
uzaqgörәn siyasәtinin nәticәsi olduğunu bildirdi vә bu lövhәnin 
onun şәrәfinә qoyulduğunu dedi. 

Prezident İlham Әliyev ümummilli lider Heydәr Әliyevin 
xatirәsinin Azәrbaycanın strateji tәrәfdaşı olan Polşada әziz 
tutulduğuna, xidmәtlәrinin yüksәk qiymәtlәndirildiyinә vә 
Qdansk limanındakı bu lövhәyә görә tәşәkkürünü bildirdi. 

 
             «Azadlıq yolu» muzeyi ilә tanışlıq   
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev vә 

Polşa prezidenti Lex Kaçinski fevralın 27-dә Qdansk şә-
hәrindәki «Azadlıq yolu» muzeyi ilә tanış olmuşlar. 
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Mәlumat verildi ki, İkinci dünya müharibәsi zamanı bu 
yeraltı bina insanların gizlәnmәsi mәqsәdi ilә tikilmişdir. Ötәn 
әsrin 80-ci illәrindә gizli fәaliyyәt göstәrәn «Hәmrәylik» adlı 
müstәqil hәmkarlar tәşkilatının mәnzil-qәrargahı burada 
yerlәşmişdir. 

Prezidentlәr muzeydә 1944-cü ildәn 1989-cu ilәdәk olan 
dövrә aid eksponatlara baxdılar. Polşanın azadlıq uğrunda 
mübarizә yolunu әks etdirәn filmә tamaşa etdilәr. Filmdә 
Sovet İttifaqının dağılmasına tәkan verәn vә Avropanın keçmiş 
sosialist respublikalarında, elәcә dә Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi 
ölkәlәrindә kommunist rejiminә qarşı keçirilmiş etiraz ak-
siyaları vә kütlәvi nümayişlәrdәn bәhs olunur. 

Sonra Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev muzeyin Fәxri 
qonaqlar kitabına ürәk sözlәrini yazdı. 

 
«Hәlak olmuş tәrsanә işçilәri» abidәsini ziyarәt  

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

fevralın 27-dә Qdansk şәhәrinin mәrkәzindә ucaldılmış 
«Hәlak olmuş tәrsanә işçilәri» abidәsini ziyarәt etmişdir. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә Polşa prezidenti 
Lex Kaçinski ötәn әsrin 80-ci illәrinin әvvәllәrindә Polşada geniş 
vüsәt alan etiraz nümayişlәri  zamanı güllәlәnәn tәrsanә işçilә-
rinin şәrәfinә ucaldılmış abidә önünә әklil qoydular. 

Bildirildi ki, Qdansk liman şәhәri olduğu üçün o vaxtkı 
etiraz aksiyalarının әsas tәşәbbüskarları da mәhz tәrsanә iş-
çilәri olmuşдуr. 

 
Sәfәr başa çatdı 

 
Fevralın 27-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Әliyevin Polşa Respublikasına rәsmi sәfәri başa çat-
mışdır. 

Azәrbaycan Respublikasının vә Polşa Respublikasının döv-
lәt bayraqları ilә bәzәdilmiş Qdansk şәhәrinin Lex Valensa 
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adına Hava Limanında dövlәtimizin başçısının şәrәfinә Fәxri 
qarovul dәstәsi düzülmüşdü. 

Dövlәtimizin başçısı İlham Әliyev hәmin gün gecә Bakıya 
qayıtdı. 

Azәrbaycan prezidentini Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеро-
портунда Baş nazir Artur Rasizadә, Prezidentin Иcra Apara-
tının rәhbәri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyә-
tinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar 
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ATӘT-in FӘALİYYӘTDӘ OLAN SӘDRİ 
İLKKA KANERVANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ  
NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
28 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

fevralın 28-dә Prezident sarayında ATӘT-in fәaliyyәtdә olan 
sәdri, Finlandiyanın Xarici Иşlәr naziri İlkka Kanervanın 
başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycan–ATӘT әmәkdaşlığının müxtәlif sahә-
lәrinә dair fikir mübadilәsi aparılmışdır.  
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XALQ ARTИSTИ ARİF BABAYEV İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
29 fevral 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Республикасынын Prezidenti İlham Әliyev 

fevralın 29-da Prezident sarayında Xalq artisti, professor Arif 
Babayevi qәbul etmiş, Azәrbaycan muğam sәnәtinin 
inkişafındakı böyük xidmәtlәrinә görә «İstiqlal» ordenini ona 
tәqdim etmişdir. 

И l h a m   Ә l i y e v: Mәn sizi Azәrbaycan dövlәtinin yük-
sәk mükafatı olan «İstiqlal» ordeni ilә tәltif etmişәm vә istә-
yirәm bu gün bu ordeni özüm sizә tәqdim edim. 

A r i f   B a b a y e v  (Xalq artisti): Cәnab Prezident, çox 
sağ olun, Sizә minnәtdaram. Müstәqil Azәrbaycanımızın bu 
yüksәk ordenini mәnә verdiyinizә görә Sizә öz adımdan, 
ailәmin adından vә qarabağlıların adından tәşәkkürümü 
bildirirәm. 

И л h a m   Ә l и y e v: Siz buna layiqsiniz. Azәrbaycan xal-
qı qarşısında böyük xidmәtlәriniz olmuşdur. Hәmişә öz 
sәnәtinizlә bütün Azәrbaycan xalqını sevindirmisiniz. 

Dövlәtimizin başçısı «İstiqlal» ordenini Arif Babayevә 
tәqdim edәrәk, onu bir daha tәbrik etdi. 

A r и f   B a b a y e v:  Cәnab Prezident, çox sağ olun, min-
nәtdaram. 

Mәn çalışacağam ki, bu etimadı doğruldum. Nә qәdәr 
ömrüm var, öz sahәmdә әlimdәn gәlәni әsirgәmәyәcәyәm. 
Mәn bunu ürәyimlә, varlığımla deyirәm ki, son zamanlar 
Azәrbaycan başdan-başa dәyişir, gözәllәşir, abadlaşır. Hәr 
şeyi xalqımız görür. Qarşıdan seçkilәr gәlir. Xalqımız ürәklә, 
canla-başla Sizә sәs verәcәkdir. Siz prezident olduğunuz bu 
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müddәtdә çox böyük, әvәzolunmaz işlәr görmüsünüz. Allah 
ulu öndәr Heydәr Әliyevә rәhmәt elәsin. Siz onun davamçısı 
kimi, hәr sahәdә çox böyük işlәr görürsünüz. Vallah, bizim 
rayonlara gedәndә gәrәk rezin çәkmә geyinәydin. İndi ma-
şallah, ölkәmizin hәr bölgәsindә, rayonlarda gözәl asfalt 
çәkilir, evlәr tikilir. Hansı rayona gedirsәn, hansı bölgәyә 
gedirsәn, hamısı gözәldir, indi o rayonları tanımaq olmur. 
Bunun hamısı Sizin qayğınızdır. Allah Sizә yar olsun. 

Mehriban xanıma da biz öz tәşәkkürümüzü bildiririk. 
Mehriban xanımın bizim muğam sahәsindә hәyata keçirdiyi 
layihәlәri bütün dünya alqışlayır. Bu yaxınlarda müsabiqәlәr 
oldu. O müsabiqәlәrdә telefon zәnglәrinin ardı-arası kәsil-
mirdi. Bütün dünyanın hәr yerindәn azәrbaycanlılar zәng 
edirdilәr. Heç vaxt milli musiqimiz bu zirvәyә qalxmamışdı, 
bu ucalıqda olmamışdı. 

İ l h a m   Ә l и y e v: Әlbәttә, biz elә etmәliyik ki, ölkәmiz 
hәrtәrәfli inkişaf etsin. Hәm regionlarda, hәm dә Bakıda 
görülәn işlәr Azәrbaycanı güclәndirir, insanlar üçün daha da 
yaxşı şәrait yaradır. İndi Bakı şәhәrini görürsünüz, necә gö-
zәllәşir. Hәm rayonlar, hәm infrastruktur, hәm binalar, hәm 
dә yollar – hәr şey. O cümlәdәn bizim mәdәniyyәtimizә dә 
böyük diqqәt göstәrilmәlidir. Mәn hәmişә demişәm ki, bizi 
bir millәt kimi assimilyasiyadan qoruyan mәdәniyyәtimiz, 
dilimiz, musiqimiz vә әsәrlәrimiz olubdur. Ona görә biz bu 
sahәyә daim böyük diqqәt göstәrmәliyik. Muğam sәnәtinә 
Azәrbaycan xalqının qәlbindә olan mәhәbbәti biz bir daha 
müsabiqәdә gördük. Siz yaxşı bilirsiniz ki, xaricdә yaşayan 
bütün soydaşlarımız televiziya vasitәsilә baxırdılar vә Azәr-
baycan vәtәndaşları da baxırdılar. Hamımız çox sevinirik ki, 
gәnc nәsil yetişir. Yәni bu sәnәt davam edir vә bunun 
gәlәcәyi dә çox gözәl olacaqdır.  
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ABŞ DÖVLӘT DEPARTAMENTİNİN AVRASİYA  
ENERJİ MӘSӘLӘLӘRİ ÜZRӘ ӘLAQӘLӘNDİRİ-
CİSİ STİVEN MӘNN İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
1 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 1-dә ABŞ Dövlәt Departamentinin Avrasiya enerji 
mәsәlәlәri üzrә әlaqәlәndiricisi Stiven Mәnni qәbul etmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycan–ABŞ ikitәrәfli münasibәtlәrinә, iqti-
сadi, o cümlәdәn enerji sahәsindә әmәkdaşlığa dair fikir 
mübadilәsi aparılmışdır. 
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ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB DMİTRİ MEDVEDEVӘ 
 
Hörmәtli Dmitri Anatolyeviç! 
Sizi Rusiya Federasiyasının prezidenti seçkilәrindә 

inamlı qәlәbәniz münasibәtilә ürәkdәn tәbrik edirәm. 
Azәrbaycan vә Rusiyanı tarixәn sıx dostluq, mehriban 

qonşuluq, әmәkdaşlıq vә qarşılıqlı dәstәk tellәri bağlayır. 
Bu gün ölkәlәrimiz arasında ikitәrәfli münasibәtlәr key-

fiyyәtcә yeni xarakter kәsb etmiş, strateji tәrәfdaşlıq sәviy-
yәsinә çatmışdır. 

Әminәm ki, bizim birgә sәylәrimiz xalqlarımızın vә ölkә-
lәrimizin tәrәqqisi naminә, regionda sülh, sabitlik vә tәrәqqi 
naminә dövlәtlәrimiz arasında münasibәtlәrin bundan sonra 
da dinamik vә yüksәlәn xәtlә inkişafına, Azәrbaycanla Rusi-
ya arasında çoxplanlı qarşılıqlı surәtdә faydalı әlaqәlәrin 
möhkәmlәnmәsinә vә genişlәnmәsinә yönәlәcәkdir. 

Hörmәtli Dmitri Anatolyeviç, Sizә möhkәm cansağlığı, 
xoşbәxtlik vә qardaş Rusiya xalqının rifahı naminә dövlәti 
fәaliyyәtinizdә böyük uğurlar dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 3 mart 2008-ci il 
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AZӘRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
GӘNCӘ ŞӘHӘRİNӘ SӘFӘRİ 
 
3 mart 2008-ci il  

              
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 3-dә Gәncә şәhәrinә sәfәrә gәlmişdir. 
Dövlәtimizin başçısı vә xanımı Mehriban Әliyeva әvvәlcә 

şәhәrin mәrkәzindәki Heydәr Әliyev meydanına gәlәrәk, ulu 
öndәrin abidәsini ziyarәt etdilәr, юнцня gül dәstәlәri qoydular. 

Prezident İlham Әliyev meydanda aparılacaq yenidәn-
qurma işlәri ilә maraqlandı, müvafiq tapşırıq vә tövsiyәlәrini 
söylәdi. 

Sonra dövlәtimizin başçısı Эянъя Şәhәr Иcra Hakimiyyә-
tinin binasında aparılan tәmir işlәri ilә maraqlandı, iş otaq-
larına vә akt salonuna baxdı. 

 
                    Dahi Nizaminin xatirәsinә ehtiram 

 
 Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Gәncәdә 

dahi Nizaminin mәqbәrәsini ziyarәt etmişdir. 
Dövlәtimizin başçısına mәqbәrәdә aparılan abadlıq işlәri 

barәdә mәlumat verildi. Prezident İlham Әliyev mәqbәrәnin vә 
әtraf әrazinin görünüşünün müasirlәşdirilmәsi vә daha yüksәk 
sәviyyәyә çatdırılması ilә bağlı müvafiq tövsiyәlәrini verdi. 

 
*** 

Sonra dövlәtimizin başçısı şәhәrin girәcәyindәki yenidәn 
bәrpa edilmiş «Gәncә darvazası»na vә qala divarına baxdı. 
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«DAŞKӘSӘN FİLİZSAFLAŞDIRMA»  
ASC-nin GӘNCӘ POLAD KOMPLEKSİNİN VӘ 
DETAL ALÜMİNİUM ZAVODUNUN 
TӘMӘLQOYMA MӘRASİMİ    
 

Gәncә   
  
3 mart 2008-ci il  
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә «Daş-

kәsәn filizsaflaşdırma» ASC-nin Gәncә polad kompleksinin vә 
Detal alüminium zavodunun tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak 
etmişdir. Prezident İlham Әliyev әvvәlcә Gәncә polad kompleksi 
әrazisinә gәldi. Burada dövlәtimizin başçısını böyük hörmәtlә 
qarşıladılar. 

Azәrbaycan prezidenti polad kompleksinin vә Detal alü-
minium zavodunun texniki-iqtisadi göstәricilәri ilә tanış oldu, 
sәnәdli filmә baxdı. Filmdә ulu öndәrin vә prezident İlham Әliyevin 
ölkәmizdә metallurgiya sәnayesinin yaradılması ilә bağlı 
fikirlәri vurğulanır vә hәr iki müәssisә barәdә mәlumat verilir. 

Hәr iki layihә Azәrbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı ilә 
bağlı hәyata keçirilir. Dәmir filizindәn son mәhsula qәdәr is-
tehsalı özündә birlәşdirәn polad kompleksi bir neçә zavoddan iba-
rәt olacaqdır. Bu kompleks İtaliyanın «Danielli» vә «Tedhink» 
şirkәtlәrinin qabaqcıl texnologiyaları әsasında Türkiyәnin 
«Ekom» şirkәti tәrәfindәn inşa edilәcәkdir. Polad kompleksinin 
inşasına 800 milyon ABŞ dolları hәcmindә investisiya qoyulacaqdır. 
Kompleksin fәaliyyәtә başlaması nәticәsindә Daşkәsәn vә Gәncәdә 
1800 yeni iş yeri açılacaqdır. Burada ildә bir milyon ton polad 
istehsal olunacaqdır. Polad kompleksinin investisiya müddәti 2008–
2011-ci illәri әhatә edir. Bu kompleksdә  istehsal  edilәcәk polad neft 
hasilatı sәnayesindә istifadә olunan yüksәk keyfiyyәtli polad 
boruların, habelә inşaat materiallarının, o cümlәdәn armatur vә 
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müxtәlif çeşidli metal profillәrin istehsalına imkan verәcәkdir. 
Polad kompleksinin fәaliyyәtә başlaması nәticәsindә polad 
mәhsullarının ixracına geniş imkanlar yaranacaqdır. 
İkinci layihә Gәncә şәhәrindә ildә 100 min ton alüminium 

istehsal edәcәk zavodun inşası ilә bağlıdır.Bu zavodu Çinin 
«SMEC» şirkәti tikәcәk, mühәndislik layihәlәndirilmәsini isә 
alüminium sәnayesindә qabaqcıl layihә şirkәtlәrindәn olan 
«Qamмi» шirkәti hәyata keçirәcәkdir. 

Bu zavodun fәaliyyәtә başlaması nәticәsindә Azәrbaycanda 
alüminium istehsalı ildә 160 min tona çatacaq, belәliklә, hәmin 
mәhsulun ixracı daha da artacaqdır. İnvestisiya müddәti 2008-
2009-cu illәri әhatә edәcәk zavodun tikintisinә 230 milyon 
ABŞ dolları mәblәğindә sәrmayә qoyulacaqdır. Müәssisәнин 
fәaliyyәtә başlaması nәticәsindә 500 iş yeri açılacaq, tәtbiq 
olunacaq müasir texnologiya xammaldan vә elektrik ener-
jisindәn daha da sәmәrәli istifadә etmәyә imkan verәcәkdir. 

Mәsәlәn, zavodda bir ton alüminium istehsalına 13,6 min 
kilovat elektrik enerjisi sәrf edilәcәk ki, bu da hazırda MDB 
mәkanında fәaliyyәt göstәrәn oxşar müәssisәlәrlә müqayisәdә 
tәxminәn 6000 kilovat azdır. Ekologiyanın qorunmasına da 
xüsusi diqqәt yetirilәcәkdir. Müәssisәdә quraşdırılacaq müasir 
avadanlıq istehsal prosesindә yaranan zәrәrli tullantıların 
tәqribәn 98 faizinin buraxılmasının qarşısını alacaq ki, bu da 
dünya standartlarına yüksәk sәviyyәdә cavab verir. 

Polad kompleksi vә alüminium zavodunda çalışacaq iş-
çilәrin bu sahәdә beynәlxalq tәcrübәyә yiyәlәnmәsi mәqsәdi ilә 
indidәn tәdbirlәr görülür vә gәlәcәkdә onların xarici ölkәlәrdә 
tәcrübә keçmәsi nәzәrdә tutulur. Hәr iki layihәnin hәyata 
keçirilmәsi ölkәnin qeyri-neft sektorunun tәrәqqisindә mühüm 
rol oynamaqla yanaşı, respublikada metallurgiya sәnayesinin 
sürәtli inkişafı, ölkәnin ixracat potensialının yüksәldilmәsi 
baxımından da böyük rol oynayacaqdır. O da bildirildi ki, 
Azәrbaycanda yaradılan bu müәssisәlәr dünya üzrә dördün-
cüdür, yәni Meksika, Misir, Rusiyadan sonra belә müәssisәlәr 
Azәrbaycanda yaradılır. 
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Sonra burada prezident İlham Әliyevin iştirakı ilә sәnәdlәr 
imzalandı. «Noble Group Limited» şirkәti ilә Polad komplek-
sinin vә Detal alüminium zavodunun istehsal edәcәklәri 
mәhsulların satışına dair çәrçivә sazişi, «Danielli» şirkәti ilә 
Polad kompleksinin layihәlәndirilmәsi vә texnoloji avadanlıqla 
tәchizatına dair niyyәt razılaşması vә «BNП Paribas» bankı 
ilә Polad kompleksinin inşasının maliyyәlәşdirilmәsinә dair 
razılaşma sәnәdlәri imzalandı.  

Sәnәdlәrin imzalanmasından sonra müәssisәnin tikintisindә 
iştirak edәcәk şirkәtlәrin rәhbәrlәri dövlәtimizin başçısına 
xatirә hәdiyyәlәri tәqdim etdilәr. 

Prezident İlham Әliyev Polad kompleksinin bünövrәsinә 
gilizi qoydu vә düymәni basaraq beton qarışığını tökdü. 

Dövlәtimizin başçısı Polad kompleksinin hәyәtindә qoyul-
muş xatirә daşına baxdı.Daşın üzәrinә «Daşkәsәn filizsaf-
laşdırma» ASC-nin Gәncә polad kompleksinin tәmәl daşı 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Әliyev 
tәrәfindәn qoyulmuşdur. 3 mart 2008-ci il» sözlәri yazılmış-
dır. Prezident İlham Әliyev xatirә daşının önündә şәkil çәk-
dirdi. 

Sonra dövlәtimizin başçısı Detal alüminium zavodunun 
tikildiyi әraziyә gәldi. Buraya toplaşan inşaatçılar, xarici 
şirkәtlәrin nümayәndәlәri prezidenti böyük hörmәtlә vә al-
qışlarla qarşıladılar. 

Prezident İlham Әliyev gilizi bünövrәyә qoydu vә düymәni 
basaraq beton qarışığını tökdü. 

Dövlәtimizin başçısı yeni müәssisәlәrin tәmәlinin qoyulması 
ilә әlaqәdar toplaşanlar qarşısında nitq söylәdi. 

 
Detal alüminium zavodunun tәmәlqoyma  

mәrasimindә nitq 
 
Әziz dostlar, бu gün ölkәmizin iqtisadi hәyatında çox 

әlamәtdar bir gündür, Gәncәdә iki böyük zavodun tәmәli 
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qoyulmuşdur. Bu münasibәtlә mәn sizin hamınızı ürәkdәn 
tәbrik edirәm. 

Bu böyük zavodların tikintisi Azәrbaycanda yeni sәna-
yenin yaranması demәkdir. Biz çox istәyirik ki, Azәrbaycan 
iqtisadiyyatı hәrtәrәfli inkişaf etsin, çoxşaxәli olsun vә bu 
baxımdan, әlbәttә ki, güclü sәnaye potensialının yaranması 
çox böyük әhәmiyyәt kәsb edir. Bu iki zavodun timsalında 
biz bunu görürük. Böyük polad kompleksinin tikintisi 
nәticәsindә Azәrbaycan çox böyük iqtisadi imkanlara nail 
olacaqdır. Buraya çox böyük investisiyalar qoyulacaqdır. 
Eyni zamanda, alüminium zavodunun tikintisinә dә inves-
tisiyalar qoyulacaqdır. Bütövlükdә investisiyaların ümumi 
hәcmi 1 milyard dollardan çox olacaqdır. Bu da Azәrbaycan 
sәnayesinә, onun qeyri-neft sektoruna qoyulan әn böyük 
sәrmayәlәrdәn biridir. Bu onu göstәrir ki, Azәrbaycana bö-
yük inam var, Azәrbaycanın inkişafına böyük ümidlәr var vә 
xarici investorlar, banklar vә tikinti şirkәtlәri Azәrbaycanla 
işlәmәk üçün sәylәr göstәrirlәr. 

Bu gün eyni zamanda, bu iki zavodun tikintisi üçün lazım 
olan bütün razılaşmalar imzalanmışdır. İlk növbәdә, kredit 
razılaşması. Bu da onu göstәrir ki, Azәrbaycanın artan 
nüfuzu, iqtisadiyyatın inkişafı vә Azәrbaycanda hökm sürәn 
sabitlik, әlbәttә ki, xarici investorları vә bankları da ruh-
landırır. Bir milyard dollardan çox kreditlәr ayrılacaqdır. 
Eyni zamanda, bu gün bu zavodların tikintisi ilә bağlı olan 
bütün texniki mәsәlәlәr dә öz hәllini tapıbdır. Yәni Azәrbay-
cana gәtirilәcәk texnologiyalar әn qabaqcıl texnologiyalar 
olacaqdır. Bu sahәdә razılaşma imzalanmışdır. Zavodların 
tikintisi ilә yanaşı, buraxılacaq mәhsulun satışı ilә bağlı da 
razılaşmalar imzalanmışdır. Bir sözlә, bütün lazım olan 
sәnәdlәr bu gün imzalandı vә әminәm ki, zavodların qısa 
müddәt әrzindә tikilib istifadәyә verilmәsi nәticәsindә Azәr-
baycanın sәnayesinә çox güclü tәkan verilәcәkdir. Biz bunu 
çox istәyirik. Arzulayırıq ki, Azәrbaycanın sәnayesi әn yüksәk 
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dünya standartlarına çata bilsin. Zavodlarda ildә 1 milyon 
ton polad vә 100 min ton alüminium istehsal olunacaqdır. 

Bir daha qeyd etmәk istәyirәm ki, bu zavodlar әslindә 
yeni sәnaye sahәsinin yaranması demәkdir. Biz Azәrbay-
canda çox güclü sәnayelәşmә siyasәtini aparırıq vә bildiyiniz 
kimi, bu sahәyә diqqәt günü-gündәn artır. Biz hәm yerli 
investorları ruhlandırırıq, hәm dә xarici sәrmayәlәri alqış-
layırıq. Elә etmәk istәyirik ki, Azәrbaycana qoyulan vәsait 
ölkәmizdә çox güclü sәnaye potensialı yarada bilsin. Әlbәttә 
ki, bu sahәdә biz beynәlxalq maliyyә qurumları ilә, tanınmış 
şirkәtlәrlә әmәkdaşlığımızı davam etdirәcәyik. 

Bu gün tәmәli qoyulan bu iki böyük kompleksin timsalın-
da biz Azәrbaycanda mövcud olan gözәl investisiya mühitini 
dә görürük, investorların Azәrbaycana olan inamını да gö-
rürük. Bu inamı qazanmaq o qәdәr dә asan mәsәlә deyildir. 
Xüsusilә nәzәrә alsaq ki, hәlә 16 il bundan әvvәl Azәrbaycan 
müstәqil dövlәt deyildi vә müstәqilliyimizin ilk illәri dә bizim 
üçün çox ağır keçmişdir. Azәrbaycana böyük sәrmayә 
qoymaq istәyәn şirkәtlәrin sayı o qәdәr dәçox deyildi. 

Biz кечян ясрин 90-cı illәrinин ortalarında neft-qaz sahәsinә 
böyük investisiyalar cәlb edә bildik vә Azәrbaycan özünü 
dünyaya etibarlı tәrәfdaş kimi tәqdim edә bilmişdir. Ancaq o 
da sirr deyil ki, adәtәn, neft-qaz sәnayesinә investisiya qoymaq 
istәyәn şirkәtlәr daha fәal olurlar. Bizim isә әsas mәqsәdimiz 
qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmәkdir ki, gәlәcәkdә Azәr-
baycanın neft amilindәn asılılığını maksimum dәrәcәdә azal-
daq. Düzdür, neft-qaz sahәsi Azәrbaycanda bundan sonra da 
uzun illәr әrzindә aparıcı rol oynayacaqdır. Bu da tәbiidir. 
Çünki bizim çox zәngin neft-qaz yataqlarımız var. Artıq bütün 
neft kәmәrlәri istismardadır. Ancaq iqtisadiyyatın digәr sahә-
lәrini inkişaf etdirmәk bizim prioritet mәsәlәmizdir. 

Mәn bu mәsәlәlәrlә bağlı hәlә 4 il bundan әvvәl, prezident 
seçkilәri әrәfәsindә öz fikirlәrimi bildirmişdim vә seçkilәrdәn 
sonra öz iqtisadi proqramımı tәqdim etmişdim. O proqram-
da ilk növbәdә Azәrbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişaf 
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etdirilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. Bu illәr әrzindә Azәrbaycan 
sәnayesinin inkişafı üçün lazımi tәdbirlәr görülmüşdür. 
Azәrbaycanda indi yeni sәnaye müәssisәlәri yaradılır, yeni iş 
yerlәri açılır vә ölkәmizin qeyri-neft sektoru inkişaf edir. Ancaq 
bu iki kompleksin yaranması nәticәsindә, әlbәttә ki, bu sahәdә 
vәziyyәt tam başqa şәkildә olacaqdır. Bu komplekslәrin 
tikintisi hәm yeni iş yerlәriнин yaranması, hәm qeyri-neft sek-
torunun inkişafı, hәm dә xarici sәrmayәnin cәlb edilmәsi vә 
belәliklә, ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafı demәkdir. Onların tikin-
tisi, әslindә, özündә bizim bütün iqtisadi siyasәtimizi cәmlәş-
dirir: yeni iş yerlәriнин regionların sosial-iqtisadi inkişafı, qeyri-
neft sektorunun inkişafı vә xarici investorlarla uğurlu әmәk-
daşlığımız. Biz bundan sonra da bu siyasәtә sadiq olacağıq. 
Mәn әminәm ki, bu iki nәhәng sәnaye sahәlәrinin yaranması, 
eyni zamanda, digәr investorlar üçün yaxşı nümunә olacaqdır. 
Yәni Azәrbaycan etibarlı tәrәfdaş kimi özünü dünyaya tam 
şәkildә tәqdim edibdir vә ümid edirәm ki, bu gözәl nümunәdәn 
sonra başqa şirkәtlәr dә Azәrbaycan iqtisadiyyatının digәr 
sahәlәrinә investisiya qoyacaqlar. 

Bu komplekslәrin özәlliyi ondan ibarәtdir ki, burada 
bütün istehsal prosesi Azәrbaycanla bağlı olacaqdır. Yәni 
biz burada hansısa xarici xammaldan asılı deyilik. Bir müd-
dәt bundan әvvәl Daşkәsәndә başladığımız işlәr bu gün 
polad kompleksinin tәmәlinin qoyulmasında özünü göstәrir. 
Daşkәsәn mәdәnlәrinin işlәnilmәsi, filizsaflaşdırma sәhmdar 
cәmiyyәtinin fәaliyyәti, әlbәttә ki, polad kompleksi üçün 
gözәl xammal bazası yaradır. Düzdür, biz filizi xammal kimi 
sata bilәrdik. Ancaq şübhәsiz, onu hazır mәhsula çevirmәk 
sәmәrәliliyi bir neçә dәfә artırır. Biz Azәrbaycanda olan xa-
mmallardan sәmәrәli istifadә etmәliyik, onun son mәhsula 
çevrilmәsini tәmin etmәliyik. Ancaq, әlbәttә ki, bu, böyük sәy, 
düşünülmüş siyasәt tәlәb edir. Hәm maliyyә imkanlarımız 
olmalıdır, iqtisadi sahәdә apardığımız liberal siyasәt daha da 
güclәnmәlidir vә hәm dә bizneslә mәşğul olmaq üçün şәrait 
daha da yaxşı olmalı, xarici investisiyalar bundan sonra da 
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qorunmalıdır. Bütün bu amillәr Azәrbaycanda var. İnvestisi-
yaların qorunması işindә әldә etdiyimiz uğurlar, әlbәttә ki, bu 
gün xarici investorları daha da cәsarәtli edir. Biz 1994-cü ildәn 
neft müqavilәlәrinin imzalanması ilә üzәrimizә öhdәliklәr 
götürmüşük vә o gündәn bu günә qәdәr onları yerinә yetir-
mişik. Azәrbaycanda çox yaxşı investisiya mühiti var. Biz 
xarici vә yerli sәrmayәnin qorunması üçün lazımi qanun-
vericilik aktlarını da qәbul etdik, praktiki işlәr dә yaxşı gedir. 
Mәhz buna görә 1993-cü ildәn bu günә qәdәr Azәrbaycan 
iqtisadiyyatına 46 milyard dollar sәrmayә qoyulmuşdur vә bu 
rәqәm ildәn-ilә artır. Keçәn il, 2007-ci ildә isә artıq daxili 
investisiyalar xarici investisiyaları üstәlәmişdir. Bu da çox 
gözәl nәticәdir vә onu göstәrir ki, yerli şirkәtlәr güclәnir, yerli 
şirkәtlәr artıq yeni inkişaf dövrünü yaşayır. 

Belәliklә, gәlәcәkdә Azәrbaycanın iqtisadiyyatı hәrtәrәfli 
inkişaf edәcәkdir. Mәn bunu çox arzulayıram. Bu gün bu iki 
nәhәng kompleksin tәmәlinin qoyulması ilә bağlı bütün lazımi 
tәdbirlәrin görülmәsi üçün göstәrişlәr vermişdim. Bu gün, bu 
gözәl gündә deyә bilәrәm ki, Azәrbaycan sәnayesindә yeni dövr 
başlayır. Yeni, nәhәng istehsal müәssisәlәri yaradılır. Onların 
potensialı çoxdur, böyük olacaqdır. Burada 2 minә yaxın insan 
işlәyәcәk, yüksәk maaş alacaqdır. Bu sahәlәrin inkişafı ilә bağlı 
kiçik özәl sektor da inkişaf edәcәkdir. 

Alüminium zavodunun işә düşmәsindәn kiçik sahibkarlar 
da faydalanacaqlar. Çünki son mәhsulun buraxılması üçün 
gözәl şәrait yaradılır. Biz elә etmәliyik ki, bu komplekslәrin 
işә düşmәsindәn sonra kiçik sahibkarlığın da bundan 
faydalana bilmәsi üçün bütün lazımi tәdbirlәr görülsün. İki 
nәhәng kompleksin tikintisi vә bundan sonra bu sahәdә 
görülәcәk işlәr, şübhә yox ki, bizi әhәmiyyәtli dәrәcәdә güc-
lәndirәcәk. Hәm iş yerlәri, hәm dә ixrac qabiliyyәtli istehsal 
yaradılır. Bu da çox vacibdir. Biz istәyirik ki, dünyaya qeyri-
neft sektorunda yaradılmış mәhsulları ixrac edәk. İxracla da 
bağlı heç bir problem olmayacaqdır. Çünki burada istehsal 
olunacaq mәhsullar sәrbәst bazarda satılacaqdır. Nәzәrә 



 75

alsaq ki, bu gün hәm dә mәhsulların satışa çıxarılması ilә 
bağlı müqavilәlәr imzalanmışdır, mәn bu sahәdә dә heç bir 
çәtinlik görmürәm. Bәzi hallarda xarici bazara yeni mәhsulla 
daxil olmaq o qәdәr dә asan mәsәlә olmur. Nәzәrә alsaq ki, 
indi dünyada rәqabәt artır, yeni sәnaye komplekslәri yara-
dılır, bu iki kompleksin özәlliyi ondadır ki, onların texno-
logiyası әn qabaqcıl texnologiyalardır. Dünyada mövcud olan 
әn qabaqcıl texnologiyalar nәdirsә, onlar burada tәtbiq olu-
nacaq vә belәliklә, Azәrbaycanın gözәl ixrac potensialı 
yaranacaqdır. Bu, ölkә iqtisadiyyatına çox böyük tәkan verә-
cәk vә әminәm ki, iki kompleksin işә düşmәsindәn sonra 
Azәrbaycanda investisiya mühiti daha da yaxşılaşacaqdır. 

Ancaq bu sahәdә hәlә çox işlәr görmәk lazımdır. Bildiyiniz 
kimi, biz Dövlәt İnvestisiya Şirkәtini yaratdıq ki, xaricdәn 
investisiyaları daha  tez  cәlb edәk. Düzdür, indi Azәrbaycanın 
öz maliyyә imkanları da kifayәt qәdәr böyükdür. Bizim uğurlu 
neft strategiyamız, ulu öndәr Heydәr Әliyevin 1994-cü ildә 
başladığı Azәrbaycanın neft strategiyası bizә çox böyük uğurlar 
gәtiribdir. Ölkәmizin valyuta ehtiyatları 7 milyard dolları 
ötübdür vә әminәm ki, bu il hәmin rәqәm әn azı iki dәfә arta-
caqdır. Yәni biz istәnilәn sahәyә investisiya qoya bilәrik. 
Ancaq biz istәyirik ki, bu prosesә daha çox biznes strukturları 
tәrәfindәn diqqәt göstәrilsin. O ki qaldı  Azәrbaycan dövlәtinin 
bu işlәrә müdaxilәsinә, biz yalnız vә yalnız gözәl investisiya 
mühitinin yaranmasında iştirak edәcәyik. Azәrbaycan Dövlәt 
İnvestisiya Şirkәtinin işi dә bu mәqsәdlәri güdür. Yәni xaricdәn 
gәlәn investorlarla bәrabәr, müxtәlif layihәlәrdә iştirak etmәk. 

Ancaq onu da görürük ki, indi Azәrbaycana dünyada inam 
o qәdәr böyükdür ki, investorlar özlәri öz vәsaitляриni buraya 
qoyurlar. Xarici banklar milyardlarla dollar hәcmindә kredit-
lәr verirlәr. Bizim kredit reytinqimiz dә ildәn-ilә qalxır. Azәr-
baycanın dünya iqtisadiyyatında rolu artır. Bu yaxınlarda 
dünyanın әn qabaqcıl maliyyә qurumları, Davos Beynәlxalq 
İqtisadi Forumu vә digәr beynәlxalq reytinq şirkәtlәri Azәr-
baycanı rәqabәt qabiliyyәtliliyinә görә 60-cı yerlәrә qoyubdur. 
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Yәni bu, böyük nailiyyәtdir. Azәrbaycanda 16 il bundan әvvәl 
özәl sektor yox idi. Özәl sektorun ümumi daxili mәhsuldakı 
çәkisi sıfır idi. Bu gün isә 80 faizdir. 16 il әrzindә dünya 
birliyindә rәqabәt qabiliyyәtlilik sayәsindә 60-cı yeri tutmaq 
çox böyük nailiyyәtdir. Azәrbaycanda biznes şәraiti liberal-
laşır. Biznes strukturlarının işinә müdaxilәlәr azalır. Mәn bu 
barәdә dәfәlәrlә demişәm, bir daha demәk istәyirәm ki, dövlәt 
nәzarәt orqanları yalnız nәzarәt etmәlidir, harada ki, qanun 
pozuntuları var, onları üzә çıxarmalıdır. Biz heç kimә yersiz 
müdaxilәlәr etmәyә imkan vermәyәcәyik. İndi Azәrbaycanda 
biznesә başlamaq üçün 3 gün lazımdır. Әvvәllәr 72 gün lazım 
idi. Deyә bilәrәm ki, «bir pәncәrә» prinsipinin tәtbiqi ilә biz 
bu sahәdә inqilab etmişik vә hamı görür ki, bunun yalnız vә 
yalnız müsbәt nәticәlәri var. Yәni özәl sektorun inkişafına biz 
çox böyük diqqәt göstәririk.  Mәnim bu barәdә fikirlәrim sizә 
bәllidir – biz özәl sektoru daha da möhkәmlәndirmәliyik. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramının 
icrası da uğurla gedir. Bu komplekslәrin tikintisindә dә biz 
mәhz regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramının 
icrasını görürük. Bu komplekslәr başqa yerdә dә tikilә 
bilәrdi. Әlbәttә ki, belә böyük, nәhәng komplekslәr әvvәllәr 
daha çox paytaxtda tikilirdi. Ancaq bizim siyasәtimiz ondan 
ibarәtdir ki, bunlar regionlarda tikilsin. Son 4 il әrzindә 600 
mindәn çox yeni iş yerlәrinin yaranması vә işsizliyin aradan 
qaldırılması, yoxsulluğun sәviyyәsinin aşağı düşmәsi – bütün 
bunlar bir-biri ilә bağlı olan mәsәlәlәrdir. Bu mәsәlәlәrin dә 
hamısı bizim iqtisadi siyasәtә bağlıdır. O iqtisadi siyasәt 
aparılmasaydı, bunların heç biri mümkün olmazdı. 

Eyni zamanda, Azәrbaycanda çox gözәl ictimai-siyasi vәziy-
yәt var, sabitlik var. Sabitlik olan yerdә inkişaf da var. Ancaq 
onu da bilirik ki, inkişafsız sabitlik dә yaranmır. Çünki insan-
ların sosial problemlәrinin hәlli, yaşayış sәviyyәsinin yaxşılaş-
ması, ölkә iqtisadiyyatında mövcud olan müsbәt meyillәr 
ölkәdә sabitliyi daha da möhkәmlәndirir. Biz yaxın tarixdәn 
görürük ki, inkişaf olmayan yerdә sabitlik pozulur. İnkişaf isә  
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о demәkdir ki, hәm ölkә iqtisadiyyatı artır, hәm dә insanlar 
yaxşı yaşamağa başlayırlar. Bizim iqtisadiyyatımız  14 il әrzin-
dә 96 faiz artmışdır. Demәk olar ki, ümumi daxili mәh-
sulumuzu iki dәfә artırmışıq. Bu, indiyә qәdәr heç bir başqa 
ölkәdә olmamışdır vә inanmıram ki, nә vaxtsa da olsun. 

Biz 4 il әrzindә büdcә xәrclәrimizi on dәfә artırmışıq vә 
bu xәrclәr pensiyalara, maaşlara, sosial ödәmәlәrә, eyni za-
manda, infrastruktur layihәlәrinә yönәldilibdir. Bu il tәkcә 
dövlәt xәtti ilә infrastruktur işlәrinә 3,5 milyard dollar vәsait 
qoyacağıq. Bununla bәrabәr, özәl sektor da vәsait qoyur. 
Xarici investorlar Azәrbaycanla maraqlanırlar vә bu gün biz 
bunun әyani tәzahürünü görürük. Yerli iş adamları güclә-
nirlәr vә dövlәtin dәstәyini hiss edәrәk, daha da fәal olurlar. 
Xarici tәrәfdaşlarla işlәrimiz çox normal sәviyyәdә quru-
lubdur. Hazırda burada müxtәlif ölkәlәrin nümayәndәlәri 
vardır, mәn onlarla görüşmüşәm vә bu gün bir beynәlxalq 
әmәkdaşlıq forumudur. Çünki müxtәlif ölkәlәrdәn tanınmış 
şirkәtlәr bu komplekslәrin yaranmasında iştirak edәcәklәr. 

Bir sözlә, әziz dostlar, bütün bu amillәri nәzәrә alaraq, bir 
daha böyük inamla demәk olar ki, Azәrbaycan çox uğurla 
inkişaf edir, bizim siyasәtimiz düzgün siyasәtdir. Gәlәcәkdә, 
әlbәttә ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Pro-
qramının başa çatması vә yeni proqramın hazırlanıb hәyata 
keçirilmәsi nәticәsindә biz yeni böyük uğurlara nail olacağıq. 

Mәn çox şadam ki, bu gözәl, müasir sәnaye komplekslәrini 
biz mәhz Gәncәdә yaradırıq, Gәncә çox gözәl şәhәrdir, 
Azәrbaycanın qәdim torpağıdır, burada çox gözәl insanlar 
yaşayırlar. Gәncәnin abadlaşması, gözәllәşmәsi hәr bir Azәr-
baycan vәtәndaşını sevindirir. Bildiyiniz kimi, Gәncәnin inki-
şafı üçün lazımi tәdbirlәr görülür, vәsaitlәr ayrılır. İnfrastruk-
tur layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi, abadlıq işlәri, şәhәrin 
mәdәni hәyatının inkişafı üçün lazımi tәdbirlәr görülür. Bu 
komplekslәrin işә düşmәsi nәticәsindә Gәncә Azәrbaycanın 
çox böyük vә güclü sәnaye mәrkәzinә çevrilәcәkdir. Mәn 
әminәm ki, bundan sonra da yeni müәssisәlәr, yeni istehsalat,  
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sәnaye sahәlәri yaranacaq. Biz әslindә, bu gün yeni sәnaye 
sahәlәrinin yaranmasının şahidiyik. Budur Azәrbaycanın 
reallıqları vә bu yol Azәrbaycanı uğurlara, xoşbәxt gәlәcәyә 
aparacaqdır. Ölkәmizdә hәm ictimai-siyasi vәziyyәt hәmişә 
sabit olacaq, hәm dә iqtisadi vәziyyәt getdikcә yaxşılaşacaq vә 
insanların sosial mәsәlәlәri hәll edilәcәkdir. Burada işlәyәcәk 
işçilәrin әmәkhaqları da çox yüksәk olacaqdır. Mәnә verilәn 
arayışda gördüm ki, burada 500 manata qәdәr, ondan da çox 
maaş olacaqdır. Azәrbaycan xalqı buna layiqdir vә insanların 
hәyat sәviyyәsi ildәn-ilә yaxşılaşmalıdır. 

Әziz dostlar, bu nәhәng yeni sәnaye müәssisәlәrinin 
yaradılması münasibәtilә sizin hamınızı bir daha ürәkdәn 
tәbrik etmәk istәyirәm. Bütün xarici qonaqları bir daha 
salamlamaq, Azәrbaycan dövlәti adından minnәtdarlığımı 
bildirmәk istәyirәm ki, onlar bizimlә birlәşib bәrabәr bu 
gözәl komplekslәri yaradırlar. Mәn burada bu müәssisәlәrin 
yaradılmasında iştirak edәcәk inşaatçıları görürәm. Onları 
da salamlamaq istәyirәm vә arzum odur ki, bu zavodları 
keyfiyyәtlә tiksinlәr. İndi Azәrbaycanda çox böyük inşaat 
şirkәtlәri yaranmışdır. Bu da bizim zәmanәmizin әlamәtidir. 
Әvvәllәr daha çox xaricdәn mütәxәssislәr gәlirdi, indi yerli 
şirkәtlәr güclәnibdir. Azәrbaycanda o qәdәr inşaat gedir ki, 
әlbәttә, inşaat şirkәtlәri bundan faydalanırlar. 

Bütün Azәrbaycan xalqını iqtisadiyyatımız üçün, sәna-
yemiz üçün doğrudan da tarixi hadisә münasibәtilә tәbrik 
etmәk istәyirәm. Sizә uğurlar vә cansağlığı arzulayıram. Sağ 
olun. 

«Gәncә Sәnaye Cihaz» müәssisәsindә 
 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Gәncәnin 
Heydәr Әliyev prospektindә yerlәşәn «Gәncә Sәnaye Cihaz» 
Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtindә olmuşdur. 

Dövlәtimizin başçısı әvvәlcә üzәrindә «Ümummilli lider 
Heydәr Әliyev tәrәfindәn әsası qoyulan bu müәssisә bәrpa-
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dan sonra prezident İlham Әliyev tәrәfindәn 3 mart 2008-ci 
ildә açılmışdır» sözlәri yazılan lövhәyә baxdı. 

Prezident İlham Әliyev müәssisәnin inzibati binasında ulu 
öndәrin 2000-ci il mayın 25-dә burada olmasından bәhs edәn, 
zavodun keçmiş vә indiki vәziyyәtini әks etdirәn filmә baxdı. 

Dövlәtimizin başçısına müәssisәnin texniki-iqtisadi göstә-
ricilәri barәdә mәlumat verildi. Bildirildi ki, Dövlәt Әmlakının 
İdarә edilmәsi üzrә Dövlәt Komitәsi ilә «Qalfservis» MMC 
arasında 2006-cı ildә imzalanmış müqavilәyә әsasәn, «Qal-
fservis» «Gәncә Sәnaye Cihaz» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinә 3 
milyon 500 min avro hәcmindә investisiya qoyuluşunu öhdә-
sinә götürmüşdü. 2008-ci ilin fevralına qәdәr «Qalfservis» 
müәssisәyә 4 milyon avro sәrmayә qoymuşdur. 144 nәfәrin 
işlәdiyi zavodda işçilәrin orta aylıq әmәkhaqqı 500 manatdır. 
Burada qaz vә su sayğaclarının istehsalı nәzәrdә tutulmuşdur. 
Hazırda qaz sayğacları istehsalı sexi fәaliyyәtdәdir. Quraş-
dırılmış avadanlıq Fransa, İspaniya, Almaniya vә Türkiyәdәn 
gәtirilmişdir. Müәssisәnin illik istehsal gücü adi vә smart-qaz 
tipli qaz sayğacları daxil olmaqla, 240 min әdәd tәşkil edir. 
İlkin mәrhәlәdә sayğaclar «Azәriqaz» Qapalı Sәhmdar 
Cәmiyyәtinә satılır. 

Müәssisәnin rәhbәrliyi prezident İlham Әliyevә ölkәdә azad 
sahibkarlığın inkişafına yaratdığı şәraitә görә tәşәkkür etdi. 

Sonra prezident İlham Әliyev cihazların yığılması, rәnglәn-
mәsi proseslәrini izlәdi, quraşdırılmış müasir texnoloji avadan-
lığa baxdı. Dövlәtimizin başçısı müәssisәnin fәaliyyәtini 
yüksәk qiymәtlәndirdi. Özәl sektorun inkişafına bundan sonra 
da dәstәk verilәcәyini bildirdi vә gәlәcәkdә ölkәnin tәlәbatını 
ödәmәklә yanaşı, cihazların xarici bazarlara çıxarılmasının da 
zәruriliyini vurğuladı. Prezident İlham Әliyevә xatirә olaraq 
elektron qaz sayğacı hәdiyyә edildi. 

Sonra dövlәtimizin başçısı müәssisәnin әhaliyә xidmәt 
mәrkәzi ilә tanış oldu. Prezidentә ödәnişlәrin bankomatlar 
vasitәsilә hәyata keçirildiyi barәdә mәlumat verildi, bu 
sistemin çox sәmәrәli olduğu vurğulandı. Bildirildi ki, hazırda 
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Gәncәdә 17,2 min elektron abunәçi vardır vә bunlar «Kapital 
Bank» vasitәsilә ödәnişlәr aparırlar. Gәlәcәkdә Gәncәdә daha 
40 bankomatın quraşdırılması nәzәrdә tutulur. Belә olan halda 
abonentlәrin banka getmәsinә ehtiyac qalmayacaqdır. Vur-
ğulandı ki, elektron sayğaclar adi sayğaclardan daha әlve-
rişlidir. 

Prezident İlham Әliyev görülәn işlәri yüksәk qiymәtlәn-
dirdi. Yeni sistemin çox sәmәrәli olduğunu bildirәrәk dedi ki, 
insanlar bilәcәklәr ki, nә qәdәr pul ödәyiblәr. Vәtәndaşların 
qapısını döymәyә ehtiyac olmayacaq, şәffaflıq tәmin edilә-
cәkdir. Bu çox müasir bir sistemdir. Hamı bilәcәk ki, nә qәdәr 
pul ödәyir vә kartda nә qәdәr pul qalır. Abunәçilәr elektron 
sayğaclarla 100 faiz tәmin olunmalıdırлар. 

O da bildirildi ki, hazırda abonentlәr arasında elektron 
sayğaclarda ödәmә depozitlә bәrabәr 110 faiz tәşkil edir.  Adi 
sayğaclar üzrә isә ödәmәlәr 50 faizdir. 

 
 Gәncә regional müalicә-diaqnostika mәrkәzinin 

tikintisi ilә tanışlıq 
 
Martın 3-dә Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev 2005-ci il 

oktyabrın 11-dә tәmәlini qoyduğu Gәncә regional müalicә-
diaqnostika mәrkәzindә tikinti işlәrinin gedişi ilә tanış 
olmuşdur. 

Dövlәtimizin başçısı onu hörmәtlә qarşılayan inşaatçılara 
tәşәkkür edәrәk dedi ki, hәm memarlıq, hәm dә xarici görünüş 
baxımından gözәl bina yaratmısınız. Burada müasir avadanlıq 
quraşdırılacaq, yüksәk sәviyyәli kadrlar işlәyәcәklәr. Bu böl-
gәdә buna bәnzәr bina yoxdur. 

Sonra prezident İlham Әliyev tikinti işlәrinin gedişi ilә 
maraqlandı.Mәlumat verildi ki, Dövlәt Neft Şirkәtinin vәsaiti 
hesabına tikilәn müalicә-diaqnostika mәrkәzinin dördmәrtәbә-
li binasının ümumi sahәsi 7 min kvadratmetr olacaqdır. Birinci 
mәrtәbәdә dializ, rentgen, tomoqrafiya, ilkin tibbi yardım vә 
travmatologiya şöbәlәri fәaliyyәt göstәrәcәkdir. İkinci mәr-
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tәbәdә müvafiq şöbәlәr üzrә qәbul otaqları, цçüncü mәrtәbәdә 
isә 12 palata, yemәkxana, әlavә yardımçı otaqlar olacaqdır. 
Reanimasiya şöbәsi, dörd әmәliyyat otağı isә dördüncü mәrtә-
bәdә yerlәşәcәkdir. İndi tikintidә 800 işçi çalışır. Müalicә-
diaqnostika mәrkәzinin bu ilin ortalarına qәdәr istifadәyә 
verilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. 

Prezident İlham Әliyev tikintinin keyfiyyәtlә aparılması ilә 
bağlı müvafiq tövsiyә vә tapşırıqlarını verdi. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV  
NAFTALAN ŞӘHӘRİNДӘ  
 
3 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Gәn-

cәdәn Naftalan şәhәrinә gәlmişdir. 
Prezident İlham Әliyev әvvәlcә şәhәrin mәrkәzindә yerlәşәn 

vә ulu öndәr Heydәr Әliyevin adını daşıyan parkla tanış oldu. 
Dövlәtimizin başçısı, xanımı Mehriban Әliyeva vә qızı Leyla 
Әliyeva ümummilli liderin parkda ucaldılmış abidәsini ziyarәt 
edәrәk, önünә gül dәstәlәri qoydular. 

Prezident İlham Әliyev parkı gәzdi. Burada fәvvarәlәr 
quraşdırılmış, sakinlәrin istirahәti üçün lazımi şәrait yara-
dılmışdır. Dövlәtimizin başçısı 1967-ci ildә salınmış, 2006-cı 
ildә tamamilә yenidәn qurulmuш parkın daha da müasir for-
mada abadlaşdırılması üçün müvafiq tövsiyәlәrini söylәdi. 

Sonra prezident İlham Әliyev parkın әrazisindә yerlәşәn 
Heydәr Әliyev muzeyinә gәlәrәk, ümummilli liderin hәyat vә 
fәaliyyәtini әks etdirәn fotoşәkillәrә vә eksponatlara baxdı. 

2006-cı ildә yaradılmış muzeydә 200-dәn çox fotoşәkil vә 
eksponat toplanmışdır.Onların arasında 1982-ci ildә ulu 
öndәrin Naftalanın kurort şәhәri kimi inkişaf etdirilmәsi ilә 
bağlı verdiyi qәrar da vardır. 

 
Naftalan şәhәrinin ziyalıları ilә görüş 

 
Martın 3-dә Heydәr Әliyev muzeyi ilә tanışlıqdan sonra 

parkda prezident İlham Әliyevin Naftalan şәhәrinin ziyalıları 
ilә görüşü keçirilmişdir. 

2 nömrәli orta mәktәbin pedaqoqu, respublikanın Әmәkdar 
müәllimi Aidә Talıbova dövlәtimizin başçısını şәhәr ziyalıları 
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adından salamlayaraq dedi: Cәnab Prezident, bu gün 
sevincimizin hәddi-hüdudu yoxdur. Ulu öndәrimizin layiqli 
davamçısı kimi, Siz bu gün bizimlә görüşә gәlmisiniz. Bu 
bizdә böyük qürur hissi doğurur vә inanırıq ki, Sizin bu 
gәlişiniz Naftalanın gәlәcәk inkişafına böyük tәkan verә-
cәkdir. Ulu öndәrimizin 1982-ci ildә Naftalan kurort şәhә-
rinin daha da inkişaf etdirilmәsi barәdә qәrarından sonra 
burada 6-dan çox sanatoriya yaradıldı. Şәfa tapmaq üçün 
buraya dünyanın 100 ölkәsindәn xәstәlәr gәlirdi. Ulu öndәr 
hәmişә deyirdi ki, Naftalan nefti xәstәlәrә şәfa verir. Bura-
dakı xәstәlәrә elә xidmәt göstәrmәyә çalışmalısınız ki, onlar 
gedәndә öz ölkәlәrindә Azәrbaycanın mәdәniyyәti, insanları-
nın sәmimiyyәti barәdә xoş sözlәr danışsınlar. 

Cәnab Prezident, qoy bu gәlişiniz uğurlu, qәdәmlәriniz 
mübarәk olsun. Heydәr Әliyev Fondunun prezidenti Mehri-
ban xanım da bizim qonağımızdır, әzizimizdir. Leyla xanım 
da әzizimizdir vә gәnc kadr kimi, onun fәaliyyәtini izlәyirik. 
Çox sevinirik ki, xalqımızın belә gözәl, gәnc övladları 
dövlәtimizi tәbliğ edirlәr. Mehriban xanımın sәmәrәli fәaliy-
yәti hamımızın ürәyincәdir vә o, böyük rәğbәt qazanıbdır. 
Tәhsilimizin, mәdәniyyәtimizin, milli dәyәrlәrimizin qoru-
nub saxlanılmasında bu gözәl qadının çox böyük xidmәti 
var. Bilirik ki, XXI әsr kompyuter әsridir. Mәktәblәrin ti-
kintisi, kompyuterlә tәmin olunması sahәsindәki fәaliyyәti, 
xәstә uşaqları, onların valideynlәrini sevindirmәsi, müalicәyә 
göndәrmәsi tәqdirә  layiqdir. 

Aida Talıbova hәyatının 38 ilini gәnc nәslin tәlim-tәrbiyә-
sinә hәsr etdiyini, prezident İlham Әliyev tәrәfindәn «Әmәkdar 
müәllim» adına layiq görüldüyünü xatırladaraq dedi: Cәnab 
Prezident, bu il prezident seçkilәri keçirilәcәkdir. Bütün 
naftalanlılar adından qәtiyyәtlә bildirirәm ki, Siz bizim 
layiqli vә daimi seçilmiş prezidentimizsiniz. Siz hәr kәsin 
prezidentisiniz. Sizi xalqa yaxın edәn qәlbinizin tәmizliyi, 
sevimli olmağınızdır. Bunu Siz özünüz zәhmәtkeşliyinizlә, 
sәmimiyyәtinizlә, hәmişә xalqın içindә olmağınızla qazan-
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mısınız. Siz ölkәmizi iqtisadi baxımdan bütün dünyada zirvә-
yә qaldırmısınız. Tәkcә hәrbә ayırdığınız büdcә Ermәnista-
nın ümumi büdcәsinә bәrabәrdir. Bu, böyük nailiyyәtdir. Biz 
Sizә arxalanırıq. Siz ailәnizlә birlikdә xalqın sevimlisisiniz. 
Bu görüşә görә Sizә bir daha tәşәkkür edir, «Xoş gәlmisiniz!» 
deyir vә bildirirәm ki, Siz bizim әbәdi prezidentimizsiniz. 
Sizin başınızın uca olmas ıüçün biz naftalanlılar üzәrimizә 
düşәn hәr bir vәzifәni uğurla yerinә yetirәcәyik. 

«Möcüzәli Naftalan» sağlamlıq mәrkәzinin Baş hәkimi 
Gültәkin Süleymanova xatırlatdı ki, ulu öndәrimizin 1982-ci 
ildә qәbul etdiyi qәrar Naftalan kurortunu o vaxt ümumittifaq 
sanatoriyaları içәrisindә ön cәrgәyә çıxarmışdı. Biz ümid 
edirik vә әminik ki, Sizin gәlişinizdәn sonra Naftalan kuror-
tunun inkişafı haqqında qәbul olunacaq qәrarlar buranı dünya 
miqyaslı kurortlar içәrisindә ön sıralara çıxaracaqdır. 

 
Naftalan ziyalıları qarşısında çıxış 

 
Çox sağ olun. Mәn dә demәk istәyirәm ki, Naftalanın 

inkişafına bundan sonra da diqqәt göstәrilәcәk, vәsait 
ayrılacaqdır. Mәnim buraya gәlmәyimin ikinci sәbәbi ondan 
ibarәtdir ki, sizinlә görüşüm. Mәn prezident seçilәndәn sonra 
ilk dәfәdir ki, Naftalandayam. İstәyirdim sizinlә görüşüm, öz 
fikirlәrimi sizә bildirim. Digәr tәrәfdәn, biz gәrәk Naftalanın 
keçmiş şöhrәtini özünә qaytaraq. Çünki keçmiş Sovet 
İttifaqında – siz dә dediniz – müxtәlif yerlәrdә kurortlar var 
idi. Kurortlar daha çox müalicәvi su çıxan yerlәrdә tәşkil 
olunurdu. Naftalanın özәlliyi, xüsusiyyәti ondadır ki, yeganә 
kurort idi ki, burada insanlar müalicәvi neftlә öz sağlam-
lıqlarını bәrpa edirdilәr. Bu nadirlik bu gün dә qalır. Yәni 
dünyada başqa belә bir yer yoxdur ki, insanlara buna bәnzәr 
şәfa gәtirsin. Ona görә biz Naftalanı müasir kurort şәhәrinә 
çevirmәliyik ki, ilk növbәdә, Azәrbaycan vәtәndaşları bu 
kurortdan sәmәrәli istifadә etsinlәr. Eyni zamanda, xarici 
ölkәlәrdәn бура gәlsinlәr, Azәrbaycanla tanış olsunlar. 
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Belәliklә, Azәrbaycanın turizm infrastrukturu da möhkәm-
lәnсин. 

Burada yeni sanatoriyalar tikilmәlidir. Mәn bildiyimә 
görә, artıq bәzi yerlәrdә bәrpa işlәri gedir. Xarici investorlar 
da, daxili investorlar da maraq göstәrirlәr. Dövlәt isә öz 
tәrәfindәn şәhәrin infrastrukturuna, abadlıq, quruculuq işlә-
rinә, yollara vәsait qoymalıdır ki, burada turizmin, kurort 
sahәsinin inkişafı üçün lazımi şәrait yaradılsın. 

Naftalanın yerlәşdiyi yer dә çox gözәldir, coğrafiyası, 
tәbiәti, havası gözәldir. Gözәl ağaclar әkilibdir. Siz qeyd 
etdiniz ki, 1982-ci ildә ulu öndәr şәhәrin inkişafı ilә bağlı 
qәrar vermişdi vә qısa müddәt әrzindә sanatoriyalar yaradıl-
dı. Amma ondan sonrakı illәrdә, Sovet İttifaqı dağılandan 
sonra, Azәrbaycanda vәziyyәt gәrginlәşәndәn sonra, әlbәttә, 
sanatoriyalar da tәlәblәrә cavab vermirdi. Onların bir 
hissәsindә qaçqınlar mәskunlaşıbdır. Bu da tәbiidir. Çünki 
müharibәdәn әziyyәt çәkәn soydaşlarımız Azәrbaycanda 
mәskunlaşmalı idilәr. Ancaq indi bilirsiniz ki, qaçqınların 
problemlәrinin hәlli vә mәşğulluğunun artırılması ilә bağlı 
sәrәncamlar imzalanmışdır. Yәqin ki, biz onları daha 
münasib yerlәrә köçürәcәyik ki, burada hәm köhnә sanatori-
yalar bәrpa olunsun, hәm dә yeni sanatoriyalar, mehmanxa-
nalar, turizm yerlәri tikilsin. Әlbәttә, bu, şәhәrin inkişafına 
tәkan verәcәk, insanların hәyat sәviyyәsini yaxşılaşdıracaq, 
xidmәt sahәsindә işlәyәnlәrin sayı artacaq vә burada işlәr 
daha da yaxşı gedәcәkdir. 

O ki qaldı Azәrbaycanın ümumi inkişafına, siz qeyd 
etdiniz, biz çox yüksәk zirvәyә çatmışıq. Mәn bu gün sәhәr 
Gәncәdә iki böyük, nәhәng sәnaye kompleksinin tәmәlini 
qoydum. O müәssisәlәrә bir milyard dollardan çox vәsait qo-
yulacaq vә iki-üç il әrzindә böyük sәnaye müәssisәlәri yara-
dılacaqdır. Bu hәm iqtisadi inkişaf demәkdir, işsizliyin ara-
dan qaldırılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması demәkdir 
vә hәm dә Azәrbaycanın hәrtәrәfli inkişafı demәkdir. İndi 
bizim iqtisadi inkişafımız elәdir ki, istәnilәn mәsәlәni hәll edә 
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bilәrik. Biz xarici kreditlәrә dә o qәdәr ehtiyac duymuruq. 
Bölgәlәrin abadlaşmasına ayrılan vәsait  ildәn-ilә artacaqdır. 
Bir müddәt bundan әvvәl Naftalanın inkişafına da vәsait 
ayrılmışdır. Ancaq hesab edirәm ki, biz bu mәsәlәyә yenidәn 
baxmalıyıq, әlavә vәsait ayrılmalıdır vә ondan sәmәrәli isti-
fadә etmәliyik. Burada hәm quruculuq-abadlıq işlәri, bina-
ların tәmiri, yeni infrastrukturun yaradılması, hәm dә 
insanların hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşması üçün bütün işlәr 
görülmәlidir. Hәr yerdә olduğu kimi, şәhәr әhalisi dә yaxşı 
yaşamalıdır. Әsas mәqsәd ondan ibarәtdir ki, insanlar daha 
da yaxşı yaşasınlar. 

Azәrbaycanda sosial vә iqtisadi sahәlәrdә gedәn işlәr bir-
birini tamamlayır. Bәzi hallarda bazar iqtisadiyyatı şәraitin-
dә yaşayan ölkәlәrdә sosial mәsәlәlәrә o qәdәr dә böyük 
diqqәt göstәrilmir. Çünki bazar iqtisadiyyatı prinsiplәri 
bәzәn insanlar üçün çox sәrt olur. Ancaq biz hәm sosial 
siyasәt aparırıq, hәm dә islahatlar aparırıq. Bәzәn iqtisadi 
islahatlar insanların hәyat sәviyyәsinә mәnfi tәsir göstәrir. 
Biz bunun qarşısını almalıyıq. Maaşlar artırılır, pensiyalar 
keçәn il artırılıb vә bu il yenidәn artırılacaqdır. Әlbәttә, işlә 
tәmin olunmaq üçün şәrait olmalıdır vә biz bunu yaradırıq. 

Sosial mәsәlәlәrin hәlli üçün iqtisadi inkişaf, sәnaye 
potensialının inkişafı vacibdir vә bu, ölkәmizi güclәndirir. 
Bu gün biz bölgәdә aparıcı ölkәyik. Buna biz özümüz nail 
olmuşuq. Biz öz gücümüzә, Azәrbaycan xalqının gücünә 
arxalanırıq. Bütün siyasәt, yәni xarici, daxili, iqtisadi, sosial 
siyasәt – bunların hamısı bir istiqamәtә yönәlibdir ki, ölkә 
güclәnsin, insanlar daha da yaxşı, tәhlükәsizlik, sabitlik şә-
raitindә yaşasınlar. İndi hamımız görürük ki, Ermәnistanda 
vәziyyәt çox gәrgindir. Nәyin nәticәsindә?! Düşünülmәmiş 
siyasәtin, işğalçı siyasәtin, özünütәcrid vәziyyәtinә salan 
siyasәtçilәrin fәaliyyәti nәticәsindә ölkә belә çәtin vәziyyәtә 
düşübdür. İnkişaf olmayan yerdә sabitlik ola bilmәz. Sabitlik 
olmayan yerdә inkişaf ola bilmәz. Azәrbaycan hәm inkişaf 
edir, hәm vәziyyәt sabitdir, hәm dә xalqla iqtidar arasında 
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birlik var. Bizim bütün sәylәrimiz bir mәqsәdә qulluq edir: 
ölkәmiz güclәnsin, Azәrbaycan torpaqları işğalçılardan azad 
olunsun, soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar. 
Biz öz gücümüzü artırmaqla o günü yaxınlaşdırırıq. 

Naftalan hәm coğrafi baxımdan strateji nöqtәdir, hәm dә 
iqtisadi baxımdan çox mühüm bir şәhәrdir. Burada müasir 
sәviyyәnin tәşkil olunması mütlәq olmalıdır. Mәn Bakıya 
qayıdandan sonra şәhәrin inkişafına dair lazımi qәrarları 
verәcәyәm vә siz onların nәticәlәrini görәcәksiniz. 

Çox sağ olun. 
 
Naftalan İstirahәt vә Sağlamlıq Mәrkәzindә    
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Nafta-

lan İstirahәt vә Sağlamlıq Mәrkәzi ilә tanış olmuşdur. 
Prezident İlham Әliyevә mәlumat verildi ki, mәrkәz 2005-ci 

ilin mayında, ulu öndәr Heydәr Әliyevin doğum günündә isti-
fadәyә verilmişdir. 130 nәfәrlik istirahәt vә sağlamlıq mәrkәzi 
iki korpusdan ibarәtdir. Burada 1, 2, 3 nәfәrlik rahat otaqlar, 
müasir müalicә vә müayinә kabinetlәri, Naftalan nefti vә yod-
lu-bromlu su vannaları, trenajor vә müalicә idmanı otaqları, 
fizioterapiya, funksional diaqnostika kabinetlәri, klinik-diaq-
nostik laboratoriya, biokimyәvi laboratoriya fәaliyyәt göstә-
rir. Nadir xüsusiyyәtlәri olan Naftalan nefti 70-dәn artıq 
xәstәliyin uğurla müalicәsinә imkan yaradır. Sümük-әzәlә 
sistemi xәstәliklәri, periferik sinir vә damar, dәri vә ginekoloji 
xәstәliklәr müalicә olunur. 

Xәstәlәr gündә 3 dәfә yemәklә tәmin olunur, onlara 67 tibb 
işçisi xidmәt göstәrir. 
İstirahәt günlәri respublikanın Gәncә, Şәki vә Mingәçevir 

şәhәrlәrinә, Hacıkәndә vә Göygölә sәyahәtlәr tәşkil edilir. 
Prezident İlham Әliyev müalicә kabinetlәrini, labora-

toriyaları vә digәr şöbәlәri gәzdi, müalicә vә müayinә proses-
lәri, müasir tibbi avadanlıqla tanış oldu vә yaradılan şәraitin 
yüksәk sәviyyәdә olduğunu bildirdi. Dövlәtimizin başçısı 
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Polşadan vә Moskvadan müalicәyә gәlәnlәrlә söhbәt etdi. On-
lar bu müalicә mәrkәzinә vaxtaşırı gәldiklәrini vә burada müa-
licәnin vә müayinәnin dünya standartları sәviyyәsindә oldu-
ğunu, çox gözәl tәsir bağışladığını vә yaradılan şәraitdәn razı 
qaldıqlarını bildirdilәr. 

Dövlәtimizиn başçısı hәm dә gözәl iqlimi olan Naftalanın 
dünyada neftlә müalicә aparıldığı yeganә kurort olduğunu 
vurğuladı. 

 
«Çinar» sanatoriyasinda әsaslı tәmir vә bәrpa  

işlәri ilә tanışlıq 
 

 Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә 
Naftalandakı «Çinar» sanatoriyasında aparılan әsaslı tәmir vә 
bәrpa işlәri ilә tanış oldu. 

Dövlәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, tәmir-bәrpa işlә-
rinә 2007-ci ilin sentyabrında başlanılıbdır. 19 hektar sahәdә yer-
lәşәn altımәrtәbәli sağlamlıq mәrkәzi «Azinterbiznes» MMC-yә 
mәxsusdur. Burada gәlәcәkdә xәstәlәrә 62 няфярлик tibbi heyәt 
xidmәt göstәrәcәkdir. Müalicә, müayinә otaqlarından әlavә, 
368 yerlik yemәkxana, 30 vanna otağı da olacaqdır. 

Prezident İlham Әliyev «Çinar» sanatoriyasının müasir 
vәziyyәtini әks etdirәn fotoşәkillәrә baxdı, tәmir-bәrpa işlәri-
nin baş planı ilә tanış oldu, әrazini gәzdi vә müvafiq töv-
siyәlәrini verdi. 
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SAMUX RAYONUNDA HEYDӘR ӘLİYEV  
MUZEYİ İLӘ TANIŞLIQ 
 
3 mart 2008-ci il  
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Naf-

talan şәhәrindәn Samux rayonuna gәlmişdir. 
Dövlәtimizin başçısı Samux rayonunun mәrkәzindә 

Heydәr Әliyev muzeyi ilә tanış olmuşdur. 
2007-ci ildә istifadәyә verilmiş vә sahәsi 160 kvadratmetr 

olan muzey ekspozisiya vә konfrans salonlarından, üç xidmәti 
otaqdan ibarәtdir. Ekspozisiya salonunda Heydәr Әliyevin 
büstü qoyulmuşdur. Burada ulu öndәrin hәyat vә fәaliyyәtinin 
müxtәlif dövrlәrini әks etdirәn fotoşәkillәr toplanmış, komp-
yuter avadanlığı qoyulmuşdur. 

Binanın arxasında 700 kvadratmetr sahәdә xiyaban sa-
lınmışdır. 

 
«Samux şәhidlәri» abidә-kompleksini vә  

Heydәr Әliyev abidәsini ziyarәt  
 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Samux 
rayonunda  Heydәr Әliyev parkına gәlәrәk, Azәrbaycanın әra-
zi bütövlüyü uğrunda gedәn döyüşlәrdә hәlak olmuş samuxlu-
ların xatirәsinә tikilmiş «Samux şәhidlәri» abidә-komplek-
sinin önünә gül dәstәsi qoydu. Әbәdi mәşәlin alovlandığı 
kompleksdә qara mәrmәr üzәrindә 106 şәhidin adı hәkk olun-
muşdur. 

Prezident İlham Әliyev vә xanımı Mehriban Әliyeva ulu 
öndәrin abidәsini ziyarәt edәrәk  юнцня gül dәstәlәri qoydular. 

5,3 hektar sahәsi olan parkda 200-dәn çox müxtәlif növ 
ağac, gül kollarıәkilmişdir. Parkın әn görkәmli yerindә ulu ön-
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dәrin әzәmәtli, 8,5 metr hündürlükdә qranit abidәsi qoyul-
muşdur. 

Parkın mәrkәzindә müasir üslubda fәvvarә quraşdırıl-
mışdır. İstirahәt guşәsindә Gәnclik mәrkәzi yaradılmışdır. 

Prezident İlham Әliyev muzeydә ulu öndәrin hәyat vә 
fәaliyyәti ilә bağlı filmә baxdı, Xatirә kitabına ürәk sözlәrini 
yazdı. 

Dövlәtimizin başçısı rayonun dünәnini vә bu gününü әks 
etdirәn fotostendlә, elәcә dә Samuxun qaz tәchizatının sxemi 
vә rayon әrazisindәn keçәn Şәmkir maşın kanalının Baş planı 
ilә tanış oldu. 

Prezidentә mәlumat verildi ki, artıq rayona qaz verilir vә 
әhalinin bu sarıdan ciddi problemi yoxdur. 

 
İctimaiyyәtin nümayәndәlәri ilә görüş 

 
Martın 3-dә prezident İlham Әliyev parkla tanışlıqdan 

sonra burada rayon ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri ilә görüşüb 
sәmimi söhbәt etmişdir. 

Nәbiağalı qәsәbә orta mәktәbinin müәllimi Qәrib Mәm-
mәdov prezident İlham Әliyevi rayona gәlişi münasibәtilә 
salamlaды. 

Г я р и б   М я м м я д о в: Ъәnab Prezident, Samux ra-
yonuna xoş gәlmisiniz! Samux camaatının Sizә böyük inamı 
var! Biz inanırıq ki, Siz bütün mәsәlәlәri – hәm siyasi, hәm 
iqtisadi, hәm dә sosial mәsәlәlәri hәll edәcәksiniz. Иншаллащ, o 
gün olsun ki, biz Qarabağı da azad edәk, Sizinlә bir yerdә 
qәlәbәni bayram edәk. Sizә daha böyük uğurlar arzulayı-
ram.Bütün Samux camaatının, ictimaiyyәtinin xoş arzularını 
Sizә çatdırıram. 

Mehriban xanım, siz dә xoş gәlmisiniz! 
İcazә verin, sizi qarşıdan gәlәn 8 Mart qadınlar günü 

münasibәtilә ağsaqqal müәllim kimi, ürәkdәn tәbrik 
edim. 
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İ l h a m  Ә l i y e v : Sağ olun, mәn dә sizi ürәkdәn salam-
layırаm. Bu gün buraya gәlmişәm ki, görüm işlәr necә gedir, 
uğurlar necәdir, hansı mәsәlәlәr hәll olunmalıdır. Bütöv-
lükdә, Azәrbaycanın bütün bölgәlәrindә işlәr yaxşı gedir. O 
cümlәdәn dә Samux rayonunda. Mәnә mәlumat verildi ki, 
burada işıq problemi hәll olunubdur. Tәbii qazın verilmәsi 
mәsәlәsi hәll edilir. Yeni kәmәr çәkilibdir. İş yerlәri açı-
lır, yeni müәssisәlәr, zavodlar, fabriklәr – bütün bunlar hәm 
rayonu, hәm dә ki, Azәrbaycanı inkişaf etdirir. Bizim re-
gionlarımızda çox böyük potensial, böyük imkanlar var. Biz 
gәrәk onlardan maksimum dәrәcәdә faydalanaq, sәmәrәli 
şәkildә istifadә edәk. Elә edәk ki, insanların hәyat sәviyyәsi 
günü-gündәn yaxşılaşsın. Samuxda da işlәr yaxşı gedir vә 
insanları narahat edәn mәsәlәlәr gәlәcәkdә öz hәllini tapa-
caqdır. İndi, demәk olar ki, ölkәmizdә elektrik enerjisi prob-
lemi hәll edilib, бu vaxta qәdәr qazlaşdırılmayan rayonlara 
qaz xәtlәri çәkilir. 

İndi qarşımızda duran әsas vәzifә vә mәsәlә әhalini içmәli 
su ilә tәmin etmәkdir. Bu problem, demәk olar ki, bütün 
rayonlarda var. O cümlәdәn Bakıda da var. Bakının tәlә-
batını ödәmәk üçün böyük boru kәmәri çәkilir. Rayonlarda 
isә proqram hazırlanır vә yәqin ki, yaxın zamanlarda lazımi 
göstәrişlәr verilәcәkdir. Biz içmәli su, kanalizasiya vә me-
liorasiya mәsәlәlәrini hәll etsәk, demәk olar ki, әsas 
infrastruktur mәsәlәlәri öz hәllini tapacaqdır. Yollar, elektrik 
stansiyaları, qaz xәtlәri – bütün bunlar insanların normal ya-
şaması üçündür. İş yerlәri açılır. Mәn bilirәm ki, burada bö-
yük istehsal sahәlәri yaradılıb vә orada işlәyәn insanlar yaxşı 
maaş alırlar. İşsizlik, demәk olar ki, aradan qaldırılır. Иşlәmәk 
istәyәn iş tapar. İndi nә qәdәr imkanlar var, nә qәdәr inşaat 
işlәri gedir, nә qәdәr müәssisәlәr, fabriklәr yaradılıbdır. 600 
mindәn çox yeni iş yeri yaradılıb vә növbәti illәrdә işsizlik 
tamamilә aradan qaldırılacaqdır. İstisna olunmur ki, gәlә-
cәkdә xaricdәn Azәrbaycana işlәmәk üçün insanlar gәlәcәklәr. 
Artıq bunun ilkin әlamәtlәrini biz görürük vә artıq var. Mәn 
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bu mәqsәdlә bir müddәt bundan әvvәl miqrasiya xidmәti 
yaratdım. Yәni xaricdәn gәlәn işçi qüvvәsi Azәrbaycanda 
qeydiyyata düşsün vә biz bu prosesi tәnzimlәyәk. 

Azәrbaycanın qarşısında çox gözәl perspektivlәr, imkan-
lar var, ölkәmiz güclәnir, möhkәmlәnir. Gәrәk bütün rayon-
lar, kәndlәr inkişaf etsin. Regionların sosial-iqtisadi inki-
şafına dair növbәti Dövlәt Proqramı hәr bir kәndin proble-
mini hәll edәcәkdir. Yerli icra orqanları da bunu bilir, o 
proqramda hәr bir mәsәlә öz hәllini tapacaq, insanları nara-
hat edәn mәsәlә qalmayacaqdır. Bizim imkanımız var, gücü-
müz, maliyyә resurslarımız var, büdcәmiz ildәn-ilә artır. 

Sizә dә mәn öz sәmimi duyğularımı ifadә etmәk istәyirәm 
vә ilk dәfәdir ki, Samux rayonuna gәlmişәm. İstәyirәm ki, 
burada hәr şey yaxşı olsun, yaxşı yaşayasınız. 

Q ә r и b   M ә m m ә d o v: Çox sağ olun, Siz bizim 
prezidentimizsiniz vә әbәdi prezidentimiz olacaqsınız. De-
putatımız da yaxşı işlәr görür. 

İ l h a m   Ә l и y e v: Valeh Әlәsgәrov yaxşı işlәyir. Hәm 
deputatlar, hәm dә icra nümayәndәlәri bir komanda kimi 
işlәmәlidir. Bu, Azәrbaycanda var. Hәm deputat öz vәzifә 
borcunu yerinә yetirmәlidir, hәm icra hakimiyyәti başçısı, 
hәm dә prezident.Biz hamımız ona görә işlәyirik ki, xalqa 
xidmәt edәk. Bu, әsas mәsәlәdir. Biz xalq üçün işlәmәliyik 
vә işlәyirik. Bu, böyük bir mәsuliyyәtdir. Hәr bir vәzifәli 
şәxsin mәsuliyyәti bundan ibarәtdir. O adamı ki, xalq seçib 
vә yaxud xalq tәrәfindәn seçilmiş prezident onu tәyin edib, 
o, xalqa xidmәt etmәlidir. Deputatı siz seçmisiniz, inam 
göstәrmisiniz vә mәn bilirәm ki, o, rayonda böyük işlәr 
görübdür. İcra hakimiyyәtinin başçısını mәn tәyin etmişәm. 
Siz mәnә bu sәlahiyyәti vermisiniz vә ondan tәlәb edirәm 
ki, yaxşı işlәsin. Mәnim bildiyimә görә, yaxşı işlәyir. 
İnsanların problemlәri ilә mәşğul olmalıdır. O, оna görә 
tәyin edilibdir. Bilmәlidir ki, hansı problem var, harada 
çatışmayan mәsәlә var, әdalәtsizlik var, nәyi etmәk olar, 
nәyi yerli orqanlar edә bilәr, nәyi dövlәt etmәlidir. Belә 
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olsa, işlәr yaxşı gedәcәkdir. Çünki bizim bütün sahәlәri 
әhatә edәn proqramlarımız var. Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlәt Proqramı var, sәnayelәşmә proqramı var. 
Gәncәdә mәn dünya miqyaslı zavodların tәmәlini qoydum. 
Onlar 2-3 ildәn sonra işә düşәcәk vә minlәrlә insan 
işlәyәcәk vә 100 milyonlarla dollarlıq mәhsul ixrac 
olunacaqdır. Tәhsil proqramımız var, bütün rayonlarda, o 
cümlәdәn Samux rayonunda mәktәblәr tikilir. Bәli, hәm 
dövlәt xәtti ilә, hәm dә Heydәr Әliyev Fondunun dәstәyi 
ilә.Heydәr Әliyev Fondu bu tәşәbbüsü qaldırmışdır. Bir 
müddәt bundan әvvәl biz dә bu tәşәbbüsә qoşulduq vә indi 
hәm dövlәt xәtti ilә, hәm Heydәr Әliyev Fondunun xәtti ilә 
işlәr görülür. 

Burada idmançıları görürәm. İdman sahәsindә proqram 
var, bütün bölgәlәrdә müasir idman komplekslәri tikilir. 

Sәhiyyә sahәsindә proqram var, xәstәxanalar tikilir. 
Ekoloji vәziyyәti yaxşılaşdırmaq üçün böyük proqram 
qәbul etmişik. Nәqliyyat proqramı var. Bakıdan Gürcüs-
tan, İran vә Rusiya sәrhәdinә qәdәr yeni avtomobil yolları 
çәkilir. Eyni zamanda, şәhәrlәrarası yollar çәkilir. Hәr bir 
sahәdә bu proqramlar var vә onların maddi әsası var. Elә 
deyil ki, gözәl ideya kimi bәyan etdik vә yaxud da şüar kimi 
qaldı kağızda. Yox. Nәyi yazmışıqsa, onu da edirik. Bunun 
üçün, әlbәttә ki, dövlәt orqanları çalışmalıdır, yerli icra 
orqanları, fәallar, deputatlar, ağsaqqallar vә cavanlar çalış-
malıdırlar. Bax, bu yolla ölkәmiz irәli getmәlidir vә belә dә 
gedәcәkdir. 

Bu gün Azәrbaycan bölgәdә әn qabaqcıl ölkәdir. Bunu 
biz dә bilirik, beynәlxalq qurumlar vә başqa ölkәlәr dә 
etiraf edirlәr. Nәyin hesabına buna nail olmuşuq? Öz gücü-
müzün hesabına. Kim bizә kömәk edir? Başqa keçmiş sovet 
respublikalarından fәrqli olaraq, müstәqilliyimizin ilk 
illәrindәn biz heç kimdәn ciddi yardım almamışıq. Bizim 
qonşularımıza daha çox yardım etmişlәr, nәinki bizә. İndi 
dә belәdir. Bunun sәbәblәri var. İstәmirәm bu barәdә 
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danışım, hamı bilir nә üçün. Amma bizә heç lazım da deyil. 
Lazım gәlәndә, biz özümüz kimәsә kömәk edә bilәrik vә 
edirik. Biz ancaq öz gücümüzә, Azәrbaycan xalqının 
iradәsinә, dövlәt siyasәtinә, müstәqilliyimizә vә müstәqillik 
hüquqlarımıza istinad etmәliyik. Biz müstәqil xalq kimi, 
dövlәt kimi inkişaf edirik. Bir il yox, dörd il әrzindә! Dörd 
ildә iqtisadiyyat iki dәfә artıb. Heç bir yerdә bu yoxdur vә 
tarixdә dә olmayıbdır. Bu reallıqdır. İqtisadi islahatlar, si-
yasi islahatlar, sosial mәsәlәlәrin hәlli artıq йцксяк hәddә 
çatıbdır. Siyasәti başlayanda, hansısa iqtisadi proqramı 
başlayanda, bir müddәt lazımdır ki, o işlәr görülsün. Bu 
gün şәhәrlәrin abadlaşmasında, qaz xәtlәrinin çәkilmә-
sindә, mәktәblәrin tikintisindә bunu görürük. Elә etmәliyik 
ki, bu yüksәk sürәt azalmasın, bu sürәtlә irәliyә gedәk vә 
insanları narahat edәn bütün problemlәri hәll edәk. Bu işdә 
hamımız birlikdә olmalıyıq, bir nöqtәyә vurmalıyıq vә belә 
dә olacaqdır. 

V i l y a m  H a c ы y e v (Самух Rayon Иcra Hakimiy-
yәtinin başçısı): Cәnab Prezident, çox sağ olun! Öz min-
nәtdarlığımızı bildiririk. İcazә verin, samuxlular sizinlә  xati-
rә şәkli çәkdirsinlәr. 

Dövlәtimizin başçısı rayon ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri 
ilә xatirә şәkli çәkdirdi. 

 
Şahmat mәktәbinin açılışında 

 
Prezident İlham Әliyev martın 3-dә Samux rayon 

mәrkәzindә Şahmat mәktәbinin açılışında iştirak etmişdir. 
Dövlәtimizin başçısını binanın önündә mәktәblilәr hәrarәtlә 

qarşıladılar. Prezident İlham Әliyev mәktәbin rәmzi açılışını 
bildirәn lenti kәsdi.  Mәktәbdә tәcrübәli müәllimlәrin kömәyi ilә 
60-a yaxın uşaq qәdim oyunun sirlәrinә yiyәlәnәcәkdir. 

Mәktәbdә ulu öndәrin vә prezident İlham Әliyevin Azәr-
baycan idmanına göstәrdiyi qayğınы әks etdirәn fotoguşәlәr 
yaradılmışdır. 
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Dövlәtimizin başçısı gәnc şahmatçıların oyununu izlәdi vә 
onlara uğurlar arzuladı. 

 
«AZ-RUS Дostluq» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtindә  
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Samux 

rayonunda «Az-Rus Dostluq» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtindә 
olmuşdur. 

Burada dövlәtimizin başçısını sәmimiyyәtlә qarşıladılar. 
Prezident İlham Әliyevә mәlumat verildi ki, 2002-ci ildәn 

fәaliyyәt göstәrәn müәssisәnin 40 hektar sahәsi var. Tikinti 
işlәrinә 3 milyon manat investisiya qoyulmuşdur. Tәrәvәz 
mәhsulları yetişdirilәn istixana kombinatının 19 hektar әkin 
sahәsi var. Hazırda onun 7 hektarından istifadә olunur, ildә 
600 ton pomidor vә xiyar istehsal edilir. Bu mәhsullar res-
publikanın şәhәr vә rayonlarına göndәrilir, habelә MDB ölkә-
lәrinә ixrac olunur. Hazırda burada 600 nәfәr işçi çalışır vә 
gәlәcәkdә onların sayının 1000 nәfәrә çatdırılması planlaş-
dırılır. Orta aylıq әmәkhaqqı 350 manat tәşkil edir. 

Dövlәtimizin başçısı kombinatın fәaliyyәtini әks etdirәn 
fotostendә, mәhsul vә şitil yetişdirilәn sahәlәrә baxdı, işçilәrlә 
görüşdü. Müәssisәnin kollektivi ölkәdә yeni istehsal sahәlәri-
nin yaradılmasına гайьы эюстярдийиня görә prezidentә min-
nәtdarlıqlarını bildirdi. 

Prezident İlham Әliyev istixana şәraitindә mәhsul becәr-
mәyin çәtinliyini vurğulayaraq, kollektivin әmәkhaqqının yük-
sәk olmasının zәruriliyini bildirdi vә keyfiyyәtli mәhsul yetiş-
dirmәyi tövsiyә etdi. 

 
Meyvә-tәrәvәz saxlanılan anbarla tanışlıq 

 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 3-dә Sa-

muxda «Universal NAA» Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtiн 
әrzaq vә meyvә-tәrәvәz saxlanılan anbarları ilә tanış olду. 
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Dövlәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, burada 25 min 
ton mәhsul saxlamaq mümkündür. Müasir avadanlıq quraş-
dırılmış kameralarda xüsusi soyutma sistemlәri vasitәsilә 
istәnilәn temperaturu yaratmaq olur. 

Prezident İlham Әliyev belә anbarlara ehtiyac duyuldu-
ğunu, hazırda ölkәdә әrzaq tәminatı ilә bağlı heç bir problemin 
olmadığını vurğuladı. 

Dövlәtimizin başçısı anbarların işә düşmәsini bildirәn 
düymәni basdı. 

Bununla da prezident İlham Әliyevin Samux rayonuna 
sәfәri başa çatdı. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV 
XANLAR ŞӘHӘRİNДӘ   
 
4 март 2008-ъи ил 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 4-dә Xanlar 

şәhәrinә gәlmişdir. Rayonun minlәrlә sakini dövlәtimizin baş-
çısını böyük hörmәt vә ehtiramla, hәrarәtli alqışlarla qarşıladı. 
Әvvәlcә rayon mәrkәzindә ulu öndәr Heydәr Әliyevin abi-

dәsinin açılışı oldu. Prezident İlham Әliyev heykәlin üzәrindәn 
ağ örtüyü götürdü, abidәnin önünә gül dәstәsi qoydu. Pos-
tamentlә birlikdә hündürlüyü 9,5 metr olan heykәl qranitdәn 
hazırlanmışdır. Әtrafdakı 3 hektar әrazi dә abadlaşdırılmış, 
istirahәt üçün gözәl şәrait yaradılmışdır. Burada gül kolları 
әkilmiş, yaraşıqlı fәvvarәlәr quraşdırılmış, daş pилtәlәr döşәn-
mişdir. 

Sonra burada abidәnin açılışı münasibәtilә rayon icti-
maiyyәti nümayәndәlәrinin iştirakı ilә tәntәnәli mәrasim ke-
çirildi. Prezident İlham Әliyev mәrasiмdә nitq söylәdi.     

 
Xanlar şәhәrindә ümumмilli lider Heydәr Әliyevin 

abidәsinin açılış mәrasimindә nitq 
 

Әziz dostlar! 
Bu gün biz ulu öndәr Heydәr Әliyevin abidәsinin açılı-

şına toplaşmışıq. Bu çox әlamәtdar bir hadisәdir. Ulu öndәr 
bütün dövrlәrdә, Azәrbaycana rәhbәrlik etdiyi illәrdә öz 
xalqına sәdaqәtlә xidmәt etmişdir. Hamımız yaxşı xatırlayı-
rıq ki, 1970–80-ci illәrdә Azәrbaycanın inkişafında onun çox 
böyük rolu olmuşdur. O vaxt Azәrbaycan başqa müttәfiq 
respublikalarla müqayisәdә әn ağır vәziyyәtdә idi. Mәhz 
onun rәhbәrliyi altında Azәrbaycanda o vaxt aparılan isla-
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hatlar ölkәmizin bugünkü inkişafına möhkәm zәmin yarat-
mışdır. Çünki o illәrdә yaradılmış sәnaye müәssisәlәri, inki-
şaf etmiş kәnd tәsәrrüfatı, tikilmiş sosial obyektlәr bu gün dә 
Azәrbaycanın hәrtәrәfli inkişafı üçün öz rolunu oynamaq-
dadır. Müstәqil Azәrbaycanın rәhbәri kimi, yenә dә Azәr-
baycanı әn çәtin vәziyyәtdәn çıxaran mәhz ümummilli 
liderimiz Heydәr Әliyev olmuşdur. Onun rәhbәrlik etdiyi 
dövrlәrdә Azәrbaycan daim inkişaf etmiş, o, Azәrbaycanda 
olmadığı dövrdә isә ölkә böyük fәlakәtlәrlә üzlәşmişdir. 
Mәhz o illәrdә – ХХ яср 80-ci illәrin sonu vә 90-cı illәrin 
әvvәllәrindә Azәrbaycanın gәlәcәk inkişafı sual altında idi. 
Heydәr Әliyev Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılandan bir ay 
sonra ermәnilәr Dağlıq Qarabağda separatçı hәrәkәtlәrә 
başlamışdılar. Azәrbaycana qarşı tәcavüz başlanmışdı vә 
faktikи olaraq, Azәrbaycan torpaqları işğal altına düşmüş-
dür. Mәhz o illәrdә bu işğalın әsası qoyulmuşdur. Sovet İtti-
faqının o vaxtkı rәhbәrliyi ermәni qәsbkarları ilә birlikdә 
Azәrbaycan üçün bu çәtin şәraiti yaratmışdılar. 

Ancaq 1993-cü ildәn sonra, yenә dә ulu öndәr Azәr-
baycana qayıtdıqdan sonra vәziyyәt tamamilә dәyişmişdir vә 
bu gün Azәrbaycan uğurla inkişaf edir. 1993–2003-cü illәr 
Azәrbaycan dövlәtçiliyi üçün hәlledici illәr olmuşdur. Mәhz 
o illәrdә Azәrbaycan öz dövlәt müstәqilliyini möhkәmlәndirә 
bilmişdir, Azәrbaycanda bütün xoşagәlmәz hadisәlәrә, anar-
xiya vә hәrc-mәrcliyә son qoyulmuş, sabitlik yaranmışdır. 
Azәrbaycan inkişaf etmәyә başlamışdır vә bu onillik ölkә-
mizin bugünkü hәyatında çox mühüm rol oynamışdır. Bu 
gün Heydәr Әliyev siyasәti yaşayır, davam etdirilir vә 
Azәrbaycanı xoşbәxt gәlәcәyә aparır. Bu gün Azәrbaycanda 
davam etdirilәn siyasi vә iqtisadi islahatlar ölkәmizin hәr-
tәrәfli inkişafına şәrait yaradır. Azәrbaycan iqtisadi artım 
baxımından dünyada birinci ölkәdir. Dörd il әrzindә biz bu 
birinciliyi qoruyub saxlaya bilmişik. Özü dә dünya miqya-
sında. Azәrbaycan iqtisadiyyatı dünyada analoqu olmayan 
sürәtlә artır vә Azәrbaycan vәtәndaşları bu nailiyyәtlәrin 
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bәhrәsini gündәlik hәyatlarında görmәyә başlamışlar. Bu 
çox vacibdir. Çünki bizim bütün iqtisadi siyasәtimiz, aparı-
lan islahatlar bir mәqsәdә yönәlibdir ki, Azәrbaycan xalqı 
daha da yaxşı yaşasın, bütün problemlәr, sosial mәsәlәlәr 
hәllini tapsın vә ölkәmiz güclәnsin. 

Bildiyiniz kimi, dörd ildәn artıqdır ki, ölkәmizdә region-
ların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı icra olunur. Bu 
yaxınlarda biz proqramın dördillik yekunlarını müzakirә 
etdik vә bir daha gördük ki, bu illәr әrzindә bölgәlәrdә çox 
böyük inkişaf olmuşdur. 650 mindәn çox yeni iş yerinin 
açılması, yüzlәrlә yeni müәssisәnin yaradılması, Azәrbaycan 
bölgәlәrindә infrastrukturun yenilәşmәsi vә yaradılması, 
elektrik stansiyalarının tikilmәsi, qaz xәtlәrinin çәkilmәsi – 
bütün bunlar regionların inkişafına xidmәt göstәrir вя imkan 
verir ki, Azәrbaycanın bütün bölgәlәrindә insanlar daha da 
yaxşı yaşasınlar. Biz bundan sonra da bu siyasәti davam 
etdirәcәyik. Azәrbaycanın qarşısında duran vәzifәlәr uğurla 
icra edilir, bizim bütün proqramlarımız hәyatda öz әksini 
tapır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Proqra-
mının ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafında çox böyük rolu 
olmuşdur. Bu proqramın icrası nәticәsindә ölkәmizin qeyri-
neft sektoru inkişaf edir, bölgәlәrdә müasir şәrait yaradılır 
vә yaradılacaqdır. 

Biz uğurlu neft siyasәtimizdәn istifadә edәrәk, siyasi vә 
iqtisadi islahatları davam etdirәrәk elә şәrait yaradırıq ki, 
gәlәcәkdә Azәrbaycan iqtisadiyyatı neft amilindәn asılı 
olmasın. Şübhәsiz ki, bu gün Azәrbaycanın inkişafında neft-
qaz sahәsi çox böyük rol oynayır. Bu sahәdә dә әldә edilmiş 
bütün uğurlar ulu öndәr Heydәr Әliyevin tәşәbbüsü ilә 
mümkün olmuşdur. Mәhz onun tәşәbbüsü ilә 1994-cü ildә 
xarici şirkәtlәrlә ilk neft müqavilәsi imzalandıqdan sonra 
Azәrbaycan bu sahәdә böyük uğurlara nail ola bilmişdir. O 
vaxt vәziyyәt indiki kimi deyildi. Azәrbaycan cәmi 3 il idi ki, 
müstәqil dövlәt idi vә torpaqlarımız işğal altında idi. Ölkәdә 
hәlә vәtәndaş müharibәsinin acı nәticәlәri yaşanırdı, 
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Azәrbaycana vәsait qoymaq istәyәn xarici şirkәtlәrin sayı  
çox mәhdud idi, Azәrbaycan çox riskli bir ölkә sayılırdı. 
Daxili imkanlarımız da, demәk olar ki, yox idi. Büdcә çox 
aşağı sәviyyәdә, xәzinә isә boş idi. O şәraitdә böyük enerji 
şirkәtlәrini Azәrbaycana cәlb etmәk, onları inandırmaq ki, 
Azәrbaycan investisiyalar üçün әlverişli iqtisadi imkanlara 
malikdir – bu, böyük müdriklik vә cәsarәt tәlәb edirdi. Çünki 
neft müqavilәlәrinin imzalanması çox ağır geosiyasi şәraitdә 
baş verirdi. 

Bu gün isә Azәrbaycan qarşıda duran bütün enerji vәzi-
fәlәrini uğurla icra edibdir vә biz tarixi nailiyyәtlәrә çat-
mışıq. Neft-qaz kәmәrlәri işә salınmışdır. Azәrbaycanda 
böyük miqdarda neft, qaz hasil edilir, ixrac olunur vә belә-
liklә, ölkә zәnginlәşir. Uğurlu neft-qaz siyasәtimiz, iqtisadi 
islahatlar, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Pro-
qramı, sahibkarlığa hәm siyasi vә mәnәvi, hәm dә maddi 
dәstәk, kreditlәrin ayrılması – bütün bu amillәr Azәrbay-
canın hәrtәrәfli inkişafına şәrait yaradır. Tәsadüfi deyil ki, 
biz dörd il әrzindә iqtisadi artım sürәtinә görә dünyada birin-
ci yerdәyik. Dörd ildә iqtisadiyyatımız, demәk olar ki, 2 dәfә 
artmışdır vә bu meyil davam edir. 

Bu dörd il әrzindә büdcә xәrclәrimiz böyük hәcmdә 
artmışdır. Bu gün Azәrbaycanın dövlәt büdcәsi 12 milyard 
dollardır. Dörd il bundan әvvәl bu rәqәm 1 milyard 200 
milyon idi. Yәni büdcәmiz 10 dәfә artıbdır, xәrclәrimiz on 
dәfә artıbdır vә bundan sәmәrәli istifadә edяряк Azәrbay-
canda müasir infrastruktur yaradılır. Elektrik stansiyaları 
tikilir, avtomobil yolları, qaz xәtlәri çәkilir, xәstәxanalar, 
mәktәblәr inşa olunur, sosial infrastruktura aid olan digәr 
mәsәlәlәr hәll edilir. Eyni zamanda, vәtәndaşlarımızın sosial 
tәminatı yaxşılaşır, minimum әmәkhaqqı, minimum pensi-
yalar ildә iki dәfә artırılır vә bu siyasәt bundan sonra da 
davam etdirilәcәkdir. Yanvarın 1-dәn minimum әmәkhaqqı 
vә minimum pensiya 60 manata qaldırılmışdır vә bu il yenә 
dә biz buna baxacağıq. Mәn göstәriş vermişәm ki, yenidәn 
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biz bu mәsәlәyә baxaq vә maaşlar, pensiyalar artırılmalıdır. 
Düzdür, artım çox böyükdür, amma hәlә ki, bizi tam qane 
edә bilmәz. Çünki mәn istәyirәm ki, Azәrbaycan vәtәndaş-
ları yaxşı yaşasınlar, aldıqları maaşlar, pensiyalar onların 
bütün tәlәbatларыnı ödәsin. Әlbәttә ki, özәl sektorda fәaliyyәt 
göstәrәnlәr özlәrini sosial baxımdan daha yaxşı müdafiә 
olunmuş hesab edirlәr, yәni onların dolanışığı özlәrinin 
fәaliyyәtindәn asılıdır. Nәzәrә alsaq ki, Azәrbaycanda biz-
neslә mәşğul olmaq üçün çox gözәl şәrait yaradılmışdır vә 
dövlәt tәrәfindәn bütün lazımi tәdbirlәr görülür. Eyni za-
manda, sahibkarlara ildә 100 milyon manata yaxın mәblәğ-
dә kreditlәr verilir, kәnd tәsәrrüfatı texnikası verilir. Demәk 
olar ki, sahibkarlıqla mәşğul olanlar özlәrini yaxşı tәmin edә 
bilirlәr. Nәzәrә alsaq ki, Azәrbaycan iqtisadiyyatının 80 faizi 
özәl sektorda formalaşıb, deyә bilәrik ki, özәl sektorda 
işlәyәnlәrin sayı kifayәt qәdәr çoxdur. Ancaq büdcә tәşki-
latlarında işlәyәnlәrin sosial müdafiәsi mәsәlәlәri, әlbәttә ki, 
diqqәt mәrkәzindә olmalıdır vә o insanlara dövlәt qayğısı 
bundan sonra da davam etdirilәcәk, onların iş şәraiti yaxşı-
laşdırılacaq, әmәkhaqları artırılacaqdır. 

Siz bilirsiniz vә Xanlar rayonunun timsalında da biz 
bunu görürük ki, indi Azәrbaycanda mәktәb tikintisi nә 
qәdәr geniş vüsәt almışdır. Hәr yerdә, demәk olar ki, hәr 
kәnddә yeni mәktәblәr tikilir. Nә üçün biz bunu edirik? İlk 
növbәdә, ona görә ki, bizim gәlәcәyimiz olan uşaqlarımız 
yaxşı şәraitdә oxusunlar. Oxumaq üçün onların bütün şәraiti 
olsun vә gәlәcәkdә Azәrbaycan üçün bilikli gәnc nәsil 
yetişsin. Digәr tәrәfdәn, o mәktәblәrdә tәkcә uşaqlar oxu-
mur, hәm dә müәllimlәr işlәyirlәr. Müәllimlәr uşaqlara bilik 
öyrәdir, onları tәrbiyә edirlәr, demәk, bizim gәlәcәyimizi 
formalaşdırırlar. Ona görә müәllimlәrin әmәyi çox yüksәk 
qiymәtlәndirilmәlidir. Onların hәm әmәkhaqları artırılmalı-
dır vә artırılır, hәm dә iş şәraiti yaxşılaşmalıdır. Biz bunu 
edirik vә bundan sonra da edәcәyik. Son dörd il әrzindә 
Azәrbaycanda 1200-dәn çox mәktәb tikilmişdir. Nәzәrә 
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alsaq ki, bütün dövrlәrdә Azәrbaycanda 4500 mәktәb tikil-
mişdir, bu, misli görünmәmiş bir nәticәdir. Bu il dә 200-dәn 
çox mәktәb, әlavә korpuslar tikilәcәk vә tәmir olunacaqdır. 
Belәliklә, tәhsillә – ibtidai vә orta tәhsillә bağlı  mәsәlәlәri, 
bu sahәdә maddi-texniki bazanın yaradılması mәsәlәlәrini 
biz yaxın 2-3 ildә hәll edәcәyik. 

Bütövlükdә, sosial mәsәlәlәrә diqqәt hәmişә yüksәk 
olmuşdur. Bunu biz büdcә xәrclәrindә dә görә bilәrik. Büd-
cәmiz sosialyönümlüdür, eyni zamanda, investisiyayönüm-
lüdür vә artan imkanlarımız, maliyyә imkanlarımız, әlbәttә 
ki, bizim qarşımızda yeni imkanlar açır. Azәrbaycan güclü 
ölkәyә çevrilir. Bizim hamımızın mәqsәdi odur ki, Azәrbay-
can güclü dövlәt olsun, Azәrbaycan vәtәndaşları yaxşı 
yaşasınlar. Azәrbaycan öz siyasi vә iqtisadi maraqlarını tam 
şәkildә tәmin edә bilsin vә bölgәdә çox möhkәm mövqelәrә 
malik olsun. Biz bunu artıq görürük. Artıq Azәrbaycan 
yerlәşdiyi bölgәdә söz sahibidir. Biz böyük layihәlәrin, böyük 
işlәrin tәşәbbüskarıyıq. Bütün regional layihәlәrdә, regional 
әmәkdaşlıq mәsәlәlәrindә fәal iştirak edirik. Bir çox hallarda 
bu әmәkdaşlığın inkişafı üçün tәşәbbüslәr göstәririk vә bizim 
rolumuz hәm bölgәdә, hәm dә dünyada yüksәk dәrәcәdә 
qiymәtlәndirilir vә bölgәdә lider dövlәt kimi, Azәrbaycanın 
mövqelәri günü-gündәn möhkәmlәnir. Bunun müxtәlif amil-
lәri var vә onların hamısını sadalamaq çox vaxt aparar. 
Başlıcası ondan ibarәtdir ki, Azәrbaycanda xalqla iqtidar 
arasında birlik var, qarşılıqlı hörmәt var, inam var. Bütün 
proqramlarımız xalq tәrәfindәn dәstәklәnir vә bu bizә әlavә 
güc verir, әlavә imkanlar yaradır. Ölkәmizdә çox gözәl ic-
timai-siyasi vәziyyәt mövcuddur, sabitlik, әmin-amanlıq var, 
insanlar normal şәraitdә yaşayır, çalışırlar. 

Azәrbaycan enerji baxımından hәm bölgә üçün, hәm 
dünya üçün әvәzolunmaz ölkәyә çevrilir. Bu bizә әlavә 
maddi imkanlar yaradır, hәm dә siyasi gücümüzü artırır. 
Bildiyiniz kimi, indiki zamanda enerji mәsәlәlәri dünyanın 
gündәliyindә birinci yerlәrdәdir. Yeni etibarlı enerji daşıyı-
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cıları, neft-qaz hasil vә nәql edәn ölkә kimi, Azәrbaycan, 
әlbәttә ki, öz imkanlarını genişlәndirir. Biz bütün bu amil-
lәrdәn mәharәtlә istifadә edirik ki, ölkәmizi daha da güc-
lәndirәk, onun qarşısında duran bütün vәzifәlәri icra edәk. 
Бizim müttәfiqlәrimizin sayı getdikcә artır, genişlәnir. Biz 
bütün әmәkdaşlıq mәsәlәlәrindә çox böyük iradә göstәririk. 
Biz әmәkdaşlığa açığıq, nә qәdәr çox dost ölkә qazansaq, 
beynәlxalq mövqelәrimiz dә bir o qәdәr möhkәmlәnәcәkdir. 

Bir sözlә, Azәrbaycanın uğurlu inkişafı artıq reallıqdır. 
Sadәcә, istәyirәm ki, bu inkişaf daha da sürәtlә getsin вя  hәll 
olunmamış mәsәlәlәr tezliklә öz hәllini tapsın. İnsanları hәlә 
narahat edәn, onlara әziyyәt verәn mәsәlәlәr aradan qal-
dırılsın. Bu sahәdә qәbul olunmuş vә gәlәcәkdә qәbul edәcә-
yimiz proqramlar imkan verәcәk ki, hәr bir mәsәlә öz hәllini 
tapsın. Regionların inkişafı proqramının yekunlarının 
müzakirәsi zamanı mәn göstәriş vermişәm ki, növbәti beşillik 
üçün yeni proqram hazırlansın. Birinci proqram, demәk olar 
ki, artıq icra edilibdir, proqramda nәzәrdә tutulan mәsә-
lәlәrin 98 faizi ya tam hәll olunub, yaxud da qismәn hәll 
edilib vә qarşıda hәlә bir il vaxt var, hәll olunacaqdır. Növ-
bәti beşillik üçün yeni regional inkişaf proqramının hazırlan-
masına artıq başlanmışdır. Bütün yerli icra orqanlarına 
göstәrişlәr verilmişdir ki, onlar mәrkәzә bütün mәlumatları 
tәqdim etsinlәr: rayonda, hansı kәnddә, harada problem var, 
harada nә çatışmır, harada nә tәmir olunmalıdır, harada nә 
tikilmәlidir. Bu göstәrişlәri bütün icra hakimiyyәti başçıla-
rına vermişik. Onlar da bu mәlumatların әsas hissәsini 
mәrkәzә göndәrmişlәr. İndi bu mәsәlәlәr tәhlil olunur. Bu 
günә qәdәr hәll olunmamış bütün mәsәlәlәr növbәti 
proqrama daxil edilәcәkdir. Növbәti beş ildә– 2009–2013-cü 
illәrdә regionlarda bütün mәsәlәlәr hәll olunacaqdır. 

Hәyat yerindә durmur. Әlbәttә ki, qarşımıza yeni mәsә-
lәlәr çıxır vә biz bunları hәll etmәyә qadirik. Bizim güclü 
iradәmiz, peşәkar mütәxәssislәrimiz var vә artıq maddi 
imkanlarımız var. O imkanlar ki, biz onları özümüz yarat-
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mışıq. O imkanlar ki, onlar göydәn düşmәyib, biz öz gücü-
müzlә yaratmışıq. Bәzәn bizim işlәrimizә kölgә salmaq 
istәyәnlәr deyirlәr ki, bәli, Azәrbaycanda neft var, qaz var, 
ona görә Azәrbaycan elә uğurla inkişaf edir. Бязи ölkәlәrdә 
neft vә qaz var. Диэяр ölkәlәrdә başqa tәbii sәrvәtlәr var. İn-
di bütün ölkәlәrin tarixinә nәzәr salsaq – hәm bizim bölgәdә, 
hәm dә ki, başqa yerlәrdә – görәrik ki, hәr bir ölkәnin 
iqtisadiyyatı hansısa bir tәbii sәrvәtә әsaslanır. Bәzi hallarda 
bu, neft-qaz olur, bәzi hallarda kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları 
olur, digәr tәbii sәrvәtlәr olur. Bu tәbiidir. Dünyanın inkişafı 
bu tәbii sәrvәtlәr әsasında gedir. Enerji olmasa, inkişaf ola 
bilmәz, bu hәr bir ölkә üçün tәbiidir. Azәrbaycanın, bizim 
uğurumuz ondan ibarәtdir ki, öz tәbii sәrvәtlәrimizә sahib 
olmuşuq. Azәrbaycan xalqı buna sahib olub vә öz tәbii 
sәrvәtlәrini uğurla işlәdir. Bütün neft-qaz layihәlәrindә 
Azәrbaycan mütәxәssislәri fәal iştirak edirlәr. Bizim hәyata 
keçirdiyimiz bütün layihәlәrә daha çox xarici investorlar 
tәrәfindәn vәsait qoyulur. Ancaq artıq bir neçә aydan sonra 
Azәrbaycan çıxarılan neftin 80 faizinin sahibinә çevrilә-
cәkdir. Başqa ölkәlәrdә buna bәlkә 50–60 il vaxt lazımdır. 
Yәni Azәrbaycanın nefti vә qazı xalqımızın inkişafına 
xidmәt едир. Biz bu imkanlardan sәmәrәli istifadә edib su 
kәmәrlәri, qaz xәtlәri çәkirik, mәktәblәr, xәstәxanalar tiki-
rik. Bütün bu әsas maliyyә imkanlarımızın mәnbәyi mәhz 
bizim tәbii sәrvәtlәrimiz vә onlardan sәmәrәli istifadә etmә-
yimizdir. Biz çәtin, ağır geosiyasi şәraitdә neft kәmәrlәri 
чякmişik. Xәzәr dәnizini Qara dәnizlә birlәşdirmişik. Xәzәr 
dәnizini ilk dәfә olaraq Aralıq dәnizi ilә birlәşdirmişik. 
Bunlar asan mәsәlәlәr,  sadәcә olaraq, texniki, yaxud da ki, 
kommersiya mәsәlәlәri  deyildir. Çox böyük siyasi müdriklik, 
siyasi fәaliyyәt, diplomatik sәylәr tәlәb edirdi vә biz bunlara 
nail ola bilmişik. Mәn şübhә etmirәm ki, bundan sonra 
bizim qarşımızda hәll olunmamış problem qalmayacaqdır. 

Bizim hamımızı narahat edәn yeganә mәsәlә Ermәnistan–
Azәrbaycan münaqişәsinin hәll olunmamasıdır. Bu ondan 
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irәli gәlir ki, Azәrbaycan öz prinsipial mövqeyindәn dönmür 
vә dönmәyәcәkdir. Bizim prinsipial mövqeyimiz beynәlxalq 
hüquq normalarına әsaslanır, әdalәtә әsaslanır vә mәn ina-
nıram ki, bizim mövqeyimiz son nәticәdә torpaqlarımızın 
azad olunmasına gәtirib çıxaracaqdır. Bütün dünya Azәr-
baycanın әrazi bütövlüyünü tanıyır, dәstәklәyir vә münaqişә 
yalnız bu әsasda öz hәllini tapa bilәr. Heç vaxt separatist 
qüvvәlәrә heç bir güzәşt olmayacaq, biz heç vaxt Dağlıq 
Qarabağın Azәrbaycandan ayrılmasına imkan vermәyә-
cәyik, bu heç vaxt baş tutmayacaqdır. Ermәnistanda bunu 
nә qәdәr tez başa düşsәlәr, onlar üçün bir o qәdәr yaxşı 
olacaqdır. Mәn bәyan edirәm ki, Azәrbaycan bundan sonra 
da öz prinsipial mövqeyindә qalacaq vә münaqişәni ancaq vә 
ancaq bizим әrazi bütövlüyümüz çәrçivәsindә hәll edәcәyik. 
Biz hәlә ki, danışıqlara sadiqik, hәlә ki, bәzi ümidlәrimiz var. 
Ancaq bununla bәrabәr, siz onu da bilirsiniz ki, biz hәrbi 
gücümüzü artırırıq. Bәzi hallarda beynәlxalq tәşkilatlar bizi 
tәnqid eдирляр ki, Azәrbaycan ordu quruculuğuna nә üçün bu 
qәdәr vәsait ayırır? Birincisi, bu bizim işimizdir vә heç kimә 
dәxli yoxdur. Biz kasıb olanda, imkanlarımız olmayanda  
bizә әl tutan olmamışdı, indi ися bizә mәslәhәt vermәyә çalı-
şırlar ki, bu vәsaitdәn harada istifadә edәk. Biz bu vәsaitdәn 
hәr yerә istifadә edirik. Hәm mәktәb tikirik, xәstәxana 
tikirik, yol çәkirik, elektrik stansiyaları tikirik, hәm dә ordu-
muzu güclәndiririk vә güclәndirәcәyik. Bizim artan ordu 
potensialımız danışıqların tezliklә başa çatmasına xidmәt 
едир. Çünki işğalçı tәrәf bilir vә aydın dәrk edir ki, artıq 
Azәrbaycan o Azәrbaycan deyil ki, onun torpaqlarını işğal 
etmәk mümkün olsun. İndi Azәrbaycan çox güclü hәrbi 
potensiala malikdir, bu potensial ildәn-ilә artır vә artırıla-
caqdır. Belә olan halda, bizimlә ultimatum dili ilә danışmaq 
heç kimә fayda gәtirmәz. Azәrbaycan hәm iqtisadi cәhәtdәn, 
siyasi cәhәtdәn vә hәm dә hәrbi cәhәtdәn güclü ölkәdir vә bu 
güc daha da artacaqdır. 
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Әziz dostlar, mәn sizin hamınızı bir daha salamlamaq 
istәyirәm. Mәn çox şadam ki, Xanlar rayonuna gәlmişәm. 
Bilirәm ki, rayonda inkişaf gedir, abadlıq-quruculuq işlәri 
gedir. Rayonun çox böyük potensialı var vә mәn әminәm ki, 
bu potensialdan biz hamımız sәmәrәli şәkildә istifadә 
edәcәyik. Rayonda hәm sәnaye müәssisәlәri yaranır, hәm dә 
xәstәxana tikilir – bu yaxınlarda o, istifadәyә verilәcәk – gö-
zәl mәktәblәr tikilir, yollar salınır. Yәni rayonun inkişafı 
üçün bütün şәrait yaradılır. Sadәcә olaraq, biz hamımız elә 
etmәliyik ki, qarşıda duran bütün mәsәlәlәri daha da qısa 
müddәt әrzindә hәll edәk vә Xanlar rayonu inkişaf etsin, 
çiçәklәnsin. Mәn bunu arzulayıram. Sizi bu gözәl hadisә 
münasibәtilә bir daha ürәkdәn tәbrik edirәm, sizә cansağlığı, 
uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 
Şәhid İbrahim Hüseynov adыna  

1 saylы orta mәktәbi ziyarәt 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 4-dә şәhid 

İbrahim Hüseynov adına 1 сайлы orta mәktәbdә olmuşdur. 
1965-ci ildә tikilmiş vә qәza vәziyyәtindә olduğuna görә 

sökülәrәk, йенидян Dövlәt Neft Şirkәtinin vәsaiti hesabına inşa 
edilmişди. 3 mәrtәbәli mәktәb binasıнда  800 şagird охуйур. 
2007-ci ilin sentyabrında istifadәyә verilmiş mәktәbdә 40 sinif 
otağı, kitabxana, kompyuter otağı, yemәkxana, laborato-
riya, idman залы, mәrkәzlәşdirilmiş istilik sistemi var. Mәk-
tәbdә 100  müәllim çalışır. Keçәn il mәktәbi bitirәn 34 şa-
girddәn 11-i ali mәktәblәrә daxil olmuşdur. 

Prezident İlham Әliyev kitabxana, kompyuter otağı vә 
idman залы ilә tanış oldu. Bildirildi ki, kitabxanada 17 min ki-
tab, o cümlәdәn 6 min nüsxә dәrslik vә vәsait var. 

Dövlәtimizin başçısı mәktәbdә yaradılmış şәraiti yüksәk 
qiymәtlәndirdi, ölkәmizdә tәhsilә böyük diqqәt vә qayğı 
göstәrildiyini, gәlәcәkdә bütün bölgәlәrdә belә müasir orta 
tәhsil müәssisәlәrinin tikintisinin davam etdirilәcәyini bildirdi. 
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Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasının tikintisиnin  
Baş planı ilә taнışlıq 

 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 4-dә Xanlar 

rayonu Mәrkәzi Xәstәxanasının tikintisinin Baş planı ilә tanış 
olmuşdur. 

Bu xәstәxana Dövlәt Proqramına әsasәn, Sәhiyyә Nazir-
liyinin sifarişi ilә «Terminal İ.T» müәssisәsi tәrәfindәn tikilir. 

Prezident İlham Әliyev xәstәxananın Baş planına vә 
fotolayihәsinә baxdı. Tikintisinә 2006-cı ilin dekabrında baş-
lanылmış xәstәxana 2009-cu ilin әvvәlindә istifadәyә verilәcәk-
dir. Ümumi әrazisi 3 hektardır. Burada poliklinika, uşaq vә 
qadın mәslәhәtxanası da yerlәşәcәkdir. Tәsәrrüfat korpusu, 
qazanxana, su hovuzu, avtomobil dayanacağı da olacaqdır. 
180 çarpayılıq xәstәxanada 95 tibb işçisi fәaliyyәt göstә-
rәcәkdir. 

Prezident İlham Әliyev binanın xarici görünüşünün müa-
sirliyinә diqqәt yetirmәyin vә tikinti işlәrinin yüksәk keyfiy-
yәtlә aparılmasının zәruriliyini vurğuladı. Bildirdi ki, Azәr-
baycanda hәr bir sәhiyyә obyekti әn yüksәk standartlara ca-
vab vermәlidir. 

 
«Xanlar aqrar-sәnaye» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtindә  
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 4-dә «Xanlar 

aqrar-sәnaye» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinә gәlmişdir. 
Burada dövlәtimizin başçısını böyük sәmimiyyәtlә vә ehti-

ramla qarşıladılar. 
Prezident İlham Әliyev әvvәlcә müәssisәnin sxematik planı 

ilә tanış oldu, keçmişini vә bu gününü әks etdirәn fotoşәkillәrә 
baxdı. Prezidentә mәlumat verildi ki, bu müәssisә 1860-cı ildә 
alman kolonistlәri – Forer qardaşları tәrәfindәn tikilmişdi. 
Dövlәtimizin başçısı düymәni basıb sexi işә saldı, mәhsulun 
istehsalı vә qablaşdırılması proseslәrini izlәdi. 



 108

Müәssisә uzun fasilәdәn sonra 2006-cı ildә keçmiş «Xanlar 
aqrar-sәnaye» kombinatının bazasında yaradılmışdır. İtaliya-
dan gәtirilmiş avadanlıq quraşdırılmış, istehsal gücü saatda 6 
min butulka olan araq süzmә, 3 min butulka olan şәrab sexlәri 
vә istehsal gücü sutkada 500 dekalitr olan konyak spirtli sexi 
yenidәn qurularaq işә salınmışdır. Polşa vә Rusiya şirkәtlәri 
ilә müqavilә bağlanaraq, 3 milyon әdәd butulka sifarişи аlыn-
muşdur. Fransa, İtaliya vә digәr Avropa ölkәlәri ilә danışıqlar 
aparılır. 

Bu yaxınlarda isә Türkiyә vә İtaliyanın birgә istehsalı olan 
«Erensan» qazanları quraşdırılmış, laboratoriya tamamilә ye-
nidәn qurularaq, müasir avadanlıqla tәchiz olunmuşdur. Ha-
zırda müәssisәdә 380 nәfәr işlәyir, gәlәn il onların sayı 1500 
nәfәrә çatdırılacaqdır. Orta aylıq әmәkhaqqı 220–250 ma-
natdır. Zavod ildә 25 min ton üzüm qәbul etmәk gücünә 
malikdir. Özünün 305 hektar üzüm bağı var, bunun 100 hek-
tarı tәzә salınmışdır. 

Dövlәtimizin başçısı müxtәlif çeşidli hazır mәhsullara, o cüm-
lәdәn ixraca göndәrilәn mәhsulların nümunәlәrinә baxdı. 
Sonra prezident İlham Әliyev üzüm qәbulu mәntәqәsi, sexlәrlә 
tanış oldu. Dәrinliyi 15 metr olan vә tәbii havalandırma sis-
teminә malik zirzәmidә çәllәklәrdә saxlanılan mәhsullara bax-
dı. Ölkәmizdә belә müәssisәlәrin olmasının zәruriliyini bildirәn 
dövlәtimizin başçısı bu cür potensial imkanlara malik zavodun 
mәhsullarının xarici bazarlara Azәrbaycan markası altında 
çıxarılmasını yüksәk dәyәrlәndirdi. 

 
Qarabağ müharibәsi әlillәri vә şәhid ailәlәri üçün  

tikilmiş yaşayış binasının açılışında 
 
Martın 4-dә Xanlar rayonunda Qarabağ müharibәsi 

әlillәri vә şәhid ailәlәri üçün 16 mәnzilli yaşayış binası istifa-
dәyә verilmişdir. Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev bu 
münasibәtlә keçirilәn mәrasimdә iştirak etmişdir. 



 109

Dövlәt başçısının tapşırığı ilә tikilmiş ikimәrtәbәli, dörd 
bloklu binada 8 ikiotaqlı, 8 üçotaqlı mәnzil vardır. 

Prezident İlham Әliyev mәnzillәrin orderlәrini sahiblәrinә 
tәqdim etdi. 
Şәhid ailәsinin üzvü, hәrbçi Esmiral İsmayыlova dövlә-

timizin başçısına tәşәkkür edәrәk dedi: 
– Cәnab Prezident, Sizi buradakı Qarabağ müharibәsi 

әlillәri vәşәhid ailәlәri adından salamlayıram. 1988-ci ildәn 
1994-cü ilә qәdәr Azәrbaycan çox ağrılı, acılı günlәrini yaşa-
dı. Bu bizim dә hәyatımızdan yan keçmәdi. Mәnim hәyat 
yoldaşım İsmayıl Zәlimxan oğlu İsmayılov Qarabağ uğrun-
da gedәn döyüşlәrdә şәhid oldu. Hazırda mәnim iki övladım 
var. Onlardan biri Azәrbaycan ordusunun hava hücumun-
dan müdafiә qüvvәlәrindә xidmәt edir. Mәn özüm dә hәrb-
çiyәm. 15 ildir Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvә-
lәrindә xidmәt edirәm vәöz şәrәfli peşәmdәn qürur duyuram. 

Cәnab Prezident, Sizin hәrtәrәfli qayğınızla әhatә olun-
muşuq. Ona görә dәşәhid ailәsi olmağımızı nә uşaqlarım, nә 
dә mәn hiss eдирик. Sizә dәrin minnәtdarlığımızı bildiririk. 
Siz çıxışlarınızda tez-tez vurğulayırsınız ki, Azәrbaycan 
nәyin bahasına olursa-olsun, torpaqlarını ermәni işğalçıla-
rından azad edәcәkdir. Bәli, indi bizim güclü, nizami ordu-
muz var. Biz ümidvarıq ki, torpaqlarımız ermәni işğalçı-
larından azad olunacaq vә o gün uzaqda deyildir. Bizim 
ordumuz, Silahlı Qüvvәlәrimiz Azәrbaycanın әrazi bütöv-
lüyünü, suverenliyini, müstәqilliyini qorumağa qadirdir. Belә 
güclü ordumuz olduğuna, hәmişә hәrbçilәrә kömәk etdiyi-
nizә, бizә göstәrdiyiniz diqqәtә görә bütün şәhid ailәlәri vә 
Qarabağ müharibәsi әlillәri adından Sizә dәrin minnәt-
darlığımı bildirirәm. Allah Sizi башымызын üstüнdәn әskik 
etmәsin. Ümidimiz, güman yerimiz, iman yerimiz Sizsiniz. 
Bizim yeganә prezidentimiz sizsiniz. Cәnab Prezident, Sizin 
alternativiniz yoxdur. Sağ olun. 

İ l h a m  Ә l и y e v: Çox sağ olun. Sizi ürәkdәn salam-
layıram. 
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Siz qeyd etdiyiniz kimi, ordu quruculuğuna çox böyük 
diqqәt göstәrilir. Ordumuz güclәnir, möhkәmlәnir.Biz hәrb-
çilәrin sosial mәsәlәlәrinin hәlli üçün dәçalışırıq.Әlbәttә, 
indiki Azәrbaycan ordusu bölgәdә, Cәnubi Qafqazda әn 
güclü ordudur. Biz buna maddi-texniki bazanın йцксяк dәrә-
cәdә möhkәmlәndirilmәsi vә peşәkarlığın artırılması sayә-
sindә nail ola bilmişik. Ancaq bu proses hәlә davam edәcәk 
vә davam etmәlidir. Biz müharibәşәraitindә yaşayırıq, tor-
paqlarımız işğal altındadır.Ona görә tәbiidir ki, biz, ilk 
növbәdә, ordu quruculuğu ilә mәşğul olmalıyıq. Azәrbayca-
nın dövlәt büdcәsindә orduya ayrılan xәrclәr birinci yerdә-
dir. Bu belә dә olmalıdır vә ildәn-ilә daha da artırılacaqdır. 
Ordumuz qarşıda duran bütün vәzifәlәri hәll etmәyә ha-
zırdır. 

Biz istәyirik ki, münaqişәni sülh yolu ilә hәll edәk. Biz 
istәmirik ki, müharibә olsun. Müharibә nә olduğunu siz 
hamıdan yaxşı bilirsiniz. Siz Vәtәn uğrunda, doğma ölkәmi-
zin müstәqilliyi uğrunda yaxınlarınızı itirmisiniz, sağlamlı-
ğınızı itirmisiniz. Azәrbaycanın müstәqilliyini qazanması da 
o әrәfәyә düşübdür. Hәlә müstәqillik әldә etmәzdәn әvvәl biz 
münaqişәdә idik vә bizә qarşı tәcavüz başlaнmışdı. İndi 
hamımız yaxşı xatırlayırıq, müstәqilliyimizin ilk illәri çox 
ağır keçibdir. Demәk olar ki, Azәrbaycanda o vaxt peşәkar, 
mütәşәkkil ordu yox idi, sadәcә olaraq, könüllülәr, vәtәn-
pәrvәr insanlar doğma torpaqları müdafiә etmәk üçün dö-
yüşә göndәrilmişdilәr vә müxtәlif amillәrә görә Azәrbaycan 
torpaqları işğal altına düşdü. Әlbәttә, Azәrbaycanın o vaxtkı 
rәhbәrliyinin bu işlәrdә birbaşa günahları var. Beynәlxalq 
vәziyyәt dә başqa cür idi. Azәrbaycan zәif bir ölkә idi. 
Müstәqillik әldә edәndә bizim, demәk olar ki, iqtisadi gücü-
müz yox idi, siyasi gücümüz yox idi. Azәrbaycana o vaxt 
rәhbәrlik edәn insanlar Azәrbaycan xalqının taleyini düşün-
mürdülәr, özlәrini düşünürdülәr, başqa ölkәlәrin tәsiri altın-
da idilәr. Müstәqil siyasәt aparmaq iqtidarında deyildilәr. 
Millәti, dövlәti, xalqı yox, öz gәlәcәклярini, öz rahatlıгларını 
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düşünürdülәr. Bu, 1991-ci ildә dә belә idi.1992-ci ildә dә belә 
idi vә 1993-cü ilin iyun ayına qәdәr dә belә idi. Siz yaxşı 
bilirsiniz ki, ulu öndәr Heydәr Әliyev rәhbәrliyә gәlәndәn 
sonra çox uğurlu hәrbi әmәliyyatlar aparılmış, torpaqla-
rımızın bir hissәsi qaytarılmışdır. Ancaq o vaxt Azәrbay-
canın hәrbi gücü vә iqtisadi gücü imkan vermirdi ki, müha-
ribә davam etsin.Bu, reallıq idi. O vaxt müharibә dayanmalı 
idi ki, biz güc toplayaq, möhkәmlәnәk, güclәnәk vә daha da 
güclü mövqedәn çıxış edәk. Elә dә oldu.1993–2003-cü illәr 
inkişaf illәri oldu. Bu il, 2008-ci ildә biz artıq orduya 1 
milyard 300 milyon dollar pul xәrclәyirik. Gәlәcәk illәrdә 
daha da çox olacaqdır. Texnika, tәyyarәlәr, silah-sursat 
alırıq, nә lazımdır edirik ki, torpaqlarımızıн hәrb yolu ilә 
azad edilmәsinә hәr an hazır olaq vә biz артыг buna hazırıq. 
Sadәcә olaraq, danışıqlar prosesindә müәyyәn ümidlәr 
olduğuna görә, biz hәlә ki, bu prosesә sadiqik vәçalışacağıq 
ki, bunu sülh yolu ilә hәll edәk. Ancaq bunu sülh yolu ilә o 
vaxt hәll etmәk mümkündür ki, biz güclü orduya malik olaq. 
Düşmәn bilәndә ki – әslindә bilir – Azәrbaycan ordusu güc-
lüdür, o vaxt danışıqlar prosesindә dә, necә deyәrlәr, özünü 
normal çәrçivәyә sığışdıracaqdır. 

Bu münaqişә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyüçәrçivәsindә 
hәll olunmalıdır. Bütün dünya birliyi bunu dәstәklәyir, bey-
nәlxalq hüquq normaları bunu diktә edir. Beynәлxalq hüquq 
normaları da hәr bir ölkә üçün mütlәq hәqiqәt olmalıdır. 
Baxmayaraq, Ermәnistan hәlә ki bu normalara mәhәl 
qoymur, amma vaxt gәlәcәk reallıqla vә beynәlxalq hüquqla 
razılaşmalı olacaqdır. Ancaq yenә dә deyirәm, istәdiyimizә 
nail olmaq üçün, әdalәti bәrpa etmәk üçün tәkcә danışıqlar 
kifayәt deyildir. Bizim danışıqlara hazır olmağımız kifayәt 
deyil, diplomatik sәylәr kifayәt deyildir. Güc olmalıdır. Siz 
görürsünüz, dünyada nәlәr baş verir. Güc olan yerdә hәr şey 
hәll olunur. Әfsuslar olsun ki, bu belәdir. Biz bunu arzu-
lamırdıq ki, bәzi hallarda dünyada beynәlxalq normalar po-
zulсун, әdalәtsiz qәrarlar qәbul edilсин. Әslindә, bu qәrarlar 
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dünya nizamına da tәsir göstәrir. Ancaq güc hәlledici amil-
dir. Biz dә bu gücütoplayırıq vә toplayacağıq. Azәrbaycanın 
inkişafı, iqtisadi islahatlar – bütün görülәn işlәr bu mәqsәdi 
güdür. 

Mәn sizә cansağlığı arzulayıram.Arzu edirәm ki, bu evdә 
yaxşışәraitdә yaşayasınız. Siz buna layiqsiniz. Yenә dә deyi-
rәm, doğmalarınızı, sağlamlığınızı itirmisiniz. Әgәr Azәrbay-
can dövlәti sizin hәyatınızı bir balaca yüngüllәşdiribsә, mәn 
hesab edirәm ki, bu, yaxşı haldır. Azәrbaycan dövlәti ona 
sәdaqәtlә xidmәt etmiş insanlara qayğı göstәrmәyi davam 
etdirәcәkdir. 

Bilirsiniz ki, sosial müavinәtlәr dә artırılır vә artırıla-
caqdır. Sizin sosial mәsәlәlәriniz hәllini tapacaqdır. Xanlar 
rayonunda sizin kimi insanlar var, çoxdur. Hәlә ki, 16 
mәnzil tikilib istifadәyә verilibdir. Gәlәcәkdә yeni evlәr 
tikilәcәk ki, sizin kimi insanların vәziyyәtini yaxşılaşdıraq. 

 
*** 

Sonra prezident İlham Әliyev mәnzillәrlә tanış oldu. Dövlәt 
başçısının adından hәr bir mәnzilә soyuducu vә televizor 
hәdiyyә olunmuşdur. Mәnzillәrdә yaşayış üçün hәr cür şәrait 
yaradılıb, mebel dәstlәri qoyulub, bina istilik sistemi ilә, qazla 
tәchiz edilibdir. Yaxın vaxtlarda telefon xәtlәri dә çәkilә-
cәkdir. 
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ERMӘNИSTANDAN DИDӘRGИN DÜŞMÜŞ ZOD 
KӘNDИNИN QAÇQINLARI VӘ KӘLBӘCӘRDӘN 
OLAN MӘCBURИ KÖÇKÜNLӘRLӘ GÖRÜŞ    
 
4 март 2008-ъи ил 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 4-dә, Xanlar 

rayonuna sәfәrinin sonunda Yeni Zod kәndinә gedәrәk, Ermә-
nistandan didәrgin düşmüş qaçqınlarla vә Kәlbәcәr rayo-
nundan olan mәcburi köçkünlәrlә görüşmüş, onların yaşayış 
şәraiti ilә tanış olmuş, qayğı vә problemlәri ilә maraq-
lanmışdır. 

Kәnd sakinlәri dövlәtimizin başçısı İlham Әliyevi vә xanımı 
Mehriban Әliyevanı böyük hörmәt vә ehtiramla qarşıladılar. 
İkinci qrup Qarabağ müharibәsi әlili, «Azәrbaycan Bay-

rağı» ordenli Emin Orucov prezidenti salamlayaraq dedi: 
– Möhtәrәm cәnab Prezident, Kәpәzin әtәyindә yerlәşәn 

Xanlar rayonunun ucqar kәndinin camaatı adından Sizә 
«Xoş gәlmisiniz!» deyirәm. Siz doğrudan da bu gün bir daha 
sübut etdiniz ki, hәr bir azәrbaycanlının, hәr bir vәtәndaşın 
prezidentisiniz. Siz bunu bir daha tәsdiqlәdiniz. Siz bizim 
prezidentimizsiniz vә ömürlük prezidentimiz olaraq qalacaq-
sınız. Ümidvaram ki, qarşıdan gәlәn seçkilәrdә yenә Siz 
bizim prezidentimiz olacaqsınız. 

Cәnab Prezident, mәn dә Qarabağ müharibәsi әliliyәm, 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü uğrunda döyüşlәrdә iştirak 
etmiş vә sol ayağımı itirmişәm. Sinәmdә gördüyünüz «Azәr-
baycan Bayrağı» ordeni ilә mәhz ümummilli liderimiz 
Heydәr Әliyev tәrәfindәn tәltif edilmişәm vә bundan şәrәf 
duyuram. Mәnә qismәt oldu ki, 1998-ci ildә ümummilli 
liderimiz Heydәr Әliyevlә görüşdüm vә bu gün dә Sizinlә 
görüşüряm. 
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Cәnab Prezident, Siz dediyiniz kimi, sabitlik olan yerdә 
inkişaf güclü olur. Ona görә dә ümidvaram ki, Siz öz siya-
sәtinizlә torpaqlarımızı geri qaytaracaq, әrazi bütövlüyü-
müzü tәmin edәcәksiniz. Әgәr bu, siyasәtlә olmasa, Qarabağ 
müharibәsi әlillәri, müharibә iştirakçıları adından Sizә söz 
verirәm ki, bir әmrinizlә mәnfur düşmәnlәri öz әrazilәrinә 
kimi qovacaq, işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxaracağıq. 

Xoş gәlmisiniz, Sizә bir daha tәşәkkür edirik. Ümidvaram 
ki, Siz hәr gәlişinizlә biz sadә insanları hәmişә belә sevin-
dirәcәksiniz. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Çox sağ olun. Mәn bu gün sizinlә 
görüşmәyә gәlmişәm. Mәn sәhәrdәn Xanlarda idim, orada 
bir neçә tәdbirlәr keçirdik. Yaxşı da tәdbirlәr oldu. O cüm-
lәdәn, Qarabağ müharibәsi әlillәri, şәhid ailәlәri üçün yeni 
tikilmiş binanın orderlәrini tәqdim etdim. Başqa tәdbirlәr dә 
var idi. İstәdim ki, gәlim sizinlә dә görüşüm. 

Siz etnik tәmizlәmә siyasәtinә mәruz qalmış insanlarsınız. 
Ermәni tәcavüzkarları tәrәfindәn Azәrbaycana, azәrbay-
canlılara qarşı aparılan siyasәt belә vәziyyәtә gәtirib çıxarıb 
ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Burada –Yeni Zod 
kәndindә hәm Ermәnistandan olan soydaşlarımız, hәm dә 
Kәlbәcәrdәn olan köçkünlәrimiz mәskunlaşıblar. Mәn istәyi-
rәm ki, sizin hәyatınız yaxşı olsun, siz yaxşı yaşayasınız. 
Azәrbaycanın hәr bir yerindә inkişaf, әmin-amanlıq olsun, 
sülh vә tәrәqqi olsun. Bunu etmәk üçün biz hamımız çalış-
malıyıq vә ilk növbәdә, dövlәt strukturları, dövlәt orqanları 
insanlara diqqәt вя qayğı göstәrmәli, sizin problemlәrinizlә 
mәşğul olmalıdırlar. İndi ölkәmizin hәr bir yerindә bu inki-
şaf var. İş yerlәri açılır, yeni yollar salınır, yeni müәssisәlәr 
işә düşür. 

Kәnd yerlәrindәki insanların yaxşı yaşaması üçün dә 
tәdbirlәr görülür vә görülmәlidir. Kreditlәr verilir, sahib-
karlığın inkişafıüçün vәsait ayrılır, kәnd tәsәrrüfatı texnikası 
ilә tәmin olunurlar, digәr tәdbirlәr görülür. Ona görә mәn 
gәldim sizinlә görüşüm, soruşum ki, sizin üçün nә etmәliyik, 
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sizә nә lazımdır? Siz mәnә deyәsiniz ki, bu kәnddә daha da 
yaxşı yaşamaq üçün nә işlәr görülmәlidir vә mәn dә bu 
problemlәri hәll edim. Çünki mәnim bölgәlәrә sәfәrlәrimin 
әsas mәqsәdi bundan ibarәtdir ki, gedim, vәziyyәtlә tanış 
olum, çatışmayan mәsәlәlәri hәll edәk. Elә edәk ki, Azәr-
baycanda bütün insanlar yaxşı yaşasınlar. 

Siz ucqar kәnddә yaşayırsınız vәәlbәttә, ucqar dağ kәnd-
lәrinin öz problemlәri var. Ona görә gәlmişәm hәm sizәöz 
hörmәtimi bildirim, hәm dә soruşum ki, mәn sizin üçün nә 
etmәliyәm. Deyin, mәn dә hәll edәcәyәm. 

A k i f   H ü s e y n o v (ağsaqqal): Hörmәtli Prezident, 
çox sağ olun. Kәnd ağsaqqalı kimi, mәn dә Sizә vә 
xanımınıza ictimaiyyәt adından «Xoş gәlmisiniz!» deyirәm. 

Burada yaşayanların әksәriyyәti, 90 faizi 1988-ci ildә Er-
mәnistandan gәlәn qaçqınlardır, qalanı isә mәcburi köç-
künlәrdir. Sizin qayğınız sayәsindә artıq bütün problemlәr 
getdikcәöz hәllini tapır. Әminik ki, bundan sonra daha yaxşı 
olacaqdır. Söz veririk ki, biz hәmişә Sizinlә olacağıq. Qarşı-
dan prezident seçkilәri gәlir. Sizi yekdilliklәözümüzә yenidәn 
prezident seçәcәyik vә bizim әbәdi prezidentimiz Siz olacaq-
sınız. Ümidvarıq ki, gәlәcәkdә bizim bütün problemlәrimiz 
hәll olunacaq vә Azәrbaycanın bu gözәl, dilbәr guşәsindә 
Sizin sayәnizdә daha yaxşı yaşayacağıq. Sağ olun. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Siz Ermәnistanın hansı rayonundan 
gәlmisiniz? 

A k i f  H ü s e y n o v: Göyçә mahalından, Basarkeçәr 
rayonundan gәlmişik. 

İ l h a m   Ә l iy e v : Neçәnci ildә gәlmisiniz? 
A k i f   H ü s e y n o v: 1988-ci ildә gәlmişik, 1990-cı ildәn 

burada mәskunlaşmışıq. 
İ l h a m  Ә l i y e v: 1988-ci ildә, yәni orada, Ermәnis-

tanda sizә qarşı tәcavüz başlayandan sonra. 
A k i f   H ü s e y n o v: Bәli. 
İ l h a m  Ә l i y e v : Sizi oradan qovdular. Әslindә, ora 

bizim öz torpaqlarımızdır, Azәrbaycan torpaqlarıdır. 
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A k i f  H ü s e y n o v: Bәli, bizim torpaqlarımızdır. Söz 
veririk ki, gәlәcәkdә o torpaqlara qayıdacağıq. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Siz artıq 20 ildir burada yaşayırsınız. 
A k i f   H ü s e y n o v: Bәli. 
İ l h a m  Ә l i y e v: Burada yaşayış necәdir? 
A k i f   H ü s e y n o v: Cәnab Prezident, yaşayış yaxşıdır. 

Rayonumuzda, o cümlәdәn kәndlәrimizdә güclü abadlıq-
quruculuq işlәri gedir. Bu әrazidә yaşayan vәtәndaşların 
hamısı islahatla әlaqәdar torpaqla tәmin olunubdur. Mal-
qara saxlayırıq, heyvandarlıqla mәşğul oluruq. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Texnika necә, çatır, çatmır? Sizә 
«Aqrolizinq»dәn bir şey verirlәr, yoxsa yox? Deyin, bilim. 

A k i f  H ü s e y n o v: Bәli, texnika çatır, hәr şey daha da 
yaxşı olacaq. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Bir neçә il bundan әvvәl mәn «Aqro-
lizinq» şirkәti yaratdım ki, dövlәt xaricdәn texnika alıb – 
indi Azәrbaycanın özündә dә istehsal etmәyә başlayıblar, az 
icarә haqqı ilә– fermerlәrә, kәndlilәrә paylasın vә onlar 
bundan istifadә etsinlәr. Bilirsiniz, indi regionların sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramının birinci mәrhәlәsi başa 
çatmaq üzrәdir. Gәlәn ilin fevralında 5 il olacaq vә bu müd-
dәt әrzindә, demәk olar ki, proqram tamamilә icra edilәcәk-
dir. Ancaq növbәti illәr üçün yeni proqram hazırlanır. Ona 
görә mәn bütün icra orqanlarına göstәriş vermişәm ki, hәr 
bir kәndin problemi mәnә deyilmәlidir, göndәrilmәlidir ki, 
biz onu proqrama salaq. Mәn bilirәm, siz bәzi problemlәri 
burada demәyә bir az çәkinirsiniz. Ancaq ümid edirәm ki, 
sizi narahat edәn, çatışmayan mәsәlәlәr mәnә göndәrilә-
cәkdir. Çünki hәr bir kәndin problemi hәll edildiyi tәqdirdә, 
demәk olar ki, ölkәnin hәr bir problemi hәll olunacaqdır. 
Onsuz da böyük layihәlәr icra edilir, böyük investisiyalar 
qoyulur. Elektrik stansiyaları, elektrik xәtlәri, magistral 
yollar, qaz xәtlәri çәkilir. 

Yәqin ki, indi burada qaz yoxdur. 
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A k i f  H ü s e y n o v :Vaxtilә çәkilmiş qaz xәtlәri var. 
Hacıkәndә kimi qaz gәlir. Artıq layihәyә salınıb, kәndә qaz 
verilәcәkdir. 

İ l h a m  Ә l i y e v : Layihәyә salınıb? 
A r i f  S e y i d o v(Xanlar Rayon İcra Hakimiyyәtinin 

başçısı): Cәnab Prezident, qaz xәtti Aşıqlı kәndinә kimi gәlir. 
Hacıkәnddәn bu tәrәfә çәkilmәlidir. 

İ l h a m  Ә l и y e v: Bu tәrәfә dә çәkmәliyik. 
A k i f  H ü s e y n o v: Cәnab Prezident, qaz gәlsә, yaxşı 

olacaq, meşәlәrimizin qırılmasının qarşısı alınacaqdır. 
İ l h a m  Ә l i y e v: İndi bizim ölkәdә әhalinin 80 faizi 

qazla tәmin olunur. Ancaq o da hәqiqәtdir ki, Bakı şәhәri, 
Sumqayıt, Gәncә – bunlar tam  şәkildә  tәmin edilir. 80 faiz 
o demәk deyil ki, hәr bir kәnd tәmin olunur. 20 faizи tәmin 
edilmir. Biz bunu etmәliyik. Özü dә indi qaz var, hasilatı 
artırırıq. Ona görә әn ucqar kәndlәrә dә xәtlәr çәkilmәlidir 
vә biz bunu etmәliyik. Belә olan halda, ekologiya da qoru-
nacaq, meşәlәr dә qırılmayacaq, insanlar da rahat yaşa-
yacaqlar. 

İndi bölgәlәrdә әsas problemlәrdәn biri içmәli sudur. 
Bütün rayonlarda bu problem var, mәn bilirәm. İndi bunun 
hәlli üçün biz xüsusi proqram hazırlayacağıq. 

Ümid edirәm ki, elektrik enerjisi ilә bağlı burada problem 
olmayacaqdır. 

K ә n d   s а k и n l ә r i: Problem yoxdur. 
İ l h a m  Ә l и y e v: Әvvәllәr fasilәlәr var idi. İndi ola bil-

sin ki, gecә vaxtı var. Bәzi hallarda qәzalar olur, hava şәraiti 
pislәşir. Bütövlükdә, biz bu problemi hәll etmişik. Qaz 
probleminin 80 faizini hәll etmişik, qalan hissәsini dә hәll 
edәcәyik. Amma içmәli su problemi çox ciddidir. Ona görә 
xüsusi proqram hazırlanır vә bütün rayonlara içmәli su 
verilәcәkdir. Buna bir neçә il vaxt lazımdır. Mәn ümid edi-
rәm, biz iki-üç ilә bunu etmәliyik. Qalan işlәr dә sahibkar-
lığın inkişafından asılıdır. 
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Әlbәttә, siz burada kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğulsunuz 
бунун üçün dә imkan var. İndi kreditlәr verilir, gәlәcәkdә 
daha da çox verilәcәkdir. Hәr halda, mәn istәyirәm Azәr-
baycanda elә bir yer qalmasın ki, orada ciddi problem olsun. 
Problem onsuz da hәr ölkәdә var. Әn inkişaf etmişölkәyә dә 
baxanda görürsәn ki, orada da yoxsulluq, işsizlik vә 
әdalәtsizlik var. Amma biz yoxsulluğu azaldırıq, 16 faizә 
endirmişik, işsizliyi azaltmışıq.  

 
*** 

 Bununla da prezident İlham Әliyevin regionlara növbәti 
sәfәri başa çatdı. 
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ABŞ DÖVLӘT KATİBİNİN AVRASİYA    
MӘSӘLӘLӘRİ ÜZRӘ MÜŞAVİRİ,  
ATӘT-in MİNSK QRUPUNUN HӘMSӘDRİ 
MӘTYU BRAYZӘ İLӘ GÖRÜŞ   
 
Prezident sarayı 
 
5 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 5-dә Prezident sarayında ABŞ Dövlәt katibinin Avrasiya 
mәsәlәlәri üzrә müşaviri, ATӘT-in Minsk qrupunun amerikalı 
hәmsәdri Mәtyu Brayzәni qәbul etmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycanla ABŞ arasında ikitәrәfli münasi-
bәtlәr, Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişә-
sinin hәlli ilә bağlı aparılan danışıqların hazırkı vәziyyәti, 
Azәrbaycanla ABŞ arasında enerji sahәsindә әmәkdaşlıq vә 
digәr mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparıldı. 
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NATO PARLAMENT ASSAMBLEYASININ 
SӘDRİ JOZE LELLON İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
5 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev martın 

5-dә Prezident sarayında NATO Parlament  Assambleyasının 
sәdri Joze Lellonu qәbul etmişdir. 

Prezident İlham Әliyev Azәrbaycanla NATO Parlament 
Assambleyası arasında әlaqәlәrin uğurla inkişaf etdiyini, 
әmәkdaşlığımızın daha da genişlәndirilmәsi baxımından keçi-
rilәn müzakirәlәrin vә görüşlәrin qarşılıqlı surәtdә faydalı 
olduğunu vurğuladı. 

Joze Lelloн NATO Parlament Assambleyası ilә ölkәmizin 
fәal әmәkdaşlıq etdiyini, әlaqәlәrimizin möhkәmlәndirilmәsi 
istiqamәtindә Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin NATO Par-
lament Assambleyasındakı sәmәrәli fәaliyyәtini qeyd etdi. 

Görüşdә Azәrbaycanla NATO Parlament Assambleyası 
arasında әmәkdaşlığın bundan sonra da genişlәnәcәyinә әmin-
lik ifadә olundu. 
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TÜRKMӘNİSTAN NAZİRLӘR KABİNETİ  
SӘDRИНИН MÜAVİNİ, XARİCİ İŞLӘR NAZİRİ 
RӘŞİD MEREDOVUN RӘHBӘRLİK ETDİYİ 
NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
5 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 5-dә Prezident sarayında Türkmәnistan Nazirlәr Kabi-
netи sәdrinin müavini, Xarici İşlәr naziri Rәşid Meredovun 
rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Rәşid Meredov Türkmәnistan prezidenti Qurbanqulu Ber-
dimяhәmmәdovun salamlarını vә dәrin ehtiramını prezident 
İlham Әliyevә çatdıraraq dedi: «Türkmәnistan prezidenti iki 
ölkә başçısı arasında qurulan әlaqәlәri yüksәk dәyәrlәndirir 
vә bu әlaqәlәri әmәkdaşlığımızın müxtәlif sahәlәrdә inkişa-
fıüçün yaxşıәsas hesab edir». Rәşid Meredov vurğuladı ki, hәr 
iki prezidentin Sankt-Peterburq şәhәrindә keçirdiyi görüş 
ölkәlәrimiz arasında münasibәtlәrin gәlәcәk inkişafına güclü 
tәkan verir. 

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycanla Türkmәnistan arasında 
әlaqәlәrin inkişafından mәmnunluğunu ifadә etdi. Prezident 
İlham Әliyev vurğuladı ki, ölkәlәrimiz arasında müxtәlif sәviy-
yәlәrdә keçirilәn görüşlәr, Türkmәnistan–Azәrbaycan höku-
mәtlәrarası iqtisadi әmәkdaşlıq komissiyasının fәaliyyәti iki-
tәrәfli әlaqәlәrimizin daha da inkişaf etmәsi işinә xidmәt edir. 
Prezident İlham Әliyev Türkmәnistan prezidenti Qurbanqulu 
Berdimяhәmmәdovun salamlarına görә minnәtdarlığını bildir-
di vә onun da salamlarını Türkmәnistanın dövlәt başçısına 
çatdırmağı xahiş etdi. 
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PAKİSTANIN ÖLKӘMİZDӘKİ SӘFİRİ 
CAVİD QUREYŞİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
6 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 6-da Prezident sarayında Pakistan İslam Respub-
likasının ölkәmizdәki Fövqәladә vә Sәlahiyyәtli sәfiri Cavid 
Qureyşini diplomatik fәaliyyәtinin başa çatması ilәәlaqәdar 
qәbul etmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycanla Pakistan arasında 
dostluq әlaqәlәrinin bütün istiqamәtlәrdә müvәffәqiyyәtlә 
inkişaf etdiyini vurğulayaraq, sәfir kimi, Cavid Qureyşinin 
ölkәmizdә fәaliyyәti dövründә bu әlaqәlәrin daha da geniş-
lәnmәsinә töhfә verdiyini bildirdi. Sәfir ölkәmizdә diplomatik 
fәaliyyәti dövründә Azәrbaycan hökumәti vә şәxsәn prezident 
İlham Әliyev tәrәfindәn göstәrilәn diqqәtә görә minnәt-
darlığını bildirdi vә iki ölkә arasında münasibәtlәrin bundan 
sonra da möhkәmlәnәcәyinә әminliyini söylәdi. 

 
 
 
 



 123

 
 
 
«İNTERNATİONAL CRİSİS GROUP»UN 
DİREKTOR MÜAVİNİ NİKOLAS QRONONУ  
İLӘ GÖRÜŞ  

 
Prezident sarayı 

 
6 mart 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 6-da Prezident sarayında «İnternational Crisis Group»un 
direktor müavini Nikolas Qrononuну  qәbul etmişdir. 

Görüşdә regionda gedәn proseslәr, Ermәnistan–Azәrbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli ilә bağlı danışıqlara 
dair fikir mübadilәsi aparıldı. 
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YUNANISTAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ 
CӘNAB KAROLOS PAPULİASA 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Ölkәnizin milli bayramı – Müstәqillik günü münasi-

bәtilә Sizi vә Sizin simanızda bütün xalqınızı sәmimi-qәlbdәn 
tәbrik edirәm. 

Ümidvaram ki, Azәrbaycan–Yunanıstan dövlәtlәrarası 
münasibәtlәri bundan sonra da dostluq әlaqәlәrimizin, qar-
şılıqlı faydalı әmәkdaşlığımızın möhkәmlәnmәsi üçün geniş 
meydan açacaqdır. 

Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә uğurlar, dost Yu-
nanıstan xalqına әmin-amanlıq vә firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 mart 2008-ci il 
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BANQLADEŞ XALQ RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ 
CӘNAB İACUDDİN ӘHMӘDӘ 

 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Banqladeşin milli bayramı – Müstәqillik günü müna-

sibәtilә Sizә vә bütün xalqınıza әn sәmimi tәbriklәrimizi 
yetirirәm. 

Ümidvaram ki, Azәrbaycan ilә Banqladeş arasındakı 
dostluq vә әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin inkişafı daim xalq-
larımızın mәnafelәrinә xidmәt edәcәkdir. 

Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә uğurlar, dost Ban-
qladeş xalqına sülh vә rifah arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 mart 2008-ci il 
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PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB PӘRVİZ MÜŞӘRRӘFӘ 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Milli bayramınız – Pakistan günü münasibәtilә Sizә vә 

Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan vә Azәrbaycan 
xalqı adından әn sәmimi tәbriklәrimizi yetirmәkdәn mәm-
nunluq duyuram. 

Bu gün Azәrbaycan–Pakistan әmәkdaşlığı müvәffәqiy-
yәtlә inkişaf etmәkdә vә möhkәmlәnmәkdәdir. Әminәm ki, 
dost ölkәlәrimiz arasında siyasi, iqtisadi әlaqәlәrin dәrin-
lәşmәsi, ikitәrәfli münasibәtlәrimizin әhatә dairәsinin geniş-
lәnmәsi yolunda sәylәrimiz bundan sonra da xalqlarımızın 
mәnafelәrinә xidmәt edәcәkdir. 

Bu xoş gündә Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә uğur-
lar, qardaş Pakistan xalqına sülh, sabitlik vә әmin-amanlıq 
arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakы, 7 mart 2008-ci il 
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İRLANDİYANIN PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLӘRİ 
XANIM MERİ MAKALİSӘ 
 
Hörmәtli xanım Prezident! 
İrlandiyanın milli bayramı – Müqәddәs Patrik günü 

münasibәtilә Sizә vә bütün xalqınıza әn sәmimi tәbriklәri-
mizi yetirirәm. 

Әminәm ki, Azәrbaycan–İrlandiya münasibәtlәri daim 
dostluq vә әmәkdaşlıq mәcrasında inkişaf edәcәkdir. 

Bu әlamәtdar gündә Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә 
uğurlar, dost xalqınıza әmin-amanlıq vә firavanlıq dilәyi-
rәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 mart 2008-ci il 
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NAMİBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLӘRİ 
CӘNAB HİFİKEPUNYE POHAMBAYA 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Namibiyanın milli bayramı– Müstәqillik elan edilmәsi 

günü münasibәtilә Sizi vә bütün xalqınızı tәbrik edirәm. 
Ümidvaram ki, ölkәlәrimiz arasında münasibәtlәr dostluq 

vә әmәkdaşlıq yolu ilә inkişaf edәcәkdir. 
Sizә әn xoş arzularımı yetirir, dost xalqınıza sülh vә 

tәrәqqi dilәyirәm. 
 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 mart 2008-ci il 
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TUNİS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLӘRİ 
CӘNAB ZEYNULABİDİN BEN ӘLİYӘ 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Ölkәnizin milli bayramı– Müstәqillik günü münasi-

bәtilә Sizi vә Sizin simanızda bütün xalqınızı sәmimi-qәlbdәn 
tәbrik edirәm. 

Ümidvaram ki, Azәrbaycan ilә Tunis arasındakı dostluq 
vә әmәkdaşlıq münasibәtlәri xalqlarımızın mәnafelәrinә uy-
ğun olaraq bundan sonra da inkişaf edәcәk vә genişlә-
nәcәkdir. 

Sizә әn xoş arzularımı yetirir, dost Tunis xalqına sülh vә 
tәrәqqi dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 mart 2008-ci iл 
 
 

 



 130

 
 
 
NATO BAŞ KATİBİNİN CӘNUBİ QAFQAZ VӘ 
ORTA ASİYA ÜZRӘ XÜSUSİ NÜMAYӘNDӘSİ 
ROBERT SİMMONSUN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
7 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 7-dә Prezident sarayında NATO Baş katibinin Cәnubi 
Qafqaz vә Orta Asiya üzrә xüsusi nümayәndәsi Robert 
Simmonsun başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Robert Simmons NATO-nun Baş katibi Yaap de Hoop 
Sxefferin salamlarını prezident İlham Әliyevә çatdırdı, NATO 
ilә Azәrbaycan arasında әlaqәlәrin yaxşı sәviyyәdә olduğunu 
vurğuladı. Robert Simmons NATO-nun üzvü olan ölkәlәrin 
dövlәt vә hökumәt başçılarının Buxarestdә keçirilәcәk sam-
mitindә Baş katib Sxefferin Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev-
lә görüşüнц sәbirsizliklә gözlәdiyini bildirdi. 

Dövlәtimizin başçısı NATO-nun Baş katibi Yaap de Hoop 
Sxefferin salamlarına görә minnәtdarlığını bildirdi, onun da 
salamlarını NATO-нун Baş katibinә çatdırmağı xahiş etdi. 
Prezident İlham Әliyev NATO ilә ölkәmizin müvafiq struktur-
ları arasında әmәkdaşlığın uğurla davam etdiyini bildirdi, 
Buxarestdә keçirilәcәk sammitin Azәrbaycan–NATO әmәk-
daşlığının gәlәcәkdә dә inkişaf etdirilmәsi baxımından әhәmiy-
yәtli olacağını vurğuladı. 
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AVROPA İTTİFAQININ ORTA ASİYA ÜZRӘ 
XÜSUSİ NÜMAYӘNDӘSİ PYER MORELİN 
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ 
GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
7 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 7-dә Prezident sarayında Avropa İttifaqının Orta 
Asiya üzrә xüsusi nümayәndәsi Pyer Morelin başçılıq etdiyi 
nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Görüşdә Avropa İttifaqı, Azәrbaycan vә Orta Asiya arasın-
da әmәkdaşlığın hazırkı vәziyyәti vә perspektivlәri ilә bağlı 
fikir mübadilәsi aparıldı. 
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8 MART BEYNӘLXALQ QADINLAR GÜNÜ 
MÜNASİBӘTİLӘ AZӘRBAYCAN QADINLARINA 
TӘBRİK 
 
Hörmәtli xanımlar! 
Sizi, bütün Azәrbaycan qadınlarını 8 Mart Beynәlxalq 

Qadınlar günü münasibәtilә sәmimi-qәlbdәn tәbrik edir, hәr 
birinizә cansağlığı, sәadәt vә işlәrinizdә uğurlar arzulayıram. 

Xalqımıza mәxsus zәngin milli-mәdәni dәyәrlәrin әsrlәr 
boyu qorunub saxlanmasında vә yaşadılmasında Azәrbay-
can qadınının misilsiz xidmәtlәri vardır. Onun vәtәnpәr-
vәrliyi, nәcibliyi vә müdrikliyi tariximizin hәr bir dövründә 
özünü büruzә vermişdir. İnsanların daim әmin-amanlıq 
içәrisindә yaşamaları kimi xoş mәram sülhpәrvәr anaları-
mızın simasında bu gün dә parlaq müdafiәçisini tapır. Azәr-
baycan qadını üzәrinә düşәn sosial yükün ağırlığına baxma-
yaraq, daim cәmiyyәtimizin mәnәvi dayağı olmuş, mürәkkәb 
ictimai-siyasi dәyişikliklәrin yaşandığı vaxtlarda әsl dәyanәt 
vә әzmkarlıq nümayiş etdirmişdir. 

Hüquq vә azadlıqları tam tәmin edilmiş Azәrbaycan 
qadınının bugünkü yüksәk ictimai mövqeyi tәqdirәlayiqdir. 
Uzun illәrdәn bәri respublikamızın iqtisadi, siyasi-ictimai vә 
mәdәni hәyatının fәal iştirakçısı kimi, onun milli dövlәt 
quruculuğu işinә, ölkәnin dünyada analoqu olmayan sürәtlә 
dinamik inkişafına verdiyi töhfәlәr müstәsna әhәmiyyәt kәsb 
edir. Elm, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә digәr sahәlәrdә 
yaxından iştirakı Azәrbaycan qadınının böyük potensiala 
malik olduğunu göstәrir, onun nüfuzunu daha da artırır. 
Ölkәmizdә bәrqәrar olmuş demokratik mühit qadınlarımıza 
öz istedad vә bacarıqlarını gәlәcәkdә dә tam gerçәklәşdirә 
bilmәlәri üçün lazımi әlverişli şәrait yaradır. 



 133

Әmin olduğumu bildirirәm ki, hәr bir Azәrbaycan öv-
ladının kiçik yaşlardan xalqımıza vә onun mәdәniyyәtinә, 
milli-mәnәvi sәrvәtlәrә, adәt-әnәnәlәrimizә sonsuz sәdaqәt, 
dәrin hörmәt ruhunda tәrbiyә olunması kimi şәrәfli vә mә-
suliyyәtli işin hәyata keçirilmәsi üçün qadınlarımız bundan 
sonra da var qüvvәlәrini әsirgәmәyәcәklәr. 

Bayramınız mübarәk olsun! 
İLHAM ӘLİYEV 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 7 mart 2008-ci il 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV 
MÜQӘDDӘS TAXT-TACIN DÖVLӘT KATİBİ, 
KARDİNAL TARÇİZİO BERTONENİ QӘBUL 
ETMİŞDİR 
 

Prezident sarayı 
 

7 mart 2008-ci il 
 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 
martın 7-dә Prezident sarayında Müqәddәs taxt-тacın Dövlәt 
katibi, kardinal Tarçizio Bertoneni qәbul etmişdir. 

Prezident İlham Әliyev hörmәtli qonağa müraciәtlә dedi: 
Mәn çox şadam ki, siz Azәrbaycana sәfәr edirsiniz vә 
bilirәm ki, çox böyük vә maraqlı proqramınız var. Yәqin ki, 
proqramın әsas hissәsi bu günә düşür. Biz birlikdә Roma 
katolik kilsәsinin açılışında iştirak edәcәyik. Bu çox mühüm 
vә önәmli hadisәdir vә mәn әminәm ki, Azәrbaycanda yaşa-
yan bütün katoliklәr bu gün sevinc içindәdirlәr. Eyni zaman-
da, sizin sәfәriniz imkan verir ki, münasibәtlәrimizi bir dә 
nәzәrdәn keçirәk vә gәlәcәk fәaliyyәt haqqında danışaq. Bir 
daha sizi salamlayıram. 

Kardinal Tarçizio Bertone qәbula görә dövlәtimizin başçısına 
tәşәkkür edәrәk dedi: Mәn Azәrbaycana sәfәrimi xüsusilә çox 
vacib hesab edirәm. Çünki bildiyiniz kimi, bu sәfәrlә bağlı 
qәrarımızı çoxdan qәbul etmişdik. İndi isә onun baş tutmasın-
dan çox razıyıq. Eyni zamanda, sәfәrin önәmliliyi, vacibliyi ilә 
yanaşı, xüsusilә Azәrbaycanda müxtәlif dinlәr vә müxtәlif 
icmaların çox gözәl sülh şәraitindә, tolerantlıq vә dözümlülük 
şәraitindә birgә yaşamasını olduqca yüksәk qiymәtlәndiririk. 
Azәrbaycanın bu adәt-әnәnәsini nümunәvi hesab edirik. Cәnab 
Prezident, Roma Papaсы XVI Benediktin әn xoş arzularını vә 
әn sәmimi salamlarını Sizә çatdırırıq. 
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Dövlәtimizin başçısı Roma Papasы XVI Benediktin sa-
lamlarına görә minnәtdarlığını bildirdi, özünün dә salamlarını 
vә ehtiramını ona çatdırmağı xahiş etdi. 

 
Müqәddәs Mәryәm Ana kilsәsinin rәsmi açılışı 

mәrasimindә nitq 
 
Hörmәtli cәnab kardinal Bertone! 
Hörmәtli xanımlar vә cәnablar! 
Hörmәtli din xadimlәri! 
Mәn sizin hamınızı ürәkdәn salamlayıram, bütün qo-

naqlara Azәrbaycana «Xoş gәlmisiniz!» deyirәm. 
Bu gün bizim hәyatımızda çox әlamәtdar vә unudulmaz 

bir gündür. Azәrbaycanda katolik kilsәsi açılır vә mәn bu 
münasibәtlә Azәrbaycanda yaşayan bütün katoliklәri ürәk-
dәn tәbrik edirәm. Bu hadisә onu göstәrir ki, Azәrbaycanda 
dinlәrarası münasibәtlәr çox yüksәk sәviyyәdәdir. Bu sahәdә 
görülәn işlәr, tәdbirlәr Azәrbaycanın hәrtәrәfli inkişafına 
xidmәt göstәrir. Çünki hәr bir ölkәnin normal, uğurlu inki-
şafı üçün iqtisadi vә siyasi uğurlarla bәrabәr, sülh olmalıdır, 
әmin-amanlıq, sabitlik olmalıdır, millәtlәrarası vә dinlәrarası 
münasibәtlәr yaxşı sәviyyәdә olmalıdır. Biz bütün bunları 
Azәrbaycanda görürük. Azәrbaycan xalqı әsrlәr boyu bütün 
başqa xalqlarla mehribanlıq şәraitindә yaşamışdır, Azәrbay-
canın tarixindә heç vaxt milli, yaxud da dini zәmindә nәinki 
münaqişә, hәtta narazılıq da olmamışdır. Azәrbaycanda 
yaşayan insanlar bütün bunları çox yaxşı bilirlәr. Әlbәttә, 
burada dövlәt siyasәtinin çox önәmli rolu vardır. Eyni 
zamanda, Azәrbaycanda yaşayan insanların qәlbindә olan 
qardaşlıq, mehribanlıq duyğuları çox mühüm rol oynayır. 

Biz bu gün hörmәtli Dövlәt katibi ilә Vatikan–Azәr-
baycan münasibәtlәrinin müxtәlif sahәlәrini müzakirә etdik. 
Biz, ümumiyyәtlә, bu sәfәrә çox böyük diqqәt göstәririk vә 
qiymәt veririk. Çünki bu onu göstәrir ki, Vatikanla Azәr-
baycan arasında mövcud olan möhkәm әlaqәlәr daha da 
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möhkәmlәnir. Bu әlaqәlәrin inkişafında Azәrbaycan xal-
qının ümummilli lideri Heydәr Әliyevin Vatikana 1997-ci 
ildә etdiyi sәfәri xüsusilә qeyd etmәk istәyirәm. O sәfәrdәn 
sonra münasibәtlәr, demәk olar ki, yeni pillәyә qalxmışdır. 
Şübhәsiz ki, 2002-ci ildә Roma Papası II İohann Pavelin 
Azәrbaycana tarixi sәfәri dә bu münasibәtlәrin inkişafında 
çox böyük rol oynamışdır. Biz hamımız hәmin sәfәri yaxşı 
xatırlayırıq. O doğrudan da tarixi bir sәfәr idi vә bir daha 
göstәrdi ki, Azәrbaycan, müstәqil ölkәmiz bütün istiqa-
mәtlәrdә böyük uğurlara nail olubdur. Eyni zamanda vә ilk 
növbәdә, millәtindәn, dinindәn asılı olmayaraq, Azәrbay-
canda yaşayan bütün insanlar eyni hüquqlara malikdirlәr, 
bәrabәrdirlәr vә bu, ölkәmizin gәlәcәyi üçün çox vacib 
amildir. 

Mәn Vatikana öz sәfәrimi dә xatırlayıram. 2005-ci ildә 
Vatikanda olarkәn orada keçirilәn danışıqlar, müzakirәlәr 
bir daha imkan verdi ki, ikitәrәfli münasibәtlәrimizi tәhlil 
edәk. Bugünkü tәdbirin baş vermәsi üçün o vaxt lazımi 
tәdbirlәr görülmüşdü. Bakıda kilsәnin tikintisi üçün çox 
gözәl yer ayrılmışdır vә qısa müddәt әrzindә gözәl kilsә 
tikilmişdir. Mәn bu hadisәyә müxtәlif aspektlәrdәn yana-
şıram. İlk növbәdә, bu gün Azәrbaycanda yaşayan katolik-
lәrin bayramıdır. Katolik kilsәsinin fәaliyyәtә başlaması 
onların böyük bayramıdır. Digәr tәrәfdәn, bu, tarixi hәqi-
qәtin bәrpasıdır. Çünki biz bilirik ki, XX әsrin әvvәllәrindә 
Azәrbaycanda katolik kilsәsi tikilmişdir, lakin bolşevik 
inqilabından sonra o dağıdılmışdır. Bu gün kilsәnin tikilib 
istifadәyә verilmәsi o tarixi hәqiqәtin bәrpası demәkdir. 
Digәr tәrәfdәn, әminәm, dünyada yaşayan bütün katoliklәr 
üçün çox vacib vә әlamәtdar hadisәdir ki, Azәrbaycanda bu 
kilsә tikilibdir. Bu bir daha onu göstәrir ki, Azәrbaycanda 
dini dözümlülük, dini tolerantlıq çox yüksәk sәviyyәdәdir. 
Bu bizim böyük sәrvәtimizdir. Azәrbaycanda bütün xalqla-
rın, dinlәrin nümayәndәlәrinin bir ailә kimi, qardaşlıq, 
mehribanlıq şәraitindә yaşaması bizim ölkәmizi güclәndirir. 
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Ölkәni güclәndirәn müxtәlif amillәr var. Hәm siyasi nüfuz, 
hәm iqtisadi potensial, hәm sosial mәsәlәlәrin hәlli vә hәm 
dә digәr mәsәlәlәr. Ancaq millәtlәrarası münasibәtlәr, xüsu-
silә çoxmillәtli ölkәlәrdә çox böyük әhәmiyyәt kәsb edәn 
mәsәlәdir. 

Azәrbaycan çoxmillәtli ölkәdir. Biz bununla fәxr edirik 
vә Azәrbaycanda yaşayan bütün milli azlıqlara öz qayğımızı 
göstәririk vә bundan sonra da göstәrәcәyik. Azәrbaycan o ölkә-
dir ki, burada bütün dinlәr sәrbәst fәaliyyәt göstәrir.Eyni 
zamanda, din dövlәtdәn ayrıdır, Azәrbaycan dünyәvi dövlәt-
dir vә bu da bizim üçün çox vacib olan mәsәlәdir. Biz bütün 
dinlәrә böyük hörmәtlә yanaşırıq vә Azәrbaycanda bütün 
dinlәrin fәaliyyәti üçün şәrait var. 

Bir daha demәk istәyirәm ki, hesab edirәm, bugünkü 
hadisә gәlәcәk üçün dәçox mühüm rol oynayacaqdır. 
Azәrbaycanın gәlәcәk inkişafı, dünya birliyinә inteqrasiyası, 
Avropa ilә olan gözәl münasibәtlәrinin davam etdirilmәsi, 
Avropa İttifaqının qonşuluq siyasәti çәrçivәsindә uğurlu 
fәaliyyәtin davam etdirilmәsi üçün bu hadisә çox vacib rol 
oynayır. Әlbәttә, yenә deyirәm, ilk növbәdә, Azәrbaycanda 
yaşayan katoliklәr üçün bu gün böyük bayramdır. Mәn bu 
bayram münasibәtilә bütün katoliklәri tәbrik etmәk 
istәyirәm. 

Гeyd etmәk istәyirәm ki, biz kilsәnin tikilmәsinә çox 
böyük diqqәt göstәrmişik – hәm yerin seçilmәsindә, hәm dә 
lazımi sәnәdlәrin hazırlanmasında. Mәn çox şadam ki, bu 
gün biz hörmәtli kardinal Bertone hәzrәtlәri ilә bәrabәr bu 
kilsәnin açılışında iştirak edirik. Bir daha demәk istәyirәm 
ki, bundan sonra da Azәrbaycanda bütün millәtlәr dövlәt 
tәrәfindәn qayğı ilә әhatә olunacaqlar. Azәrbaycanda 
bundan sonra da heç vaxt nә milli, nә dә dini zәmindә heç 
bir problem olmayacaqdır. Bütün milli azlıqlar bizim qar-
daşlarımızdır. Azәrbaycanda yaşayan bütün dinlәrin nüma-
yәndәlәri bizim qardaşlarımızdır vә bu qardaşlıq davam 
etdirilәcәkdir. Azәrbaycan dostluq ölkәsidir, qardaşlıq ölkә-
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sidir. Azәrbaycan o ölkәdir ki, uğurla inkişaf edir, irәliyә 
baxır vә tәrәqqi yolunu seçibdir. 

Әziz dostlar, bu gözәl hadisә münasibәtilә sizi bir daha 
tәbrik edirәm, sizә cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ 
olun. 

*** 
 
Açılış mәrasimindә Vatikanın Dövlәt katibi Tarçizio Ber-

tone, Qafqaz Müsәlmanları İdarәsinin sәdri şeyxülislam Al-
lahşükür Paşazadә, Bakı vә Xәzәryanı yeparxiyasının sәdri 
Aleksandr Ata, Dağ yәhudilәrinin sәdri Semyon Иxiilov vә Va-
tikan Dövlәtinin Azәrbaycandakı apostol nunsisi Klaudio Qu-
cerotti çıxış etmişlәr. 

 
*** 

 
Mәrasimin rәsmi hissәsi Azәrbaycan Dövlәt Xor Kapel-

lasının ifası ilә başa çatdı.Tәdbir iştirakçıları әlamәtdar ha-
disә münasibәtilә bir daha tәbriklәrini yetirdilәr. 

Prezident İlham Әliyev Roma Papasi II İohann Pavelin 
Azәrbaycana sәfәrini әks etdirәn fotostendә baxdı. Dövlәti-
mizin başçısına Müqәddәs Mәryәm Ana kilsәsinin şәkillәrin-
dәn ibarәt albom nümayiş etdirildi. 

Sonra prezident İlham Әliyev vә Vatikanın Dövlәt katibi 
kardinal Tarçizio Bertone kilsәnin әrazisindә görülәcәk әlavә 
işlәr barәdә danışdılar. 

Azәrbaycan prezidenti bir daha tәbriklәrini yetirdi. 
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BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ GEORGİ PIRVANOVUN 
AZӘRBAYCANA İŞGÜZAR SӘFӘRİ 

 
10 mart 2008-ci il 
 
Martın 10-da Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti 

Georgi Pırvanov Azәrbaycan Respublikasına üçgünlük işgüzar 
sәfәrә gәlmişdir. 

Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеропортунда ali qonağın 
şәrәfinә Fәxri qarovul dәstәsi düzülmüşdü. 

Bolqarıstan prezidentini Baş nazirin müavini Abid Şәrifov 
vә digәr rәsmi şәxslәr qarşıladılar. 

Hava limanının ali qonaqlar üçün salonunda prezident 
Georgi Pırvanov vә Baş nazirin müavini Abid Şәrifov arasında 
qısa protokol söhbәti oldu. 
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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ GEORGİ PIRVANOV ИЛЯ 
TӘKBӘTӘK GÖRÜŞÜ  
 
Prezident sarayı 
 
10 mart 2008-ci il 
 
Martın 10-da Prezident sarayında Azәrbaycan prezi-

denti İlham Әliyevin Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanov 
иля tәkbәtәk görüşü olmuşdur. Dövlәtimizin başçısı Bolqarıstan 
rәhbәrini Prezident sarayının hәyәtindә sәmimiyyәtlә qar-
şıladı. 

Sonra keçirilәn tәkbәtәk görüşdә Azәrbaycan ilә Bolqa-
rıstan arasında ikitәrәfli әlaqәlәrin bütün istiqamәtlәrdә– 
siyasi, iqtisadi, mәdәni vә digәr sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyi 
vә qarşılıqlı münasibәtlәrin daha da genişlәndirilmәsi üçün 
böyük perspektivlәrin olduğu bildirildi. 

Dövlәt başçıları sәviyyәsindә qarşılıqlı sәfәrlәrin әhәmiy-
yәtinin vurğulandığı görüşdә ikitәrәfli әmәkdaşlıqla, regional 
vә beynәlxalq mәsәlәlәrlә bağlı fikir mübadilәsi aparıldı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ БОЛГАРЫСТАН 
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН GENİŞ  
TӘRKİBDӘ GÖRÜŞЦ  
 

Prezident sarayı 
 

10 mart 2008-ci il 
 

Martın 10-da Prezident sarayında Azәrbaycan prezi-
denti İlham Әliyevin vә Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırva-
novun nümayәndә heyәtlәrinin iştirakı ilә geniş tәrkibdә 
görüşü olmuşdur. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Hörmәtli cәnab Prezident! 
Hörmәtli qonaqlar! 
Mәn sizin hamınızı Azәrbaycanda ürәkdәn salamlayıram, 

xoş gәlmisiniz! 
Biz sizin sәfәrinizә çox böyük әhәmiyyәt veririk. Әminәm 

ki, bu sәfәr çox uğurlu olacaq vә iki ölkә arasında dostluq 
münasibәtlәri uğurla davam edәcәkdir. 

Biz bu gün Sizinlә tәkbәtәk görüşümüzdә ikitәrәfli müna-
sibәtlәrin bütün aspektlәrini müzakirә etdik, eyni zamanda, 
regional mәsәlәlәrә toxunduq vә bu mәsәlәlәrdә bizim 
mövqeyimiz üst-üstә düşür. 

Münasibәtlәrimizin inkişafı üçün dә gözәl şәrait var. Çox 
güclü siyasi әlaqәlәr, yaranan vә möhkәmlәnәn iqtisadi 
potensial, humanitar sahәdә әmәkdaşlığın inkişafı– bütün bu 
mәsәlәlәr çox vacibdir. Şübhә etmirәm ki, sәfәrinizin nәticәsi 
olaraq, bu münasibәtlәr daha da sürәtlә inkişaf edәcәkdir. 

G e o r g и   P ы r v a n o v: Hörmәtli cәnab Prezident! 
Hörmәtli nümayәndә heyәtinin üzvlәri! 
İlk növbәdә, mәni ölkәnizә dәvәt etdiyinizә görә vә Sizinlә 

mәsәlәlәri müzakirә etmәk imkanı yaratdığыnıza görә min-
nәtdarlığımı bildirirәm. Demәk olar ki, aramızda aparılan 
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dolğun dialoq bu gün әn yüksәk sәviyyәdәdir. Әlbәttә ki, bu 
dialoq nәinki ikitәrәfli maraqlara xidmәt edir, eyni zaman-
da, bir-biri ilә qonşuluqda olan regionlarda yerlәşәn iki 
tәrәfin dialoqu demәkdir. 

Bolqarıstan Azәrbaycan ilә Avropa İttifaqı arasında 
әmәkdaşlığı çox müsbәt dәyәrlәndirir vә Azәrbaycanı Aİ 
üçün obyektiv olaraq yaxın tәrәfdaş sayır. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
ВЯ BOLQARISTAN PREZИDENTИ  
GEORGI PIRVANOVUN МЯТБУАТ  
ЦЧЦН BӘYANATЛАРЫ  
 
Prezident sarayı 
 

10 mart 2008-ci il 
 

       Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevin bәyanatı  
 

Hörmәtli cәnab Prezident! 
Hörmәtli qonaqlar, xanımlar vә cәnablar! 
İlk növbәdә, cәnab Prezident, mәn Sizi vә nümayәndә 

heyәtini Azәrbaycanda sәmimiyyәtlә salamlayıram, ölkәmizә 
xoş gәlmisiniz! 

Bizim aramızda başlanan vә uğurla davam etdirilәn siyasi 
dialoq iki ölkә arasında münasibәtlәrin inkişafına çox güclü 
tәkan vermişdir. Biz bir müddәt bundan әvvәl qarşılıqlı rәs-
mi sәfәrlәr etmişdik vә o sәfәrlәr çәrçivәsindә ikitәrәfli 
münasibәtlәrin bütün sahәlәrini әhatә edәn çoxsaylı sәnәdlәr 
imzalanmışdır. 

Bu gün siz Azәrbaycanda işgüzar sәfәrdәsiniz. Bu da çox 
gözәl әlamәtdir vә onu göstәrir ki, bizim aramızda olan әla-
qәlәr çox möhkәm xarakter daşıyır. Bugünkü görüşdә 
müzakirә olunan mәsәlәlәr bir daha onu göstәrir ki, Bolqa-
rıstan–Azәrbaycan münasibәtlәri çox yüksәk sәviyyәdәdir. 
Biz ikitәrәfli formatda çox geniş müzakirәlәr aparmışıq. 
Hәm siyasi, hәm iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı üçün lazımi 
tәdbirlәrin görülmәsi barәdә müvafiq göstәrişlәr vermişik. 
Siyasi sahәdә münasibәtlәr hәm ikitәrәfli formatda çox 
yüksәk sәviyyәdәdir, hәm dә Avropa İttifaqının üzvü kimi, 
Bolqarıstan Azәrbaycanın Avropa İttifaqının «Yeni qonşu-
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luq siyasәti»nә qoşulması ilә әlaqәdar bizә öz dәstәyini 
göstәrir. Eyni zamanda, iqtisadi münasibәtlәrin inkişafı üçün 
gözәl potensial mövcuddur. Hәm Bolqarıstan, hәm dә Azәr-
baycan iqtisadi cәhәtdәn çox sürәtlә inkişaf edәn ölkәlәrdir. 
Әlbәttә ki, artan iqtisadi imkanlarımız qarşılıqlı ticarәtin, 
qarşılıqlı investisiyaların davam etdirilmәsinә kömәk 
göstәrәcәkdir. 

Biz bu gün humanitar sahәdә münasibәtlәrin tәhlilini 
aparmışıq vә bu sahәdә dә münasibәtlәrin hәrtәrәfli inkişafı 
üçün çox gözәl imkanlar var. 

Bu gün eyni zamanda, bizi narahat edәn mәsәlәlәr dә 
müzakirә edildi. Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişәsinin hәlli yolları müzakirә olundu vә Azәrbaycan 
bir daha öz mövqeyini bәyan etdi ki, bu münaqişә yalnız vә 
yalnız ölkәmizin әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll olunmalı 
vә etnik tәmizlәmә siyasәtindәn әziyyәt çәkәn soydaşlarımız 
qeyd-şәrtsiz öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Hesab 
edirik ki, bizimlә әmәkdaşlıq edәn ölkәlәr, xüsusilә Avropa 
İttifaqı bu mәsәlәnin hәlli üçün öz sәylәrini davam etdir-
mәlidir. 

İşğalçı dövlәtә çox açıq vә aydın bir mesaj göndәrilmәlidir 
ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstәqil olmayacaq, heç vaxt 
heç bir ölkә Dağlıq Qarabağın müstәqilliyini tanımayacaq-
dır. Belә olan halda ümid edirәm ki, danışıqlar prosesi daha 
da sürәtlә gedәcәk, Ermәnistanda vә separatist qurumda 
yaşanan bәzi ümidlәr artıq sona çatacaqdır. 

Bu gün biz energetika sahәsindә әmәkdaşlığın müxtәlif 
aspektlәrini müzakirә etdik. Bu sahәdә dә gözәl imkanlar 
var.  Hәm Azәrbaycan, hәm dә Bolqarıstan Avropanın ener-
ji tәhlükәsizliyi üçün әvәzolunmaz ölkәlәrdir. Bizim әmәk-
daşlığımız eyni zamanda, Xәzәr dәnizi–Qara dәniz әmәk-
daşlığı çәrçivәsindә çox mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Azәr-
baycan çox böyük neft-qaz ehtiyatlarına malikdir. Biz artıq 
neft, qaz ixrac edәn ölkәyә çevrilmişik. Bu il Azәrbaycanda 
50 milyon tondan çox neft hasil edilәcәkdir. Әn minimum 
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hesablamalara görә, Azәrbaycanda qaz ehtiyatları 2 trilyon 
kubmetr hәcmindәdir ki, bu da bundan sonra uzun illәr, 
onilliklәr әrzindә hәm ölkәmizi, hәm qonşu ölkәlәri vә hәm 
dә Avropanı qazla tәmin etmәk üçün bizә gözәl imkanlar 
yaradır. 

Bizim çoxşaxәli nәqliyyat infrastrukturumuz var. Azәr-
baycanın enerji resurslarını dünyaya dörd neft-qaz kәmәri 
çıxarır. Gәlәcәkdә nәzәrdә tutulan bütün proqramlar icra 
olunduğu tәqdirdә Azәrbaycan Avropa bazarına neft-qaz 
ixrac edәn çox etibarlı bir ölkәyә çevrilәcәkdir. 

Eyni zamanda, mәn cәnab prezidenti mәlumatlandırdım 
ki, bu yaxınlarda biz Bakı–Tbilisi–Qars dәmir yolunun 
tikintisinә başlayacağıq. Bütün üçtәrәfli razılaşmalar artıq 
hәll olunub vә bu dәmir yolu Avropanı Asiya ilә birlәşdirә-
cәk vә belәliklә, hәm iqtisadi, hәm siyasi әmәkdaşlığın 
inkişafına kömәk edәcәkdir. 

Bir sözlә, demәk istәyirәm ki, Bolqarıstan prezidentinin 
Azәrbaycana sәfәrini mәn çox yüksәk qiymәtlәndirirәm. Bu 
sәfәrә çox böyük әhәmiyyәt veririk. Әminәm ki, sәfәrin nәti-
cәlәri çox müsbәt, çox uğurlu olacaqdır vә bizim ikitәrәfli 
münasibәtlәrimizin inkişafı üçün çox gözәl vә yeni imkanlar 
yaranаъагдыр. Eyni zamanda, bir daha demәk istәyirәm ki, 
bizim münasibәtlәrimiz ikitәrәfli formatdan çıxır, regional 
formata daxil olur vә bu formatda Xәzәr dәnizi–Qara dәniz 
әmәkdaşlığının perspektivlәri çox ümidverici vә gözәldir. 

Mәn Bolqarıstan prezidentini bir daha Azәrbaycanda 
ürәkdәn salamlayıram vә bütün qonaqlara bir daha «Xoş 
gәlmisiniz!» deyirәm. 

 
Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovun bәyanatı  
 
Cәnab Prezident! 
Mәn Sizә öz minnәtdarlığımı bildirirәm. Sizin ver-

diyiniz yüksәk qiymәtlә şәrikәm, çünki bizim hazırkı sәfә-
rimiz siyasi dialoqun bir hissәsidir. Xüsusәn dә son 3-4 il 
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әrzindә apardığımız dialoqun vacib bir elementidir. Bu 
dialoq açıqdır vә onun yaxşı nәticәlәri var. Tәbii ki, hazırda 
qarşılıqlı münasibәtlәrimiz yeni bir formada inkişaf edә 
bilәr. Çünki birincisi, Bolqarıstan indi Avropa İttifaqının 
üzvüdür vә artıq fәrdi qaydada mәsuliyyәt daşıyır. Bu mә-
suliyyәt mәhz fәal siyasәtin hәyata keçirilmәsinә aiddir. Yәni 
Avropa İttifaqının «Yeni qonşuluq siyasәti»ndә ölkәmiz öz 
sәylәrini göstәrmәkdәdir. O ki qaldı Azәrbaycan Respubli-
kasına, burada әmәkdaşlığımızın, qarşılıqlı әlaqәlәrimizin 
bütün istiqamәtlәrindәn söhbәt gedir. İlk növbәdә dә enerji 
sektoru xüsusi olaraq nәzәrdә tutulur ki, Siz bunu burada öz 
bәyanatınızda qeyd etdiniz. 

Avropanın enerji tәhlükәsizliyinә gәldikdә, Bolqarıstan 
öz mәsuliyyәtini dәrk edәrәk, bu sahәdә, xüsusәn dә Avro-
panın Nabukko layihәsi sahәsindә sәylәrini fәallaşdırmaq 
istәyir. Biz dә bu layihәnin bir hissәsiyik. Mәn bu iştirakı-
mızı yüksәk dәyәrlәndirir vә vacib hesab edirәm. Azәrbay-
can bu işdә resursları ixrac edәn çox etibarlı bir ölkәdir. 

Eyni zamanda, prezident Әliyevә öz tәşәkkürümü bil-
dirirәm ki, regionlararası konfransın keçirilmәsi barәdә mә-
nim ideyamı dәstәklәmişdir. Xәzәr dәnizi vә Qara dәniz 
ölkәlәrinin konfransının keçirilmәsi nәzәrdә tutulur. Konf-
ransın әsas mövzusu enerji tәchizatı mәnbәlәrinin şaxәlәn-
dirilmәsinә, bu sahәdә işlәrin daha da güclәndirilmәsinә aid 
olacaqdır. Bu kontekstdә bizim birgә sәylәr sayәsindә әldә 
etdiyimiz nailiyyәtlәr xüsusi әhәmiyyәt daşıyır vә bu nailiy-
yәtlәr hәm Bolqarıstana, hәm dә Azәrbaycana Avropanın 
enerji tәhlükәsizliyinә töhfә vermәk imkanı yaradır. Mәn bu 
tәklifi irәli sürdüm, nazirliklәrimizin, ekspertlәrin kömәyi ilә 
vә enerji şirkәtlәrimiz vasitәsilә mövcud olan imkanların 
müzakirәsi vә Azәrbaycanın bir sıra Avropa enerji layihә-
lәrinә, xüsusilә bu yaxınlarda irәli sürülmüş Burqas–Alek-
sandropolus layihәsinә qoşulması vacibdir. Müzakirәlәrimiz 
zamanı mәn bu ideyanı tәklif etdim vә bildirdim ki, Bol-
qarıstan tәbii qazın hasilatı vә ixracında iştirak etmәyә 
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hazırdır. Yәni bu o demәkdir ki, mәsәlәn, biz Bolqarıstanın 
kvotası çәrçivәsindә 1 milyard kubmetr qaz almağa qadirik 
vә o, artıq Türkiyә vә Yunanıstandan keçәn boru kәmә-
rindәn istifadә edәrәk, daha sonra isә mövcud olan digәr 
boru kәmәrlәri ilә nәql edilә bilәr. Bu da ki, Azәrbaycana 
uzun müddәt әrzindә öz işini planlaşdırmaq imkanı yarada-
caqdır. 

Biz olduqca konkret mәsәlәlәri müzakirә etdik vә 
müvafiq nazirliklәrdә böyük işlәrin görülmәsinin zәruriliyini 
bildirdik. Çox vacibdir ki, daha geniş fәal iqtisadi әmәk-
daşlığı hәyata keçirmәk üçün yaxın günlәrdә biz әlavә, lakin 
çox lazımlı imkanlar yaradaq. Xüsusәn dә nәqliyyat 
sahәsindә. Burada dәmir yolu xәtti layihәsi qeyd olundu vә 
hesab edirәm ki, bu, Balkan ölkәlәrinin vәtәndaşları üçün dә 
vacib olardı. Biz eyni zamanda, qeyd etdik ki, aviareyslәrin 
açılmasının yubanmasını istәmәzdik. Ancaq bu, ilin sonuna 
qәdәr digәr Balkan dövlәtinin paytaxtı ilә sizin ölkәniz 
arasında aviauçuşların hәyata keçirilmәsi ilә kompensasiya 
olunacaqdır. Burada iki region arasındakı әmәkdaşlıq xüsusi 
qeyd edildi. 

Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinә gәldikdә, mәn bir daha bәyan 
etdim ki, Bolqarıstan bu gün fәal mövqedәdir vә hәtta bunu 
ATӘT-dә sәdrliyi zamanы da ifadә etmişdir. Yәqin yaxşı 
xatirinizdәdir ki, Azәrbaycan bu mövqedәn xәbәrdardır. Bu 
mövqedәn hәmçinin Minsk qrupu da xәbәrdardır. Avropa 
İttifaqının bir üzvü kimi, biz bu mövqeni Avropa İttifaqında 
da qoruyub saxlayırıq. Kosovo mәsәlәsinә gәldikdә, Bolqa-
rıstan hәlә ki, Kosovonun müstәqilliyini tanımayıb, biz öz 
yekun mövqeyimizi hadisәlәrin orada necә cәrәyan 
edәcәyindәn asılı olaraq ifadә edәcәyik. Lakin mәn әminliklә 
bildirmәk istәyirәm ki, Avropa İttifaqının bәyan etdiyi 
mövqe xüsusi bir haldır vә digәr münaqişәlәr üçün presedent 
ola bilmәz. Avropanın istәnilәn digәr bir yerindә vә yaxud 
dünyanın digәr guşәlәrindә, ya da bizim regiona yaxın olan 
yerlәrdә bu, presedent ola bilmәz. Xüsusәn dә bizim üçün  
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Kosovo problemi nәinki öz müqәddәratını tәyin etmәk 
baxımından, o cümlәdәn regionun tәhlükәsizliyi baxımından 
vacibdir. Bu daha müdrik, tarazlı mövqeyimizi әsaslandırır. 

Biz görüşlәrimiz zamanı digәr olduqca böyük, әhatәli 
mәsәlәlәri, o cümlәdәn, mәdәniyyәt sahәsindә müqavilәlә-
rimizin artırılması vә bu sahәdә xalqlar arasında әmәkdaş-
lığın genişlәndirilmәsi mәsәlәlәrini müzakirә etdik. Mәn 
prezident Әliyevi ölkәmizә dәvәt etdim. Әminәm ki, gәlәn 
aylar әrzindә prezident Әliyevin Bolqarıstana sәfәrindәn 
sonra mәdәniyyәt sahәsindә müqavilәlәrimizi dә artıracağıq 
vә bu da xalqlarımızı bir-birinә daha da yaxınlaşdıracaq vә 
daha da yaxşı tanıdacaqdır. Sağ olun. 
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ALİ QONAĞIN ŞӘRӘFİNӘ РЯСМИ ЗИЙАФЯТ 
 
10 март 2008-ъи ил 
 
Martın 10-da «Yaxt klub»da Azәrbaycan prezidenti 

adından Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovun şәrәfinә 
ziyafәt verilmişdir. Dövlәt başçıları ziyafәtdә çıxış etdilәr. 

 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevin çıxışı  

 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Hörmәtli qonaqlar! 
Xanımlar vә cәnablar! 
Mәn sizin hamınızı Azәrbaycanda ürәkdәn bir daha 

salamlayıram, ölkәmizә xoş gәlmisiniz. 
Cәnab Prezident, bu Sizin Azәrbaycana ikinci sәfәri-

nizdir. Birinci sәfәriniz kimi, bu sәfәr dәçox uğurlu oldu. Biz 
bu gün bir daha gördük ki, Bolqarıstan–Azәrbaycan әla-
qәlәri çox yüksәk sәviyyәdәdir, bütün sahәlәri әhatә edir vә 
bu әlaqәlәrin çox gözәl gәlәcәyi var. Әlbәttә ki, bizim 
aramızda yaranmış bu sәmimi dostluq münasibәtlәri dә 
ikitәrәfli әlaqәlәrin inkişafında böyük rol oynayır. Bizim 
xalqlarımız tarixdә hәmişә әmәkdaşlıq etmişlәr, bir-birinә 
dostluq münasibәtlәri bәslәmişlәr. Әlbәttә, Azәrbaycan döv-
lәt müstәqilliyini bәrpa etdikdәn sonra bu münasibәtlәr 
keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәyә qalxmışdır vә indiki şәraitdә hәm 
bizim ölkәlәrimiz üçün, hәm dә region üçün çox böyük 
әhәmiyyәt kәsb edir. Bu gün müzakirә edilәn mәsәlәlәr bunu 
bir daha göstәrir. 

Energetika, nәqliyyat mәsәlәlәri, iqtisadi әmәkdaşlıq, hu-
manitar sahәdә әmәkdaşlıq – bütün bu mәsәlәlәr hәm bizim 
üçün, hәm dә region üçün çox vacibdir. Bu gün qeyd olun-
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duğu kimi, Xәzәr dәnizi–Qara dәniz regional әmәkdaşlığının 
inkişafı üçün bizim münasibәtlәrimiz çox vacib rol oynayır. 

Azәrbaycan Avropa İttifaqı vә NATO ilә sıx әmәkdaşlıq 
edir. Hәr ikisi ilә әmәkdaşlıqda xüsusi proqramlar icra olu-
nur vә Bolqarıstan bizim bu istiqamәtdә sәylәrimizi hәmişә 
dәstәklәmişdir. Bu bir daha onu göstәrir ki, bizim әlaqә-
lәrimiz çoxşaxәlidir. Hәm ikitәrәfli mәsәlәlәri әhatә edir vә 
hәm dә beynәlxalq tәşkilatlarda әlaqәlәrimiz çox uğurludur. 
Mәn şübhә etmirәm ki, bu sәfәr dә әlaqәlәrimizin inkişa-
fında mühüm rol oynayacaq vә Bolqarıstan–Azәrbaycan 
dostluq münasibәtlәri uğurla davam etdirilәcәkdir. 

Cәnab Prezident, mәn bu badәni Sizin şәrәfinizә, dost 
Bolqarıstan xalqının şәrәfinә qaldırıram. 

 

Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovun çıxışı  
 

Hörmәtli cәnab Prezident! 
Hörmәtli xanımlar vә cәnablar! 
Mәni ölkәnizә dәvәt etdiyinizә vә ikitәrәfli әmәkdaşlıq 

mәsәlәlәrini müzakirә etmәk imkanına görә Sizә tәşәk-
kürümü bildirmәk istәyirәm. 

Bizim xalqlarımız arasında hәmişә etimad olub vә bu 
etimad ikitәrәfli münasibәtlәrin inkişafının әsas şәrtidir. Mәn 
cәnab prezidentlә tamamilә razıyam ki, bu gün bizim qarşılıqlı 
münasibәtlәrimiz keyfiyyәtcә yeni sәviyyәyә qalxıb. Bu mü-
nasibәtlәr bizim  Avropa İttifaqının üzvü olmağımız vә sizin 
Avropa İttifaqı ilә tәrәfdaşlığınız kontekstindә inkişaf edir. Bu 
münasibәtlәr o faktlara әsaslanır ki, hәm Bolqarıstan, hәm dә 
Azәrbaycan yerlәşdiklәri regionlarda дцнйа siyasәtinин forma-
laşmasında fәal rol oynayırlar. Biz ölkәlәrimiz arasında qarşı-
lıqlı münasibәtlәrимизин barәdә danışanda tәkcә әvvәlki 
әlaqәlәrdәn bәhs etmәklә kifayәtlәnә bilmәrik. Bizim qarşılıqlı 
münasibәtlәriмизин gәlәcәk perspektivlәri var. Бизим nәqliyyat 
infrastrukturu ilә bağlı layihәlәrimiz olacaq, bu layihәlәr ölkә-
lәrimiz arasındakı mәsafәni, sözün hәqiqi mәnasında qısal-
dacaqdır. 
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Mәn әminәm ki, biz müştәrәk enerji layihәlәriни hәyata keçir-
mәyә nail olacaq, onların sayәsindә Avropa İttifaqının enerji 
tәhlükәsizliyinә öz töhfәmizi verәcәyik. İnanıram ki, mәnim bu 
sәfәrimdәn sonra şirkәtlәrimiz sәrmayә qoymaq vә öz aralarında 
qarşılıqlı münasibәtlәri yaxşılaşdırmaq üçün yeni imkan әldә 
edәcәklәr. Qarşıda görülmәli işlәr çox olacaq, гятиййятля дейя 
билярям ки,  gәlәn il, bәlkә dә elә bu mövsümdә Siz Bolqarıstanda 
sәfәrdә olarkәn qarşılıqlı münasibәtlәrimizlә bağlı bir çox yeni 
mәsәlәlәri müzakirә edәcәyik. 

Mәn bolqar vә Azәrbaycan xalqlarının firavanlığı şәrәfinә, 
qarşılıqlı münasibәtlәrimizin daha yaxşı gәlәcәyi şәrәfinә, 
burada iştirak edәnlәrin hamısının şәrәfinә badә qaldırmaq 
istәйиряm. 
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İÇӘRİŞӘHӘR DÖVLӘT TARİX-MEMARLIQ 
QORUĞUNDA VӘ ӘTRAF ӘRAZİLӘRDӘ 
APARILAN BӘRPA VӘ YENİDӘNQURMA 
İŞLӘRİ İLӘ TANIŞLIQ  
 
11 март 2008-ъи ил 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә Heydәr Әliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban Әliyeva martın 11-dә İçә-
rişәhәr Dövlәt Tarix-memarlıq qoruğunda vә әtraf әrazilәrdә 
aparılan bәrpa vә yenidәnqurma işlәri ilә tanış olmuşlar. 

Dövlәtimizin başçısı vә xanımı әvvәlcә milli memarlığı-
mızın nadir nümunәlәrindәn olan İçәrişәhәrә gәlәrәk, burada 
aparılan әsaslı bәrpa vә yenidәnqurma işlәrinin gedişi ilә 
maraqlandılar. Tarixi erkәn orta әsrlәrdәn başlayan İçәrişәhәr 
yeganә qoruq şәhәr-muzeydir vә 21,5 hektar әrazini әhatә 
edir. Burada Şәrq memarlığı üslubunda tikilmiş 50-yә qәdәr 
tarixi, mәdәniyyәt vә dini abidәlәr qorunur. İçәrişәhәrin qәdim 
abidәlәrinin dәyәri nәzәrә alınaraq, 1977-ci ildә bura qoruq 
elan edilmiş, 2000-ci ildә YUNESKO tәrәfindәn «Dövlәt Ta-
rix-memarlıq qoruğu» kimi qeydә alınmışdır. 

2001-ci il fevralın 2-dә ümummilli lider Heydәr Әliyevin 
tapşırığı ilә respublika hökumәti İçәrişәhәrin «Dünya әhәmiy-
yәtli daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәri» siyahısına daxil 
edilmәsi barәdә qәrar qәbul etmişdir. 

Bәrpa vә tәmir işlәrinin gedişi ilә yaxından tanış olan 
prezident İlham Әliyev yerindәcә müvafiq tapşırıqlarını verdi. 

Sonra dövlәtimizin başçısı vә xanımı XX әsr satirik Azәr-
baycan әdәbiyyatının banisi M.Ә.Sabirin adını daşıyan bağa 
gәldilәr. Paytaxt sakinlәrinin istirahәt yerlәrindәn olan Sabir 
bağında da prezident İlham Әliyevin tapşırığı ilә geniş abadlıq 
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vә quruculuq işlәrinә başlanılmışdır. Prezident İlham Әliyevә 
burada işlәrin gedişi barәdә mәlumat verildi.  

Azәrbaycan prezidenti vә xanımı dahi şair vә mütәfәkkir 
Nizami Gәncәvinin abidәsinin ucaldığı bağa gәlәrәk, burada 
dövlәt başçısının göstәrişi ilә aparılan әsaslı yenidәnqurma 
işlәri ilә tanış oldular. Prezident İlham Әliyev işlәrin vaxtında 
vә yüksәk keyfiyyәtlә başa çatdırılması ilә әlaqәdar töv-
siyәlәrini verdi. Nizami vә Sabir bağlarında görülәn işlәr Bakı 
şәhәrindә hәyata keçirilәn geniş abadlıq vә yenidәnqurma 
tәdbirlәrinin davamı olaraq, paytaxtımızı daha da gözәllәş-
dirәcәkdir. 

Daha sonra yenidәn İçәrişәhәrә qayıdan prezident vә 
xanımı burada digәr tarix-memarlıq abidәlәrindә görülәn 
bәrpa vә tәmir işlәri ilә maraqlandılar. İçәrişәhәrin planı ilә 
tanış olan dövlәtimizin başçısı iş prosesindә tarixi tikililәrin 
memarlıq üslubuna xәlәl gәtirilmәmәsini bir daha tapşırdı. 

Daha sonra prezident İlham Әliyev vә xanımı Mehriban 
Әliyeva orta әsr Azәrbaycan memarlığının nadir nümunәlә-
rindәn olan Qız qalasına baxdılar. Qalanın hündürlüyü bütöv-
lükdә 29,7 metr, diametri 16-16,5 metr, divarının qalınlığı 
aşağıda 5 metr, yuxarı yaruslarda isә 4 metrdir. Son dәfә qa-
lada bәrpa işlәri 1960-cı ildә görülmüşdür. Burada arxeoloji 
qazıntılar da aparılmışdır. Prezident İlham Әliyev vә xanımı 
Mehriban Әliyeva qalada saxlanılan eksponatlarla tanış 
oldular, sonra qalaya çıxaraq, oradan şәhәrin mәnzәrәsini 
seyr etdilәr. 

Sonra dövlәtimizin başçısı vә xanımı Bakının dünәnini vә 
bu gününü әks etdirәn videosüjetә baxdılar, İçәrişәhәrdә aparı-
lan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış maddi-mәdәniyyәt 
nümunәlәri ilә tanış oldular.  
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«ABN AMRO»nun VİTSE-PREZİDENTİ  
MARK HOLTZMAN İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
11 mart 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 11-dә Prezident sarayında «ABN AMRO»nun vitse-
prezidenti Mark Holtzmanı qәbul etmişdir. 

Mark Holtzman prezident İlham Әliyevlә Davosda ke-
çirilәn görüşdә iştirakını mәmnuniyyәtlә xatırladaraq, orada 
dövlәtimizin başçısının Azәrbaycanın iqtisadi imkanları vә 
әldә etdiyi nailiyyәtlәri barәdә çıxışının forum iştirakçılarında 
dәrin tәәssürat yaratdığını vә ölkәmizdә gedәn inkişaf pro-
seslәrinә böyük maraq doğurduğunu bildirdi. 

Davos Dünya İqtisadi Forumu çәrçivәsindә keçirilәn görüş-
lәrin әhәmiyyәtindәn danışan prezident İlham Әliyev tәdbir 
zamanı aparılan müzakirәlәrin qarşılıqlı surәtdә faydalı ol-
duğunu, әmәkdaşlıq üçün geniş imkanlar açdığını vurğuladı. 
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BEYNӘLXALQ TENNİS FEDERASİYASININ 
PREZİDENTİ FRANÇESKO RİÇЧİ BİTTİ VӘ 
RUSİYA TENNİS FEDERASİYASININ 
PREZİDENTİ ŞAMİL TARPİŞEV İLӘ GÖRÜŞ  

 
Prezident sarayı 
 
11 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 11-dә Prezident sarayında Beynәlxalq Tennis Fede-
rasiyasının prezidenti Françesko Riçчi Bittini vә Rusiya Ten-
nis Federasiyasının prezidenti Şamil Tarpişevi qәbul etmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı ölkәmizdә idmanın sürәtlә inkişaf 
etdiyini, son illәr bu sahәyә dövlәt tәrәfindәn böyük diqqәt 
göstәrildiyini, ayrı-ayrı regionlarda dünya standartlarına 
uyğun müasir idman infrastrukturunun yaradıldığını bildirdi. 
Prezident İlham Әliyev Azәrbaycanda tennisin inkişafı üçün 
dә müasir infrastrukturun yaradılacağına әminliyini söylәdi. 

Ölkәmizdә tennisin böyük әnәnәyә malik olduğunu vur-
ğulayan Beynәlxalq Tennis Federasiyasının prezidenti Fran-
çesko Riчçi Bitti Azәrbaycan tennis mәktәbinin Әhmәrov, Li-
xaçov, Biryukova kimi yetirmәlәri olduğunu xatırlatdı. O bu 
sahәnin inkişaf etdirilmәsi üçün ölkәmizdә әsaslı bazanın 
olduğunu vurğuladı. Françesko Riчçi Bitti әmin olduğunu 
bildirdi ki, Azәrbaycanda idmana göstәrilәn böyük diqqәt 
tennisin inkişafında da mühüm rol oynayacaqdır. 
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«MİR» TELEVİZİYA KANALININ RӘHBӘRİ 
RADİK BATIRŞİН İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
11 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 11-dә Prezident sarayında «Mir» televiziya kanalının 
rәhbәri Radik Batırşini qәbul etmişdir. 

Görüşdә Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin üzvü olan ölkәlәrin 
humanitar sahәdә әmәkdaşlığının, o cümlәdәn bu ölkәlәr ara-
sında informasiya mübadilәsinin әhәmiyyәti vurğulandı vә 
«Mir» televiziya kanalının bu istiqamәtdә fәaliyyәtinә dair 
fikir mübadilәsi aparıldı. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN 
SӘDRLİYİ İLӘ ÖLKӘMİZDӘ AVTOMOBİL 
YOLLARI ŞӘBӘKӘSİNİN İNKİŞAFINA HӘSR 
OLUNMUŞ MÜŞAVİRӘDӘ GİRİŞ NİTQİ 

Prezident sarayı 
 
12 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycanda aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar 

nәticәsindә bizim iqtisadiyyatımız çox yüksәk sürәtlә artır.  
Son dörd ildә ümumi daxili mәhsul 96 faiz artmışdır ki, 

bu da indiyә qәdәr dünya iqtisadiyyatında görünmәmiş bir 
nailiyyәtdir. Әlbәttә, bu, imkanlarımızı daha da artırır. Bizә 
imkan verir ki, iqtisadiyyatımızın bütün sahәlәrini inkişaf 
etdirәk. 

Sirr deyil ki, uğurlu iqtisadi siyasәtin tәmәlindә кечян 
ясрин 90-cı illәriнин ortalarında başlanmış vә bu gün uğurla 
davam etdirilәn  Heydәr Әliyevin neft siyasәti dayanır. Mәhz 
o çәtin, ağır günlәrdә «Әsrin müqavilәsi»nin imzalanması ilә 
Azәrbaycan dünya birliyinә, dünya iqtisadiyyatına uğurla 
inteqrasiya etmәyә başlamışdır vә ölkәmiz siyasi dividendlәr-
lә yanaşı, әlbәttә ki, çox böyük iqtisadi imkanlar da әldә edә 
bilmişdir. Bu yolda çox böyük çәtinliklәr olmuşdur, ölkәmiz 
böyük sınaqlardan keçmişdir. Ancaq bu gün qürur hissi ilә 
deyә bilәrik ki, nәzәrdә tutulmuş bütün proqramlar, layihә-
lәr hәyatda öz әksini tapıbdır. Azәrbaycan nefti vә qazı 
dünya bazarlarına çıxarılır. Azәrbaycan özünün enerji tәhlü-
kәsizliyini tәmin etmәk üçün bütün tәdbirlәri görübdür. 
Azәrbaycanın tәbii ehtiyatları dörd neft-qaz kәmәri vasitә-
silә dünya bazarlarına çıxarılır vә ölkә böyük hәcmdә maddi 
imkanlar әldә edir. 
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Bununla yanaşı, ölkә iqtisadiyyatında aparılan liberal 
islahatlar, bütövlükdә liberallaşma siyasәti, dövlәtin özәl 
sektora dәstәyi – hәm mәnәvi, hәm dә maddi dәstәk – bütün 
bu amillәr, әlbәttә ki, iqtisadiyyatımızı güclәndirir vә nәticә 
etibarilә Azәrbaycan daha da inamla vә sürәtlә inkişaf edir. 
İqtisadi müstәqillik, enerji tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri, iqtisadi 
cәhәtdәn heç kimdәn asılı oлmamaq amillәri, әlbәttә, hәr bir 
ölkә, xüsusilә gәnc müstәqil ölkә üçün önәmlidir vә bu gün 
biz tam qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, Azәrbaycan öz dövlәt 
müstәqilliyini möhkәmlәndirmiş, әbәdi vә dönmәz etmişdir. 

Bizim müstәqil siyasәt aparmaq üçün bütün imkanlarımız 
var: hәm siyasi iradә, hәm xalq tәrәfindәn bizim siyasәtimizә 
verilәn qiymәt, hәm dә iqtisadi imkanlar, enerji tәhlükәsizliyi 
mәsәlәlәri vә Azәrbaycanda aparılan iqtisadi vә sosial 
islahatlar. Ölkәmiz bundan sonra da uğurla inkişaf edәcәk, 
mәn buna şübhә etmirәm. Biz bundan sonrakı illәrdә hәm 
iqtisadi, siyasi islahatları davam etdirәcәk, hәm dә sosial 
mәsәlәlәrin hәllinә diqqәt göstәrilmәsini davam etdirәcәyik. 
Belәliklә, Azәrbaycan inkişaf etmiş ölkәlәrin sırasına daxil 
olacaqdır. 

Bugünkü müşavirә nәqliyyat mәsәlәlәri, daha doğrusu, 
avtomobil nәqliyyatı mәsәlәlәri ilә bağlıdır. Son illәr әrzindә 
bu sahәdә çox böyük uğurlar әldә edilmişdir. Demәk olar ki, 
Azәrbaycanda nәqliyyatın bütün sahәlәri planlı şәkildә 
inkişaf etdirilir. Hәr bir sahә üçün әlavә proqramlar, layihә-
lәr var, maliyyә resursları tәmin edilir. İndi ölkәmiz dünya 
maliyyә alәmindә dә çox güclü mövqelәrә malikdir. Bizә 
böyük inam var vә buna görә indi dünya maliyyә bazarında 
maliyyә resursları almaq bizim üçün böyük problem deyildir. 
Azәrbaycan istәnilәn mәblәğdә kreditlәr әldә edә bilәr. Deyә 
bilәrәm ki, kreditlәrи bizә tәklif edәn qurumlar daha çoxdur, 
nәinki bizim buna olan ehtiyacımız. Artıq bundan sonra biz 
maliyyә çәtinliklәri çәkmәyәcәyik. Belәliklә, bizә lazım olan, 
ölkәnin inkişafına lazım olan bütün infrastruktur layihәlәrini 
icra edәcәyik. 
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Bir daha demәk istәyirәm ki, bütövlükdә, nәqliyyatda 
işlәr yaxşı gedir.  

Bildiyiniz kimi, dәmir yolu nәqliyyatında transmilli 
layihәlәr hәyata keçirilmәyә başlayır. Bakı–Tbilisi–Qars dә-
mir yolunun tikintisi tarixi nailiyyәtdir. Biz dәfәlәrlә bu 
barәdә sözümüzü demişik, bunu tәkrarlamağa ehtiyac yox-
dur. Bu dәmir yolunun tikintisi bölgәdә tamamilә yeni vәziy-
yәt yaradır vә Azәrbaycanı çox etibarlı tranzit ölkәyә çevirә-
cәkdir. Digәr layihәlәr dә icra olunur vә bütövlükdә, dәmir 
yolu sisteminin möhkәmlәnmәsi bizim üçün çox vacibdir. 
Gәlәcәkdә bu sahәyә yenә dә vәsait ayrılacaqdır. 

Hәmçinin dәniz nәqliyyatı da inkişaf etmәkdәdir. 
Azәrbaycanda, Bakıda yeni böyük dәniz limanı tikilәcәkdir. 
Biz bunun layihәsi ilә tanış olduq. Yeni tankerlәr alınır. 
Quru yüklәrin daşınması üçün gәmilәr, bәrәlәr alınır. Nәzәrә 
alsaq ki, Bakı–Tbilisi–Qars dәmir yolunun işә düşmәsi nәti-
cәsindә Azәrbaycan әrazisi ilә yük daşımalarının hәcmi хейли  
artacaq, әlbәttә, biz indidәn buna hazır olmalıyıq. Bütün 
nәqliyyat infrastrukturumuzu buna hazır etmәliyik. İlk 
növbәdә, Xәzәr gәmiçiliyini möhkәmlәndirmәliyik. Bildiyi-
niz kimi, gәmiçiliyin inkişafı üçün yeni gәmilәrin alınmasıна  
dövlәt tәrәfindәn vәsait ayrılır. Biz bundan sonra da 
gәmiçiliyә kömәk göstәrәcәyik. Düzdür, mәn hesab edirәm 
ki, hәr bir şirkәt, o cümlәdәn dövlәt şirkәti öz ehtiyaclarını 
özü tәmin etмялидир. Ancaq bununla bәrabәr, bәzi hallarda 
maliyyә imkanları mәhdud olduğuna görә, ölkәnin strateji 
maraqları tәkcә şirkәtlәrin fәaliyyәti nәticәsindә tәmin oluna 
bilmir. 

Belә olan halda, mütlәq dövlәt müdaxilә etmәli, öz re-
surslarını bu işlәrә yönәltmәlidir ki, ölkәmizin strateji, 
iqtisadi vә regional maraqları tәmin olunsun. Mәhz buna gö-
rә Azәrbaycan dövlәti gәmiçiliyin inkişafına dövlәt büd-
cәsindәn böyük mәblәğdә vәsait ayırıb vә biz növbәti illәrdә 
dә bu siyasәti davam etdirәcәyik. 
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O cümlәdәn, bildiyiniz kimi, biz hava nәqliyyatını mәhz 
dövlәt zәmanәtli kreditlәr hesabına çox inkişaf etdirә bilmi-
şik. Mәhz dövlәt zәmanәti ilә alınan kreditlәr hesabına yeni 
tәyyarәlәr alınır. Müasir tәyyarәlәr –«Boinq», «Erbas», 
«ATR» tәyyarәlәri alınır. Demәk olar ki, Azәrbaycanın 
tәyyarә parkında köhnә tәyyarәlәr artıq yoxdur. MDB mә-
kanında ilk dәfә mәhz Azәrbaycana «Boinq-787» tipli yeni 
tәyyarәlәr gәtirilәcәkdir. Onlar bu sahәdә әn son texnoloji 
nailiyyәtdir. 

Azәrbaycanda yeni aeroportlar tikilir. Bakı, Naxçıvan, 
Gәncә, Lәnkәran – Azәrbaycanda dörd beynәlxalq aeroport 
olacaqdır. Bununla yanaşı, regional aeroportlar да tikilir. 
Zaqatalada, gәlәcәkdә lazım olarsa, başqa yerlәrdә дя 
нязярдя тутулур. Yәni bu sahәnin inkişafı bizim üçün çox 
lazımdır. Azәrbaycan indi dünyada tәyyarәlәr vasitәsilә yük 
daşımalarının tәmin edilmәsindә dә vacib rol oynayır. 
Azәrbaycan artıq regional mәrkәz olubdur. Bizim sәylәrimiz 
nәticәsindә mәşhur «Karqolüks» şirkәti mәhz Azәrbaycanı 
mәrkәz seçibdir vә Avropadan Asiyaya, Asiyadan Avropaya 
uçuşları Azәrbaycanın üzәrindәn tәmin edir. Yәni bütün bu 
nailiyyәtlәr bir daha onu göstәrir ki, biz öz siyasәtimizlә, 
etibarlı tәrәfdaş olmağımızla, gözәl geosiyasi vәziyyәtdәn 
istifadә etmәklә Azәrbaycanda çox güclü vә hәrtәrәfli nәqliy-
yat infrastrukturuna malik oluruq, bunu güclәndiririk. 
Növbәti illәrdә bu sahәyә hәm diqqәt artırılacaq, hәm dә 
maliyyә resursları cәlb edilәcәkdir. 

Bugünkü müşavirә avtomobil nәqliyyatı problemlәri ilә 
bağlıdır. Bu sahәdә dә çox böyük işlәr görülüb. Yolların 
çәkilişi elә bir sahәdir ki, burada әldә edilmiş nailiyyәtlәr 
haqqında danışmaq bәlkә dә yersizdir. Çünki bütün bunlar 
göz qabağındadır. Hәr bir vәtәndaş bunu görür, yeni yol-
lardan istifadә edir, bu yollar hәm insanlara rahatlıq verir, 
hәm dә ölkә iqtisadiyyatı  hәrtәrәfli inkişaf edir. 

Bildiyiniz kimi, biz regional inkişaf proqramının sonuncu 
mәrhәlәsindәyik. Artıq proqramın beşinci ili gedir vә bu 
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yaxınlarda başa çatacaqdır. Bildiyiniz kimi, növbәti pro-
qram hazırlanır vә regionların inkişafında yol nәqliyyatının 
möhkәmlәnmәsi başlıca rol oynayır. Yol olmayan yerdә 
inkişaf da yoxdur. Әgәr biz bütün regionları inkişaf etdir-
mәk istәyiriksә vә bunu ediriksә, burada birinci şәrt yoldur. 
Elektrik enerjisi, qaz, su vә yoldur. İndi edilәcәk tәqdimatda 
bu sahәdә hansı işlәrin görülmәsi ilә tanış olacağıq. Daha 
önәmlisi odur ki, biz növbәti illәrdә hansı işlәri görmәliyik. 

Onu deyә bilәrәm ki, indi Azәrbaycanı qonşu ölkәlәrlә 
birlәşdirәn bütün magistral yollarda böyük tәmir-tikinti işlәri 
gedir. Hәm yeni yollar salınır, hәm dә mövcud yollar әsaslı 
tәmir olunur. Ümid edirәm ki, yaxın zamanlarda biz üç 
istiqamәtdә gedәn işlәrin tamamlanmasını görәcәyik. Hәm 
Bakı–Gürcüstan, hәm Bakı–Rusiya, hәm dә Bakı–İran 
sәrhәd yollarının tikintisi. Bu yollar bizi tәkcә qonşu 
ölkәlәrlә birlәşdirmir, eyni zamanda, Azәrbaycanın, demәk 
olar, bütün әrazisindәn keçir vә әlbәttә, yolboyu yerlәşәn 
şәhәrlәrә daha da rahat çıxışı tәmin edir. Ona görә bu 
yolların tikintisi bir neçә mәqsәd daşıyır. Әlbәttә, biz 
Azәrbaycan әrazisi ilә yükdaşımaların artmasını istәyirik vә 
bunu tәmin edirik. Amma ilk növbәdә, Azәrbaycan vәtәn-
daşlarının normal yoldan istifadә etmәsi mәsәlәlәri diqqәt 
mәrkәzindәdir.Bir daha demәk istәyirәm ki, regionların 
inkişafı mәsәlәlәri birbaşa yol infrastrukturu ilә bağlıdır. 

Bununla yanaşı, şәhәrlәrarası yollar da böyük әhәmiyyәt 
kәsb edir vә bu sahәdә işlәr görülür, hәmin yollar tәmir 
olunur. Bakı–Şamaxı–Yevlax–Balakәn yolu yenidәn qurul-
malıdır vә işlәr başlanmışdır. Eyni zamanda, bir müddәt 
bundan әvvәl mәnim tәrәfimdәn Nәqliyyat Nazirliyinә gös-
tәriş verilmişdir ki, mövcud olmayan yollar haqqında, 
şәhәrlәri birlәşdirәcәk qısa yolların tikintisi haqqında fikir-
lәşsinlәr. Çünki bәzi hallarda bir bölgәdәn o biri bölgәyә 
getmәk üçün insanlar Bakıdan keçәrәk hәrәkәt etmәlidirlәr. 
Әlbәttә, bu hәm vaxt baxımından, hәm dә rahatlıq baxı-
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mından bizә әl vermir. Bildiyimә görә, bu sahәdә dә 
müәyyәn araşdırmalar aparılmışdır. 

Biz kәnd yollarının tikintisinә dә diqqәt göstәririk. Әn 
ucqar kәndlәrә yollar çәkilir vә bunlar çox gözәl yollardır. 
Yol çәkilәn kimi biz dәrhal görürük ki, o bölgәdә canlanma 
gedir, dәrhal inkişaf baş verir. Xüsusilә Azәrbaycanın çox 
gözәl tәbiәtini nәzәrә alsaq, turizm üçün yararlı olan yerlәrdә 
inkişafı biz dәrhal görürük. O yerlәrdә iqtisadi inkişaf 
başlayır, kiçik vә orta sahibkarlıq inkişaf etmәyә başlayır. 
Yәni biz bölgәlәrdәn mütәmadi qaydada mәlumat aldı-
ğımıza görә görürük ki, yolun çәkilişi regionlarda gedәn 
inkişafla nә dәrәcәdә bağlıdır. Bunlar, demәk olar ki, bir-biri 
ilә birbaşa bağlı olan mәsәlәlәrdir. Regionların sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlәt  Proqramının uğurlu icra olunmasının 
bir sәbәbi dә ondadır ki, biz bu proqramın icrası ilә bәrabәr, 
yol infrastrukturuna da böyük diqqәt göstәrmişik. 

Onu da demәk istәyirәm ki, proqram 2004-cü ilin әvvә-
lindә qәbul olunanda proqramda bu illәr әrzindә, son dörd il 
әrzindә yol tikintisi ilә bağlı görülәn işlәr nәzәrdә tutulma-
mışdı. Ancaq biz әlavә vәsait ayırmaqla proqramın sürәtlәn-
mәsini tәmin etmәk üçün yol infrastrukturuna da böyük 
vәsait qoymuşuq. Biz bunun nәticәsini görürük. 

Bakı şәhәrinin yol nәqliyyat sisteminin tәkmillәşdirilmәsi 
üçün dә bir müddәt bundan әvvәl çox vaxtında qәbul edilmiş  
lazımlı qәrarlar bu sahәdә vәziyyәti bir qәdәr yüngül-
lәşdirmişdir. Sirr deyil ki, Bakıda vә bütövlükdә, Azәrbay-
canda gedәn inkişaf yol infrastrukturuna әlavә yük gәtirib-
dir. Bakının tarixi küçәlәriнин  яксяриййяти ensizdir. Onları 
enlilәşdirmәk, demәk olar, mümkün deyildir. Biz öz tarixi 
keçmişimizә hörmәtlә yanaşırıq vә yanaşmalıyıq. Yeni sali-
nan yollar da, әlbәttә, artan yükә dözә bilmir. Mәn bir 
rәqәmi deyә bilәrәm ki, tәkcә keçәn il Azәrbaycana xaricdәn 
80 mindәn çox avtomobil gәtirilmişdir ki, bunların da böyük 
әksәriyyәti Bakının payına düşür. Әgәr biz tәdbirlәr görmә-
sәydik, mәnim tәrәfimdәn sәrәncamlar imzalanmasaydı vә 
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işlәr görülmәsәydi, bu gün deyә bilәrәm ki, bәlkә dә Bakının 
yol infrastrukturu, Bakının nәqliyyatı iflic vәziyyәtinә düşә 
bilәrdi. 

2005-ci ilin sonunda biz görәndә ki, artıq tıxaclar yaranır, 
2006-cı ilin әvvәlindә müvafiq sәrәncamlar imzalamaqla 
böyük işlәrә başlaдыг. Hәlә deyә bilmәrәm ki, biz istә-
diyimizә nail ola bilmişik. Ancaq qısa müddәt әrzindә 
Bakıda салынан yeni yollar, tәmir olunan yollar, yolötürücü-
lәrinin, qovşaqlarının, yeraltı-yerüstü keçidlәrin tikilmәsi 
vәziyyәti хейли dәrәcәdә sağlamlaşdırmışdır. Bunu biz dә 
görürük, әhali dә görür. Ancaq o da hәqiqәtdir vә biz indi 
bunu görürük ki, nәzәrdә tutulmuş layihәlәr mәsәlәnin hәlli 
üçün yetәrli deyildir. Doqquz yolötürücüsü, körpü, tunel, yol 
qovşağının tikintisi nәzәrdә tutulmuşdur ki, artıq onlardan 
altısı istismara verilmişdir. Ancaq biz görürük ki, bunlara 
hәlә nә qәdәr böyük ehtiyac vardır. Ona görә Bakı şәhәrinin 
nәqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması üçün nә lazımdırsa, biz 
onu edәcәyik. Hәm körpülәrin, yol qovşaqlarının tikintisi, 
hәm dә yeni yolların açılması, salınması davam etdirilә-
cәkdir. 

Bildiyiniz kimi, Azәrbaycanda bu il nәqliyyatın intellek-
tual idarәetmә sistemi tәtbiq olunmalıdır. Mәn Koreya Res-
publikasında rәsmi sәfәrdә olduğum zaman bu sistemlә tanış 
oldum, onunla xüsusilә maraqlandım. Sonra müqavilә imza-
landı vә indi o sistem Azәrbaycanda tәtbiq olunacaqdır. 

Bu, şәhәr nәqliyyatına чох kömәk göstәrәcәkdir.  
Әzizbәyov metro stansiyasından Heydәr Әliyev  Beynәlxalq 

Aeroportуна gedәn yolu, demәk olar ki, biz yenidәn qururuq, 
iki dәfә genişlәndiririk. İndi bu yol 4-6 zolaqlıdır. Ancaq sonra 
8–12 zolaqlı olacaqdır. Yәni biz şәhәrimizә әsas girişin әn 
müasir standartlara çatdırılması üçün böyük işlәr görürük. 
Artıq yolun bir hissәsi işlәyir vә tikinti işlәri yaxşı gedir. 

Bununla bәrabәr, onu da demәliyәm ki, şәhәri aeroportлa 
birlәşdirәn vә normal vәziyyәtdә olan cәmi bir yol var. 
Әlbәttә ki, biz bununla razılaşa bilmәzdik. Ona görә qәbul 
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etdiyimiz qәrar әsasında yeni yolun salınması da nәzәrdә 
tutulmuşdur. Azadlıq meydanı–Zığ–Heydәr Әliyev Beynәl-
xalq Aeroportуна qәdәr yeni yol salınır. Mәn yolun tikintisi 
ilә tanış olmuşam vә deyә bilәrәm ki, çox keyfiyyәtlә, tama-
milә yeni texnologiya әsasında tikilir. Hәmin texnologiya bu 
yaxınlarda Avropanın inkişaf etmiş şәhәrlәrindә tәtbiq 
olunmağa başlanmışdır. Artıq bu texnologiya Azәrbaycanda 
var. Bax, budur bizim mәsәlәyә yanaşmağımız, budur bizim 
siyasәtimiz. 

Mәn bunu bir neçә dәfә demişәm, bir dә demәk istәyirәm 
ki, Azәrbaycanda yaranan müәssisәlәr, tikilәn yollar, 
infrastruktur obyektlәrinin hamısı dünya standartlarına uy-
ğun olmalıdır, o sәviyyәdә olmalıdır. Biz dünyada olan әn 
son nailiyyәtlәri Azәrbaycana gәtirmәliyik. Beş, on il bun-
dan әvvәl dünya standartı sayılan sәviyyә bizә lazım deyildir. 
Әn inkişaf etmiş ölkәdә hansı texnologiya tәtbiq edilirsә, o, 
Azәrbaycanda da tәtbiq olunmalıdır. Bizim ölkәmiz müasir 
ölkәyә çevrilir vә әminәm ki, Azәrbaycan dünyanın inkişaf 
etmiş ölkәlәri sırasına daxil olacaqdır. Dünyada inkişaf 
etmiş o qәdәr dә çox ölkә yoxdur. Bu anlayış özündә çoxlu 
amillәri cәmlәşdirir. Ancaq mәn inanıram, bizim imkanımız 
var ki, ölkәmizi inkişaf etmiş ölkәlәrin sıralarına daxil edәk. 

Yol infrastrukturunun bu işlәrdә çox mühüm yeri var. 
Yol hәm mәdәniyyәtdir, hәm rahatlıqdır, hәm müasirlikdir, 
hәm dә ölkәnin sәviyyәsini göstәrir. Bax, bu gün biz bu 
mәsәlәlәrlә bağlı müzakirә aparacağıq. 

 
YEKUN NИTQИ 

 
Geniş tәqdimatda gәlәcәkdә görülәcәk işlәr göstәrildi. 

Eyni zamanda, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bu vaxta qәdәr 
bu sahәdә görülәn işlәr dә göstәrilmişdir. Hәm bu vaxta 
qәdәr görülәn vә hәm dә bundan sonra görülәcәk işlәr 
demәyә әsas verir ki, Azәrbaycanın avtomobil nәqliyyatı 
infrastrukturunun tamamilә yenilәşmәsi mümkün olacaqdır. 
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Bu çox böyük proqramdır vә hәm magistral yollarınын, 
şәhәrlәrarası, kәnd yollarının, şәhәr yollarının tikintisi, hәm 
dә yol qovşaqlarının, piyada keçidlәrinin tikintisi, nәqliyya-
tın idarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün çox vacib 
bir vasitә olacaqdır. İndi sadәcә olaraq, tәqdimatda göstә-
rilәn bütün layihәlәri bir daha nәzәrdәn keçirmәk lazımdır. 
Biz onların prioritetlәrini müәyyәn etmәliyik ki, bu il han-
sılar vә gәlәn il hansılar başlanmalıdır. Ancaq hesab edirәm 
ki, bu, böyük, gözәl proqramdır vә bunun icrası nәticәsindә, 
demәk olar ki, nәqliyyatla bağlı әsas mәsәlәlәr öz hәllini 
tapacaqdır. 

Biz Bakı şәhәrindә ilk yol qovşaqlarının tikintisinә başla-
yanda, әlbәttә, tәxmin edә bilirdik ki, bu, sadәcә olaraq, 
birinci mәrhәlәdir, bir başlanğıcdır. Bu gün tәqdimatda 
göstәrilәn layihәlәr, deyә bilәrәm ki, Bakının bütün nәqliyyat 
sisteminin tәkmillәşmәsini tәmin edәcәkdir. Yәni nәzәrdәn 
qaçan, yaxud da burada göstәrilmәyәn layihәlәr yaxın 
gәlәcәk üçün yoxdur. Biz sadәcә olaraq, qısa müddәt әrzindә 
bütün bu layihәlәri hәyata keçirmәliyik. Әlbәttә, bunu etmәk 
üçün texniki imkanlar lazımdır vә onlar da var. İndi burada 
göstәrildi ki, nә qәdәr avadanlıq alınıbdır. Çox sevindirici 
hal ondan ibarәtdir ki, Bakıda vә magistral yollarda tikin-
tidә işlәyәnlәr yerli mütәxәssislәrdir. Yәni bu işlәri Azәrbay-
can şirkәtlәri görür. Bir neçә il bundan әvvәl biz bu barәdә, 
sadәcә olaraq, fikirlәşә bilәrdik, bunu arzulaya bilәrdik. 
Ancaq indi bu reallıqdır. 

Dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәr, dövlәt 
investisiya xәtti ilә vә xaricdәn gәtirilәn kreditlәr hesabına 
görülәn işlәr imkan verir ki, özәl sektor da inkişaf etsin. 
Azәrbaycan şirkәtlәri, özәl sektor nümayәndәlәri bütün bu 
işlәrdә fәal iştirak edirlәr. Hesab edirәm ki, әgәr onların 
işlәrinin keyfiyyәti yüksәk sәviyyәdәdirsә, gәlәcәkdә dә 
әlbәttә, ilk növbәdә üstünlüyü yerli şirkәtlәrә vermәliyik. 

Texniki imkanlardan başqa, maliyyә imkanları da 
olmalıdır. 2008-ci ilin dövlәt büdcәsi artıq tәsdiq olunubdur. 
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Ancaq istisna deyil ki, büdcәyә düzәlişlәr edilsin. Hesab edi-
rәm ki, bu edilmәlidir vә dürüstlәşdirmә zamanı hәm nәqliy-
yatda, hәm dә başqa sahәlәrdә bizim üçün, ölkәmizin 
inkişafı üçün lazım olan tәdbirlәr nәzәrdә tutulmalıdır. Ona 
görә hesab edirәm ki, növbәti bir-iki ay әrzindә bütün bu 
tәkliflәr bir daha tәhlil edilmәli, proqram şәklinә salınmalı 
vә 2008-ci il üçün prioritet mәsәlәlәr 2008-ci ilin büdcәsinә 
әlavә olunmalıdır. Ondan sonrakı illәrdә isә bunlar tәbii ki, 
növbәti illәrin büdcәlәrindә nәzәrdә tutulacaqdır. 

Maliyyә imkanlarımız var. Yolların bir hissәsi kreditlәr 
hesabına tikilir. Әgәr güzәştli vә әlverişli şәrtlәrlә yeni kredit-
lәr әldә etmәk mümkün olacaqsa, buna da getmәliyik. 
Amma o da hәqiqәtdir ki, indi Azәrbaycanın iqtisadi, maliy-
yә vәziyyәti belәdir ki, biz kreditlәrsiz dә bütün işlәri görә 
bilәrik. Bildiyiniz kimi, bәzi hallarda bizә lazım olan 
regional layihәlәrin hәlli üçün Azәrbaycan dövlәtinin özü 
kreditlәr vermәyә hazırdır vә bunu edirik. Bir sözlә, hәm 
xarici maliyyә resurslarından istifadә etmәliyik, hәm dә ilk 
növbәdә, öz imkanlarımızdan istifadә etmәliyik. 

Bir daha demәk istәyirәm ki, bu tәqdimatda avtomobil 
nәqliyyatının bütün sahәlәri öz әksini tapıbdır. Әlbәttә, 
növbәti illәrdә biz diqqәti daha чох kәnd yollarına yönәlt-
mәliyik. Çünki tәbii, tәqdimatda, ilk növbәdә, әn prioritet 
mәsәlәlәr öz әksini tapıbdır. Ancaq kәnd yolları da bizim üçün 
prioritetdir. Düzdür, bu yollar yerli icra orqanları tәrәfindәn 
tikilmәlidir, tәmir olunmalıdır. Yәqin buna görә tәqdimatda bu 
barәdә deyilmәyibdir. Ancaq ümumi konsepsiyanı, ümumi ya-
naşmanı yәqin ki, Azәrbaycan dövlәti tәrәfindәn bu işlәrә 
cavabdehlik daşıyan qurum kimi, Nәqliyyat Nazirliyi öz üzә-
rinә götürmәlidir. Çünki indi Nәqliyyat Nazirliyinin infrastruk-
turu, texnikası, avadanlığı, texnologiyası var. Gәlәcәkdә yәqin 
ki, biz buna bir daha baxmalıyıq vә kәnd yollarını da yüksәk 
sәviyyәyә çatdırmalıyıq. 

Hesab edirәm ki, biz bu tәqdimata vә tәklif olunan layi-
hәlәrә Naxçıvan Muxtar Respublikasının yol problemlәrini 
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dә әlavә etmәliyik. Demәk olar ki, bu tәqdimatda Azәrbay-
canın bütün bölgәlәri әhatә olunur. Ancaq biz Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının yol tәsәrrüfatına da әlavә vәsait 
ayırmalıyıq. Xahiş edirәm ki, bu mәsәlәlәrlә bağlı Naxçıva-
nın rәhbәrliyi ilә dә әlaqә saxlayın, onlarla danışın vә biz 
dövlәt büdcәsindәn Naxçıvanın yollarının tikintisinә, tәmiri-
nә mәqsәdyönlü şәkildә vәsait qoymalıyıq. Belәliklә, bu 
layihәlәrin hәyata keçirilmәsi ilә biz nәqliyyat sahәsindә 
böyük bir işi hәll edirik. 

Bildiyiniz kimi, Bakıda piyada keçidlәrinin tikintisi çox 
yaxşı gedir, yüksәk keyfiyyәtlә aparılır. Çox yaxşı ki, demәk 
olar, bütün keçidlәrdә eskalatorlar qoyulubdur. Biz 
insanlara rahatlıq yaradırıq. Çünki yaşlı insanlar pillәkәnlә 
qalxıb-düşmәkdә әziyyәt çәkиrляр. Bәzi hallarda cavanlar 
özlәrinә әziyyәt vermәk istәmir, yeraltı keçid olduğu halda, 
yol qaydalarını pozaraq, ondan istifadә etmirlәr. Ancaq 
eskalator olan halda vә yeraltı keçid, yerüstü keçid müasir 
sәviyyәdә olduğu halda, әminәm ki, insanlar onlardan daha 
da sәmәrәli istifadә edәcәklәr. 

Biz eyni zamanda, ölkәmizә  yeni avtobusların gәtirilmәsi 
ilә dә mәşğuluq. Bu sahәdә Nәqliyyat Nazirliyi işlәr görür vә 
özәl şirkәtlәr dә fәaldırlar. Biz dövlәt tәrәfindәn bu mәsәlәyә 
baxa bilәrik. Yәni dövlәt tәrәfindәn investisiya şәklindә 
vәsait ayırıb bu avtobusları alaraq, özәl firmalara icarәyә 
verә bilәrik ki, bu sahәdә dә vәziyyәt yaxşılaşsın. Bilirәm ki, 
insanları narahat edәn şәhәr nәqliyyatıdır vә bu sahәdә, 
әlbәttә, tәnzimlәmә siyasәti aparılmalıdır. Bir müddәt bun-
dan әvvәl xaricdәn  200 avtobus gәtirilibdir. Bu, artıq bu sa-
hәyә böyük bir töhfәdir. Eyni zamanda, intellektual idarә-
etmә sisteminin işә düşmәsi ilә bu sahәdә çox böyük dәyi-
şikliklәr olacaqdır. Bu işlәr kompleks şәkildә aparılacaqdır. 
Belәliklә, Azәrbaycan iqtisadiyyatı –  nәqliyyat iqtisadiyya-
tın әsas elementlәrindәn biridir – daha da inkişaf edәcәkdir. 

Bizim mövqeyimiz möhkәmdir. Bildiyiniz kimi, dünyanın 
aparıcı iqtisadi qurumları vaxtaşırı ölkәlәrin reytinqlәrini 
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tuturlar. Bәzi hallarda onlar ciddi xarakter daşımır, bәzi 
hallarda isә mötәbәr qurumlar vә onların tәrtib etdiyi rey-
tinqlәr, әlbәttә, hәqiqәti әks etdirir. Xüsusilә Davos Dünya 
İqtisadi Forumunun reytinqlәrindә iqtisadiyyatın rәqabәt 
qabiliyyәtliliyi sahәsindә Azәrbaycan dünya miqyasında 66-
cı yeri tutur. Çox tanınmış maliyyә qurumu olan «Qoldman 
Saks»ın tәrtib etdiyi reytinqdә isә Azәrbaycan 61-ci yerdәdir 
vә bütün başqa MDB ölkәlәrini qabaqlayır. Bu reallıqdır, 
hәqiqәti әks etdirәn reallıqdır. Azәrbaycan çox sürәtlә 
inkişaf edir. Hәm iqtisadi inkişaf, hәm sosial mәsәlәlәrin 
hәlli, hәm insanların hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşması, vaxt-
aşırı, ildә iki dәfә minimum әmәkhaqqının, minimum pen-
siyaların artırılması, sosial müavinәtlәrin artırılması, hәm dә 
iqtisadi vә sosial islahatların aparılması sahәsindә biz çox 
böyük nailiyyәtlәrә çatmışıq. Ancaq biz bununla kifayәtlәn-
mәmәliyik. Elә etmәliyik ki, növbәti illәrdә uğurlu inkişa-
fımız güclәnsin vә ölkә qarşısında duran bütün vәzifәlәr öz 
hәllini tapsın. 

Mәn hesab edirәm ki, bu müzakirәlәr nәticәsindә  tәq-
dimatda göstәrilәn bütün mәsәlәlәr bir daha tәhlil edilәcәk 
vә bunun әsasında mәnim tәrәfimdәn yeni sәrәncam im-
zalanacaq, 2008-ci il üçün proqram tәrtib olunacaqdır. Növ-
bәti illәrdә proqramın icrası bu sahәdә vәziyyәti хейли  yax-
şılaşdıracaqdır. Eyni zamanda, Azәrbaycan nәqliyyat infra-
strukturu baxımından әn qabaqcıl ölkәyә çevrilәcәkdir. 
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AZӘRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN  
SӘDRİ ANARA   
 

Hörmәtli sәdr! 
Sizi – müasir Azәrbaycan әdәbiyyatının görkәmli nü-

mayәndәsini 70 illik yubileyiniz münasibәtilә sәmimi-qәlb-
dәn tәbrik edir, Sizә uzun ömür, cansağlığı vә işlәrinizdә 
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 

Müxtәlif janrlarda yaratdığınız vә taleyüklü problemlәrә 
hәsr etdiyiniz әsәrlәrinizlә Siz respublikamızda әdәbi pro-
sesin inkişafına layiqli töhfәlәr vermisiniz. Qәlәminizin mәh-
sulu olan, öz hәyatiliyi, tәbiiliyi, dilinin rәvanlığı vә üslub 
rәngarәngliyi ilә fәrqlәnәn yaradıcılığınız müasir Azәrbaycan 
oxucusunun bәdii-estetik zövqünün formalaşmasında әhә-
miyyәtli rol oynamışdır. 

Siz fәaliyyәtinin çoxşaxәliliyi ilә seçilәn qәlәm sahibisiniz. 
Teatr vә kino üçün әsәrlәriniz tamaşaçılar tәrәfindәn hәmişә 
böyük maraqla qarşılanmışdır. Ssenarilәrini yazdığınız vә 
rejissoru olduğunuz bәdii filmlәr Sizi peşәkar kino xadimi 
kimi tanıtmışdır. 

Azәrbaycançılıq düşüncәsindәn yoğrulan әdәbi-tәnqidi, 
elmi-publisistik mәqalә vә esselәriniz nasir-publisist iste-
dadınızın mәhsulu kimi meydana çıxmışdır. Hәmin yazı-
larda milli mәdәniyyәtimizin qiymәtli abidәlәrinә, klassik 
vә müasir әdәbi fikir tariximizin bir çox böyük şәxsiyyә-
tiня vә hadisәsinә tәdqiqatçı münasibәti öz dolğun әksini 
tapmışdır. 

Sizin ictimai xadim kimi dә fәaliyyәtiniz geniş vә 
әhatәli olmuşdur. Uzun illәrdәn bәri Azәrbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin sәdri kimi mәsul bir vәzifәdә çalışmağınız isә 
böyük tәşkilatçılıq qabiliyyәtinә malik olduğunuzu gös-
tәrir. 
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İnanıram ki, yaradıcılığının әn yetkin dövrünü yaşayan 
söz ustası kimi, Siz bundan sonra da әdәbiyyatımızın zәn-
ginlәşmәsi naminә töhfәlәrinizi әsirgәmәyәcәksiniz. 

 
Әn xoş arzularla,                
                                                        İLHAM ӘLİYEV 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 13 mart 2008-ci il 
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GÜRCÜSTANIN BAŞ NAZİRİ VLADİMİR 
QURGENİDZE İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
13 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 13-dә Prezident sarayında Gürcüstanın Baş naziri 
Vladimir Qurgenidzeni qәbul etmişdir. 

Görüşdә ölkәlәrimiz arasında әlaqәlәrin müxtәlif sahәlәrdә, 
o cümlәdәn iqtisadi sahәdә uğurla inkişaf etdiyi, yüksәk 
sәviyyәli qarşılıqlı sәfәrlәrin әlaqәlәrin daha da möhkәmlәn-
mәsi işinә xidmәt göstәrdiyi vurğulanmış, ikitәrәfli müna-
sibәtlәrin, iqtisadi sahәdә әmәkdaşlığın bundan sonra da 
genişlәnәcәyinә әminlik ifadә olunmuşdur. 
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YUNANISTANIN İNKİŞAF NAZİRİ  
XRİSTOS FOLİASIN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
17 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 17-dә Prezident sarayında Yunanıstanın İnkişaf naziri 
Xristos Foliasın başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul 
etmişdir. 

Azәrbaycanla Yunanıstan arasında ikitәrәfli münasibәt-
lәrin yeni mәrhәlәdә inkişaf etdiyini vurğulayan dövlәtimizin 
başçısı ötәn il Türkiyә–Yunanıstan qaz kәmәrinin açılışı za-
manı keçirilәn görüşlәri xatırlaтdı, hәmin tәdbirin qarşılıqlı 
әlaqәlәrin inkişafı baxımından әhәmiyyәtli olduğunu bildirdi. 
Prezident İlham Әliyev Yunanıstan nümayәndә heyәtinin ölkә-
mizә sәfәrinin әmәkdaşlığımızın genişlәndirilmәsi işinә yeni 
imkanlar açacağına әminliyini söylәdi. 

Xristos Folias Yunanıstanın Baş naziri Kostas Karama-
nlisin salamlarını vә ehtiramını prezident İlham Әliyevә çat-
dırdı. Böyük nümayәndә heyәti ilә Azәrbaycana sәfәr etdiyini 
deyәn Xristos Folias qarşılıqlı әlaqәlәrin hәr iki ölkә üçün 
faydalı olduğunu bildirdi. O, әmәkdaşlığın müxtәlif sahәlәrdә 
inkişaf etdirilmәsi üçün kifayәt qәdәr imkanların mövcud 
olduğunu vurğuladı. 

Prezident İlham Әliyev Yunanıstanın Baş naziri Kostas 
Karamanlisin salamlarına görә tәşәkkür etdi vә özünün dә 
salamlarını ona çatdırmağı xahiş etdi. 
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MDB-nin İCRAİYYӘ KOMİTӘSİNİN SӘDRİ– 
İCRAÇI KATİBİ SERGEY LEBEDEV 
İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
17 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 17-dә Prezident sarayında MDB-nin İcraiyyә Ko-
mitәsinin sәdri – icraçı katibi Sergey Lebedevi qәbul etmişdir. 

Görüşdә MDB çәrçivәsindә әmәkdaşlığın hazırkı vәziyyәti 
vә perspektivlәri ilә bağlı fikir mübadilәsi aparılmışdır. 
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BEYNӘLXALQ UNİVERSAL DÖYÜŞ 
FEDERASİYASININ PREZİDENTİ  SERGEY 
NOVİKOV İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
17 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 17-dә Prezident sarayında Beynәlxalq Universal 
Döyüş Federasiyasının prezidenti Sergey Novikovu qәbul 
etmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycanda idmana göstәrilәn yüksәk dövlәt 
qayğısından danışılmış, ölkәmizin ayrı-ayrı regionlarında 
dünya standartlarına uyğun müasir idman infrastrukturunun 
yaradıldığı bildirilmişdir. Eyni zamanda, Azәrbaycanın nüma-
yәndәsi Natiq Әliyevin Avropa Universal Döyüş Federasi-
yasının prezidenti seçilmәsi ölkәmizin beynәlxalq idman alә-
mindә fәal iştirakının göstәricisi kimi vurğulanmışdır. Azәr-
baycanda digәr idman növlәri kimi, universal döyüş növünün 
dә inkişaf etdirilәcәyinә әminlik ifadә olunmuşdur. 
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SӘDRİ 
ZATİ-ALİLӘRİ 
CӘNAB HU SZİNTAOYA 
 
Hörmәtli cәnab Sәdr! 
Çin Xalq Respublikasının sәdri vәzifәsinә yenidәn 

seçilmәyiniz münasibәtilә Sizi sәmimi-qәlbdәn tәbrik edirәm. 
Biz qәdim әnәnәlәrә malik Azәrbaycan–Çin münasibәt-

lәrinin inkişafına böyük әhәmiyyәt veririk. Ümidvaram ki, 
dost ölkәlәrimiz vә xalqlarımız arasında әmәkdaşlığın hәrtә-
rәfli inkişafı, әlaqәlәrimizin daha da genişlәndirilmәsi istiqa-
mәtindә sәylәrimizi bundan sonra da davam etdirәcәyik. 

Sizә möhkәm cansağlığı, xoşbәxtlik, dost Çin xalqının 
rifahı naminә fәaliyyәtinizdә yeni-yeni uğurlar dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 18 mart 2008-ci il 
 
 
 



 176

 
 

 
SENEQAL RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLӘRİ 
CӘNAB ABDULAY VADA 

 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Seneqalın milli bayramı– Müstәqillik günü münasi-

bәtilә Sizә vә Sizin simanızda bütün xalqınıza әn sәmimi 
tәbriklәrimizi yetirirәm. 

Әminәm ki, dost ölkәlәrimiz arasındakı münasibәtlәr, 
istәr ikitәrәfli qaydada, istәrsә dә beynәlxalq qurumlar çәr-
çivәsindәәmәkdaşlığımız xalqlarımızın mәnafelәrinә uyğun 
olaraq bundan sonra da inkişaf edәcәk vә genişlәnәcәkdir. 

Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә uğurlar, dost Seneqal 
xalqına әmin-amanlıq vә rufah arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 18 mart 2008-ci il 
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SӘUDİYYӘ ӘRӘBİSTANININ ŞAHZADӘSİ  
ӘL-VALİD BİN TӘLAL BİN ӘBDÜLӘZİZ  
AL SӘUDUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ 
HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ 

 
Prezident sarayı 
 
18 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 18-dә Prezident sarayında Sәudiyyә Әrәbistanının 
Şahzadәsi әl-Valid bin Tәlal bin Әbdülәziz Al Sәudun başçılıq 
etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Azәrbaycana sәfәrindәn mәmnun olduğunu deyәn Şahzadә 
Azәrbaycanda gedәn iqtisadi inkişafın böyük tәәssürat 
yaratdığını, ölkәmizin gәlәcәkdә daha böyük nailiyyәtlәr әldә 
edәcәyinә әminliyini bildirdi.  

Azәrbaycanda reallaşdırılan müxtәlif biznes layihәlәrinin 
onlarda maraq doğurduğunu bildirәn qonaq Bakıda keçirdiyi 
sәmәrәli görüşlәr barәdә dövlәtimizin başçısına mәlumat verdi. 

Dövlәtimizin başçısı son illәr ölkәmizdә әldә edilәn yüksәk 
iqtisadi inkişafın bütün istiqamәtlәrdә uğurlu nәticәlәr ver-
diyini, sosial sahәnin getdikcә daha da yaxşılaşdığını, ümum-
daxili mәhsulun dinamik surәtdә artdığını bildirdi. Ölkәlәrimiz 
arasında münasibәtlәrin uğurla inkişaf etdiyini, o cümlәdәn 
iqtisadi әmәkdaşlığın genişlәndiyini vurğulayan prezident 
İlham Әliyev ilk dәfә Azәrbaycana gәlәn Şahzadә әl-Valid bin 
Tәlal bin Әbdülәziz Al Sәudun sәfәrinin sәmәrәli olacağına vә 
әlaqәlәrimizin daha da möhkәmlәnmәsinә öz töhfәsini 
verәcәyinә әminliyini söylәdi. 
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SABİR BAĞINDA VӘ NİZAMİ MEYDANINDA 
GÖRÜLMÜŞ ӘSASLI TӘMİR İŞLӘRİ İLӘ 
TANIŞLIQ 
 
Bakı  
 
18 mart 2008-ci il 

 
 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 18-dә Bakının mәrkәzindәki Sabir bağında vә Nizami 
meydanında görülmüş әsaslı tәmir vә yenidәnqurma işlәri ilә 
tanış olmuşdur. 

Dövlәtimizin başçısı әvvәlcә Sabir bağına gәldi. Paytaxtın 
bu istirahәt guşәsindә görülmüş işlәr buranın görkәmini ta-
mamilә dәyişmişdir. Bağda yeni yaşıllıq zonası salınmış, müa-
sir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, üzlük daşlar, mәrmәr 
döşәnmişdir. Yaşıllıq zonasında Novruzun rәmzi olan sәmә-
nilәrin әkilmәsi isә xoş bayram ovqatı yaradır. 

Prezident İlham Әliyev bağı seyr edәrәk dedi ки, burada 
işlәr әn yüksәk sәviyyәdә vә zövqlә görülmüşdür. Hәm bu bağ, 
hәm dә әtrafdakı binalar şәhәrimizi daha da gözәllәşdirir. Be-
lәliklә, Bakının tarixi yerlәri sanki yenidәn canlanır. Bu bağ 
bәlkә dә yaranandan bu qәdәr gözәl olmamışdır. Bağ hәm 
gündüz, hәm dә axşam çox gözәldir. Bakı sakinlәrinin isti-
rahәti üçün gözәl yer yaradılıbdır. 

Sonra dövlәtimizin başçısı Nizami meydanına gәldi, gö-
rülmüş işlәrin nәticәsi ilә maraqlandı. Burada da qısa müd-
dәtdә bәrpa vә yenidәnqurma işlәri aparılmış, yaşıllıq zolağı, 
işıqlandırma sistemi tamamilә yenilәşdirilmişdir. 

Prezident İlham Әliyev mәrtәbәli fәvvarәlәr kompleksinә 
baxdı, görülmüş işlәrdәn razılığını bildirdi. Nizami adına 
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Әdәbiyyatы Muzeyi ilә gözәl vәhdәt tәşkil edәn meydanda 
istirahәt üçün lazımi şәrait yaradılmışdır. 

Daha sonra dövlәtimizin başçısı «Azәrbaycan» kinoteatrı-
nın qarşısına, Natәvanın abidәsinin ucaldığı әraziyә gәlәrәk, 
burada gedәn tәmir-bәrpa işlәri ilә maraqlandı. Prezident 
İlham Әliyev әtraf binaların da müasir görkәm alması üçün 
müvafiq tapşırıqlarını verdi. 
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBӘTİLӘ 
AZӘRBAYCAN XALQINA TӘBRİK  
 
Hörmәtli hәmvәtәnlәr! 
Sizi xalqımızın sevimli Novruz bayramı münasibәtilә 

ürәkdәn tәbrik edir, hamınıza cansağlığı, sәadәt vә bütün 
işlәrinizdә uğurlar dilәyirәm. 

Tәbiәtin әbәdi qanunları vә kainatın dәyişmәz nizamı ilә 
әlaqәdar olan Novruz bayramı gecә ilә gündüzün bәrabәr-
lәşdiyini xәbәr verәn ilk bahar günü yurdumuza qәdәm qoyur. 
Qәdim әcdadlarımızın bizә misilsiz yadigarı kimi, yaz bay-
ramının gәlişi Odlar diyarında yüzillәrdәn bәri xüsusi mәra-
simlәrlә qarşılanır, tәntәnәli el şәnliklәri ilә müşayiәt olunur. 
Milli varlığımızı vә ulu babalarımızın mәnәvi alәminin zәn-
ginliyini әn incә çalarlarınadәk nümayiş etdirәn bu el bayramı 
әsrlәrin sınağından çıxmış gözәl adәt-әnәnәlәri ilә bu gün dә 
çox sevilir, uca tutulur vә layiqincә qorunub yaşadılır. Onun 
hazırda respublikamızın hәr bir guşәsindә böyük ruh yük-
sәkliyi ilә rәsmi sәviyyәdә geniş qeyd olunması dövlәt müs-
tәqilliyimizin verdiyi bәhrәlәrdәndir. Novruz bayramı, sözün 
әsl mәnasında, ümumxalq bayramı mahiyyәti qazanmışdır. 

Azәrbaycanın son illәrdә әn müxtәlif sahәlәrdә nail olduğu 
misilsiz uğurlar bu bahar günlәrindә hәr evә, hәr ailәyә hәqiqi 
bayram әhvalı bәxş etmişdir. Mәdәni-ictimai hәyatımızın daha 
da canlanması, iqtisadiyyatımızın yüksәlәn xәtt üzrә davamlı 
inkişaf tempi, paytaxtımızı vә bölgәlәrimizi bürüyәn abadlıq-
quruculuq işlәri tәbiәtin dirçәlmәsi vә yenilәşmәsi ilә hәm-
ahәng olub hәr birimizdә nikbin ovqat yaradır, sabahkı günә 
dәrin inam aşılayır. 

Azәrbaycan torpaqlarının müdafiәsindә dayanan mәtin 
әsgәrlәrimizә mәn bu әziz günlәrdә sәmimi bayram salamımı 
yetirirәm. Ölkәmizin әrazi bütövlüyünün qorunması naminә 
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canlarını fәda edәrәk, uca şәhidlik mәrtәbәsinә yüksәlmiş 
qәhrәman Vәtәn övladlarının unudulmaz xatirәsini ehtiramla 
yad edir, onlara Tanrıdan rәhmәt dilәyirәm. 

Azәrbaycanın sәrhәdlәrindәn uzaqlarda yaşayan soydaş-
larımız da Novruz bayramını bizimlә birlikdә böyük sevinclә 
qarşılayırlar. Dünya azәrbaycanlılarının milli hәmrәyliyinin 
rәmzinә çevrilәn bu bayram hәr gәlişi ilә onların Ana Vәtәnә 
azәrbaycançılıq mәfkurәsi işığında bağlılıq duyğularını daha 
da güclәndirir. 
Әziz bayram günündә hamınıza bahar әhval-ruhiyyәsi arzu 

edirәm. 
Novruz bayramınız mübarәk olsun! 

 
İLHAM ӘLİYEV 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 19 mart 2008-ci il 
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MӘŞHUR FRANSALI  MÜĞӘNNİ   
PATRİSİYA KAASIN KONSERTİNDӘ  
 
Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası 
 
19 mart 2008-ci il 
 
Martın 19-da Müslüm Maqomayev adına Azәrbaycan 

Dövlәt Filarmoniyasında mәşhur Fransa müğәnnisi Patrisiya 
Kaasın konserтi olmuşdur. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә xanımı Mehriban 
Әliyeva konsertdә olmuşlar. 

Konsertdәn әvvәl prezident İlham Әliyev vә Azәrbaycanın 
birinci xanımı Мещрибан Ялийева «Cartier İnternational» 
şirkәtinin prezidenti Bernard Fornas vә dünyanın mәşhur kino 
ulduzu Monika Belлuççi ilә görüşdülәr. 

Filarmoniyanın salonuna toplaşanlar dövlәtimizin başçısını 
vә xanımını hәrarәtlә qarşıladılar. 

Konsert proqramından әvvәl çıxış edәn «Cartier İnter-
national» şirkәtinin prezidenti Bernard Fornas Azәrbaycan 
prezidenti İlham Әliyevә vә ölkәmizin birinci xanımı Mehriban 
Әliyevaya konsertә gәldiklәrinә görә tәşәkkür etdi. O vurğu-
ladı ki, zәngin tarixә, mәdәniyyәtә vә qәdim adәt-әnәnәlәrә 
malik Azәrbaycan müasir, sürәtlә inkişaf edәn ölkәdir. Bey-
nәlxalq şirkәtlәr, o cümlәdәn tәmsil etdiyi qurum dünyada nü-
fuzlu söz sahibi olan Azәrbaycanla әmәkdaşlığa böyük önәm 
verir. 

Sonra sәhnә Fransanın canlı әfsanәsi adlandırılan Patrisiya 
Kaasın ixtiyarına verildi. İfasında blüz vә caz elementlәrini 
birlәşdirәn Fransa şansonunun kraliçası Patrisiya Kaas 
Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyasının sәhnәsindә fortepiano- 
nun müşayiәtilә canlı olaraq әn populyar mahnılarını ifa etdi. 
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Tәkrarolunmaz ifası, tamaşaçılarla sәmimi ünsiyyәti ilә 
fәrqlәnәn  Patrisiya Kaasın çıxışı ilk dәqiqәlәrdәn alqışlarla 
qarşılandı. 

Müvәffәqiyyәtlә keçәn konsertin sonunda Patrisiya Kaas 
prezident İlham Әliyevә vә xanımı Mehriban Әliyevaya dәrin 
minnәtdarlığını bildirdi. 
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NEFTÇİLӘR PROSPEKTİNDӘ ӘSASLI TӘMİR 
EDİLMİŞ YERALTI PİYADA KEÇİDİ İLӘ 
TANIŞLIQ  
 
19 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 19-da paytaxtın Neftçilәr prospektindә Kukla Teatrı-
nın qarşısındakı yeraltı piyada keçidin әsaslı tәmirdәn sonrakı 
vәziyyәti ilә tanış olmuşdur. 

Nәqliyyat naziri Ziya Mәmmәdov dövlәtimizin başçısının 
Bakı şәhәrindә nәqliyyat sisteminin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı 
sәrәncamı çәrçivәsindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr planına 
uyğun olaraq, әsaslı tәmir edilmiş vә yenidәn qurulmuş yeraltı 
piyada keçidindә görülmüş işlәr barәdә mәlumat verdi. Pay-
taxtın gediş-gәlişli әrazisindә yerlәşәn piyada keçidi olduqca 
yararsız vәziyyәtdә idi. Bu da piyadalar üçün narahatlıq 
yaradırdı. İndi keçiddә nәmişliyin qarşısını almaq üçün әn yeni 
texnologiya әsasında tәmir işlәri görülmüş, avtomat telefon 
aparatları qoyulmuş vә müasir işıqlandırma sistemi quraş-
dırılmışdır. Piyadaların rahat hәrәkәti üçün xüsusi mәrmәrdәn 
istifadә olunmuşdur. Kukla Teatrыnın qarşısında olduğuna 
görә, yeraltı keçid uşaqların maraq dünyasını әks etdirәn 
rәsmlәrlә bәzәdilmişdir. 

Prezident İlham Әliyev tәmir vә bәrpa işlәrinin keyfiyyәti 
ilә tanış oldu, görülәn işlәrdәn razılığını bildirdi. Dövlәtimizin 
başçısı paytaxtda yeni keçidlәrin, avtomobil dayanacaqlarının 
tikintisi üçün әlavә tәdbirlәrin görülmәsi haqqında da müvafiq 
tövsiyә vә tapşırıqlarını verdi. 
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«ИНТЕРФАКС» BEYNӘLXALQ İNFORMASİYA 
QRUPUNUN DİREKTORLAR ŞURASININ  
SӘDRİ MİXAİL KOMİSSAR İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
19 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 19-da Prezident sarayında «İnterfaks» Beynәlxalq İn-
formasiya Qrupunun direktorlar Şurasının sәdri Mixail Komi-
ssarı qәbul etmişdir. 

Prezident İlham Әliyevә vә Azәrbaycan xalqına Novruz 
bayramı münasibәtilә tәbriklәrini çatdıran Mixail Komissar 
Azәrbaycanın sürәtlә inkişaf etdiyini, ölkәmizin regionda 
aparıcı dövlәtlәrdәn biri olduğunu mәmnunluqla qeyd etdi. 
Ölkәmizdә gedәn inkişaf proseslәrinin dünya mәtbuatı tә-
rәfindәn böyük maraqla izlәnildiyini bildirәn qonaq rәhbәrlik 
etdiyi agentlik üçün dә Azәrbaycanda әldә olunan nailiy-
yәtlәrin mühüm informasiya mәnbәyi olduğunu dedi. 

«İnterfaks» informasiya agentliyinin Azәrbaycandakı uzun-
müddәtli fәaliyyәtinә toxunan dövlәtimizin başçısı ölkәmizlә 
bağlı mәlumatların dünya ictimaiyyәtinә operativ şәkildә 
çatdırılmasında agentliyin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrdiyini 
vurğuladı. 
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ÜMUMDÜNYA KARATE FEDERASİYASININ 
PREZİDENTİ ANTONİO ESPİNOS İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
20 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

martın 20-dә Prezident sarayında Ümumdünya Karate Fede-
rasiyasının prezidenti Antonio Espinosu qәbul etmişdir. 

Antonio Espinos dövlәtimizin başçısı ilә Milli Olimpiya 
Komitәsinin prezidenti kimi görüşünü mәmnunluqla xatırlaтdı. 
O ilk dәfә 2003-cü ildә ölkәmizә sәfәr etdiyini vә ötәn dövr 
әrzindә bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn idman sahәsindә dә böyük 
nailiyyәtlәr әldә edildiyini vurğuladı. Dövlәtimizin başçısı 
ölkәmizdә idmanın sürәtlә inkişaf etdiyini, digәr idman sahә-
lәrinә olduğu kimi, gәnc nәslin karateyә dә çox böyük maraq 
göstәrdiyini bildirdi. Prezident İlham Әliyev Azәrbaycan 
idmanının beynәlxalq alәmdә layiqincә tәmsil olunduğunu vә 
idmançılarımızın böyük uğurlar qazandığını söylәdi. Dövlә-
timizin başçısı Ümumdünya Karate Federasiyası ilә ölkәmizin 
müvafiq idman strukturu arasında әmәkdaşlığın daha da 
inkişaf etdirilәcәyinә ümidvar olduğunu bildirdi. 

Sonra Antonio Espinos ölkәmizdә idmanın inkişafındakı 
yüksәk xidmәtlәrinә görәÜmumdünya Karate Federasiyasının 
fәxri 9-cu Dan dәrәcәli diplomunu Azәrbaycan prezidenti 
İlham Әliyevә tәqdim etdi.  
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BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBӘTİLӘ 
ÜMUMXALQ ŞӘNLİYİNDӘ  
 
Bakı, İçәrişәhәr 
 
20 mart 2008-ci il 
 
Martın 20-dә yurdumuza baharın gәlişi münasibәtilә әn 

izdihamlı bayram şәnliklәri ölkәmizin paytaxtı Bakıda keçi-
rilmişdir. Qәdim İçәrişәhәrin darvazaları qarşısında – Gәnclәr 
meydanında bayram münasibәtilә böyük mәrasim tәşkil 
olunmuş, әtrafdakı binalar, әsrlәrin şahidi olan qәdim qala 
divarları al-әlvan plakatlarla bәzәdilmişdi. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev, xanımı Mehriban 
Әliyeva Novruz şәnliklәrindә iştirak etmәk üçün Gәnclәr mey-
danına gәldilәr. Meydana toplaşmış minlәrlә şәhәr sakini döv-
lәtimizin başçısını, onun xanımını hәrarәtlә, sürәkli alqışlarla 
qarşıladı. 

Xalqımız qәdim el bayramı olan Novruzu doğma Azәr-
baycanımızın hәr yerindә böyük sevinc vә yüksәk әhval-
ruhiyyә ilә qeyd edir. Azәrbaycan prezidentinin Novruz bayra-
mı münasibәtilә xalqımıza tәbrikindә deyildiyi kimi, ölkәmizin 
sәrhәdlәrindәn uzaqlarda yaşayan soydaşlarımız da Novruz 
bayramını bizimlә birlikdә böyük sevinclә qarşılayırlar. Dünya 
azәrbaycanlılarının milli hәmrәyliyinin rәmzinә çevrilәn bu 
bayram hәr gәlişi ilә onların azәrbaycançılıq mәfkurәsi işı-
ğında doğma Vәtәnә bağlılıq duyğularını daha da güclәndirir. 
İçәrişәhәrin qala divarları üstündә vә meydanda qәdim 

tariximizi xatırladan qılınc vә qalxanlı döyüşçülәr dayanmış-
dılar. Atlılar dәstәsinin müşayiәti vә milli musiqi sәdaları 
altında meydana tonqal gәtirildi. Dövlәtimizin başçısı Novruz 
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tonqalını alovlandırdı. Bahar qız el adәtincә prezidentә vә 
xanımına sәmәni vә bayram xonçası tәqdim etdi. 
Şәnliyin aparıcıları bahar bayramının millәtimizә ruzi-

bәrәkәt gәtirmәsini arzulayaraq, әsrlәrin sınağından çıxmış, 
gözәl adәt-әnәnәlәri ilә bu gün dә uca tutulan bu el bayramının 
ulu öndәr Heydәr Әliyev tәrәfindәn layiqincә qorunub yaşa-
dılmasını, onun hazırda respublikamızın hәr bir guşәsindә 
böyük ruh yüksәkliyi ilә rәsmi sәviyyәdә geniş qeyd olunma-
sını xatırlatdılar. 

Meydanda qәhrәmanlıqla dolu keçmişimizin mәnzәrәsini 
canlandıran sәhnәlәr göstәrilir, şәn, oynaq musiqi sәdaları 
әtrafı bürüyürdü. Milli geyimli uşaqlar meydanda rәqs 
edirdilәr. İncәsәnәt ustalarının baharı, Azәrbaycanı tәrәnnüm 
edәn mahnıları dalğa-dalğa hәr tәrәfә yayılır, bayram 
mәrasiminin iştirakçılarında daha xoş ovqat doğururdu. 

Prezident İlham Әliyev şәnliyә toplaşmış paytaxt sakinlәri 
ilә sәmimiyyәtlә salamlaşdı, onları Novruz bayramı müna-
sibәtilә tәbrik etdi. 

Dövlәtimizin başçısı bayram şәnliyindә nitq söylәdi. 
– Әziz hәmvәtәnlәr, әziz dostlar! 
Mәn sizin hamınızı bu gözәl Novruz bayramı münasi-

bәtilә ürәkdәn tәbrik edirәm. Bu gün bütün Azәrbaycan 
xalqını bu gözәl bahar bayramı münasibәtilә tәbrik edirәm. 

Novruz bayramı Azәrbaycan xalqının әn әziz, әn sevimli 
bayramlarından biridir. Әsrlәr boyu xalqımız bu bayramı 
qeyd etmişdir. Ancaq müstәqillik dövründә bayram rәsmi 
şәkildә qeyd olunur. İkinci ildir ki, biz bunu beş gün qeyd 
edirik. Bu bir tәrәfdәn, onu göstәrir ki, Azәrbaycan xalqı 
Novruz bayramına әn hәrarәtli münasibәt bәslәyir, o bizim 
üçün әn başlıca, әn gözәl bayramdır. Digәr tәrәfdәn, bu beş 
gün imkan verir ki, hәr bir ailә bu günlәrdә istirahәt etsin, 
bir yerdә dincәlsin vә bir yerdә olsun. Ailә dәyәrlәri, bizim 
milli-mәnәvi dәyәrlәrimiz, әnәnәlәrimiz, bizim mәdәniy-
yәtimiz, tariximiz – bütün bunlar Azәrbaycan xalqını qoru-
muşdur. Uzun illәr, әsrlәr boyu biz başqa ölkәlәrin tәrkibin-
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dә yaşamışıq. Ancaq milli xüsusiyyәtlәrimizi itirmәmişik, 
assimilyasiyaya düçar olmamışıq, öz dilimizi, adәt-әnәnә-
lәrimizi, milli bayramlarımızı qoruyub saxlamışıq. 

Bu gün biz müstәqil dövlәt kimi, sürәtlә inkişaf edirik. 
Hәm iqtisadi sahәdә, hәm siyasi sahәdә– bütün sahәlәrdә 
Azәrbaycan müstәqil dövlәt kimi dünyada öz yerini tutub-
dur. Bu yer möhkәm yerdir. Biz bu bölgәdә aparıcı dövlәtә 
çevrilmişik. Bundan sonra Azәrbaycan ancaq vә ancaq 
irәlilәyiş yolu ilә gedәcәkdir, irәliyә doğru, tәrәqqiyә doğru, 
rifaha doğru gedәcәkdir. 

Biz bu gün müxtәlif layihәlәr üzәrindә işlәyirik. İndiyә 
qәdәr görülmüş işlәr Azәrbaycanı әn çәtin vәziyyәtdәn – ХХ 
ясрин 90-cı illәrinин әvvәlлярindә yaranmış vәziyyәtdәn 
çıxarıb, tәrәqqi yoluna gәtirmişdir. Bizim iqtisadiyyatımız üç 
ildir ki, artım sürәtinә görә dünyada birinci yerdәdir. Bütün 
sosial mәsәlәlәr öz hәllini tapır. İldә iki dәfә әmәkhaqları, 
pensiyalar artırılır vә bundan sonra da bu siyasәt davam 
etdirilәcәkdir. İqtisadi sahәdә әldә edilmiş uğurlar bizim 
maddi imkanlarımızı artırır. Biz bu imkanlardan çox 
sәmәrәli şәkildә istifadә edirik, islahatları dәrinlәşdiririk. 
Azәrbaycan üçün, ölkәmiz üçün lazım olan bütün böyük 
layihәlәri hәyata keçiririk. 

Bizim artan iqtisadi gücümüz ölkәmizin siyasi gücünü dә 
artırır. Әlbәttә ki, hәr bir ölkәnin inkişafı üçün iqtisadi amil-
lәr başlıca rol oynayır vә bu gün Azәrbaycan hәm iqtisadi 
baxımdan, hәm enerji tәhlükәsizliyi baxımından özünü tam 
şәkildә tәmin edәn ölkәdir. Belәliklә, bu bizә imkan verir ki, 
müstәqil siyasәt aparaq. Bizim siyasәtimiz ancaq vә ancaq 
Azәrbaycan xalqının milli maraqlarına söykәnir, bu 
maraqları güdür vә bundan sonra da biz bu siyasәtә sadiq 
гаlacağıq. 

Biz iqtisadiyyatı artırmaqla, eyni zamanda, bölgәdә 
regional әmәkdaşlığın inkişafına güclü tәkan veririk. Biz 
böyük layihәlәrin tәşәbbüskarıyıq, icraçısıyıq vә bu layihә-
lәrin icrası nәticәsindә Azәrbaycan hәm siyasi, hәm dә 
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iqtisadi mәnfәәt әldә edir. İqtisadi islahatlar bundan sonra 
da aparılacaqdır. Baxmayaraq ki, dörd il әrzindә bizim 
iqtisadiyyatımız iki dәfә artıb – bu, dünyada analoqu ol-
mayan bir nәticәdir – biz әldә edilmiş nailiyyәtlәrlә kifayәt-
lәnmәmәliyik. Biz irәliyә baxmalıyıq, gәlәcәyә baxmalıyıq ki, 
Azәrbaycan necә inkişaf edәcәk, bizim inkişafımız hansı 
nәticәlәrә gәtirib çıxaracaqdır. Bütün bunları etmәk üçün, 
әlbәttә ki, hәr bir sahә üzrә xüsusi proqramlar olmalıdır. 
Onlar da var vә icra edilir. Mәn әminәm ki, gәlәcәkdә Azәr-
baycan çox güclü, inkişaf etmiş müasir dövlәtә çevrilәcәkdir. 
Biz artıq bunun ilkin elementlәrini, ilkin әlamәtlәrini 
görürük. Bizim güclü iqtisadi potensialımız, bölgәdә möh-
kәm yerimiz, tәsiretmә imkanlarımızın genişlәnmәsi Azәr-
baycanın beynәlxalq nüfuzunu da хейли dәrәcәdә qaldırır. 

Biz dünyada çox böyük hörmәtә malik bir ölkәyik. Daxili 
siyasәtin davamı olaraq, xarici siyasәtimiz Azәrbaycanın 
milli maraqlarını güdür vә bu maraqlar lazımi sәviyyәdә 
qorunur. Dünyada Azәrbaycan çox etibarlı tәrәfdaş kimi 
tanınır. Biz bu gözәl reputasiyanı qazanmışıq vә bundan 
sonra da öz xarici siyasәtimizi bölgәdә vә dünyada әmәkdaş-
lığın dәrinlәşmәsinә yönәldәcәyik. Bizim xarici siyasәtimiz 
sabitliyin möhkәmlәnmәsinә, bölgәdә әmәkdaşlığın dәrinlәş-
mәsinә, sülhün bәrqәrar olunmasına yönәldilibdir. Bütün 
ölkәlәrlә çox gözәl, normal münasibәtlәrimiz var vә Azәr-
baycanın iqtisadi, siyasi önәmi artdıqca, әlbәttә ki, bizә 
xaricdәn olan maraq da artır. 

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda BMT-nin Baş Mәclisindә 
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә vәziyyәtlә bağlı 
aparılan sәsvermә dә bizim siyasi gücümüzü göstәrmişdir. 
Azәrbaycanın haqq işi, Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişәsinin yalnız vә yalnız Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyü çәrçivәsindә hәll olunması mәsәlәlәri o qәtnamәdә 
tәsdiq edilmişdir vә BMT – dünyanın aparıcı beynәlxalq tәş-
kilatı tәrәfindәn qәbul olunmuşdur. Bu bizim böyük diplo-
matik vә siyasi qәlәbәmizdir. Bu bir tәrәfdәn, Azәrbaycanın 
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artan nüfuzunu göstәrir, çünki bizi dәstәklәyәn ölkәlәr bizim 
haqlı olduğumuzu birmәnalı şәkildә bәyan etdilәr. Baxma-
yaraq ki, bәzi ölkәlәrә güclü tәzyiqlәr dә göstәrilmişdi. Digәr 
tәrәfdәn, bu onu göstәrir ki, dünya ictimaiyyәti bu mәsәlәyә 
әdalәtli yanaşır. Bizim işimiz haqq işidir. Biz münaqişәnin 
beynәlxalq hüquq normaları vә prinsiplәri әsasında hәll 
olunmasını tәlәb edirik vә bu mövqedәn geri çәkilmәyәcәyik. 

Qәtnamәdә Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrinin 
işğalçılardan azad olunması, münaqişәnin Azәrbaycanın 
әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll edilmәsi mәsәlәlәrinin öz 
әksini tapması, әlbәttә ki, bizim mövqeyimizi daha da 
güclәndirir. 

Biz dәfәlәrlә bәyan etmişik vә mәn bu gün dә bәyan 
etmәk istәyirәm ki, bunun kәnarında, bu çәrçivәlәrin kәna-
rında heç bir razılaşma mümkün deyildir. Dağlıq Qarabağın 
müstәqilliyi heç vaxt tanınmayacaqdır, dünya birliyi bu 
barәdә bir daha öz mövqeyini bildirmişdir. Azәrbaycan isә 
heç vaxt buna imkan vermәyәcәkdir. 

Bizim iqtisadi gücümüz artır, siyasi çәkimiz artır, ordu 
quruculuğuna böyük diqqәt göstәrilir. Bildiyiniz kimi, bu 
bizim üçün prioritet sahәdir, dövlәt xәrclәrimizin böyük bir 
hissәsi ordu quruculuğuna yönәldilibdir. Demәk olar ki, 
orduya nәzәrdә tutulan xәrclәr birinci yerdәdir vә biz bunu 
gәlәcәkdә dә davam etdirәcәyik. Biz müharibә şәraitindә 
yaşayırıq, müharibә hәlә bitmәyib, yalnız vә yalnız atәşkәs 
rejimi yaranmışdır. 

Biz bundan sonra hәm siyasi, hәm dә iqtisadi islahatları 
dәrinlәşdirәcәyik. Azәrbaycanın çox gözәl imkanları, çox 
gözәl perspektivlәri var. Biz öz enerji tәhlükәsizliyimizi tam 
şәkildә tәmin edә bilmişik vә bu gün bundan çox böyük 
iqtisadi mәnfәәt әldә edirik. Gәlәcәkdә Azәrbaycanın qarşı-
sında heç bir maddi problem olmayacaqdır. Bizim çoxşaxәli 
enerji siyasәtimiz mövqeyimizi möhkәmlәndirir, eyni 
zamanda, imkan verir ki, öz tәbii ehtiyatlarımızı dünya 
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bazarlarına müxtәlif yollarla çıxaraq vә belәliklә, bundan 
maksimum dәrәcәdә mәnfәәt götürәk. 

Növbәti illәrdә Azәrbaycanın uğurlu neft-qaz siyasәti 
davam etdirilәcәkdir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan vә Bakı–Tbilisi–
Әrzurum neft-qaz kәmәrlәri bizim tarixi nailiyyәtlәrimizdir. 
Bu layihәlәr imkan verәcәk ki, bundan sonra uzun illәr, on-
illiklәr әrzindә Azәrbaycan xalqı yaxşı yaşasın, öz sosial 
vәziyyәtini yaxşılaşdırsın vә ölkәmizdә güclü iqtisadi 
potensial yaransın. Hәm iqtisadi islahatların dәrinlәşmәsi vә 
hәm dә sosial mәsәlәlәrin hәlli hәmişә diqqәt mәrkәzindә 
olmuşdur, bu gün dә belәdir. 

Bununla bәrabәr, biz nәhәng nәqliyyat layihәlәri hәyata 
keçirmәk arzusundayıq vә bunu edirik. Bizim tәşәbbüsü-
müzlә bu il Bakı–Tbilisi–Qars dәmir yolunun tikintisi baş-
lanmalıdır. Bu da böyük tarixi qәlәbәdir. Bu layihәnin hәm 
iqtisadi, hәm siyasi baxımdan, hәm dә regional әmәkdaşlıq 
baxımından әhәmiyyәti çox böyükdür vә gәlәcәkdә Azәr-
baycana çox böyük xeyirlәr gәtirәcәkdir. 

Azәrbaycanın bütün bölgәlәri inkişaf edir. Mәn bölgәlәrә 
tez-tez gedir, vәziyyәtlә tanış oluram vә görürәm ki, işsizlik 
aradan qaldırılır, yoxsulluq aşağı düşür, abadlıq-quruculuq 
işlәri aparılır. Bölgәlәrimizdә müasir infrastruktur layihәlәri 
hәyata keçirilir vә belәliklә, Azәrbaycan hәrtәrәfli şәkildә 
inkişaf edir. Biz böyük neft-qaz sәrvәtlәrinә malikik. Amma 
bizim mәqsәdimiz odur ki, qeyri-neft sәnayesini, iqtisadiy-
yatın qeyri-neft sahәsini inkişaf etdirәk. İqtisadiyyat çoxşa-
xәli olsun, neft amilindәn, neftin qiymәtindәn asılı olmasın 
vә güclü qeyri-neft potensialı yaransın. 

Sahibkarlığın inkişafı, kәnd tәsәrrüfatının inkişafı, böl-
gәlәrin inkişafı– bütün bunlar reallıqdır. Son illәr әrzindә qә-
bul edilmiş proqramların hamısı icra olunur, verilmiş 
vәdlәrin hamısı hәyatda öz әksini tapır. Azәrbaycan güclü 
ölkәyә çevrilir. Biz artıq başqa ölkәlәrin enerji tәhlükәsizliyi 
mәsәlәlәrindә iştirak edirik vә bunu genişlәndirәcәyik. 



 193

Azәrbaycan enerji resursları vә onların nәqli baxımından 
Avropa üçün çox önәmli ölkәyә çevrilir vә әlbәttә, bu amil 
Avropa ilә münasibәtlәrimizin inkişafında mühüm rol oyna-
yır. Әlbәttә, biz bundan istifadә edәcәyik ki, әmәkdaşlıq 
dәrinlәşsin vә Azәrbaycanda istәr siyasi, istәr iqtisadi, istәrsә 
dә sosial sahәdә mövcud olan bütün meyarlar Avropa 
İttifaqının meyarlarına yaxınlaşsın vә ona uyğunlaşsın. Biz 
bu işlәri görmәk üçün «Yeni qonşuluq siyasәti» proqramına 
qoşulmuşuq. Baxmayaraq ki, bizim qoşulmağımızın sәbәb-
lәri heç dә maddi sәbәblәr olmamışdır. Biz nә iqtisadi cәhәt-
dәn, nә maddi cәhәtdәn, nә dә siyasi cәhәtdәn heç kimdәn 
asılı ölkә deyilik. Sadәcә olaraq, biz istәyirik ki, dünyada 
mövcud olan әn yaxşı tәcrübәni, bizim şәraitә uyğun olan 
tәcrübәni Azәrbaycanda da tәtbiq edәk ki, güclü vәtәndaş 
cәmiyyәti yaransın, demokratiya tam şәkildә bәrqәrar 
olunsun, iqtisadi, siyasi azadlıqlar möhkәmlәnsin vә Azәr-
baycan müasir ölkәyә çevrilsin. 

Mәn dәfәlәrlә demişәm vә bir daha demәk istәyirәm ki, 
bunu etmәk üçün bütün imkanlar var. Siyasi iradә var, 
xalqla iqtidar arasında vәhdәt var. Azәrbaycanda çox gözәl 
ictimai-siyasi vәziyyәt, sabitlik, әmin-amanlıq mövcuddur. 
Biz indi başqa ölkәlәrdә, yaxın qonşuluqda baş verәn hadi-
sәlәri izlәyirik vә görürük ki, inkişaf olmayan yerdә sabitlik 
dә yoxdur vә әksinә, әmin-amanlıq, sabitlik olmayan yerdә, 
xalqla iqtidar arasında vәhdәt olmayan yerdә inkişafdan da 
söhbәt gedә bilmәz. 

Bizim gәlәcәyimiz çox parlaq olacaqdır, qarşımızda 
bütün yollar açıqdır. Biz irәliyә, müasirliyә, inkişafa, tәrәq-
qiyә doğru gedirik vә çox istәyirәm ki, tezliklә bütün istәk-
lәrimizә nail olaq. Bizim qәbul etdiyimiz proqramlar, әlbәttә 
ki, bir müddәt vaxt aparacaqdır. Mәn çox istәyirәm ki, biz 
bunu tezlәşdirәk. Әn yaxın zamanlarda Azәrbaycan vәtәn-
daşları daha da yaxşı yaşasınlar, әn yaxın zamanlarda 
Azәrbaycan daha da möhkәm ölkәyә çevrilsin. 
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Biz bu gözәl bahar bayramında Bakının tarixi binalarının 
yeni simasını görürük. Bildiyiniz kimi, Bakının tarixi yerlәri-
nin qorunması, tәmiri, bәrpası üçün mәn xüsusi sәrәncam 
imzalamışаm vә çox böyük quruculuq, abadlıq işlәri aparılır, 
tarixi binalar tәmir edilir. Bizim üçün, Bakı sakinlәri üçün 
әziz olan yerlәr bәrpa olunur. Gözәl parklar salınır, abadlıq 
işlәri aparılır. Bakı hәm gözәllik baxımından, hәm dә 
rahatlıq, infrastruktur baxımından dünyanın әn yaraşıqlı 
şәhәrlәrindәn birinәçevrilәcәkdir. Biz öz qәdim tariximizi 
qoruyuruq, ancaq eyni zamanda, dünyanın әn müasir stan-
dartlarını Azәrbaycanda vә Bakıda tәtbiq edirik. 

İçәrişәhәr tarixi kompleksinin qorunması üçün lazımи 
tәdbirlәr görülmüşdür. Qәdim tariximiz olan İçәrişәhәri 
qorumalıyıq vә abadlaşdırmalıyıq. Bu yaxınlarda bakılı-
ların sevimli yeri olan Milli Parkın yenidәn qurulması, 
tәmiri vә onun әvvәlki vәziyyәtinә qaytarılmasы цçün lazı-
mı ишляр görülübdür. Әminәm ki, bir il әrzindә Milli Park 
dünyanın әn gözәl yerlәrindәn birinә çevrilәcәkdir. Biz 
bunu edәcәyik. Başqa yerlәrdә, hәm şәhәrimizin tarixi 
yerlәrindә, hәm dә şәhәr kәnarında abadlıq-quruculuq 
işlәri aparılır, inkişaf gedir. 

Әziz dosтlar, bu gözәl gündә biz bir daha әminliklә deyә 
bilәrik ki, Azәrbaycan dövlәti öz müstәqilliyini möhkәm-
lәndirir, ölkәmiz inkişaf yolu ilә gedir. Azәrbaycan dünyada 
böyük hörmәtә malik bir ölkәdir. Bizim iqtisadi vә sosial 
siyasәtimiz insanların hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşmasına 
yönәldilibdir. Öz tarixi keçmişimizә, öz milli adәt-әnәnәlәri-
mizә çox böyük hörmәtlә yanaşırıq. Biz mәdәniyyәt sahә-
sindә böyük işlәr görürük. Bütün teatrlar, muzeylәr tәmir 
olunur, yeni muzeylәr, yeni teatrlar tikilәcәkdir. Bir sözlә, 
Azәrbaycan uğurla inkişaf edir. Bu inkişaf davam etdirilә-
cәkdir. Bunu etmәk üçün Azәrbaycanda vәtәndaş birliyi 
daha da möhkәmlәnmәlidir vә bu belә dә olacaqdır. 
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Mәn bu әziz gündә bütün Azәrbaycan xalqını gözәl bahar 
bayramı münasibәtilә bir daha ürәkdәn tәbrik etmәk, 
cansağlığı, xoşbәхtlik arzulamaq istәyirәm. 

Bayramınız mübarәk olsun! 
      

*** 
 
Sonra dövlәtimizin başçısı meydana toplaşan sakinlәrlә 

sәmimi görüşdü. Buraya toplaşan paytaxt sakinlәri dövlәt 
müstәqilliyimizin verdiyi bәhrәlәrdәn olan Novruza ümumxalq 
bayramı mahiyyәti qazandıran, xalqımızın adәt-әnәnәlәrinә, 
milli-mәnәvi dәyәrlәrinә yüksәk qiymәt verәn ulu öndәri 
rәhmәtlә andılar vә prezident İlham Әliyevi, xanımı Mehriban 
Әliyevanı ürәkdәn tәbrik etdilәr. 

Prezident İlham Әliyev İçәrişәhәrdә keçirilәn Novruz 
şәnliklәrindә dә iştirak etdi. Bakının ayrı-ayrı rayonlarının 
buraya toplaşan nümayәndәlәri prezidenti hәrarәtlә salamla-
dılar. Dövlәtimizin başçısı Bakı sakinlәri vә şәnlik iştirakçıları 
ilә mehribancasına görüşәrәk, hal-әhval tutdu, onları bayram 
münasibәtilә tәbrik etdi. Bahar qız prezidenti xalqımızın 
qәdim el bayramı münasibәtilә bir daha ürәkdәn tәbrik etdi, 
Azәrbaycanın xoşbәxt gәlәcәyi, firavanlığı, ölkәmizin dirçәlişi 
vә әrazi bütövlüyünün bәrpası naminә gördüyü işlәrdә ona 
uğurlar arzuladı. 
İncәsәnәt ustaları, bәdii özfәaliyyәt kollektivlәri xalqımızın 

adәt-әnәnәlәrini, qәdim el sәnәtlәrini nümayiş etdirdilәr, «Ko-
sa, Keçәl vә Bahar qız» tamaşasını göstәrdilәr, rәngarәng 
konsert proqramı ilә çıxış etdilәr. Bir tәrәfdә isә gәnc pәh-
lәvanlar xalça üzәrindә qurşaq tutur, idmançılar mәharәtlәrini 
göstәrirdilәr. Şәnlik iştirakçıları qәdim xalq mahnılarını, aşıq 
havalarını vә muğam dәsgahlarını ifa edir, milli musiqinin 
sәdaları altında rәqs edirdilәr. 

Prezident İlham Әliyev meyxanaçıların ifasını dinlәdi, 
Novruz şәnliklәrinin elementlәrindәn olan xoruz döyüşünә 
maraqla tamaşa etdi. Dövlәtimizin başçısına milli papaq, 
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xanımına isә kәlağayı hәdiyyә olundu, onların bәdnәzәrdәn 
uzaq olması üçün el adәtincә üzәrlik yandırıldı. Prezidenti öz-
lәrinә xas sevinclә salamlayan paytaxtın balaca sakinlәri 
unudulmaz Heydәr babaya, Vәtәnә vә dövlәtimizin başçısına 
hәsr olunmuş mahnılar ifa etdilәr. 

Sonra prezident İlham Әliyevi Novruz bayramının әsas 
personajları olan Kosa vә Keçәl qarşıladılar. Kosa dövlәti-
mizin başçısına müraciәtlә dedi: 

– Cәnab Prezident, bayramınız mübarәk. Mәn bu Keçәl 
ilә birlikdә Sizi vә ailәnizi xalqımızın müqәddәs Novruz 
bayramı münasibәtilә tәbrik edir, Sizә cansağlığı, uzun 
ömür, işlәrinizdә müvәffәqiyyәtlәr vә ölkәmizә әmin-amanlıq 
arzulayırам. Novruz bayramı ulu öndәrimizin sәyi nәticәsin-
dә rәsmәn ümumxalq bayramına çevrilmişdir. İndi preziden-
timizin sayәsindә xalqımız gözәl şәnlәnir. 

Bu Keçәl ilә respublikamızı qarış-qarış gәzmişik. Vallah, 
o qәdәr dәyişikliklәr baş verir, quruculuq işlәri o qәdәr sür-
әtlә gedir ki, hәtta getdiyimiz yerlәri tanımaq olmur, bәzәn 
azırıq. Bakıda yeni körpülәr, binalar tikilir, şәhәrimiz necә 
dә abadlaşır, gözәllәşir, yaxşılaşır. 

– Cәnab Prezident, Azәrbaycan neftinin, qazının Avro-
paya ixracı Sizin zәhmәtinizin bariz nümunәsidir. Beş il 
bundan әvvәl demişdim ki, ulu öndәrimizin layiqli davamçısı 
İlham Әliyevin çiyninә dövlәt quşu qonacaq, prezident 
seçilәcәkdir vә seçildiniz. İndi dә qarşıdan gәlәn seçkilәrdә 
xalqımız Sizә dayaq duraraq, yekdilliklә prezident vәzifәsinә 
seçәcәkdir. Prezidentimiz hәmişә qalib gәlib vә gәlәcәkdir. 

Kosa vә Keçәl arzu vә istәklәrinin çin olması üçün prezi-
dentlә vә onun xanımı ilә yumurta döyüşdürdülәr. 

Bakının müxtәlif rayonlarından gәlib Novruz şәnliyindә 
iştirak edәnlәr dövlәtimizin başçısını sәmimiyyәtlә salamladı-
lar. Prezident İlham Әliyev burada tәndirdә kabab vә çörәk 
bişirilmәsinә, ipәyirmә, naxışvurma, xalçatoxuma vә digәr 
qәdim el sәnәtlәrinin nümayişinә baxdı, kәndirbazın çıxışına 
maraqla tamaşa etdi, bişirilәn yemәklәrdәn daddı. Daha sonra 
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aşıqlar prezidentin şәrәfinә mahnı oxudular. Dünya memar-
lığının gözәl nümunәlәrindәn olan qәdim Qız qalası әtrafında 
folklor vә rәqs qruplarının çıxışı da maraqla qarşılandı. 
Burada Azәrbaycanın qәdim el sәnәti nümunәlәrindәn ibarәt 
sәrgi dә açılmışdıр. 

Prezident İlham Әliyev vә xanımı Mehriban Әliyeva sәr-
giyә çıxarılmış vә milli varlığımızı, ulu baba vә nәnәlәrimizin 
mәnәvi alәminin zәnginliyini, sәnәtkarlığın әn incә çalarlarını 
nümayiş etdirәn xalı-xalçalara, kilimlәrә, geyim dәstlәrinә, 
oyuncaqlara, daşdan, dәmirdәn, ağacdan vә sapdan hazır-
lanmış müxtәlif sәnәtkarlıq nümunәlәrinә baxdılar. 

Dövlәtimizin başçısı bayram şәnliyinә gәlmiş Bakı sa-
kinlәrinә vә paytaxtın qonaqlarıна Novruz münasibәtilә bir 
daha xoş arzularını yetirdi. 

Novruz bayramı münasibәtilә keçirilәn şәnliklәrdә Baş 
nazir Artur Rasizadә, Milli Mәclisin sәdri Oqtay Әsәdov, 
Prezidentin Иcra Aparatının rәhbәri Ramiz Mehdiyev vә digәr 
rәsmi şәxslәr iştirak edirdilәr. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
«İNTERFAKS» AGENTLİYİNӘ MÜSAHİBӘSİ 
 
– Möhtәrәm İlham Heydәr oğlu, oktyabr ayında Azәr-

baycanda prezident seçkilәri keçirilәcәk. Siz bu gün ölkәdәki 
vәziyyәti necә qiymәtlәndirәrdiniz? Azәrbaycanı nә gözlәyir, 
bu barәdә Sizin planlarınız necәdir? 

– Әvvәlәn, ölkәnin inkişafının gәlәcәyini planlaşdırmaq 
üçün biz 2003-cü ildәn bәri hesabat dövründә görülmüş işlәri 
әsas götürmәliyik. Dörd ildәn bir qәdәr artıq müddәtdә 
ölkәdә sürәtli iqtisadi yüksәliş müşahidә olunur. Son bir neçә 
ildә ÜDM-in artım sürәtinә görә Azәrbaycan dünyada 
liderdir, dörd ildә ÜDM 96 faiz artmışdır. Bu bizә kifayәt 
qәdәr maliyyә ehtiyatları toplamağa vә fәal sosial siyasәt 
yeritmәyә imkan vermişdir. Bu sanballı rәqәmlәrlә yanaşı, 
mәnim üçün bәlkә dә әn әhәmiyyәtlisi odur ki, ötәn dörd ildә 
ölkәdә yoxsulluğun sәviyyәsi 49 faizdәn 16 faizә düşmüşdür. 
Bu ilk növbәdә, onu göstәrir ki, bizim apardığımız bütün 
islahatlar әn әvvәl vәtәndaşlarımızın sosial vәziyyәtinin yax-
şılaşdırılmasına yönәlmişdir. Digәr tәrәfdәn, Azәrbaycanın 
neft vә qaz hasil edәn ölkә olduğunu nәzәrә alsaq, bu fakt 
onu göstәrir ki, neft satışından әldә edilәn gәlirlәr bәrabәr 
şәkildә bölüşdürülür. Әks halda, yoxsulluğun sәviyyәsi nәin-
ki azalmaz, hәtta artardı. Biz praktik olaraq, işsizliyin ara-
dan qaldırılması istiqamәtindә böyük uğurlar qazanmışıq. 
Son dörd ildә 650 mindәn çox iş yeri yaradılmışdır ki, 
bunların da 450 mindәn çoxu daimi iş yerlәridir. 8,5 milyon 
әhalisi olan ölkә üçün bu, kifayәt qәdәr yüksәk göstәricidir. 
İri infrastruktur layihәlәri reallaşdırılır, bu gün neft stra-
tegiyasını uğurla hәyata keçirәn Azәrbaycan öz neftini üç 
ölkәnin – Rusiya, Gürcüstan vә Türkiyә әrazisindәn keçәn üç 
boru kәmәri vasitәsilә ixrac etmәk imkanına malikdir. 
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Bundan әlavә, Azәrbaycan qazını tarixdә ilk dәfә dünya 
bazarına çıxaran kәmәr inşa edilmişdir. 

Sosial sahәdә çox şeydәn – investisiyalar, sәhiyyә, tәhsil 
barәdә danışmaq olar. Son 4 ildә 1200 mәktәb tikilmiş, onla-
rın hamısı kompyuterlәşdirilmişdir. Sәhiyyәyә, insanları 
narahat edәn digәr mәsәlәlәrә – infrastruktura, elektrik stan-
siyalarına, su, qaz kәmәrlәrinә, ekoloji proqramlara böyük 
vәsait qoyuruq. Bu gün Azәrbaycanda elә bir sahә yoxdur 
ki, onunla bağlı proqram olmasın. 

Biz seçkilәrә bu nәticәlәrlә gedirik. Mәnim prezident kimi 
demәyә, hesabat vermәyә sözüm var. Mәn verdiyim vәdlәrin 
hamısını yerinә yetirmişәm. Onu da deyim ki, bәzi vәdlәrim 
kimlәrәsә real görünmürdü. Mәsәlәn, 2003-cü ildә prezident 
seçkilәri әrәfәsindә mәn deyirdim ki, ölkәdә 600 min iş yeri 
yaradılacaq. Çoxları tәәccüblәnirdi ki, beş il әrzindә bunu 
etmәk necә mümkün olacaq. Biz isә buna nail olduq. Mәn 
demişdim ki, beş ildәn sonra ölkәmizdә bir dәnә dә çadır 
düşәrgәsi qalmayacaqdır. Hәmin düşәrgәlәrdә isә on minlәr-
lә insan yaşayırdı. On iki çadır düşәrgәsindәn axırıncısı bu il 
lәğv edilmişdir, bütün qaçqın vә mәcburi köçkünlәr yeni 
evlәrә köçürülmüşlәr. 

Lakin bütün bunlar ötәn müddәtdә görülmüş işlәrdir, bu 
gün isә biz artıq gәlәcәk haqqında, ölkәmizin beş il sonra 
necә olacağı barәdә fikirlәşirik. Biz sadәcә, әhalinin maddi 
rifahının artırılması vәzifәsini qarşıya qoymuruq, inkişaf 
etmiş ölkәyә çevrilmәk vәzifәsini qarşıya qoyuruq vә buna 
nail olmaqdan ötrü potensial var. Әvvәlәn, intellektual 
potensial, ikincisi, iqtisadi potensial. Biz ölkәmizin enerji 
tәhlükәsizliyi mәsәlәsini tam hәll etmişik vә artıq başqa 
ölkәlәrin enerji tәhlükәsizliyini dә tәmin edirik. Әn yaxın 
illәrdә – әvvәllәr bu müddәtin 20 il olacağını deyirdik, indi 
isә 10 il deyә bilәrik – enerji layihәlәrinin hәyata keçirilmә-
sindәn yüz milyardlarla dollar gәlir gözlәyirik. Bütün bunlar 
hәm iqtisadi, hәm dә siyasi islahatları hәyata keçirmәyә, 
ölkәmizin beynәlxalq mövqelәrini möhkәmlәtmәyә vә gәlә-
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cәyә inamla baxmağa imkan verir. Gәlәcәkdә biz Azәrbay-
canı inkişaf etmiş, demokratik dövlәt kimi, insanların sülh, 
qarşılıqlı anlaşma vә sosial әdalәt şәraitindә yaşadığı müasir 
dövlәt kimi görürük. Mәn Azәrbaycanı belә bir ölkә kimi 
görmәk istәyirәm vә buna nail olmaq üçün bizim hәr cür 
imkanımız var. Xalqın iradәsi var, sabitlik var, cәmiyyәt vә 
iqtidar arasında birlik var. Әhalinin dәstәyi olmasaydı, bi-
zim proqramların heç biri hәyata keçirilә bilmәzdi. Ölkә-
mizdә maliyyә ehtiyatları var, sabitlik var, qonşularımızla 
yaxşı münasibәtlәr yaratmışıq, bu da hәr bir ölkәüçün 
vacibdir. Buna görә dә mәn Azәrbaycanın gәlәcәyinә nik-
binliklә baxıram vә Azәrbaycanın çox parlaq gәlәcәyinә 
әminәm. 

– Бу sual Azәrbaycanın NATO-ya inteqrasiyasının müm-
künlüyü ilә bağlıdır. Mәlumat var ki, Siz Buxarestә, NATO-
nun aprel sammitinә gedә bilәrsiniz. Ümumiyyәtlә, NATO-ya 
inteqrasiyanın mümkünlüyü mövzusu mövcuddur. Sizin buna 
münasibәtinizi bilmәk istәrdik. 

–Keçmiş SSRİ mәkanındakı dövlәtlәrin bir çoxunun 
başçıları kimi, mәn dә NATO-nun Buxarestdә keçirilәcәk 
sammitinә dәvәt edilmişәm vә orada iştirak etmәyә hazırlaşı-
ram. Bildiyimә görә, Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi 
Tәşkilatının üzvü olan dövlәtlәrin başçıları da hәmin zirvә 
toplantısında iştirak etmәyi planlaşdırırlar. NATO-nun zir-
vә toplantısında әvvәllәr dә iştirak etmişәm vә ümumiyyәtlә, 
bu iştirak hansısa ölkәnin hәmin tәşkilatın üzvü olmağa 
çalışmasının göstәricisi deyildir. Biz NATO ilә kifayәt qәdәr 
çoxdan әmәkdaşlıq edirik. Әvvәllәr «Sülh naminә tәrәfdaş-
lıq» proqramı çәrçivәsindә әmәkdaşlıq edirdik, indi isә fәrdi 
tәrәfdaşlıq planı mәrhәlәsinә keçmişik. Biz Әfqanıstanda 
sülhmәramlı әmәliyyatlarda iştirak edirik. Yaxın vaxtlara qә-
dәr bizim sülhmәramlı kontingentimiz Kosovoda da iştirak 
edirdi, lakin hәmin regionda siyasi vәziyyәt dәyişәndәn 
sonra parlament mәnim tәqdimatım әsasında sülhmәramlı 
qüvvәlәrimizin Kosovodan geri çağırılması haqqında qәrar 
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qәbul etmişdir. NATO ilә әmәkdaşlığımız kifayәt qәdәr 
müsbәt xarakter daşıyır. Bu әmәkdaşlıq bizә bu sahәdә 
islahatlar aparmağa imkan verir vә әmәkdaşlığın bugünkü 
sәviyyәsi bizi qane edir. 

Azәrbaycan bunu әsas götürür ki, hәr hansı tәşkilatda 
üzvlük qarşılıqlı razılıq әsasında hәyata keçirilmәlidir, biz 
özümüzü kimәsә zorla qәbul etdirmәk fikrindә deyilik. Bizim 
Avropa İttifaqı ilә dәәmәkdaşlığımız sәmәrәlidir. Cәnubi 
Qafqazın başqa ölkәlәri kimi, Azәrbaycan  Avropa İttifa-
qının «Yeni qonşuluq siyasәti» proqramı çәrçivәsindә әmәk-
daşlıq edir. Avropaya inteqrasiya planı baxımından da, әgәr 
bu tәşәbbüs Avropa İttifaqı tәrәfindәn irәli sürülmüş olsa, 
әlbәttә, biz onu nәzәrdәn keçirәcәyik. Әks halda, özümüzü 
zorla qәbul etdirmәk fikrindә deyilik. Biz öz tәhlükәsiz-
liyimizi özümüz tәmin edirik, hәm iqtisadi, hәm siyasi vә 
hәm dә enerji baxımından özümüzü tam tәmin edә bilәn 
ölkәyik. Ona görә dә biz bunu әsas götürürük ki, münasi-
bәtlәr bәrabәrhüquqlu olmalıdır, qarşılıqlı hörmәt vә qar-
şılıqlı mәnafelәr әsasında qurulmalıdır. NATO ilә әmәk-
daşlığın sәviyyәsi hazırda bizi qane edir. Sonra nә olacağını, 
dünyada hadisәlәrin necә inkişaf edәcәyini, bizim regionda 
hansı proseslәr gedәcәyini qabaqcadan söylәmәk çәtindir. 
Buna görә dә bugünkü vәziyyәti әsas götürsәk, Azәrbaycanın 
NATO-ya üzvlük mәsәlәsi gündәlikdә deyildir. 

 – Siz hәrbi mәsәlәyә toxundunuz. Azәrbaycan Silahlı Qüv-
vәlәrinin vәziyyәtini necә qiymәtlәndirirsiniz?Mümkünsә, si-
lah alınması barәdә bir qәdәr mәlumat almaq istәrdik. Kifayәt 
qәdәr böyük rәqәm sәslәnir, hәrbi büdcә bir milyard dollara 
bәrabәrdir. Mәn belә başa düşürәm ki, silah almaq planları 
elә bir mövzudur ki, o bütün dünyada diqqәti cәlb edir. 

– Bәzәn bizim hәrbi xәrclәr Azәrbaycan büdcәsinin ümu-
mi xәrclәri kontekstindәn çıxarılır ki, bu  o qәdәr dә әdalәtli 
yanaşma deyildir. Biz hәmişә obyektivliyin tәrәfdarıyıq. 
Demәliyәm ki, son dörd ildә Azәrbaycan büdcәsinin xәrclәri 
10 dәfә artmışdır vә bunun özü dә nadir göstәricidir. 
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Büdcәmiz 2003-cü ildәki 1 milyard 300 milyon dollardan 
artaraq, 2008-ci ildә icmal büdcә 12 milyard dollara çat-
mışdır. Bu ilin yazında biz büdcәnin artırılması mәsәlәsinә 
yenidәn baxılması ilә bağlı parlamentә müraciәt etmәyi 
planlaşdırırıq. Buna görә dә tәәccüblü deyil ki, son dörd ildә 
Azәrbaycanın hәrbi xәrclәri dә әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
artmışdır. Sizin dediyiniz 1 milyard dollar 2007-ci ilә aiddir, 
2008-ci ildә hәrbi xәrclәr hәlәlik 1 milyard 300 milyon 
dollardır, lakin onu artırmağı planlaşdırırıq. 

Belәliklә bu, obyektiv prosesdir. Tәhsil sahәsindә dә eyni 
vәziyyәti müşahidә edirik, tәhsilә bir milyard dollar sәrf 
olunur, halbuki dörd il bundan әvvәl bu rәqәm xeyli az idi. 
Yәni bütün bunlar, tәbii ki, ölkәnin iqtisadi imkanlarının 
artması hesabına baş verir. Üstәlik, onu da nәzәrә almalıyıq 
ki, biz Ermәnistanla müharibә vәziyyәtindәyik, torpaqları-
mız işğal edilmişdir. On ildәn artıq müddәtdир ки, apardı-
ğımız danışıqlar heç bir nәticә vermәmişdir. Әlbәttә, möv-
qelәrin hansısa şәkildә yaxınlaşması baxımından irәlilәyiş 
olmasını söylәyә bilәrik, mәn heç dә demirәm ki, danışıqlar 
prosesinin imkanları tamamilә tükәnmişdir. Müәyyәn müs-
bәt mәqamlar vardır, bәzi bәndlәr üzrә biz irәlilәyişә nail 
olmuşuq. İlk növbәdә, Ermәnistan başa düşmüşdür ki, 
Azәrbaycanın işğal olunmuş bütün әrazilәri azad edilmәlidir 
vә bu mәsәlә yalnız vә yalnız Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü 
çәrçivәsindә hәll olunmalıdır. Düzdür, bәzi ermәni siyasәt-
çilәri danışıqlar prosesinin vә münaqişәnin tam hәlli ma-
ketinin mahiyyәtini tәhrif etmәyә çalışırlar, lakin bu maket 
belә olmalıdır: Azәrbaycanın işğal edilmiş yeddi rayonu 
azad olunmalı, bütün qaçqın vә mәcburi köçkünlәr öz 
yurdlarına qayıtmalı vә gәlәcәkdә Dağlıq Qarabağın statusu 
mәsәlәsi hәll edilmәlidir. Bu statusun nәdәn ibarәt olacağını 
isә gәlәcәk göstәrәcәkdir. Lakin biz Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyü çәrçivәsindәn kәnarda heç bir statusu qәbul etmә-
yәcәyik. Düşdüyümüz vәziyyәt, torpaqlarımızın işğal altında 
olması, әlbәttә ki, bizi hәrbi xәrclәri artırmağa mәcbur edir 
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vә hәmin xәrclәri artırırıq. Bizim silah aldığımız ölkәlәr 
arasında Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatının 
üzvü olan ölkәlәr dә var. Tәbii ki, başqa ölkәlәrdәn dә tex-
nika vә silahlar alırıq. Bu yaxınlarda biz Müdafiә Sәnayesi 
Nazirliyi yaratmışıq,  hәrbi tәyinatlı mәhsullar istehsal etmә-
yә başlamışıq vә bunu genişlәndirәcәyik. Hazırda böyük ma-
liyyә resurslarımızın olması, tәbii ki, bizә yeni sahәlәr ya-
ratmağa imkan verir. Biz metallurgiyada, alüminium sәna-
yesindә yeni sahә yaradırıq. Bu mәqsәdlәrә bir neçә milyard 
dollar sәrf edilәcәkdir. Başqa sahәlәrdә dә bu proses başlan-
mışdır. Biz tәhlükәsizliyimizi tәmin edәcәk güclü hәrbi-
sәnaye kompleksi yaradırıq vә yaradacağıq. 

– İlham Heydәr oğlu, çox sağ olun. Sonuncu sual. Müm-
künsә, BMT-nin qәtnamәsini şәrh edәrdiniz. 

– Biz bu qәtnamәni Azәrbaycanın növbәti diplomatik vә 
siyasi uğuru hesab edirik. Әn böyük vә önәmli beynәlxalq 
tәşkilat olan BMT Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişәsinin hәll edilmәli olduğu prinsiplәri bir daha 
tәsdiq etmişdir: әrazi bütövlüyü, Ermәnistan tәrәfindәn apa-
rılan etnik tәmizlәmә siyasәti nәticәsindә doğma yurdla-
rından qovulmuş bütün qaçqınların vә mәcburi köçkünlәrin 
öz torpaqlarına qaytarılması vә münaqişәnin Azәrbaycanın 
әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәlli. Yәni qәtnamә beynәlxalq 
hüququn bütün norma vә prinsiplәrinә tamamilә uyğundur vә 
mәnim fikrimcә, danışıqlar prosesinin ruhunu, mahiyyәtini 
tam әks etdirir. Biz qәtnamәnin qәbul olunacağına şübhә 
etmirdik vә çox şadıq ki, o qәbul edilmişdir. Әlbәttә ki, bizi 
dәstәklәmişölkәlәrin hamısına minnәtdarlığımızı bildiririk. 
Avropa İttifaqına gәldikdә isә, bizә mәlum olduğu kimi, 
Avropa İttifaqının üzvü olan ölkәlәr sәsvermәdә bitәrәf qal-
maq barәdә razılaşdırılmış qәrar qәbul etmişdilәr. Bu ona 
görә baş vermişdir ki, Avropa İttifaqı digәr mәsәlәlәr kimi, 
xarici siyasәtlә bağlı mәsәlәlәrdә dә yüksәk intizama malikdir. 

Lakin bizim әleyhimizә sәs vermiş ölkәlәrin mövqeyi 
tәәccüb doğurur. Xüsusәn ona görә ki, bu ölkәlәr arasında 
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Minsk qrupunun hәmsәdrlәri, münaqişәnin tәnzimlәnmә-
sindә vasitәçilik edәn Fransa, Rusiya vә ABŞ da var. 
Sәsvermәdәn sonra bu ölkәlәrin rәsmi nümayәndәlәrinin 
verdiklәri izahatlar müsbәt xarakter daşıyır. Hәmsәdr ölkә-
lәr Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü bir daha tәsdiqlәmiş, 
onlar bir daha bәyan etmişlәr ki, Dağlıq Qarabağı müstәqil 
dövlәt kimi tanımırlar. Ümumiyyәtlә, bu mövqe әvvәldәn dә 
mәlum idi. Lakin biz bu izahatları sәsvermәdә anlaşılmaz vә 
mәnim fikrimcә, düşünülmәmiş addım nәticәsindә Azәrbay-
can xalqının qәlbindә qalmış xoşagәlmәz hisslәri bir qәdәr 
yumşaltmaq cәhdi hesab edirik. Mәn belә hesab edirәm ki, 
hәmin ölkәlәr vasitәçilәr kimi, bitәrәf mövqe tutmalı idilәr. 
Biz onların qәtnamәnin lehinә sәs verәcәyini gözlәmirdik vә 
düşünürdük ki, onlar bitәrәf qalacaqlar. Ona görә dә indiki 
vәziyyәtdә danışıqlar prosesinin gәlәcәyi hәm dә danışıqlar 
prosesinә cәlb edilmiş ölkәlәrlә vasitәçilәr arasında etimadın 
sәviyyәsindәn asılı olacaqdır. Demәliyәm ki, qәtnamәnin 
әleyhinә sәs verilmәsi etimadı nәinki artırmamış, әksinә, ona 
ciddi xәlәl gәtirmişdir. Qәtnamә layihәsindә danışıqlar 
prosesinin bütün bәndlәrinin әks olunmaması kimi izahatlar 
isә tamamilә әsassızdır, belә ki, BMT-yә tәklif olunmuş 
qәtnamәdә belә bir bәnd var idi ki, biz Minsk qrupunun sәy-
lәrini, tәnzimlәmә prinsiplәrinә sadiqliyi dәstәklәyirik. Ona 
görә dә bu cür dәlillәr әsassızdır, onlar mәsәlәdәn xәbәrdar 
olmayan adamlar üçün nәzәrdә tutulmuşdur. 

Lakin Minsk qrupu danışıqlar prosesinin ruhuna vә 
müzakirә mövzusuna, daha dәqiq desәk, Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünün bәrpa edilmәsi, qaçqınların öz yurdlarına 
qaytarılması, elәcә dә münaqişәnin Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyü çәrçivәsindә hәll olunması mәsәlәsinә heç vaxt 
etiraz etmәmişdir. Әgәr onlar danışıqlar prosesinin detalla-
rını açıqlamaq istәyirlәrsә, qoy bunu axıra qәdәr açıqlasın-
lar. Dağlıq Qarabağın Azәrbaycandan nә vaxtsa, 5 ildәn, 10 
ildәn, 100 ildәn sonra hansısa plebisтсit yolu ilә vә ya hәr 
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hansı başqa şәkildә ayrılması mәsәlәsi heç vaxt danışıqların 
mövzusu olmamışdır vә olmayacaqdır. 

Sәsvermә onu da göstәrdi ki, hәmsәdr ölkәlәrdәn bәzilәri 
BMT-nin üzvlәri arasında fәal lobbiçilik edәrәk vә tәbliğat 
apararaq, hәmin ölkәlәri öz tәrәflәrinә cәlb etmәyә çalışsalar 
da, bu cәhd baş tutmamışdır. Hәmsәdr ölkәlәr – dünyanın 
aparıcı ölkәlәridir, nüvә dövlәtlәri, BMT Tәhlükәsizlik Şura-
sının üzvlәridir. Kim onların mövqeyini dәstәklәdi? Va-
nuatu? Yaxud Anqola? Bu, dünya ictimaiyyәtinin әhval-
ruhiyyәsinin göstәricisi, hәr halda, dünyada haqq-әdalәtin 
olmasının göstәricisi idi. Buna görә dә mәn bir daha demәk 
istәyirәm ki, sәsvermәnin yekunları bizi qane edir. Biz bu 
mövqedәn bircә addım da geri çәkilmәyәcәk vә çalışacağıq 
ki, danışıqlar prosesi gәlәcәkdә müsbәt mәcrada getsin. 
Lakin, әlbәttә, Ermәnistanın mövqeyi, Ermәnistan rәhbәr-
liyinin sülh prosesinә nә dәrәcәdә sadiq olacağı mәsәlәsindә 
hәlәlik bizdә aydınlıq yoxdur. Ermәnistan tәrәfi qoşunların 
tәmas xәttindә vәziyyәti kәskinlәşdirmәklә dünya ictimaiy-
yәtinin diqqәtini bu ölkәdә gedәn daxili siyasi proseslәrdәn 
yayındırmağa cәhd göstәrdi, lakin buna nail ola bilmәdi. 
Ona görә dә biz danışıqlar prosesi barәdә müәyyәn fikir deyә 
bilmәrik. Çünki biz bilirik ki, indi Ermәnistan cәmiyyәtindә 
parçalanma baş vermişdir, orada birlik, o cümlәdәn münaqi-
şәnin tәnzimlәnmәsi mәsәlәsi barәdә fikir birliyi yoxdur. 
Belә şәraitdә biz, sadәcә olaraq, orada hadisәlәrin necә 
inkişaf edәcәyini vә Ermәnistan rәhbәrliyinin mәsul qәrarlar 
qәbul etmәyә nә dәrәcәdә qadir olacağını müşahidә etmә-
liyik. Lakin mәn hesab edirәm ki, bu cür qәrarlar qәbul et-
mәyin vaxtıdır. Qarşıdurmanın nәticәlәrini vә hәr iki ölkәnin 
inkişaf sәviyyәsini nәzәrә alsaq, bu qarşıdurmada kimin 
qalib gәldiyini söylәmәk mübahisәli mәsәlәdir. 

Müharibә hәlә qurtarmayıb, onun birinci mәrhәlәsi başa 
çatıbdır. Lakin 1994-cü ildәn bәri davam edәn atәşkәs kimin 
real müstәqilliyi qoruyub saxlamağa, tәrәqqi vә inkişaf yoluna 
qәdәm qoymağa nail olduğunu vә kimin ölkәni xaosa, vә-
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tәndaş müharibәsinә sürüklәdiyini, kimin öz xalqının qanını 
axıtdığını göstәrdi. Qan üstündә hakimiyyәtә gәlәnlәr, bir 
qayda olaraq, elә qan tökmәklә dә hakimiyyәtdәn gedirlәr. 
Ermәnistanda istәr seçkilәr zamanı, istәrsә dә seçkilәrdәn sonra 
baş verәn hadisәlәr hәm dә Ermәnistanın Azәrbaycana müna-
sibәtdә tәcavüzkar işğalçılıq siyasәtinin nәticәsidir. Әgәr Qaf-
qazda sülh olsaydı, әgәr Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında 
müharibә vәziyyәti olmasaydı, yәqin ki, oradakı hadisәlәr 
başqa ssenaridә gedәrdi. Hazırda iki ölkә arasındakı fәrq bizim 
xeyrimizә artır, Ermәnistanın vә Azәrbaycanın iqtisadi poten-
siallarını müqayisә etmәk mümkün deyildir. Bu gün bizim 
iqtisadiyyatımızın hәcmi Ermәnistan iqtisadiyyatından әn azı, 
dörd-beş dәfә böyükdür. Bu gün bizim valyuta ehtiyatlarımız 
tәqribәn 8 milyard dollardır vә bu il әrzindә minimum iki dәfә 
artacaqdır. Bizim inkişaf perspektivlәrimiz var, müvafiq 
proqramlarımız var, dünya bazarlarına çıxışımız var vә özü-
özünü tәcrid edәn ölkә deyilik. Әlbәttә, hәr bir ölkә öz yo-
lunu özü seçir. Biz demokratiya yolunu, sosial әdalәt, re-
gionda inteqrasiya proseslәrinin inkişafı yolunu seçmişik vә 
bu yolla uğurla irәlilәyirik. Ermәnistan isә tәcridçilik, tәca-
vüz, başqasının әrazilәrini işğal etmәk, beynәlxalq hüququn 
prinsiplәrini pozmaq yolunu, etnik tәmizlәmә siyasәtini 
seçmişdir. Bunun nәticәsinin nә olduğunu özünüz görür-
sünüz. Әgәr onlar Xocalıda Azәrbaycan xalqına qarşı soyqı-
rımı törәtmişdilәrsә, Yerevanda seçkilәrdәn sonra ermәni 
xalqının özünә qarşı cinayәt törәtdilәr. 

– Müsahibәyә görә çox sağ olun. 
– Sağ olun. 
 
 
Bakı, 20 mart 2008-ci il   
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV  
BEYNӘLXALQ KANOE FEDERASİYASININ 
PREZİDENTİ ULRİX FELDHOFU QӘBUL 
ETMİŞDİR 
 
Prezident sarayı 
 
29 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev martın 

29-da Prezident sarayında Beynәlxalq Kanoe Federasiyasının 
Prezidenti Ulrix Feldhofu qәbul etmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycanda idmana göstәrilәn yüksәk dövlәt 
qayğısından danışılmış, ölkәmizdә idmanın bütün sahәlәrinin, 
o cümlәdәn kanoe idman növünün dә inkişaf etdirildiyi qeyd 
olunmuşdur. Mingәçevirdәki avarçәkmә tәlim-mәşq bazasının 
dünya standartlarına uyğun şәkildә yenidәn qurulmasının 
әhәmiyyәti vurğulanmış, orada bir sıra beynәlxalq yarışların 
vә tәlim-mәşq toplanışlarının keçirilmәsi üçün yaxşı imkan-
ların yaradılacağına әminlik ifadә olunmuşdur. 
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DÖVLӘT FİLARMONİYASININ YERLӘŞDİYİ 
BAĞDA VӘ DӘNİZKӘNARI MİLLİ PARKDA 
BӘRPA VӘ YENİDӘNQURMA  İŞLӘRİ İLӘ 
TANIŞLIQ  

 
29 mart 2008-ci il 
 
Dövlәtimizin başçısı Илщам Ялийев vә xanımı Mehriban 

Әliyeva әvvәlcә filarmoniyanın yerlәşdiyi bağa gәldilәr. 
Bakının ilk yaşıllıq zolaqlarından olan bu bağın әsası 1830-cu 
ildә qoyulmuş, 1859-cu ildә onun әrazisi genişlәndirilmişdir. 

Prezident İlham Әliyevә mәlumat verildi ki, burada bәrpa 
vә yenidәnqurma işlәri ilә yanaşı, arxeoloji qazıntılar da 
aparılır. Әrazidә İçәrişәhәrin ikinci qala divarı vә qala qapısı 
da aşkar olunmuşdur. Mütәxәssislәrin fikrincә, bu, dәniz sula-
rının altında qalan Sәbayel qalasının İçәrişәhәrlә bağlı olması 
ehtimalını da istisna etmir. Dövlәtimizin başçısına burada 
qәdim su quyularının aşkar olunması barәdә dә mәlumat ve-
rildi, onların bәrpa edilәrәk, bulaq kompleksi kimi, әhalinin 
istifadәsinә verilәcәyi bildirildi. 

Prezident İlham Әliyev vә Mehriban xanım İçәrişәhәrin 
keçmişini әks etdirәn foto şәkillә, qazıntılar zamanı tapılmış 
mәdәniyyәt nümunәlәri ilә dә tanış oldular. Prezident bәrpa vә 
yenidәnqurma işlәrinin keyfiyyәtlә görülmәsini, maddi-mәdә-
niyyәt abidәlәrini diqqәtlә bәrpa etmәyi tapşırdı. 

Sonra dövlәt başçısı vә xanımı dәnizkәnarı Milli Parka 
gәldilәr. Prezident İlham Әliyevin sәrәncamı ilә burada geniş 
abadlıq vә yenidәnqurma işlәrinә başlanылmışdır. 

Dәnizkәnarı bulvar kimi tanınan parkın әsası 1909-cu ildә 
qoyulmuş, sonralar hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmişdir. ХХ 
ясрин 70-ci illәrинdә Bakı şәhәrindә yaşıllaşdırma vә abadlaş-
dırma tәdbirlәri geniş vüsәt alanda dәnizkәnarı bulvarda da 
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xeyli işlәr görülmüşdür. 1998-ci il dekabrın 29-da prezident 
Heydәr Әliyevin sәrәncamı ilә bulvara Milli Park statusu 
verilmişdir. Hazırda parkın uzunluğu üç kilometr, sahәsi 70 
hektardır. 

Prezident İlham Әliyevә mәlumat verildi ki, parkda yeni 
çәmәnliklәr salınacaq, müxtәlif çeşidli gül kolları әkilәcәk, әn 
müasir standartlara cavab verәn yeni attraksionlar quraş-
dırılacaqdır. Dövlәtimizin başçısı parkda abadlaşdırma vә 
yenidәnqurma işlәrinin yüksәk keyfiyyәtlә görülmәsi ilә bağlı 
tapşırıqlarını verdi. 

Dövlәtimizin başçısının rәhbәrliyi ilә ölkәnin paytaxtında 
hәyata keçirilәn genişmiqyaslı yenidәnqurma vә bәrpa işlәri 
nәticәsindә simasını günbәgün dәyişәn Bakı nәinki regionun, 
ümumәn dünyanın әn gözәl vә abad şәhәrlәrindәn birinә 
çevrilmәkdәdir. Bunu Azәrbaycan paytaxtına gәlәn çoxsaylı 
xarici qonaqlar da etiraf edirlәr. 
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31 MART AZӘRBAYCANLILARIN  
SOYQIRIMI GÜNÜ İLӘ ӘLAQӘDAR  
AZӘRBAYCAN XALQINA MÜRACİӘT 
 

Әziz hәmvәtәnlәr! 
Hörmәtli soydaşlar! 
Hәr il olduğu kimi, bu il dә sizә bütün dünya azәr-

baycanlılarının kәdәr vә hüznlә qeyd etdiyi soyqırımı qur-
banlarını anma günü – 31 Mart münasibәtilә müraciәt edirәm. 

Tәcavüzkar ermәni millәtçilәri xalqımıza qarşı iki yüz ilә 
yaxın bir müddәtdә soyqırımı siyasәti hәyata keçirmişляр. 
Azәrbaycanlıları tarixi torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq, 
bu әrazilәrdә mifik «Böyük Ermәnistan» yaratmaq mәqsәdi 
ilә Azәrbaycan vә türk xalqları onilliklәr boyu müntәzәm 
surәtdә ermәnilәrin ideoloji, hәrbi vә mәdәni tәcavüzünә 
mәruz qalmışлар. Xalqımızın tarixi kobud surәtdә saxtalaş-
dırılmış, mәdәniyyәtimiz, toponimlәrimiz ermәnilәr tәrәfin-
dәn özününkülәşdirilmişdir. 

Soyqırımı siyasәti müxtәlif dövrlәrdә fәrqli formalarda 
hәyata keçirilmiş, kütlәvi qәtllәr vә hәrbi әmәliyyatlarla müşa-
yiәt olunmuşdur. XIX әsrin birinci yarısında İrandan vә 
Osmanlı imperiyasından köçürülәn ermәnilәr hesabına Qara-
bağ vә Zәngәzurda demoqrafik vәziyyәtin zorla dәyişdirilmәsi, 
1905 vә 1918-ci illәrdә azәrbaycanlı әhalinin kütlәvi qırğınları, 
1918-ci ildә tarixi Azәrbaycan torpaqlarında Ermәnistan 
dövlәtinin yaradılması vә Azәrbaycaнın әn mühüm mәdәniyyәt 
mәrkәzlәrindәn biri olan İrәvan şәhәrinin paytaxt kimi Ermә-
nistana güzәştә gedilmәsi, 1920-ci illәrdә sovet hökumәti 
tәrәfindәn Zәngәzurun ermәnilәrә verilmәsi, 1948–53-cü illәrdә 
yüz minlәrlә azәrbayъanlının indiki Ermәnistan әrazisindәki 
әzәli torpaqlarından deportaсiyası vә sair faktlar soyqırımı 
tarixinin faciәli vә qanlı sәhifәlәridir. 

1988-ci ildә ermәni millәtçilәri SSRİ rәhbәrliyinin vә xarici 
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havadarlarının tәhriki ilә Dağlıq Qarabağı güclә Ermәnistana 
birlәşdirmәk üçün Azәrbaycana qarşı açıq tәcavüzә başladılar 
vә az sonra tammiqyaslı hәrbi әmәliyyatlara keçdilәr. 1992-ci 
ilin fevralında ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin törәtdiyi Xocalı 
faciәsi öz qәddarlığına vә amansızlığına görә misli görünmәmiş 
soyqırımı aktı insanlığın tarixindә qara lәkә kimi qalacaqdır. 

Siyasi-ideoloji tәxribat vә dezinformasiya sahәsindә zәngin 
tәcrübәsi olan ermәni millәtçilәri bu gün dә bütün dünyada 
ölkәmiz vә xalqımız әleyhinә tәbliğat müharibәsi aparır, dünya 
ictimaiyyәtini çaşdırmağa, Azәrbaycan әrazilәrinin işğalını 
unutdurmağa çalışırlar. Dünyada sivil birgә yaşayış vә әmәk-
daşlıq prinsiplәrinin getdikcә daha çox uğur qazandığı, 
hәrtәrәfli inteqrasiya proseslәrinin geniş yayıldığı bir zamanda 
ermәni millәtçilәrinin saxta soyqırımı tәbliğatı vә qonşu 
dövlәtlәrә әrazi iddiaları regionda sabitliyi vә dünya düzәnini 
pozmağa yönәlmiş dağıdıcı faktor rolunu oynayır, xalqları bir-
birinә qarşı qoyur, milli vә dini qarşıdurmanı tәşviq edir. 

Lakin Ermәnistan dövlәtinin vә ermәni lobbisinin tәca-
vüzkar siyasәti iflasa mәhkumdur. Son illәrin tәcrübәsi gös-
tәrir ki, ermәni işğalçılarının vә onların havadarlarının im-
kanları heç dә qeyri-mәhdud deyil vә bu imkanlar getdikcә 
daralmaqdadır. Bu siyasәtә qarşı geniş iqtisadi potensiala 
malik qüdrәtli Azәrbaycan dövlәti, onun siyasi nüfuzu, dün-
ya azәrbaycanlılarının vә Azәrbaycanın dostlarının getdikcә 
möhkәmlәnәn hәmrәyliyi, nәhayәt, güclü Azәrbaycan ordu-
su dayanır. Biz dünya siyasәtinә ciddi tәsiri olan böyük 
dövlәtlәrlә müntәzәm vә mәhsuldar iş aparır, onilliklәr boyu 
formalaşmış stereotiplәri, yanlış yanaşmaları dağıtmağa ça-
lışır vә çox hallarda buna müvәffәq oluruq. İkili standartlara 
vә ermәnipәrәst qüvvәlәrin tәzyiqlәrinә baxmayaraq, beynәl-
xalq ictimaiyyәt aşkar faktlar qarşısında hәqiqәti daha tez-
tez etiraf etmәli olur. Soyqırımı qurbanlarını anma tәdbirlәri 
bütün dünyada getdikcә daha әzәmәtli, daha mütәşәkkil 
xarakter alır vә geniş әks-sәda doğurur. 
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Bu gün Azәrbaycan regionda vә dünyada dinamik inkişaf 
edәn dövlәt olaraq, hәm dә әmәkdaşlıq vә tolerantlıq mәkanı 
kimi qәbul edilir. Ölkәdә sosial vә milli-dini hәmrәylik möv-
cuddur. Nә qәdәr ağır olsa da, biz soyqırımı faktlarından 
başqa xalqlara düşmәnçilik vә nifrәt aşılamaq üçün istifadә 
etmәk niyyәtindә deyilik. Biz yalnız tarixi әdalәtin vә hәqiqәtin 
bәrpa olunmasını, dünyanın heç bir yerindә belә faciәli hadi-
sәlәrin tәkrarlanmayacağına tәminat verilmәsini istәyirik. 
Bunun әksinә, işğalçı Ermәnistanda iqtisadi vә mәnәvi-siyasi 
tәnәzzül getdikcә dәrinlәşir, sosial problemlәr vә demoqrafik 
vәziyyәt gәrginlәşir. Ermәnistan tәcavüzkar siyasәti ilә özünü 
bütün regional iqtisadi-enerji vә nәqliyyat-kommunikasiya 
layihәlәrindәn tәcrid etmişdir. Bu ölkәdә baş verәn siyasi 
böhran, antidemokratik proseslәr onun rәhbәrliyinin uzağı 
görmәyәn, tәcavüzkar siyasәtinin nәticәsidir, ermәni xalqının 
geniş dairәlәrinin hakimiyyәtә etimadsızlığının göstәricisidir. 
Ermәnistan rәhbәrliyi öz tәcavüzkar vә davakar siyasәtindәn nә 
qәdәr tez imtina etsә, qonşularla siyasәtini әmәkdaşlıq vә 
qarşılıqlı hörmәt prinsiplәri әsasında qursa, bu onun özü üçün 
bir o qәdәr yaxşı olar. 

Әziz hәmvәtәnlәr!  
Hörmәtli soydaşlar! 
Sizi әmin edirәm ki, xalqımızın vәtәnpәrvәrliyi, birliyi vә 

hәmrәyliyi, Azәrbaycan rәhbәrliyinin siyasi iradәsi sayәsindә 
qarşımıza qoyduğumuz bütün mәqsәdlәrә, o cümlәdәn әrazi 
bütövlüyümüzün vә suverenliyimizin bәrpasına, soyqırımı 
hәyata keçirәnlәrin, insanlar vә xalqlar arasında nifaq vә 
düşmәnçilik salanların ifşasına nail olacağıq. 

Bir daha soyqırımı qurbanlarının әziz xatirәsini dәrin 
hüzn vә ehtiramla yad edir, Allahdan onlara rәhmәt, yaxın-
larına sәbir dilәyir, xalqımıza sәadәt vә tәrәqqi arzulayıram. 

 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı, 29 mart 2008-ci il 
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BEYNӘLXALQ ANTİKORRUPSİYA 
ORQANLARI ASSOSİASİYASI İCRAİYYӘ 
KOMİTӘSİNİN BAKIDA KEÇİRİLӘN İCLASININ 
İŞTİRAKÇILARI İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
31 mart 2008-ci il 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev martın 31-dә Pre-

zident sarayında Beynәlxalq Antikorrupsiya Orqanları Asso-
siasiyası İcraiyyә Komitәsinin Bakıda keçirilәn iclasının işti-
rakçılarını qәbul etmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı İlham Әliyev qonaqlara müraciәtlә 
dedi: 

– Hörmәtli qonaqlar, mәn sizin hamınızı Azәrbaycanda 
ürәkdәn salamlayıram, ölkәmizә xoş gәlmisiniz! 

Mәn çox şadam ki, Beynәlxalq Antikorrupsiya Orqanları 
Assosiasiyası İcraiyyә Komitәsinin iclası Bakıda keçirilir vә 
әminәm ki, iclas çox uğurlu olacaqdır. Sizin tәşkilatınız 
gәncdir. Ancaq qısa müddәt әrzindә dünyada çox böyük nü-
fuza malik olan tәşkilata çevrilibdir. Mәnә verilәn mәlumata 
görә, tәşkilat 137 ölkәni birlәşdirir vә dünya miqyasında çox 
böyük beynәlxalq qurumdur. 

Bizim üçün çox sevindirici haldır ki, Azәrbaycan nü-
mayәndәsi İcraiyyә Komitәsinin üzvü vә tәşkilatın vitse-pre-
zidentidir. Bu bir tәrәfdәn, Azәrbaycana olan hörmәtin әla-
mәtidir, digәr tәrәfdәn, onu göstәrir ki, Azәrbaycan antikor-
rupsiya proqramlarının icrası işindә çox böyük uğurlara nail 
olubdur. Bu istiqamәtdә ölkәmizdә son illәr әrzindә çox 
böyük işlәr görülübdür. 2004-cü ildә korrupsiyaya qarşı 
mübarizә haqqında qanun qәbul olunmuş vә Dövlәt Pro-
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qramı tәsdiq edilmişdir. Azәrbaycanda korrupsiyaya qarşı 
mübarizә üzrә komissiya yaradılmışdır. Komissiya bütün 
işlәri istiqamәtlәndirir, tәhlil edir vә bu sahәdә daha böyük 
nailiyyәtlәrin әldә olunması üçün әmәli tәdbirlәr görür. 

Bu sahәdә bizim beynәlxalq әmәkdaşlığımız da çox uğur-
la davam edir. Azәrbaycan bu istiqamәtdә aidiyyәti bey-
nәlxalq tәşkilatlarla birgә fәaliyyәt göstәrir. Bu fәaliyyәt vә 
habelә, ilk növbәdә, Azәrbaycanda bu sahәdә görülәn işlәr 
nәticәsindә son illәr әrzindә ölkәmizdә korrupsiyanın sәviy-
yәsi әhәmiyyәtli dәrәcәdә aşağı düşmüşdür. Biz hasilat sә-
nayelәrindә şәffaflıq tәşәbbüsünә ilk qoşulan ölkәlәrdәn 
biriyik vә bu sahәdә çox böyük uğurlar әldә etmişik. 

Bildiyiniz kimi, Azәrbaycan iqtisadiyyatının aparıcı seq-
menti neft-qaz sahәsidir. Azәrbaycan bu sahәdәşәffaflığın 
tәmin olunması üçün çox böyük vә әhәmiyyәtli addımlar 
atmışdır. Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn Dövlәt Neft Fon-
du neft satışından әldә olunan bütün gәlirlәri cәmlәşdirir, 
onları şәffaf şәkildә saxlayır, vaxtaşırı beynәlxalq audit 
keçirilir. Neft Fondunun gәlirlәri yalnız vә yalnız parlamen-
tin qәrarı ilә xәrclәnir. 

Azәrbaycanın dövlәt büdcәsi tәsdiq edilәndә, eyni za-
manda, Dövlәt Neft Fondundan dövlәt büdcәsinә transferlәr 
müәyyәn olunur vә belәliklә, bütün әhali, bütün Azәrbaycan 
xalqı parlamentdә öz nümayәndәlәri vasitәsilә bu vәsaitin 
xәrclәnmәsindә iştirak edir. Bu reallıq tәkcә bizim sözlәrdә, 
bәyanatlarda deyil, eyni zamanda, beynәlxalq tәşkilatların 
Azәrbaycana münasibәtindә dә öz әksini tapır. Keçәn il 
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Azәrbaycan Dövlәt Neft Fon-
dunu şәffaflığın tәmin olunmasına görә yüksәk mükafatla 
tәltif edibdir. Bu, dediyim sözlәrin çox gözәl göstәricisidir. 
Bununla bәrabәr, biz onu da etiraf etmәliyik vә edirik ki, 
korrupsiyaya qarşı mübarizәdә hәlә tam şәkildә qәlәbә 
çalmamışıq. Ancaq görülәn tәdbirlәr, işlәr nәticәsindә artıq 
real, müsbәtә doğru dәyişikliklәr var vә gәlәcәk illәrdә biz bu 
nailiyyәtlәri daha da möhkәmlәndirәcәyik. 
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Bu sahәdә çalışan insanlar kimi, sizә yaxşı mәlumdur ki, 
korrupsiya yaradan müxtәlif amillәr var. Әfsuslar olsun ki, 
bütün postsovet mәkanında bu amillәr kifayәt qәdәr çox idi. 
İlk növbәdә, bütün postsovet mәkanında ölkәlәr müstәqillik 
әldә edәndә özәl sektor mövcud deyildi. Belәliklә, korrupsi-
yanı şәrtlәndirәn planlı dövlәt sisteminin gücü tam şәkildә 
bәrqәrar olmuşdu. Digәr tәrәfdәn, bütün postsovet ölkәlә-
rindә yoxsulluq çox böyük sәviyyәdә idi vә bu da öz növb-
әsindә korrupsiyanı şәrtlәndirәn amillәrdәn biridir. İqtisa-
diyyata dövlәt müdaxilәsi, demәk olar ki, 100 faiz tәşkil 
edirdi. Başqa amillәr dә vardı. Әlbәttә, biz indi görürük ki, 
coğrafi vәziyyәtindәn, yaxud da etnik mәnsubiyyәtindәn 
asılı olmayaraq, bütün postsovet ölkәlәrindә bu problem çox 
ciddi olmuşdur. 

Biz korrupsiyaya qarşı mübarizәdә müxtәlif amillәrdәn 
istifadә edirik. İlk növbәdә, dediyim kimi, bunun üçün güclü 
qanunvericilik bazası yaradılmışdır, Dövlәt Proqramı icra 
olunur, komissiya fәaliyyәt göstәrir vә dövlәt tәrәfindәn 
korrupsiyaya qarşı mübarizәyә çox böyük diqqәt vә dәstәk 
var. Digәr tәrәfdәn, inzibati tәdbirlәr görülür vә vәzifәdәn 
asılı olmayaraq, korrupsiyaya qurşanmış dövlәt mәmurları 
cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb edilirlәr. Onların arasında yüksәk 
vәzifәli dövlәt mәmurları, nazirlәr dә vardır ki, bu da 
göstәrir ki, bu mübarizәdә heç bir ayrı-seçkiliyә yol verilmir. 
Kim korrupsiya ilә mәşğuldursa, vәzifәсинdәn asılı olmaya-
raq, o cәzalandırılacaq vә belәliklә, әdalәt zәfәr çalacaqdır. 

Digәr tәrәfdәn, özәl sektorun inkişafı özlüyündә korrupsiya-
nın sәviyyәsini aşağı endirir. Hazırda Azәrbaycan iqtisadiyya-
tının 80 faizindәn çox hissәsi özәl sektorda formalaşır. Dövlәt 
qurumlarının özәl sektora müdaxilә etmәmәsinә, demәk olar 
ki, ciddi şәkildә nәzarәt olunur vә bu iş tәnzimlәnir. Yoxsul-
luğun azaldılması korrupsiyaya qarşı mübarizәyә çox böyük 
dәstәkdir vә Azәrbaycan bu sahәdә dә böyük uğurlara nail 
olubdur. Son dörd il әrzindә Azәrbaycanda yoxsulluq şә-
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raitindә yaşayanların sayı 49 faizdәn 16 faizә düşübdür. 
Cәmiyyәtdә ictimai nәzarәt daha da güclü olmalıdır. 

Azәrbaycanda bu istiqamәtdә böyük işlәr görülür, demo-
kratiklәşmә prosesi uğurla gedir. Azәrbaycanda açıq cәmiy-
yәt formalaşır, iqtisadi vә siyasi islahatların icrası nәticә-
sindә biz eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı mübarizәdә 
daha da fәal addımlar atmış oluruq. Belәliklә, demokratiya, 
liberal iqtisadi islahatlar, güclü ictimai nәzarәt, dövlәt 
proqramları, güclü qanunvericilik bazası vә cәmiyyәtdә 
korrupsiyaya qarşı mübarizәnin fәallaşması– mәn әminәm 
ki, bu amillәr gәlәcәk illәrdә dә Azәrbaycanda korrupsiya-
nın sәviyyәsini хейли dәrәcәdә aşağı salacaq vә ölkәmiz daha 
da uğurla inkişaf edәcәkdir. 

Әziz döstlar, bir sözlә, mәn bir daha sizi Bakıda ürәkdәn 
salamlayıram. Bir daha demәk istәyirәm, çox şadam ki, 
İcraiyyә Komitәsinin toplantısı mәhz Bakıda keçirilir. Mәn 
әminәm ki, iclas çox uğurlu, işgüzar şәraitdә keçәcәkdir. Ey-
ni zamanda, bilirәm ki, bәzilәriniz ilk dәfәdir Azәrbay-
candasınız. Bu, gözәl fürsәtdir ki, Bakı ilә, Azәrbaycan ilә 
tanış olasınız vә sizin aranızda әmәkdaşlıq daha da güclәnә-
cәkdir. Sizi bir daha salamlayıram vә sizә xoş arzularımı 
bildirmәk istәyirәm. 

S z y a   Ç u n v a n (Beynәlxalq Antikorrupsiya Orqanları 
Assosiasiyasının prezidenti): – Hörmәtli cәnab Prezident, bizi 
sәmimiyyәtlә qәbul etdiyinizә vә söylәdiyiniz gözәl nitqә görә 
Beynәlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının İc-
raiyyә Komitәsi adından Sizә minnәtdarlığımı bildirirәm. 
Siz korrupsiyaya qarşı mübarizә sahәsindә Azәrbaycanın 
son illәr әrzindә әldә etdiyi nailiyyәtlәr haqqında geniş mәlu-
mat verdiniz. Bu gün sәhәr nümayәndә heyәtimiz ümummilli 
lider Heydәr Әliyevin mәzarını vә Şәhidlәr xiyabanını ziya-
rәt etdi, Azәrbaycan xalqının müstәqillik uğrunda apardığı 
mübarizәnin tarixi haqqında mәlumatlandırıldı. 

Mәn hәlә 2003-cü ildә Azәrbaycana sәfәr etmişdim. Bu 
mәnim Azәrbaycana ikinci sәfәrimdir. Son beş ildә Sizin rәh-
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bәrliyiniz altında Azәrbaycanın әldә etdiyi böyük nailiyyәtlәri 
görmәkdәn çox şad oldum. 2006-cı ildә yaratdığımız tәşkilatın 
әsas mәqsәdi BMT-nin korrupsiyaya qarşı Konvensiyasının 
hәyata keçirilmәsinә yardım göstәrmәkdәn ibarәtdir. Hazırda 
tәşkilatın 130-dan çox üzvü var vә onun qәrargahı Pekindә 
yerlәşir. Çin ilә Azәrbaycan arasında dostluq әlaqәlәri hәlә 
qәdim әsrlәrdә, Böyük İpәk Yolu vaxtlarındaн mövcud idi. Biz 
arzu edirik ki, iki ölkәnin başçılarının rәhbәrliyi altında bu 
münasibәtlәr gәlәcәkdә daha da inkişaf etsin. 
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ATӘT-in BAKI OFİSİNİN BAŞÇISI  
XOSE LUİS HERRERO ANSOLA İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
1 aprel 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 1-dә Prezident sarayında ATӘT-in Bakı ofisinin 
başçısı Xose Luis Herrero Ansolanı qәbul etmişdir. 

Görüşdә Azәrbaycan–ATӘT arasında әmәkdaşlığın müx-
tәlif sahәlәrinә dair fikir mübadilәsi aparıldı. 
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AZӘRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
RUMINİYAYA SӘFӘRİ 
 
Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеропорту 
 
2 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasынын Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 2-dә NATO-nun sammitindә iştirak etmәk üçün 
Rumıniyanın paytaxtı Buxarestә sәfәrә yola düşmüşdür. 

Azәrbaycan prezidentini Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеро-
портунда Baş nazir Artur Rasizadә, Prezidentin Иcra Apara-
tının rәhbәri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şәhәr İcra Hakimiy-
yәtinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
*** 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 
aprelin 2-dә Rumıniyaya sәfәrә gәlmişdir. 

Buxarest Beynәlxalq Hava Limanında prezident İlham Әliyevi 
vә xanımı Mehriban Әliyevanı Rumıniya Xarici Иşlәr Na-
zirliyinin Dövlәt katibi Mihay Georgiu vә digәr rәsmi şәxslәr 
ehtiramla qarşıladılar. 

Dövlәtimizin başçısı hava limanından onun üçün ayrılmış 
iqamәtgaha yola düşdü. 
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GÜRCÜSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ 
MİXEİL  SAAKAŞVİLİ İLӘ GÖRÜŞ   
 
Buxarest, «Hilton» oteli 
 
2 aprel 2008-ci il 

 
NATO-nun sammitindә iştirak etmәk üçün Buxarestdә 

sәfәrdә olan Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 
aprelin 2-dә onun üçün ayrılmış iqamәtgahda – «Hilton» ote-
lindә Gürcüstan prezidenti Mixеil Saakaşvili ilә görüşmüşdür. 

Görüşdә ölkәlәrimiz arasında ikitәrәfli münasibәtlәrin 
siyasi, iqtisadi vә digәr sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyi vurğu-
landı. Azәrbaycan ilә Gürcüstanın regional әmәkdaşlıq çәr-
çivәsindә әlaqәlәrinin genişlәnmәsindәn mәmnunluq ifadә 
olundu. 

Dövlәt başçıları qarşılıqlı әlaqәlәrin bundan sonra da in-
kişaf edәcәyinә әminliklәrini vurğuladılar. 
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ATӘT-in MİNSK QRUPUNUN HӘMSӘDRLӘRİ 
VӘ ATӘT-in HAZIRKI SӘDRİNİN XÜSUSİ 
NÜMAYӘNDӘSİ İLӘ GÖRÜŞ   
 
Buxarest, «Hilton» oteli 
 
2 aprel 2008-ci il 

 
NATO-nun sammitindә iştirak etmәk üçün Buxarestdә 

sәfәrdә olan Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Иlham Әliyev 
aprelin 2-dә onun üçün ayrılmış iqamәtgahda – «Hilton» ote-
lindә ATӘT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәri Mәtyu Brayzәni 
(ABŞ), Bernar Fasyeni (Fransa), Yuri Merzlyakovu (Rusi-
ya) vә ATӘT-in hazırkı sәdrinin xüsusi nümayәndәsi Anji 
Kaspирşiki qәbul etmişdir. 

Görüşdә Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişәsinin nizama salınması ilә bağlı mәsәlәlәr әtrafında fikir 
mübadilәsi aparıldı. 
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LATVİYA PREZİDENTİ VALDİS ZATLERS  
İLӘ GÖRÜŞ    
 
Buxarest, Parlament binası 
 
3 aprel 2008-ci il 

 
Aprelin 3-dә Buxarestdә Parlament binasında Azәr-

baycan prezidenti İlham Әliyevin Latviya prezidenti Valdis 
Zatlerс  иля görüşü olmuşdur. 

Görüşdә iki ölkәnin siyasi, iqtisadi vә digәr sahәlәrdә 
әlaqәlәrinin inkişafı vurğulandı. Bildirildi ki, Azәrbaycan ilә 
Latviya Avrоatlantik strukturlarına inteqrasiya istiqamәtindә 
vә beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә dә uğurla әmәkdaşlıq 
edir. 

Dövlәt başçıları Azәrbaycan vә Latviyanın Avropanın 
enerji tәhlükәsizliyi sahәsindә әmәkdaşlığını xüsusi vurğula-
dılar. 
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BEYNӘLXALQ TӘHLÜKӘSİZLİYӘ YARDIM 
QÜVVӘLӘRİNӘ (ISAF) TÖHFӘ VERӘN QEYRİ-
NATO ÖLKӘLӘRİNİN DÖVLӘT VӘ HÖKUMӘT 
BAŞÇILARININ ӘFQANISTANA DAİR BİRGӘ 
İCLASI 

 

Buxarest  
 

3 aprel 2008-ci il 
 

Aprelin 3-dә Buxarestdә Beynәlxalq Tәhlükәsizliyә Yar-
dım Qüvvәlәrinә (ISAF) töhfә verәn qeyri-NATO ölkәlәrinin 
dövlәt vә hökumәt başçılarının Әfqanıstana dair birgә iclası 
keçirilmişdir. 

NATO ölkәlәrinin dövlәt vә hökumәt başçılarının, habelә 
Әfqanıstan prezidenti Hәmid Kәrzainin, BMT-nin Baş katibi 
Pan Gi Munun, Avropa Komissiyasının sәdri Joze Manuel 
Barrozunun, Dünya Bankının vә Yaponiya hökumәti nüma-
yәndәlәrinin dә iştirak etdiklәri iclası NATO-nun Baş katibi 
Yaap de Hoop Sxeffer açmışdır. O demişdir ki, ötәn 7 ildә 
Әfqanıstan böyük inkişaf yolu keçmiş, ölkәdә böyük bәrpa vә 
quruculuq işlәri aparılmış, tәhlükәsizlik güclәndirilmiş, idarәçilik 
tәsisatları möhkәmlәndirilmişdir. Әfqanıstanın  inkişafında бу 
iclasda iştirak edәn tәrәflәrin hәr birinin payı vardır. 

Baş katib vurğulamışdır ki, Әfqanıstanın bu inkişafı ağrısız 
ötüşmәmiş, әfqan xalqı qurbanlar, o cümlәdәn insan tәlәfatı 
vermişdir. Lakin beynәlxalq ictimaiyyәt Әfqanıstanın parlaq 
gәlәcәyi üçün sәylәrini davam etdirәcәkdir. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev iclasda 
çıxış etmişdir. Dövlәtimizin başçısı ölkәmizin sülhmәramlılarının 
beynәlxalq antiterror әmәliyyatlarında fәal iştirakından danış-
mış, Әfqanıstanda sülhün vә tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına 
Azәrbaycanın töhfәsini xüsusi vurğulamışdır. 
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AVRОATLANTİK TӘRӘFDAŞLIQ ŞURASINDA 
DÖVLӘT VӘ HÖKUMӘT BAŞÇILARININ NATO 
BAŞ KATİBİ YAAP DE  HOOP SXEFFER İLӘ 
GÖRÜŞ   
  
Buxarest, Parlament binası   
 
3 aprel 2008-ci il 
 
Aprelin 3-dә Buxarestin Parlament binasında NATO-nun 

sammiti çәrçivәsindә Avrоatlantik Tәrәfdaşlıq Şurası dövlәt vә 
hökumәt başçılarının NATO-nun Baş katibi Yaap de Hoop 
Sxefferin rәhbәrliyi ilә işçi naharı olmuşdur. 

Tәdbiri NATO-nun Baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer açdı. 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev tәd-

birdә çıxış etdi. 
Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycanın iqtisadi inkişafını, 

ölkәmizin regionda artan rolunu, Azәrbaycanın Avrоatlantik 
strukturlarına inteqrasiya sahәsindә әmәkdaşlığının geniş-
lәnmәsini vurğuladı. 

Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә 
toxunan prezident İlham Әliyev xatırlatdı ki, Ermәnistanın 
Azәrbaycan әrazilәrini işğal etmәsi vә etnik tәmizlәmә siyasәti 
nәticәsindә 1 milyondan çox soydaşımız öz doğma yurdla-
rından didәrgin düşmüşdür. 

Prezident İlham Әliyev bu münaqişәnin yalnız vә yalnız 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü prinsipi әsasında hәllinin müm-
künlüyünü vurğuladı. 

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycanın Avropanın enerji tәh-
lükәsizliyindә, Qara dәniz vә Xәzәr dәnizi hövzәlәrindә әmәk-
daşlıqda fәal iştirak etdiyini dә bildirdi. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV  
NATO  SAMMİTİ ÇӘRÇİVӘSİNDӘ BİR SIRA 
ÖLKӘLӘRİN DÖVLӘT BAŞÇILARI İLӘ 
GÖRÜŞLӘR KEÇİRMİŞDİR  
 
 Buxarest 
 
3 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin 

Buxarestdә NATO-nun sammiti çәrçivәsindә Amerika Birlәş-
miş Ştatlarının Prezidenti Corc Buş, Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti Vladimir Putin, Türkiyә Respublikasının Prezi-
denti Abdullah Gül, habelә NATO-nun Baş katibi Yaap de 
Hoop Sxeffer ilә görüşlәri olmuşdur. 

Görüşlәrdә ikitәrәfli әlaqәlәrә vә qarşılıqlı maraq doğuran 
mәsәlәlәrә dair fikir mübadilәsi aparılmışdır. 
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DÖVLӘT VӘ HÖKUMӘT BAŞÇILARININ 
ŞӘRӘFИNӘ RӘSMИ QӘBUL  
 
Buxarest, «Hilton» отели 
 
3 aprel 2008-ci il 

 
Aprelin 3-dә Buxarestin «Hilton» отелиндя Rumıniya 

prezidenti Trayan Beseskunun adından NATO-nun sam-
mitindә iştirak edәn dövlәt vә hökumәt başçılarının vә onların 
xanımlarının şәrәfinә rәsmi qәbul tәşkil olunmuşdur. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә xanımı Mehriban 
Әliyeva qәbulda iştirak etmişlәr. 
 

Ümummilli lider Heydәr Әliyevin abidәsini ziyarәt  
 

NATO-nun sammitindә iştirak etmәk üçün Buxarestdә 
sәfәrdә olan Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә xanımı 
Mehriban Әliyeva aprelin 4-dә Rumıniya paytaxtında ümu-
mmilli lider Heydәr Әliyevin adını daşıyan parka gәlmişlәr. 

Burada dövlәtimizin başçısını vә xanımını yerli hakimiyyәt 
orqanının rәhbәri qarşıladı. Prezident İlham Әliyev vә xanımı 
Mehriban Әliyeva ümummilli lider Heydәr Әliyevin parkdakı 
abidәsi önünә gül dәstәlәri qoydular. 
 

Sәfәr başa çatdı 
 

NATO-nun sammitindә iştirak edәn Azәrbaycan prezi-
denti İlham Әliyevin Rumıniyaya sәfәri aprelin 4-dә başa 
çatmışdır. 

Buxarestin Baneasa Beynәlxalq Hava Limanında Azәr-
baycan prezidentini vә xanımını Rumıniyanın yüksәk vәzifәli 
dövlәt vә hökumәt nümayәndәlәri yola saldılar. 
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Dövlәtimizin başçısı hәmin gün Vәtәnә qayıtmışdır. 
Prezident İlham Әliyevi Heydәr Әliyev Beynәlxalq Аеро-

портунда Baş nazir Artur Rasizadә, Prezideнtin Иcra Apara-
tının  rәhbәri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şәhәr İcra Hakimiy-
yәtinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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«AZӘRBAYCANDA SİYASİ HÜQUQLARIN 
QORUNMASI – YENİ MEYARLAR» 
MÖVZUSUNDA BEYNӘLXALQ KONFRANSIN 
XARİCİ ÖLKӘLӘRDӘN OLAN  
İŞTİRAKÇILARI İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
7 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 7-dә Prezident sarayında «Azәrbaycanda siyasi hüquqla-
rın qorunması – yeni meyarlar» mövzusunda beynәlxalq konfran-
sın xarici ölkәlәrdәn olan iştirakçıları ilә görüşmüşdür. 

Prezident İlham Әliyev qonaqlara müraciәtlә dedi: 
– Xanımlar vә cәnablar, sizi salamlayıram. Ölkәmizә xoş 

gәlmisiniz. Беля vacib beynәlxalq tәdbirin keçirilmәsi mәndә 
böyük mәmnunluq doğurur. Әminәm ki, konfrans zamanı 
aparılacaq müzakirәlәr, fikir mübadilәsi vә tәdbirin praktik 
nәticәlәri ölkәmizdә siyasi islahatların gәlәcәkdә dә davam 
etdirilmәsindә, elәcә dә cәmiyyәtdә siyasәtçilәr arasında daha 
yaxşı anlaşmanın qurulmasında mühüm rol oynayacaqdır. 
Konfrans Azәrbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyası 
baxımından da әhәmiyyәtlidir. Bilirәm ki, bu gün vә sabah 
sizin çox sıx proqramınız var. Siyasi islahatlar, demokratik 
inkişaf, insan hüquqlarının qorunması, ölkәmizdә, habelә 
bütün dünyada insan hüquqları ilә bağlı vәziyyәtin qiymәt-
lәndirilmәsi müzakirәlәrinizin mövzusu olacaqdır. 

Biz ölkәmizdә siyasi vә iqtisadi islahatları uğurla davam 
etdiririk. Siyasi vә iqtisadi islahatların paralel şәkildә hәyata 
keçirilmәsi vә bir-birini tamamlaması faktı onu göstәrir ki, 
bu sahәdә biz bütün amillәri nәzәrә alırıq. Azәrbaycan 
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müstәqilliyini qazanan zaman ölkәdә heç bir siyasi sistem, 
bazar iqtisadiyyatı, siyasi plüralizm, demokratiya mövcud 
deyildi. Biz qәrarları totalitar şәkildә qәbul edәn tәkpartiyalı 
sistemdәn çıxmışdıq. Son 16 ildә isә çox mühüm dәyişiklik-
lәrә nail olduq. Bu gün iqtisadiyyatımızın 80 faizindәn 
çoxunu özәl sektor tәşkil edir. Azәrbaycan iqtisadiyyatı tam 
şәkildә bazar prinsiplәrinә әsaslanır. Biz liberallaşma, xarici 
sәrmayәlәrin cәlb olunması vә iqtisadiyyatın çoxşaxәliliyi 
prinsiplәrini hәyata keçiririk. 

Siyasi sistemә gәldikdә, bu gün bizdә dә digәr demokratik 
ölkәlәrin malik olduğu atributlar – çoxpartiyalılıq, siyasi 
plüralizm, söz, mәtbuat azadlığı var. Siz bilirsiniz ki, ölkә-
mizdә yüzlәrlә qәzet çıxır. Biz Azәrbaycanda demokratik 
proseslәrә güclü dәstәk veririk, çünki bütün iqtisadi nailiy-
yәtlәrә baxmayaraq, bilirik ki, öz mәqsәdlәrimizә yalnız 
güclü ictimai nәzarәt vә möhkәm demokratik әsaslar yarat-
maqla çata bilәrik. Yeri gәlmişkәn deyim ki, bu nailiyyәtlәr 
olduqca gözәçarpandır. Son 4 ildә ÜDM-in artımı 96 faiz 
olmuşdur. Bәli, bu gün Azәrbaycan özünü tәmin edәn 
ölkәdir. Bizim yaxşı iqtisadi inkişafımız var. Bir çox sosial vә 
infrastruktur layihәlәri hәyata keçirilir. Bizim zәngin tәbii 
sәrvәtlәrimiz var vә enerji resurslarımız artıq dünya vә Av-
ropa bazarlarına ixrac olunur. Onu da bilirik ki, bütün bun-
lar güclü siyasi sistemlә müşayiәt olunduqca, uğurlarımız 
daha da artır. 

Bizim Avropa strukturlarına inteqrasiyamızın әsas 
mәqsәdi hәyat şәraitimizlә bağlı meyarlarımızı Avropada 
mövcud olan bir çox müsbәt meyarlara yaxınlaşdırmaq istә-
yidir. Azәrbaycan 2001-ci ildә Avropa Şurasına daxil olduğu 
zaman başlıca mәqsәd demokratik inkişaf vә insan hüquq-
larının qorunması sahәsindә olan bütün nailiyyәtlәri ölkәmi-
zә gәtirmәkdәn ibarәt idi. Biz Avropa İttifaqının «Yeni 
qonşuluq  сийасяти»nя qoşulduqdan  sonra eyni siyasәt da-
vam etdirildi. Bu halda, yenә dә әsas amalımız Azәrbay-
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candakı meyarları Avropa İttifaqında mövcud olan meyar-
lara daha da yaxınlaşdırmaqdan ibarәt idi. 

Bu yaxınlarda bәyan edildiyi kimi, Avropa İttifaqının 
«Yeni qonşuluq siyasәti»nin Azәrbaycana aid olan hissә-
sinin hәyata keçirilmәsi çox uğurlu olmuşdur. Biz müxtәlif 
mәsәlәlәr әtrafında әmәkdaşlıq edirik vә әminik ki, gәlәcәk-
dә bu, yeni sahәlәri әhatә edәcәkdir. 

Ümumiyyәtlә, mәn ölkәdә olan vәziyyәti vә potensialı 
kifayәt qәdәr müsbәt dәyәrlәndirirәm. Müstәqilliyin ilk 
illәrindә dövlәtimizin üzlәşdiyi әsas iqtisadi, siyasi vә sosial 
çәtinliklәri aradan qaldırmağa nail olmuşuq. Biz özümüzü 
tәmin edәn ölkәyik vә qonşularla, elәcә dә beynәlxalq tәşki-
latlarla yaxşı münasibәtlәr qurmuşuq. İqtisadi inkişaf baxı-
mından deyә bilәrәm ki, Azәrbaycan artıq dördüncü ildir 
dünyada ilk yerlәrdәn birini tutur. ÜDM-in sürәtli artımı ilә 
yanaşı, biz yoxsulluğun sәviyyәsini dә azalda bilmişik. Son 
dörd il әrzindә bu göstәrici 49 faizdәn 16 faizә düşmüşdür. 

Bu onu göstәrir ki, Azәrbaycanda neftdәn әldә olunan 
gәlirlәr әdalәtli formada bölüşdürülür. Belә olmasaydı, yox-
sulluq sәviyyәsindә yaşayan insanların sayı çox olardı. Biz 
mühüm regional layihәlәrin hәyata keçirilmәsinә nail ol-
muşuq. Demәk olar ki, işsizlik problemini tam aradan qal-
dırmışıq. Son dörd ildә 600 mindәn çox iş yeri açılmışdır. 
Dövlәt büdcәsi 10 dәfә artaraq, 1,3 milyard dollardan 12 mil-
yard dollara çatmışdır. Bu rәqәm bütün keçmiş SSRİ-dә 
adambaşına düşәn әn yüksәk büdcә xәrclәrini tәşkil edir. 

Әlbәttә, bu cür möhkәm iqtisadi bünövrәyә әsaslanaraq, 
ölkәmizdә qanunun aliliyinin tәmin edilmәsi, insan hüquq-
larına riayәt olunması, demokratiyanın daha da inkişaf 
etdirilmәsi istiqamәtindә dә mühüm addımlar atılmışdır. 
Ümidvarıq ki, yaxın gәlәcәkdә siyasi sistemimiz dünyanın 
inkişaf etmiş ölkәlәrinin siyasi sistemindәn heç dә geri 
qalmayacaqdır. 

İnkişaf etmiş ölkәyә çevrilmәk üçün bütün imkanlara 
malikik. Savadlılıq çox yüksәk sәviyyәdәdir. Demәk olar ki, 
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100 faizdir. Ölkәdә çox әlverişli sәrmayә mühiti mövcuddur. 
Eyni zamanda, Azәrbaycan çoxmillәtli dövlәtdir. Ölkәmizdә 
bir çox etnik azlıqlar var, onlar bir ailә kimi yaşayırlar. 
Etnik vә dini dözümlülük yüksәk sәviyyәdәdir. Bütün bunlar 
uğurları şәrtlәndirәn әsas zәruri vә vacib elementlәrdir. 

Amma problemlәr dә yox deyil. Bәzi problemlәr var vә 
onların getdikcә aradan qaldırılması istiqamәtindә sәylәri-
mizi artıracağıq. Biz ölkәnin siyasi sәhnәsindә bütün siyasi 
mübahisәlәrin tam hәll olunmasını bәyan etmirik. Cәmiyyәt 
siyasilәşmәyib, yәni, cәmiyyәtin iki vә ya üç faizi siyasi 
partiyaların üzvüdür. Bu reallıqdır. Ölkәmizin milli maraq-
ları, müstәqilliyin möhkәmlәndirilmәsi prioritet mәsәlәlәrdir. 
Azәrbaycanın müstәqilliyi ilә bağlı olan bu mәsәlәlәrdә 
bütün milli qüvvәlәr birlәşmәli, bir yerdә olmalıdır. 

Әminәm ki, sizin Azәrbaycan haqqında mәlumatınız var. 
Bәzәn Azәrbaycan haqqında verilәn mәlumatlarla real 
vәziyyәt üst-üstә düşmür. Siz bu sәfәr zamanı ölkәmizin 
gündәliyindә duran mәsәlәlәri, inkişaf proseslәrini vә çatış-
mazlıqları gözlәrinizlә görәcәksiniz. Apardığınız müzakirә-
lәrlә yanaşı, fikrimcә, buradakı hәmkarlarınızla tәmaslarınız 
vә real vәziyyәtlә tanış olmağınız daha vacibdir. Biz çox 
mәmnunuq ki, ölkәmizdә sabitliyi qoruyub saxlaya bilmişik. 
Bu sabitlik hәr hansı sәrt tәdbirlәr sayәsindә deyil, inkişaf 
nәticәsindә qorunub saxlanılır. Ölkәmizdә әhalinin hәyat 
şәraiti ildәn-ilә daha da yaxşılaşır. İqtisadi artım çox sürәt-
lidir, ictimai әhval-ruhiyyә isә müsbәtdir. 

Siyasi vә iqtisadi islahatları davam etdirәcәyik. Bu isla-
hatların davam etdirilmәsi vә Azәrbaycanın tәrәqqiyә, 
demokratiyaya vә inkişafa doğru irәlilәmәsi üçün bizim siya-
sәtimiz xalq tәrәfindәn dәstәklәnir. 

Bu gün mәn vaxtınızı çox almaq istәmirәm. Siz vәziyyәti 
qiymәtlәndirmәk üçün hәr cür imkanlara malik olacaqsınız. 
Mәn sizә maraqlı müzakirәlәr, ölkәmizdә xoş günlәr arzula-
yıram. Ümidvaram, ilk dәfә sәfәr edәnlәr Azәrbaycanla 
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yaxından tanış olacaqlar vә әminәm ki, bu sәfәri xatırlaya-
caqlar. 

E d u a r d   L i n t n e r (Almaniya Bundestaqının üzvü):  
Hörmәtli cәnab Prezident, Sizinlә görüşümüz Azәrbaycana 
etdiyimiz sәfәrin әn vacib hissәsidir. Sizinlә bir daha 
görüşmәk imkanı yaratdığınıza görә olduqca minnәtdaram. 
Hәyata keçirdiyiniz islahatların uğurlu olmasına yönәlmiş 
gәrgin vә yorulmaz fәaliyyәtiniz bugünkü görüş әsnasında 
hiss edildi. Eyni zamanda, qeyd etdiniz ki, bәzi problemlәri 
hәll etmәyә çalışırsınız. Hamı bilir ki, Azәrbaycanı daha yüksәk 
demokratik sәviyyәyә qaldırmaq üçün vacib vә uğurlu 
addımlar atılır. Bu yolda biz Sizi hәmişә dәstәklәyirik. Mәn 
konfransı tәşkil edәn qeyri-hökumәt tәşkilatlarına da min-
nәtdaram, çünki nәinki siyasәtçilәrin, hökumәtlәrin vә 
prezidentlәrin, o cümlәdәn bütün cәmiyyәtin vә onun tәsisatla-
rının bu proseslәrdә iştirakı vacibdir. Zәnnimcә, belә olarsa, 
işlәr daha da uğurlu olacaqdır. Avropadan vә dünyanın digәr 
yerlәrindәn gәlmiş tәqribәn yüzә yaxın ekspertin, siyasәtçinin 
vә jurnalistlәrin bu tәdbirdә iştirak etmәlәri dә sevindirici 
haldır. Mәn konfransın işinә böyük uğurlar arzulayır, ölkәnizә 
әmin-amanlıq dilәyirәm. Çox sağ olun. 

P o l  V i l (Belçika senatoru): Siz gәnc dövlәtin baş-
çısısınız. Ölkәnizdә bir çox insanlarla, xüsusilә gәnclәrlә 
görüşdüm, söhbәt etdim. Onlar xoşbәxtdirlәr vә irәliyә doğru 
atılan addımlar onları sevindirir. Cәmiyyәtdә müsbәt әhval-
ruhiyyәnin şahidi olduq. Ölkәnizә artıq bir neçә dәfә sәfәr 
etmiş hәmkarlarımız gözәçarpan inkişafı qeyd edirlәr. 
Konfransa gәldikdә, hesab edirik ki, bu tәdbirin keçirilmәsi 
çox müsbәt tәşәbbüsdür. Bizim üçün çox vacibdir ki, bu 
ölkәnin nailiyyәtlәri vә problemlәri barәdә faktlarla tanış 
olaq vә malik olduğumuz böyük imkanlardan istifadә edә-
rәk, Avropa Şurasında vә digәr beynәlxalq tәşkilatlarda 
Azәrbaycanla bağlı müzakirәlәr getdiyi zaman fikrimizi 
bildirәk. Zәnnimcә, faktlar vә әldә etdiyiniz göstәricilәr ölkә-
niz üçün әn yaxşı dәlillәrdir. İqtisadiyyat inkişaf etdikcә, 
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ölkәnizin dünyaya qarşılıqlı inteqrasiyası daha da artacaq vә 
әminәm ki, hamımız böyük bir beynәlxalq ailәnin üzvünә 
çevrilәcәyik. Sizin sürәtli iqtisadi inkişafınız düzgün istiqa-
mәtdә olmağınıza dәlalәt edir. Çox sağ olun. 

P e d r o   A q r a m u n t (İspaniya senatoru): Cәnab Pre-
zident, mәn İspaniya parlamentinin üzvüyәm. Avropa Şurası 
Monitorinq komitәsinin işindә dә iştirak edirәm. Eyni 
zamanda, Avropa İttifaqının Siyasi mәsәlәlәr komitәsinin 
üzvüyәm. İlk növbәdә, bizi dәvәt etdiyinizә görә minnәt-
darlığımı bildirirәm. Bu konfransı tәşkil etmәk әla ideya idi. 
Mәmnunluqla qeyd edim ki, Siz vә ölkәniz insan hüquq-
larının vә siyasi hüquqların qorunmasına diqqәt yetirirsiniz. 
Bu, demokratiya üçün vacibdir. Bilirik ki, ölkәniz Avropa 
Şurasına qoşulduqdan sonra Parlament Assambleyasının 
işindә fәal iştirak edir. Mәn ötәn ilin noyabr ayında burada 
mәtbuat azadlığı mövzusunda tәşkil olunmuş konfransda 
iştirak etdim vә demәliyәm ki, Azәrbaycanda olan inkişaf 
mәnә böyük tәәssürat bağışladı. Ölkәnizә ilk sәfәrim 6-7 il 
bundan әvvәl olmuşdu. Mәn o vaxt Avropa İttifaqının Miq-
rasiya komitәsinin nümayәndәsi idim. İndi mәn özüm 
buradakı dәyişikliklәri görürәm. Sizин qeyd etdiyiniz kimi, 
biz bunları öz gözlәrimizlә görürük. Ölkә sürәtlә dәyişir. Bizi 
qәbul etdiyinizә vә konfransın tәşkilinә görә Sizә bir daha 
minnәtdarlığımı bildirmәk istәyirәm. 

A l e n   D e s t e k s i (Belçika senatoru): Cәnab Prezident, 
mәn Belçika senatoruyam vә ATӘT-in Parlament As-
sambleyasında ölkәmi tәmsil edirәm. Eyni zamanda, Belçika 
parlamentindә Belçika–Azәrbaycan dostluq qrupunun 
sәdriyәm. Bizi qәbul etdiyinizә görә Sizә öz tәşәkkürümü 
bildirirәm. Konfransı tәşkil edәn Siyasi Mәhbuslar Prob-
lemlәri üzrә Şuraya da minnәtdaram. Mәn Sizin giriş nitqini-
zi yüksәk dәyәrlәndirirәm, çünki ölkәnizdәki vәziyyәti gözәl 
tәsvir etdiniz. Onu demәliyәm ki, bu mәnim Azәrbaycana 
üçüncü sәfәrimdir. Hәmkarlarım kimi, mәn dә hәm iqtisadi, 
hәm siyasi sahәdә mövcud olan tәrәqqini hiss edirәm. 
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Burada әylәşәnlәr Sizin siyasәtinizi vә ölkәnizin beynәlxalq 
alәmә inteqrasiyasını dәstәklәyir. Müxtәlif mәsәlәlәri açıq 
şәkildә müzakirә etmәk imkanı yaratdığına görә mәn Siyasi 
Mәhbuslar Problemlәri üzrә Şuraya minnәtdarlığımı bildiri-
rәm. Sonda onu demәk istәyirәm ki, bir mәsәlәdә biz tam 
әminik – Azәrbaycan xalqı çox mehribandır. Biz bunu 
bilirik. Bu ölkәyә bir dәfә sәfәr edәn şәxs yenidәn Azәrbay-
cana qayıtmaq arzusuna düşür. Çox sağ olun. 

İ l h a m   Ә l i y e v: Söylәdiyiniz xoş sözlәrә görә çox sağ 
olun. Mәn әminәm ki, bu konfrans Azәrbaycan ilә tәmsil 
etdiyiniz tәşkilatlar vә ölkәlәr arasındakı münasibәtlәrin da-
ha da inkişaf etdirilmәsinә müsbәt tәsirini göstәrәcәkdir. Bu 
tәdbir sizә ölkәmizdә real vәziyyәtlә tanış olmaq vә burada 
baş verәn proseslәri qiymәtlәndirmәk imkanını yarada-
caqdır. Mәnә verilәn mәlumata görә, konfransın mövzu-
larından biri dә siyasi mәhbuslar, demokratik inkişaf vә s. 
mәsәlәlәrdir. Bu çox vacibdir. Mәnim xatirimdәdir ki, Av-
ropa Şurasına qoşulduğumuz ilk vaxtlardan biz беля uni-
versal meyarların formalaşmasının tәrәfdarı olmuşuq. 

Bu meyarlar bir vә ya bir neçә ölkәyә yox, hәr bir ölkәyә 
şamil edilmәlidir. Bütün meyarlarda ölkәlәrin regional vәziy-
yәti nәzәrә alınmalı, bu vә ya digәr ölkәnin inteqrasiyasında, 
demokratiya prosesindә vaxt amili әsasında müqayisәli 
şәkildә müәyyәn edilmәlidir. Bizim mövqeyimiz hәr zaman 
belә olubdur vә belә dә qalır. Әgәr beynәlxalq ictimaiyyәt, 
xüsusәn dә Avropa tәşkilatları, insan hüquqları ilә mәşğul 
olan qurumlar vә QHT-lәr hamımız üçün qiymәtlәndirmә 
meyarlarına aid tövsiyәlәri işlәyib formalaşdırsalar, onda 
әmәkdaşlıq üçün bu cür müzakirәlәrin praktik nәticәlәri 
daha sәmәrәli olardı. Bu gün Azәrbaycanın siyasi islahat-
larına, iqtisadi inkişafına, demokratiklәşmә prosesinә regio-
nal әmәkdaşlıq, qonşuluq vә üzlәşdiyimiz tәhdidlәr kon-
tekstindәn kәnarda baxıla bilmәz. Müzakirә olunan me-
yarlar regionun bütün ölkәlәrinә tәtbiq edilәrsә, onda Azәr-
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baycanın göstәricilәri vә ölkәmizin inkişafı ilә bağlı daha 
aydın vә әsaslandırılmış tәәssürat yaranardı. 

Biz vәziyyәti yaxşılaşdırmaq üçün beynәlxalq tәşkilatlar, 
QHT-lәr vә dostlarımızla birgә işlәyirik. Qeyd etdiyim kimi, 
ölkәmizdә davamlı inkişafa yalnız demokratik proses zәmin 
yarada bilәr. Misal üçün, Azәrbaycan neft ölkәsi kimi 
tanınır. Bu hәr zaman belә olub. İndi isә biz bu baxımdan 
beynәlxalq sәviyyәdә vacib bir ölkәyә çevrilmişik. Әgәr biz 
Dövlәt Neft Fondunun idarә edilmәsindә әn demokratik vә 
şәffaf qaydaları tәtbiq etmәsәydik, bu gün enerji layihәlә-
rimizdәn әldә etdiyimiz bütün vәsaitlәr düzgün xәrclәnmәzdi. 
İlk vaxtdan Dövlәt Neft Fondu elә bir formada tәsis edilib 
ki, bu gün hәmin qurum beynәlxalq mükafatlara layiq 
görülür. Ötәn il BMT Dövlәt Neft Fondunu Yüksәk şәffaflıq 
mükafatı ilә tәltif etmişdir. Bu mәsәlә ilә mәşğul olan bütün 
beynәlxalq tәşkilatlar da bu göstәricini yüksәk dәyәrlәndi-
rirlәr. Ola bilsin ki, bu, sırf enerji mәsәlәsi vә iqtisadi mәsәlә 
kimi görünsün, lakin bizim demokratik prosesә qәti 
inamımız olmasaydı, hazırkı vәziyyәt başqa cür olardı. Mәn 
bu haqda ona görә danışıram ki, enerji sektoru iqtisadiyyatı-
mızın aparıcı sahәsidir. Hazırda qeyri-neft sektorunda vә 
regional әmәkdaşlığın şaxәlәndirilmәsi sahәsindә iş apar-
mağımıza baxmayaraq, enerji amili gәlәcәk illәr әrzindә dә 
Azәrbaycanın iqtisadi inkişafını, o cümlәdәn, regional әmәk-
daşlığı şәrtlәndirәcәkdir. Bir neçә il bundan әvvәl başladı-
ğımız layihәlәr bu gün geniş beynәlxalq әmәkdaşlığa, region-
nal tәrәfdaşlığa, әvvәlcә mövcud olmamış yeni dәhliзlәrin 
meydana gәlmәsinә imkan yaradır. Hәmin dәhlizlәr Azәr-
baycanı Qara dәniz vә Aralıq dәnizi ilә birlәşdirir vә Baltik 
dәnizinә çıxış imkanlarını tәmin edir. Hazırda Qara dәniz vә 
Xәzәr dәnizi arasında regional әmәkdaşlıq кечян ясрин 90-cı 
illәriниn әvvәllәrindә başladığımız layihәlәr sayәsindә kifayәt 
qәdәr gözәçarpan olmuşdur. Bu gün isә biz hәmin layihәlәrә 
nәqliyyat, humanitar vә Avropa tәşkilatları ilә sıx әmәk-
daşlıq komponentlәrini dә әlavә edirik. Hazırda Avropa 
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İttifaqının sәrhәdlәri artıq Qara dәniz sahillәrinә çıxır. Bir 
neçә gün bundan әvvәl mәn NATO-nun Rumıniyada keçiri-
lәn zirvә görüşündә iştirak etdim. 

Bu tәdbir regiona göstәrilәn etimadın artırılması vә 
әmәkdaşlığın sәviyyәsinin qaldırılmasının vacibliyini bir 
daha nümayiş etdirdi. Bu sadәcә, bәyanatlar şәklindә 
olmamalıdır. Biz burada istehsalçı vә istehlakçının, elәcә dә 
tranzit ölkәlәrin qarşılıqlı maraqları әsasında böyük iqtisadi 
vә siyasi tәrәfdaşlığın әsaslarını formalaşdırırıq. Bu işlәr 
olduqca dostluq şәraitindә yerinә yetirilir. 

Layihәlәr, xarici siyasәt, iqtisadi vә enerji sahәsindә 
tәşәbbüslәrimiz әmәkdaşlıq, dostluq vә tәrәfdaşlığın, qarşı-
lıqlı maraqların möhkәmlәndirilmәsinә yönәldilibdir. Bu gün 
siz insan hüquqları mәsәlәsini müzakirә edirsiniz. Bu, 
fundamental vә ümumbәşәri dәyәrdir vә sәrhәd tanımır. 
Bildiyiniz kimi, Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı yürütdüyü 
tәcavüz vә etnik tәmizlәmә siyasәti nәticәsindә qaçqın vә 
mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşmüş soydaşlarımız insan 
hüquqlarının kobud şәkildә pozulmasından әziyyәt çәkmәk-
dәdirlәr. Artıq 15 ildәn çoxdur ki, torpaqlarımız işğal altın-
dadır. Bütün işğal olunmuş әrazilәrdә infrastruktur dağıdı-
lıbdır. Bir neçә il bundan әvvәl regiona sәfәr etmiş ATӘT-in 
faktaraşdırıcı missiyası öz hesabatında bütün infrastruktu-
run, tarixi vә dini abidәlәrin, zavodların, yaşayış evlәrinin 
Ermәnistanın silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn yerlә yeksan olun-
duğunu qeyd etmişdir. Nәinki Dağlıq Qarabağ, hәm dә 
onun inzibati hüdudlarından kәnarda yerlәşәn vә ermәni-
lәrin heç vaxt yaşamadıqları yeddi inzibati rayon da işğal 
altındadır. Bu münaqişәdәn әziyyәt çәkmiş bir milyondan 
artıq azәrbaycanlı yurd-yuvalarına qayıtmasını gözlәyir. 
Әhalinin mühüm bir hissәsini tәşkil edәn bu insanların 
hüquqları uzun illәr әrzindә pozulub vә bәrpa olunmayıbdır. 
Әfsuslar olsun ki, bu günә qәdәr aparılmış danışıqlar 
problemin hәlli ilә bağlı hәr hansı bir nәticә vermәyibdir. 
Danışıqlar prosesi ilә biz bәzәn razıyıq, bәzәn isә yox. 
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Әlbәttә ki, biz bu mәsәlәni hәr zaman beynәlxalq tәşkilatlar 
çәrçivәsindә qaldırırıq. Beynәlxalq birliyin bu mәsәlәyә daha 
fәal cәlb olunmasını gözlәyirik. Bizim güclü siyasi dәstәyimiz 
var. BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurası ХХ ясрин 90-cı illәrинdә 
ermәni qoşunlarının torpaqlarımızdan dәrhal çıxarılmasını 
tәlәb edәn 4 qәtnamә qәbul etmişdir. Torpaqlarımızın işğal 
olunması vә bir milyon insanın qaçqın vә mәcburi köçkün 
vәziyyәtinә salınması 2005-ci ildә Avropa Şurasının 
sәnәdindә qeyd olunmuşdur. Bu yaxınlarda BMT-nin Baş 
Mәclisi qәtnamә qәbul etmişdir vә orada açıq şәkildә 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü dәstәklәnir vә Ermәnistan 
silahlı qüvvәlәrinin işğal olunmuş әrazilәrdәn çıxarılması 
tәlәb edilir. Bu günlәrdә NATO sammitindә qәtnamә qәbul 
olunmuşdur. Aydın şәkildә göstәrilir ki, NATO-nun üzvü 
olan dövlәtlәr Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü dәstәklәyir, 
bundan әlavә, göstәrilir ki, bu münaqişә yalnız әrazi bütövlü-
yü prinsipi nәzәrә alınmaqla hәll olunmalıdır vә oluna bilәr. 
Bütün bunlar beynәlxalq birliyin çox әhәmiyyәtli, müsbәt 
bәyanatlarıdır. Amma reallıqda heç nә baş vermir. 

Tәcavüzkar Ermәnistanın rәhbәrliyi tәrәfindәn dәstәk-
lәnәn Dağlıq Qarabağdakı separatizm torpaqlarımızın işğalı 
ilә nәticәlәnmişdir. Mәn bir daha qeyd etmәk istәrdim ki, 
bu, insan haqlarının kütlәvi şәkildә pozulmasının göstә-
ricisidir. Bu tamamilә qeyri-demokratik, XXI әsrdә tamami-
lә qәbulolunmaz bir davranışdır. Ermәnistanda prezident 
seçkilәrindәn sonra baş verәn hadisәlәr hәmin ölkәnin 
rәhbәrliyinin әsl mahiyyәtinin, daha geniş şәkildә tәcavüzkar 
separatist siyasәtinin nәticәsidir. Әgәr bu münaqişә olma-
saydı, Ermәnistan inkişaf edә bilәrdi. Onlar bu münaqişәdәn 
heç nә әldә etmәmişlәr. İşğal altında olan әrazilәrdә hәyat 
yoxdur, necә deyәrlәr, ölü  şәhәrlәrdir. Azәrbaycan әhalisi-
nin әziyyәt çәkdiyi tәcavüzkar siyasәt dәstәk qazana bilmәz. 
Münaqişә yalnız Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü prinsipi 
әsasında hәll edilmәlidir. İşğal olunmuş әrazilәr azad edildik-
dәn sonra qaçqın-köçkün soydaşlarımız oraya qayıtmalıdır-
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lar. Bu gün Dağlıq Qarabağda bir nәfәr dә azәrbaycanlı 
yoxdur. Hamısı bu әrazidәn qovulmuşdur, orada yalnız er-
mәnilәr yaşayır. Bu әrazidәn çıxarılan azәrbaycanlılar oraya 
qayıtmalıdır vә orada yaşayacaq insanlar yüksәk sәviyyәdә 
özünüidarәyә malik olmalıdırlar. Bu, Azәrbaycanın, beynәl-
xalq birliyin tәklif etdiyidir, münaqişәnin hәll edilmәsi üçün 
yeganә әdalәtli yoldur. Bu, problemin hәll olunması üçün 
demokratik yoldur. Bu, düşmәnçiliyә son qoyacaq, bölgә-
mizә sülh gәtirәcәk vә regionumuzda gedәn proseslәri daha 
да proqnozlaşdırılabilinәn edәcәkdir. Bizim üçün bu, әn 
böyük, bir nömrәli problemdir. Biz Ermәnistan–Azәrbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli vә әrazi bütövlüyümü-
zün bәrpa edilmәsi üçün bütün sәylәrimizi cәmlәşdiririk. Bu, 
siyasi, diplomatik tәşәbbüslәri, iqtisadi üstünlüyü, Qafqaz 
regionunda qüvvәlәrin tarazlığının dәyişdirilmәsini, müdafiә 
potensialımızın güclәndirilmәsini vә Azәrbaycanın әrazi bütöv-
lüyü kimi mühüm beynәlxalq hüquq normasına әsaslanaraq, 
beynәlxalq tәşkilatlarla işin aparılmasını nәzәrdә tutur. 

Konfransın insan hüquqları mövzusunu nәzәrә alaraq, 
әminәm ki, bu mәsәlә dә müzakirә edilәcәkdir. Belәliklә, 
mövcud vәziyyәt, o cümlәdәn münaqişәnin nәticәlәri haqqın-
da daha geniş mәlumat әldә olunacaqdır. 

Mәn sizi bir daha ölkәmizdә salamlamaq istәyirәm. 
Verdiyiniz dәstәyә vә Azәrbaycanı Avropa tәşkilatlarına, 
habelә özümüzә dost hesab etdiyimiz ölkәlәrә daha yaxın 
etmәk mәqsәdi ilә apardığınız fәaliyyәtә görә minnәtdaram. 
Azәrbaycan qanunun aliliyini, iqtisadi azadlıqları, sosial 
әdalәti tәmin edәn vә regional, beynәlxalq sәviyyәdә 
mövqeyә malik olan, vәtәndaşlarının fәxr etdiyi demokratik 
ölkә kimi inkişaf etmәlidir. Siz gәnc nәsli xatırlaтdınız. 
Әlbәttә ki, dövlәtimiz gәncdir. Gәnclәrә verdiyimiz dәstәk vә 
diqqәt çox vacibdir. Azәrbaycanlıların yeni nәsli tәhsil alır 
vә ünsiyyәtә açıqdır. Onlar beynәlxalq ictimaiyyәtә inteqra-
siya etmәkdәdirlәr. Hökumәt isә onları dәstәklәmәk üçün 
әlindәn gәlәni edir. Çünki onlar bizim gәlәcәyimizdir. Mil-
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lәtimiz әsrlәr boyu dövlәtçilikdәn mәhrum olmuşdur. Bax-
mayaraq ki, bizim zәngin mәdәniyyәtimiz, adәt-әnәnәlәrimiz 
vә tariximiz var. Biz gәnc dövlәtik. Bu gün biz dövlәtçiliyi, 
müstәqilliyi möhkәmlәndiririk, onu dönmәz edirik. Çünki 
keçmişdә müstәqilliyi bir neçә dәfә itirmişik. Biz vә gәlәcәk 
nәsil müstәqilliyimizi әbәdi etmәk üçün bundan sonra da 
çalışmalıyıq. Zәnnimcә, regionda güclü ölkә kimi inkişafımız 
hamımızın xeyrinәdir. Çox sağ olun. 
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TÜRKMӘNİSTANIN MÜDAFİӘ NAZİRİNİN  
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ  
HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
7 aprel 2008-ci il 
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 7-dә Prezident sarayında Türkmәnistanın Müdafiә 
naziri Ağagәldi Mamedgәldiyevin başçılıq etdiyi nümayәndә 
heyәtini qәbul etmişdir. 

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycanla Türkmәnistan ara-
sında bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn siyasi, iqtisadi, mәdәni vә 
humanitar sahәlәrdә әmәkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanların 
olduğunu bildirdi. Prezident İlham Әliyev Türkmәnistan prezi-
denti Qurbanqulu Berdimәhәmmәdovla görüşlәrini xatırlaтdı, 
ikitәrәfli әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsi baxımından bu görüş-
lәrin әhәmiyyәtini vurğuladı. O, xalqlarımızın daim dostluq vә 
әmәkdaşlıq şәraitindә yaşadıqlarını, müstәqilliyimizin hazırkı 
inkişaf mәrhәlәsindә әnәnәvi qardaşlıq münasibәtlәrinin daha 
da genişlәndirilmәsinin zәruriliyini bildirdi. Dövlәt başçısı 
ölkәlәrimizin müdafiә nazirliklәri arasında әmәkdaşlığın iki-
tәrәfli münasibәtlәrin daha da genişlәndirilmәsinә xidmәt 
etdiyini vurğuladı. 

Türkmәnistanın Müdafiә naziri Ağagәldi Mamedgәldiyev 
prezident Qurbanqulu Berdimәhәmmәdovun salamlarını dövlә-
timizin başçısına çatdırdı. O, rәhbәrlik etdiyi nümayәndә 
heyәtinin Azәrbaycanda keçirdiklәri görüşlәri barәdә prezi-
dent İlham Әliyevә mәlumat verdi. Qonaq Türkmәnistan vә 
Azәrbaycanın müdafiә nazirliklәri arasında әmәkdaşlığın 
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әlaqәlәrimizin daha da genişlәndirilmәsi, qarşılıqlı tәcrübә 
mübadilәsinin aparılması baxımından faydalı olduğunu bil-
dirdi. 

Prezident İlham Әliyev Türkmәnistan prezidentinin sa-
lamlarına görә minnәtdarlığını bildirdi vә onun da salamlarını 
Türkmәnistanın dövlәt başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 
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DANİMARKANIN KRALİÇASI ÜLYAHӘZRӘT  
II MARQRETEYӘ 

 
Ülyahәzrәt! 
Danimarkanın milli bayramı– Tәvәllüd gününüz mü-

nasibәtilә Sizi vә Sizin simanızda bütün xalqınızı tәbrik 
edirәm. 

Әminәm ki, Azәrbaycan ilә Danimarka arasındakı dost-
luq vә әmәkdaşlıq münasibәtlәri xalqlarımızın mәnafelәrinә 
uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edәcәk vә geniş-
lәnәcәkdir. 

Bu әlamәtdar gündә Sizә әn xoş arzularımı yetirmәkdәn 
mәmnunluq duyur, dost Danimarka xalqına sülh vә tәrәqqi 
dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 8 aprel 2008-ci il 
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SURİYA ӘRӘB RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB BӘŞŞAR ӘL-ӘSӘDӘ 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Ölkәnizin milli bayramı– Evakuasiya günü münasi-

bәtilә Sizә vә bütün xalqınıza tәbriklәrimizi yetirirәm. 
Ümidvaram ki, Azәrbaycan–Suriya münasibәtlәrinin in-

kişafı, dostluq әlaqәlәrimizin vә әmәkdaşlığımızın genişlәn-
mәsi daim xalqlarımızın rifahına xidmәt edәcәkdir. 

Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә uğurlar, dost Suriya 
xalqına sülh vә firavanlıq dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 8 aprel 2008-ci il 
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TÜRKİYӘ BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ,  
DÖVLӘT NAZİRİ CӘMİL ÇİÇӘK  
İLӘ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
11 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 11-dә Prezident sarayında Türkiyә Baş nazirinin 
müavini, Dövlәt naziri Cәmil Çiçәyi qәbul etmişdir. 

Cәmil Çiçәk Baş nazir Rәcәb Tayyib Әrdoğanın salam-
larını dövlәtimizin başçısına çatdırdı. 

Görüşdә Azәrbaycanla Türkiyә arasında dostluq vә qar-
daşlıq münasibәtlәrinin bütün sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyi 
vurğulandı. İkitәrәfli münasibәtlәrin daha da genişlәnmәsindә 
qarşılıqlı sәfәrlәrin mühüm әhәmiyyәt daşıdığı bildirildi vә 
indiki sәfәrin dә әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsinә töhfә verә-
cәyinә әminlik ifadә olundu. 

Prezident İlham Әliyev Baş nazir Rәcәb Tayyib Әrdoğanın 
salamlarına görә minnәtdarlığını bildirdi, özünün dә salam-
larını ona çatdırmağı xahiş etdi. 
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bp ŞİRKӘTİNİN İCRAÇI VİTSE-PREZİDENTİ  
ENDRYU İNQLİS İLӘ GÖRÜŞ  
 
Prezident sarayı 
 
11 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 11-dә Prezident sarayında bp şirkәtinin icraçı vitse-
prezidenti Endryu İnqlisi qәbul etmişdir. 

Endryu İnqlis Azәrbaycanda әmәliyyat işlәrinin uğurla 
hәyata keçirildiyini, xüsusilә dә ötәn qışın sәrt keçmәsinә 
baxmayaraq, «Şahdәniz» yatağında hasilatın fasilәsiz davam 
etdirildiyini vә bununla da Azәrbaycan әhalisinin qaza olan 
tәlәbatının tam şәkildә ödәnildiyini mәmnunluqla qeyd etdi. 

Prezident İlham Әliyev qışda Azәrbaycanda qeyri-adi hava 
şәraiti olmasına baxmayaraq, «Şahdәniz» yatağında heç bir 
problemin yaranmadığını, әksinә, işin öhdәsindәn uğurla 
gәlindiyini vә әhalinin mavi yanacaqla tәmin edildiyini vur-
ğuladı. 

Görüşdә bp ilә әmәkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, 
görülәn vә perspektivdә nәzәrdә tutulan işlәrlә bağlı fikir 
mübadilәsi aparıldı, iş birliyinin bundan sonra da müvәf-
fәqiyyәtlә davam etdirilәcәyinә әminlik ifadә olundu. 
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NAZİRLӘR KABİNETİNİN 2008-ci ИЛИН  
BİRİNCİ RÜBÜNÜN SOSİAL-İQTİSADİ  
İNKİŞAFININ YEKUNLARINA HӘSR OLUNMUŞ  
İCLASINDA GİRİŞ NİTQİ 

 
Prezident sarayı 
  
14 aprel 2008-ci il 

 
Bu gün biz Nazirlәr Kabinetinin iclasında 2008-ci ilin 

birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarını mü-
zakirә edәcәyik. 2008-ci il dә Azәrbaycan iqtisadiyyatı üçün 
uğurlu başlamışdır. Bildiyiniz kimi, son dörd il әrzindә, 
2004–2007-ci illәrdә ölkә iqtisadiyyatı 96 faiz artmışdır. 
Demәk olar ki, biz iqtisadi potensialımızı iki dәfә artıra 
bilmişik vә bu güclü iqtisadi zәmindә, әlbәttә ki, yüksәk 
sürәti saxlamaq, bu iqtisadi inkişafı davam etdirmәk asan 
mәsәlә deyildir. Bütün bu amillәri nәzәrә alaraq, böyük 
mәmnunluq hissi ilә deyә bilәrәm ki, bu ilin birinci rübündә 
iqtisadi inkişaf çox güclü olmuşdur, ümumi daxili mәhsul 
tәxminәn 14 faiz artmışdır. Bununla bәrabәr, sәnaye 
istehsalı da tәxminәn eyni sürәtlә artmışdır. Ölkәdә bütün 
sosial-iqtisadi proqramlar uğurla icra olunur vә belәliklә, 
Azәrbaycan daha da ciddi inkişafa nail ola bilmişdir. 

Bu müddәt әrzindә dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulmuş 
bütün layihәlәr, proqramlar, infrastruktur layihәlәri, sosial 
xarakterli proqramlar icra olunmuşdur. Bütün bu amillәri 
nәzәrә alaraq, deyә bilәrik ki, şübhәsiz, 2008-ci il dә Azәr-
baycan iqtisadiyyatı üçün, ümumi inkişafımız üçün uğurlu il 
olacaq vә Azәrbaycan 2008-ci ildә qarşıйa qoyduğu bütün 
vәzifәlәri uğurla yerinә yetirәcәkdir. 
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Biz bu il hәm әsaslı vәsait qoyuluşu, hәm dә sosial 
proqramların icrası baxımından keyfiyyәtcә yeni sәviyyәyә 
qalxırıq. Azәrbaycanın büdcәsi ildәn-ilә artır, 2008-ci ilin 
icmal büdcәsi 12 milyard dollar sәviyyәsindәdir. Bu, 2003-cü 
illә müqayisәdә on dәfә çoxdur. Ancaq onu da bilirik ki, 
iqtisadi imkanlarımız artdıqca, әlbәttә, biz istәyirik ölkәnin 
qarşısında duran vә insanları narahat edәn mәsәlәlәri daha 
da sürәtlә hәll edәk. Bu mәqsәdlә bir müddәt bundan әvvәl 
hökumәtә göstәriş verilmişdir ki, büdcәyә әlavәlәr edilsin, 
dürüstlәşmә aparılsın. Artıq dürüstlәşmәnin ilkin layihәsi 
hazırdır, müzakirә olunub vә yaxın zamanlarda Milli Mәc-
lisә göndәrilәcәkdir. 

Biz istәyirik ki, bu әlavәlәr, әlavә vәsait Azәrbaycanın 
qarşısında duran әsas vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә yönәl-
dilsin. Büdcә artımı, әlbәttә, ölkәnin gücünü, ölkәnin poten-
sialını göstәrir. Adambaşına düşәn büdcә xәrclәrinә görә 
Azәrbaycan bütün MDB mәkanında qabaqcıl yerlәrdәdir vә 
bütövlükdә dünya miqyasında çox yüksәk yer tutur. Biz öz 
valyuta ehtiyatlarımızı artırırıq. Bu günә olan mәlumata 
görә, Azәrbaycanın valyuta ehtiyatları 9 milyard dollar 
hәcmindәdir. Ölkәmizdә uğurlu neft strategiyasının icrası 
nәticәsindә bu il böyük artım gözlәnilir. Bu bizә әlavә güc 
verir, әlavә әminlik verir. Bu bizә imkan verir ki, ölkәmizin 
müstәqil siyasәtini daha da inamla irәliyә aparaq vә Azәr-
baycan xalqının milli maraqlarını müdafiә edәk. 

Sosial proqramların hәlli, bütün dövrlәrdә olduğu kimi, 
bu gün dә diqqәt mәrkәzindәdir. Әlbәttә, sosial mәsәlәlәrin 
hәlli ilk növbәdә, ölkәnin iqtisadi imkanlarına bağlıdır. 
Bizim 5–10 il bundan әvvәlki iqtisadi imkanlarımız geniş 
sosial proqramların hәlli üçün yetәrli deyildi. Bu gün isә 
iqtisadi artım nәticәsindә, ölkәdә gedәn әsaslı iqtisadi vә 
siyasi islahatlar nәticәsindә, liberal siyasәt nәticәsindә bizim 
sosial proqramlarımızın icrası üçün dә yaxşı imkanlar var. 
İldәn-ilә maaşlar, pensiyalar artırılır. Bu il yanvarın 1-dәn 
minimum әmәkhaqqı vә minimum pensiya növbәti dәfә 
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artırılmış, 50 manatdan 60 manata çatdırılmışdır. Biz plan-
laşdırırıq ki, bu il әrzindә hәm minimum әmәkhaqqının, 
hәm dә minimum pensiyanın mәblәğini bir dәfә dә artıraq. 
Büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatlarda işlәyәn insanların sosial 
müdafiәsi daha da güclәndirilmәlidir vә bunu etmәk üçün 
konkret tәkliflәr, proqramlar var vә әn әsası maddi imkan-
larımız da buna şәrait yaradır. 

Ünvanlı sosial yardım layihәsi uğurla icra edilir, 400 minә 
qәdәr insan bu proqramla әhatә olunubdur. Deyә bilәrәm 
ki, bu, ölkәmiz üçün nisbәtәn yenilikdir. Bu onu göstәrir ki, 
dövlәtin, hökumәtin әn başlıca vәzifәsi, әn ümdә prioriteti 
insanların yaşayış sәviyyәsinin yüksәldilmәsidir. Әgәr belә 
olmasaydı, әlbәttә, sosial proqramlara böyük diqqәt göstә-
rilmәzdi. Sosial proqramların icrası nәticәsindә Azәrbaycan 
xalqı daha da yaxşı yaşayacaqdır. Biz bunu ilbәil artan 
iqtisadi göstәricilәrdә, eyni zamanda, әhalinin pul gәlir-
lәrindә dә görürük. Bu ilin ilk üç ayında әhalinin pul gәlirlәri 
33 faiz artmışdır. Eyni zamanda, inflyasiya 16 faiz artmışdır. 
İnflyasiyanın artımı bizi çox düşündürür, narahat edir vә biz 
әmәli-praktik tәdbirlәr nәticәsindә inflyasiyanı mәqbul 
sayıla bilәcәk çәrçivәlәrdә saxlamağa çalışmalıyıq. 

Ancaq onu da bilirik ki, bütün dünyada çox sürәtlә ba-
halaşma gedir. Avropada, MDB mәkanında – bütün ölkәlәr-
dә, Asiyada, başqa qitәlәrdә xüsusilә әrzaq mәhsullarının 
bahalaşması bu il vә keçәn ilin әvvәlindә özünü daha da 
qabarıq şәkildә büruzә vermişdir. Bunun müxtәlif obyektiv 
sәbәblәri var vә әlbәttә, bu bahalaşma meyillәri Azәrbaycan-
dan da yan keçmәmişdir. 

Biz çalışmalıyıq ki, hәm iqtisadi, hәm dә inzibati tәdbirlәr 
nәticәsindә bahalaşmanın qarşısını maksimum dәrәcәdә 
alaq. Eyni zamanda, ildәn-ilә vә ildә iki dәfә qaldırılan 
maaşlar vә pensiyalar sosial müdafiә üçün çox vacib bir 
vasitәdir. Biz bunu etmәklә insanların sosial müdafiәsini 
güclәndiririk, onların yaşayış sәviyyәsini qaldırırıq.  
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Әgәr әhalinin pul gәlirlәrini vә inflyasiya sәviyyәsini 
götürsәk görәrik ki, real gәlirlәr birinci rübdә 17 faiz art-
mışdır. Әminәm ki, bu da dünyada çox nadir hallarda rast 
gәlinәn bir göstәricidir. Bir sözlә, hәm iqtisadi islahatlar, 
hәm dә sosial proqramların icrası davam etdirilәcәkdir. Әs-
lindә biz Nazirlәr Kabinetinin әnәnәvi toplantılarında mәhz 
ölkәnin sosial-iqtisadi yekunlarını müzakirә edirik. Çünki 
bunlar ölkәnin iqtisadiyyatı vә ümumiyyәtlә, inkişafı üçün 
başlıca mәsәlәlәrdir. 

Bildiyiniz kimi, bizim diqqәt mәrkәzimizdә olan başqa 
ciddi mәsәlә iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektorunun inkişa-
fıdır. Bu mәsәlә ilә biz çox ciddi mәşğuluq vә uğurlar göz 
qabağındadır. Mәsәlәn, yaradılan yüz minlәrlә yeni iş yer-
lәri. Deyә bilәrәm ki, mәnә verilәn son mәlumata görә, Azәr-
baycanda son beş ilә yaxın müddәtdә 668 min yeni iş yerlәri 
açılmışdır ki, onlardan da 478 mini daimi iş yerlәridir vә bu 
proses davam edir. İşsizliyin aradan qaldırılması, yoxsul-
luğun sәviyyәsinin aşağı salınması, hәmişә olduğu kimi, 
prioritet mәsәlәlәr olaraq qalır vә deyә bilәrәm ki, biz bu 
sahәdә böyük irәlilәyişә nail ola bilmişik. Ancaq gәlәcәk 
fәaliyyәtimizdә elә etmәliyik ki, qarşıda duran vәzifәlәri tam 
şәkildә icra edәk. 

Belәliklә, qeyri-neft sektoru hәm ölkә iqtisadiyyatının 
şaxәlәndirilmәsi, hәm sosial mәsәlәlәrin hәlli, hәm dә region-
ların inkişafı üçün әn başlıca rol oynayan sahәdir. Çünki 
yeni iş yerlәrinin tam әksәriyyәti bölgәlәrdә yaradılıbdır. Bu, 
bölgәlәrin inkişafına çox böyük dәstәkdir, kömәkdir. Eyni 
zamanda, bölgәlәrdә dövlәt investisiya proqramı çәrçivә-
sindә hәyata keçirilәn nәhәng infrastruktur layihәlәri dә 
qeyri-neft sektorunun vә bütövlükdә sahibkarlığın inkişafına 
çox böyük dәstәkdir. Әgәr bu böyük infrastruktur layihәlәri 
olmasaydı, әminәm ki, regional inkişaf proqramının icrasında 
biz çәtinliklәrlә üzlәşә bilәrdik. Hәm yeni yollar, elektrik 
stansiyaları, qaz xәtlәri vә hәm dә sosial infrastrukturun ya-
radılması, xәstәxanaların, mәktәblәrin tikilmәsi, rayonları-
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mızın, şәhәrlәrimizin abadlaşması – bütün bunlar sahibkarlığa 
da böyük dәstәk verir. Nәzәrә alsaq ki, sahibkarlıqla mәşğul 
olan tәbәqәyә dövlәt tәrәfindәn çox böyük dәstәk var – hәm 
mәnәvi, hәm dә maddi – bütün bu amillәr birlikdә imkan 
verib ki, biz qısa müddәt әrzindә, demәk olar, işsizliyin böyük 
hissәsini artıq aradan qaldırmışıq. İndi sirr deyil ki, Azәr-
baycanda müxtәlif sahәlәrdә, o cümlәdәn tikintidә işlәmәk 
üçün xaricdәn işçi qüvvәsi daxil olur. 

Yәqin xatırlayırsınız, mәn tәxminәn bir il, bәlkә bundan 
da әvvәl bu mәsәlәyә toxunaraq demişdim ki, biz gәlәcәkdә 
miqrasiya mәsәlәlәrinә ciddi fikir vermәliyik. Çünki mәn 
görürdüm ki, bu vaxt gәlәcәk. Azәrbaycanda aparılan isla-
hatlar, icra olunan layihәlәr, bütövlükdә bizim iqtisadi 
inkişafımız, neft satışından әldә edilәcәk gәlirlәrimiz artıq 
göstәrirdi ki, bu vaxt gәlәcәk vә vaxtında biz Dövlәt Miq-
rasiya Xidmәtini yaratdıq. İndi elә etmәliyik ki, Azәrbay-
cana işlәmәyә gәlәn xarici işçi qüvvәsi yerli vәtәndaşların iş 
yerlәrini almasınlar, onlara rәqabәt yaratmasınlar. Eyni 
zamanda, Azәrbaycanda özlәrini bizim adәt-әnәnәlәrimizә 
uyğun şәkildә aparsınlar, qanunlara uyğun şәkildә apar-
sınlar. Dövlәt bu sahәdә siyasәtini çox ciddi tәnzimlәmәlidir. 

Biz görürük ki, gәlәcәkdә bizi nәlәr gözlәyir. Azәrbaycan 
zәngin ölkәyә, inkişaf etmiş ölkәyә çevrilmәlidir. Biz bu 
vәzifәni qarşımıza qoymuşuq vә belә olan halda, gәlәcәkdә 
Azәrbaycana miqrantların gәlişi daha da böyük, kütlәvi 
xarakter ala bilәr. Biz buna hazır olmalıyıq vә elә etmәliyik 
ki, Azәrbaycan xalqının maraqları tam şәkildә tәmin olun-
sun. Yәni onu demәk istәyirәm ki, indi işlәmәk istәyәn in-
sanlar, onların böyük әksәriyyәti iş tapa bilәrlәr. Vaxtilә 
Azәrbaycanın bölgәlәrindәn başqa ölkәlәrә gedәn insanlar 
artıq ya öz yaşadıqları rayonlarda işlәyirlәr, yaxud da Ba-
kıya gәlirlәr. Bu da müsbәt göstәricidir. 

Yәni bizim inkişafımız, ölkәmizin uğurlu inkişafı tәkcә 
iqtisadi göstәricilәrlә ölçülmür. Biz bunu gündәlik hәya-
tымызda görürük, abadlaşan şәhәrlәrdә görürük, inkişaf edәn 
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ölkәmizdә görürük. Biz bu yüksәk templәri saxlamalıyıq. 
Halbuki, bu, asan mәsәlә deyil. Mәn qeyd etdiyim kimi, iqti-
sadiyyatımız dörd il әrzindә iki dәfә böyüyüb vә bu yüksәk 
tempi dә saxlamaq hәm çәtindir, hәm dә gәlәcәkdә bәlkә dә 
buna ehtiyac olmayacaqdır. Biz әsas mәsәlәlәri operativ 
şәkildә, çox mәhdud bir zaman çәrçivәsindә hәll etmәliyik: 
infrastruktur, iqtisadi potensialın möhkәmlәndirilmәsi, işsiz-
liyin aradan qaldırılması, yoxsulluğun sәviyyәsinin aşağı sa-
lınması, sosial infrastrukturun yenilәşmәsi vә yaradılması. 
Belәliklә, bundan sonra Azәrbaycanın inkişafı ildә 20–30 
faiz artan iqtisadiyyatla ölçülmәyәcәkdir. Biz inkişaf etmiş 
ölkәlәr kimi, öz iqtisadiyyatımızı tәvazökar rәqәmlәrlә inki-
şaf etdirәcәyik. Amma o faizlәrin hәm keyfiyyәti, hәm dә 
tәsir qüvvәsi daha da güclü olacaqdır. 

Yәni biz inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsini daha da ciddi 
öyrәnmәliyik vә bunu edirik. O cümlәdәn, bu mәqsәdlә biz 
beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığımızı güclәndiririk. Hәm 
siyasi, hәm iqtisadi sahәlәrdә ki, Azәrbaycan dünyada 
mövcud olan müsbәt vә bizim üçün uyğun olan tәcrübәni 
tәtbiq etsin, әn qabaqcıl vә uğurlu tәcrübә Azәrbaycanda 
tam şәkildә bәrqәrar olsun. Belә olan halda, ölkәmizin uğur-
lu gәlәcәyi enerji resurslarından asılı olmayacaqdır. Әslindә, 
bizim indiki mәqsәdlәrimizdәn biri dә odur. Halbuki, hәlә 
uzun illәr әrzindә Azәrbaycan iqtisadiyyatının aparıcı hissә-
sini enerji sektoru tәşkil edәcәkdir. 

Biz elә etmәliyik ki, Azәrbaycanın iqtisadiyyatı daha çox 
qeyri-neft sahәsindәn asılı olsun. Ona görә növbәti illәrdә 
qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqәt göstәrilmәlidir vә 
Azәrbaycanda çox güclü sahibkarlar sinfi yaranmalıdır. 
Artıq biz bunu görürük. İqtisadiyyatımızın böyük әksәriy-
yәti, 80 faizdәn çoxu özәl sektorda formalaşır. Biz, әlbәttә, 
neft-qaz sahәsindә әldә edilmiş uğurlarla öyünә bilәrik. 
Çünki bu sahәdә aparılan işlәr hәm ölkәmizin inkişafı üçün, 
hәm beynәlxalq nüfuzun artması, hәm dә bütövlükdә Azәr-
baycanın bu sәviyyәyә çatması üçün başlıca rol oynamışdır. 
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Düzdür, әsas neft-qaz layihәlәri icra olunmuşdur. Biz ulu 
öndәr Heydәr Әliyevin tәşәbbüsü ilә başlanmış neft strategi-
yasını uğurla davam etdiririk vә qarşıya qoyduğumuz bütün 
vәzifәlәri, bütün layihәlәri vaxtlı-vaxtında uğurla icra etmişik. 
Elә tәәssürat yarana bilәr ki, biz bu sahәdә artıq hәr şeyi 
etmişik. Ancaq birincisi, hәyat yerindә durmur, ikincisi, yeni 
çağırışlar, yeni layihәlәr, yeni dünyamiqyaslı tәşәbbüslәr artıq 
müzakirә mövzusudur. Azәrbaycan bu işlәrdә hәm iştirak-
çıdır, hәm dә tәşәbbüskardır. Bizә aid olan layihәlәrdә biz 
tәşәbbüskarıq. Azәrbaycanın neft-qaz resurslarına aid 
layihәlәrdә, әlbәttә, tәşәbbüs bizim tәrәfimizdәn olmuşdur. 
Biz digәr, enerji mәnbәyimizә әsaslanmayan, amma bölgә 
üçün vacib olan layihәlәrә iştirakçı kimi qoşulmağa hazırıq. 
Yәni deyә bilәrәm ki, bu sahә кечян ясрин 90-cı illәrinин 
әvvәllәrindәki vәziyyәtlә müqayisәdә bu gün dünyanın 
gündәliyindә daha da ciddi yer tutur. Biz 90-cı illәrin ortala-
rında neft strategiyamızı icra etmәyә başlayanda vәziyyәt bir 
cür idi, indi isә tam başqadır. Deyә bilәrәm ki, hansı dövr 
daha mәsuliyyәtlidir, yaxud da daha çәtindir.  

Şübhә yoxdur ki, ХХ ясрин 90-cı illәriниn әvvәllәrindә vә 
ortalarında Heydәr Әliyev tәrәfindәn atılan cәsarәtli vә uzaq-
görәn addımlar Azәrbaycanın inkişaf yoluna qәdәm qoyması 
demәk idi. Azәrbaycanın dünya iqtisadiyyatına, dünya birliyinә 
inteqrasiyası demәk idi. Azәrbaycanın bugünkü uğurlarının 
başlanması demәk idi. O çәtin, ağır şәraitdә – bütün yerlәrdәn, 
xaricdәn tәzyiqlәr vardı, hәm dә daxili vәziyyәt tam sabit 
deyildi – xalqımızın vә ölkәmizin yaşaması üçün bu layihәlәr 
vacib idi, hәyati әhәmiyyәt kәsb edirdi. 

Bu gün isә Azәrbaycan хейли güclәnibdir. Azәrbaycan tam 
şәkildә müstәqil siyasәt aparır vә bölgәdә öz güclü möv-
qelәrini möhkәmlәndirir. Biz dünya birliyindә özümüzә layiq 
yerimizi tuta bilmişik. İndi mütтәfiqlәrimizin sayı, әlbәttә ki, 
90-cı illәrin әvvәllәri ilә müqayisәdә daha da çoxdur. Bu illәr 
әrzindә biz özümüzü etibarlı tәrәfdaş kimi tәqdim edә 
bilmişik. Ancaq neft-qaz sahәsindә gedәn proseslәr – bәzi 
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hallarda rәqabәt, bәzi hallarda qarşıdurma vә müxtәlif güc 
mәrkәzlәrinin toqquşması – bizim bölgәmizdә dә baş verir. 

Bәlkә dә ilk növbәdә, bizim bölgәmizdә, çünki Xәzәr 
dәnizi dünya enerji bazarı üçün yeni mәnbәdir. Bu mәnbә 
çox zәngindir vә burada olan karbohidrogen ehtiyatları gәlә-
cәkdә Avropanın vә demәk olar ki, dünyanın enerji tәhlü-
kәsizliyi üçün çox vacib rol oynayacaqdır. Artıq bunu hamı 
etiraf edir. Buna görә bölgәnin önәmi vә bölgәdә yerlәşәn 
ölkәlәrin neft siyasәti dünya üçün çox әhәmiyyәtlidir. 

Biz bu imkanlardan istifadә etmәliyik. İlk növbәdә, öz 
milli maraqlarımızı maksimum dәrәcәdә müdafiә etmәli vә 
qorumalıyıq. Bizә sәrf edәn, Azәrbaycan xalqının milli ma-
raqlarına cavab verәn layihәlәrdә iştirak etmәliyik. Nәzәrә 
alsaq ki, artıq bizim hәm hasilat, hәm ixrac, hәm dә tranzit 
baxımından çox gözәl imkanlarımız var. Әslindә, bu imkan-
ları özümüz yaratmışıq, bunu bizim әvәzimizя heç kim 
etmәyibdir. Biz bu sahәdә düşünülmüş vә düzgün siyasә-
timizi davam etdirәcәyik. 

Mәn isә bununla bәrabәr, onu da demәliyәm, bizә elә 
gәlmәmәlidir ki, bu sahәdә bütün işlәr başa çatıb vә artıq 
bununla kifayәtlәnә bilәrik. Hәm bölgәdә gedәn geosiyasi 
proseslәr, enerji amilinin xarici siyasәtdә daha da qabarıq 
şәkildә müzakirә olunması, hәm dә bizim öz layihәlәrimiz, 
Azәrbaycanın neft-qaz sahәsinin inkişafı üçün lazım olan 
layihәlәr bunun әksini göstәrir. Bizim indi gözәl tәcrübәmiz 
var. Xarici şirkәtlәrlә çox işgüzar şәraitdә, qarşılıqlı maraqlar 
әsasında uzun illәrdir çalışırıq. Eyni zamanda, artıq bizim 
maliyyә imkanlarımız var. Bu maliyyә imkanlarından istifadә 
etmәliyik vә Azәrbaycanda bütün neft-qaz sәnayesini müasir-
lәşdirmәliyik. Mәn bu barәdә müvafiq göstәrişlәr vermişәm. 
Bu gün bu barәdә bir daha deyәcәyәm. Amma onu da demәk 
istәyirәm ki, neft-qaz sahәsindә geniş yeni proqram hazırlan-
malıdır. Uzun illәr bundan sonra da bu sahә Azәrbaycan 
iqtisadiyyatı üçün böyük uğurlar gәtirәcәkdir. 
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Bizim toplantılarımız, bayaq qeyd etdiyim kimi, sosial-
iqtisadi yekunlara hәsr olunur. Ancaq bununla bәrabәr, 
ölkәnin daxili siyasәti, iqtisadi uğurlar ayrı kontekstdә, yәni 
xarici siyasәtlә uzlaşmadan hәm müzakirә oluna bilmәz, hәm 
dә biz istәdiyimizә nail ola bilmәyәcәyik. Xarici siyasәt da-
xili siyasәtin nәticәsidir. Biz nә qәdәr güclü olsaq, mövqe-
lәrimiz nә qәdәr möhkәm olsa, xarici siyasәtimiz dә bir o qә-
dәr uğurlu olacaqdır. Bu sahәdә aparılan işlәr qәnaәtbәxş-
dir. Biz yeni müttәfiqlәr qazanmışıq. Azәrbaycanın xarici 
әlaqәlәri хейли genişlәnibdir. 50-dәn çox ölkәdә sәfirliklәr 
açılıbdır. Bu, әlbәttә, ikitәrәfli әlaqәlәrin inkişafına böyük 
tәkan verir. Beynәlxalq tәşkilatlarla qarşılıqlı, şüurlu müna-
sibәtlәr var. Bir sözlә, bu sahәdә әldә etdiyimiz nailiyyәtlәr 
ölkәmizi daha da güclәndirir vә Azәrbaycan haqqında 
hәqiqәtlәr dünya birliyinә olduğu kimi çatdırılır. Bu bizim 
üçün çox lazımdır vә vacibdir. Çünki dünya ermәni lobbi 
tәşkilatları bizә qarşı mütәmadi qaydada mübarizә aparırlar. 
Azәrbaycanı lәkәlәmәk üçün, Azәrbaycanı qeyri-demokratik 
ölkә kimi tәqdim etmәk üçün vә Azәrbaycanın beynәlxalq 
mövqelәrini zәiflәtmәk üçün. Biz bunu bilirik. 

Bizim haqqımızda xarici mәtbuatda gedәn yazıların 
böyük әksәriyyәti ermәni müәlliflәri tәrәfindәn bәzi hallarda 
başqa adlarla yazılır. Yaxud da ermәni lobbi tәşkilatları 
tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir. Biz bunu bilirik ki, lobbi 
fәaliyyәti inkişaf etmiş ölkәlәrdә çox geniş yayılıbdır. Ermәni 
lobbisinin dә böyük iqtisadi imkanları var. Onlar bu iqtisadi 
imkanlardan istifadә edib hәm siyasәtçilәri öz tәrәfляриnә çә-
kirlәr, hәm dә mәtbuat orqanlarında özlәrinә sәrf edәn yazı-
ları dәrc etdirirlәr. Bir sözlә,  әksәr ölkәlәrdәn fәrqli olaraq, 
dünyada bizә, Azәrbaycana qarşı  düşmәnçilik mövqeyindә 
dayanan strukturlar mütәmadi qaydada fәaliyyәt göstәrir. 

Bunларын qabağına biz öz gücümüzü qoymalıyıq. Azәr-
baycan hәqiqәtlәrini dünyaya çatdırmalıyıq. Azәrbaycanın 
uğurlu inkişafını tәmin etmәliyik. Ölkәmizin beynәlxalq 
alәmdә mövqelәrinin möhkәmlәnmәsinә çalışmalıyıq vә biz 
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bunu edirik. Deyә bilәrәm ki, xarici siyasәtdә bu mәsәlәdәn 
başqa, bizim ciddi problemlәrimiz yoxdur. 

Әsas mәsәlә Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişәsinin hәll edilmәsi, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü-
nün bәrpasıdır. Bu sahәdә diplomatik vә siyasi addımlar çox 
uğurlu olubdur. Bu yaxınlarda BMT Baş Mәclisindә Azәr-
baycanın işğal olunmuş torpaqlarında vәziyyәtlә bağlı aparı-
lan müzakirәlәr bir daha onu göstәribdir. Baxmayaraq ki, 
Minsk qrupunun hәmsәdrlәri, dünyanın aparıcı ölkәlәri, üç 
ölkә – nüvә ölkәlәri, BMT Tәhlükәsilzik Şurasının üç daimi 
üzvü bu qәtnamәnin әleyhinә sәs veribdir. Buna baxmayaraq, 
Azәrbaycan böyük üstünlüklә bu qәtnamәnin qәbul olun-
masına nail ola bilibdir. Bu nәyi göstәrir? Bu bizim gücümüzü 
göstәrir. Bu ilk növbәdә, dünyada haqq-әdalәtin olmasını 
göstәrir. Halbuki, bәzi hallarda bu sahәdә şübhәlәr dә var. 

Digәr tәrәfdәn, onu göstәrir ki, dünya ictimaiyyәti Azәr-
baycanın haqlı olduğunu bir daha sәnәdlәşdirib, bir daha 
tәsdiq edibdir. Bir dә onu göstәrir ki, Azәrbaycanın müttә-
fiqlәri artır. Әgәr bizim xeyrimizә qәtnamәyә sәs verәn ölkә-
lәrin coğrafiyasına baxsaq görәrik ki, bütün bölgәlәrdәn, 
qitәlәrdәn ölkәlәr var. Әlbәttә ki, biz siyasi vә diplomatik 
sәylәrimizi davam etdirәcәyik. 

Bu yaxınlarda NATO-nun zirvә görüşündә bütün NATO 
üzvlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş qәtnamә Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünü bir daha tәsdiq edir, dәstәklәyir vә göstәrir ki, 
dondurulmuş bütün münaqişәlәr әrazi bütövlüyü prinsipini 
nәzәrә almaq şәrtilә hәll olunmalıdır. 

BMT, NATO, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, İslam 
Konfransı Tәşkilatı, GUAM – bütün beynәlxalq alәm bizim 
tәrәfimizdәdir. Belә olan halda, danışıqlarda bizdәn hansısa 
güzәştlәrin gözlәnilmәsi qeyri-ciddi yanaşmanın tәzahürüdür. 
Mәn bunu bir dәfә demişяm, bir dә demәk istәyirәm ki, 
baxmayaraq, heç bir nәticә yoxdur, danışıqlarda uzun illәr 
iştirakımız artıq bizim tәrәfimizdәn verilәn böyük güzәştdir. 
Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü heç kimә güzәştә getmә-
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yәcәkdir. Bunu hamı bilir. Beynәlxalq ictimaiyyәt dә bilir vә bu 
mәsәlә ilә bilavasitә mәşğul olan, vasиtәçilik missiyasını icra 
etmәyә çalışan Minsk qrupu vә onların hәmsәdrlәri dә bilir. 

Biz bu mövqedәn geri çәkilmәyәcәyik. Biz öz diplomatik, 
siyasi fәaliyyәtimizi davam etdirәcәyik. Ermәnistana qarşı öz 
әsaslı tәbliğatımızı davam etdirәcәk, onların işğalçı siyasә-
tinin mahiyyәtini ifşa edәcәyik. Mәn bir daha bizim nüma-
yәndәlәrә göstәriş verirәm ki, bütün beynәlxalq tәşkilarларda 
öz fәallıгларыны  davam etdirsinlәr. Ermәnistan dövlәtinin iş-
ğalçı mahiyyәtini fәaliyyәt göstәrdiklәri tәşkilatlarda hәmişә 
vurğulasınlar. Bu işğalçı siyasәt Ermәnistanın özünü ağır 
vәziyyәtә qoymuşdur. Ölkәnin inkişaf perspektivlәri qeyri-
müәyyәndir. Ölkәdә gedәn qarşıdurma sәngimәk bilmir. Bu 
da tәbiidir. Çünki işğalçı siyasәt, әdalәtsiz yanaşma vә orta 
әsrlәrә xas olan siyasәt heç vaxt uğur gәtirә bilmәz. Azәr-
baycan isә atәşkәs müddәti әrzindә böyük yol keçibdir. Hәm 
demokratik yol – Azәrbaycanda demokratiya sürәtlә inkişaf 
edir – hәm iqtisadi inkişaf yolu, hәm müasirlik yolu, hәm dә 
intibah yolu. Budur bizim yolumuz vә ölkә qarşısında bütün 
yollar açıqdır. Sadәcә, bundan sonra da ölkәmiz üçün lazım 
olan bütün sahәlәrdә daha da fәal olmalıyıq, iqtisadiyyatı 
güclәndirmәliyik, xarici siyasәtdә fәal olmalıyıq, sosial 
mәsәlәlәrin hәlli, insanların rifah halının yaxşılaşması üçün 
daha da ciddi addımlar atmalıyıq. Belәliklә, Azәrbaycan 
qarşıya qoyduğu bütün mәqsәdlәrә nail olacaqdır. Eyni 
zamanda, Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişәsinin bizim xeyrimizә hәllinә nail olacaqdır. 

Bir dә demәk istәyirәm ki, biz bu gün sosial-iqtisadi 
inkişafın yekunlarını müzakirә edәcәyik. 

2008-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının ye-
kunlarına hәsr olunmuş iclasda İqtisadi İnkişaf naziri Heydәr 
Babayev, Fövqәladә Hallar naziri Kәmalәddin Heydәrov, Mü-
dafiә Sәnayesi naziri Yavәr Camalov, Ekologiya vә Tәbii 
Sәrvәtlәr naziri Hüseynqulu Bağırov çıxış etdilәr.   
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YEKUN NITQI 

 
Belәliklә, birinci rübün yekunları demәyә әsas verir ki, 

bütövlükdә 2008-ci il Azәrbaycan iqtisadiyyatı üçün uğurlu il 
olacaqdır. Әlbәttә, bizi düşündürәn әsas mәsәlәlәrdәn biri – 
artıq bu gün bu barәdә qeyd olundu – inflyasiyanın artma-
sıdır. Onun tәbii sәbәblәri vardır, bunu hamı bilir. Dünyada 
gedәn bahalaşma, әsasәn neftin qiymәtinin artması ilә әla-
qәlәndirilir, eyni zamanda, dolların mәzәnnәsinin aşağı 
düşmәsi dә buna öz tәsirini göstәrir. 

Azәrbaycana gәldikdә isә, bununla bәrabәr, bizim çox 
sürәtli iqtisadi inkişafımız, artan maliyyә imkanlarımız, 
dövlәt xәrclәrimiz şübhәsiz ki, qiymәtlәrin bahalaşmasına öz 
tәsirini göstәrir. Makroiqtisadi vәziyyәt hәr bir iqtisadiyyat 
üçün, hәr bir ölkә üçün başlıca әhәmiyyәt daşıyır. Biz çalış-
malıyıq ki, makroiqtisadi vәziyyәt sabit olaraq qalsın, 
inflyasiyanın çәrçivәlәri imkan versin ki, ölkә sürәtlә inkişaf 
etsin vә әhalinin sosial rifahına tәsiri olmasın. Bunun müx-
tәlif yolları var. İlk növbәdә, bu, sosial mәsәlәlәrin vә sosial 
proqramların davam etdirilmәsidir. 

Mәn qeyd etmişәm vә bir daha demәk istәyirәm ki, bu il 
yenә dә minimum әmәkhaqqı vә minimum pensiyanın mәb-
lәği artırılacaqdır. Ünvanlı sosial yardım proqramı davam 
etdirilәcәkdir. Bununla bәrabәr, bahalaşmanı şәrtlәndirәn 
subyektiv amillәr dә aradan qaldırılmalıdır. Biz bu barәdә 
dәfәlәrlә danışmışıq. Süni bahalaşmaya tәkan verәn qeyri-
sağlam rәqabәt elementlәri tamamilә aradan qaldırılmalıdır. 
Amma biz onu da görürük ki, hәm idxal edilәn mallar 
bahalaşıb, hәm dә Azәrbaycanда istehsal olunan mallar, 
xüsusilә әrzaq mәhsulları bahalaşıbdır. Burada çox ciddi 
işlәr aparılmalıdır vә әminәm ki, biz bu sahәdә tәnzimlәmә 
mexanizmlәrini tam şәkildә tәtbiq edә bilәcәyik. 

Eyni zamanda, bütün dünya üçün xas olan inflyasiya bizi 
öz layihәlәrimizdәn çәkindirmәmәlidir. Biz dövlәt xәrclәri-
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mizi artıracağıq, ölkә iqtisadiyyatı üçün lazım olan bütün 
infrastruktur layihәlәrini davam etdirәcәyik. İnfrastruktur 
layihәlәrinin icra olunması özәl sektorun inkişafına öz müs-
bәt töhfәsini verәcәkdir. 

Bildiyiniz kimi, dövlәt investisiya xәrclәri son illәr әrzindә 
bir neçә dәfә artmışdır. Bu yaxınlarda büdcәyә olunacaq 
әlavәlәr nәticәsindә, mәn hesab edirәm ki, dövlәt investisiya 
xәrclәri daha da artmalıdır. Bizim neft satışından әldә etdiyi-
miz gәlirlәr artır. Әlbәttә, bu gәlirlәr çox şәffaf şәkildә Neft 
Fondunda cәmlәşir. Bu hәm bizim maliyyә sabitliyimiz üçün 
lazımdır, hәm dә bu vәsaiti gәlәcәk nәsillәrә әmanәt kimi 
saxlamalıyıq. Ancaq bununla bәrabәr, ölkә qarşısında duran 
tәcili, tәxirәsalınmaz tәdbirlәrin görülmәsi üçün, әlbәttә ki, 
bu imkanlardan istifadә etmәliyik. 

Hesab edirәm ki, әsas istiqamәtlәr sosial sahәyә aid ol-
malıdır. Biz ilk növbәdә, sosial müdafiәni güclәndirmәliyik 
vә büdcәyә edilәcәk әlavәlәr әn әvvәl sosial mәsәlәlәrin 
hәllinә yönәldilmәlidir. Digәr tәrәfdәn, infrastruktur layihә-
lәrinin icrası üçün әlavә vәsaitlәr ayrılmalıdır. Bu yaxınlarda 
tәqdim olunan müxtәlif layihәlәr, infrastrukturla bağlı olan 
layihәlәr bunu tәlәb edir. Biz bunu etmәyә dә, gәlәn ilә 
saxlaya da bilәrik. Amma biz sadәcә olaraq, vaxt itirәcәyik. 
Mәn hesab edirәm ki, indi dürüstlәşmә aparmaqla, büdcәyә 
әlavә vәsait daxil olmaqla biz vacib olan infrastruktur layi-
hәlәrini daha da qısa müddәt әrzindә icra edә bilәrik. 

Biz qısa müddәt әrzindә Azәrbaycanda infrastruktur sa-
hәsindә çox böyük işlәr görmüşük: çәkilәn yollar, tikilәn 
elektrik stansiyaları. Elektrik enerjisi sahәsindә әvvәllәr 
yaşanan böhranları, demәk olar ki, tamamilә aradan qal-
dırmışıq. Baxmayaraq ki, bu qış çox sәrt keçibdir vә bütün 
bölgә ölkәlәrindә  sәrt hava şәraiti energetika sahәsinә mәnfi 
tәsir göstәrmişdir. Biz bilirik ki, bәzi hallarda ölkәlәr öz 
müqavilә öhdәliklәrini icra edә bilmәmişlәr. Bizdәn daha çox 
hәcmdә qaz hasil vә ixrac edәn ölkәlәr qaz ixracatını 
dayandırmışdır. Çünki daxili tәlәbat artmışdır. Ancaq biz 
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nәinki bunu etmәmişik, eyni zamanda, daxili tәlәbatımızı da 
ödәmişik, xarici öhdәliklәrimizi dә icra etmişik. Bu nәyin 
hesabına mümkün olubdur? Onun hesabına ki, biz qısa 
müddәt әrzindә infrastruktur layihәlәrinә çox böyük vәsait 
qoymuşuq. 

Azәrbaycanda bir neçә elektrik stansiyası tikilmişdir. 
Yardımçı stansiyalar tikilib, elektrik xәtlәri çәkilib, transfor-
matorlar quraşdırılıb vә demәk olar ki, energetika sahәsindә 
vәziyyәt хейли sağlamlaşdırılıbdır. Növbәti layihәlәr icra 
olunandan sonra Azәrbaycan elektrik enerjisi ixrac edәn 
ölkәyә çevrilәcәkdir. Biz artıq bunu görürük. 

Yeraltı qaz anbarının genişlәnmәsi bizә әlavә imkanlar 
yaratdı. İndi Azәrbaycanda qaz hasilatı artır. Hәlә ki, biz öz 
ixrac imkanlarımızı tam şәkildә işә salmamışıq. Bunun 
müxtәlif sәbәblәri var, onlar bizdәn asılı deyil. İstehlakçı 
ölkәlәr öz tәkliflәrini daha da aydın şәkildә vermәli, öz 
istәdiklәrini ifadә etmәlidirlәr. Amma biz gәrәk әlavә qazdan 
istifadә edәk. İlk növbәdә, qazlaşdırma prosesi gedir vә ge-
dәcәkdir. Digәr tәrәfdәn, qaz anbarının genişlәnmәsi imkan 
verir ki, orada daha da çox qaz saxlansın. 

Bu mәsәlәlәr bir-biri ilә bağlıdır. Bir dә demәk istәyirәm 
ki, biz vaxt itirmәmәliyik. Ona görә 2008-ci ilin büdcәsinә 
әlavәlәr sosial mәsәlәlәrin hәlli ilә bәrabәr, infrastruktur 
layihәlәrinә dә yönәldilmәlidir. Yәqin ki, әn böyük hissә 
mәhz o sahәyә yönәldilәcәkdir. 

Bununla bәrabәr, mәn hesab edirәm ki, biz müdafiә 
potensialımızı daha da güclәndirmәliyik. Düzdür, bu sahәdә 
son illәr әrzindә böyük uğurlara nail ola bilmişik. Son dörd-
beş il әrzindә bizim hәrbi vә müdafiә xәrclәrimiz 150 milyon 
dollardan 1 milyard 300 milyon dollara qalxmışdır. Әlbәttә 
ki, bu, ümumi büdcә artımının tәzahürüdür. 

Bәzi hallarda vәziyyәtlә yaxından tanış olmayan, yaxud 
da qәrәzli mövqedә dayanan beynәlxalq qurumlar buna görә 
bizi tәnqid etmәyә çalışırlar ki, Azәrbaycanda silahlanma 
prosesi gedir vә hәrbi xәrclәr artır. Onlar bilmәlidirlәr ki, 
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Azәrbaycanın dövlәt büdcәsi son dörd il әrzindә 10 dәfә 
artıbdır. Әlavә artımlar nәticәsindә daha da çox artacaqdır 
vә hәrbi xәrclәrin çoxalması ümumi kontekstdәn çıxarıl-
mamalıdır. Nәzәrә alaq ki, biz müharibә şәraitindәyik. 
Baxmayaraq ки, 1 milyard 300 milyon dollar çox böyük 
mәblәğdir, mәn hesab edirәm vә әminәm ki, biz bunu daha da 
artırmalıyıq. İndi hesablamalar gedir. Hesab edirәm ki, builki 
müdafiә xәrclәri 2 milyard dollara yaxın olmalıdır. Biz bu 
sahәyә diqqәtimizi bundan sonra da yönәldәcәyik vә Azәr-
baycanın artıq çox güclü müdafiә potensialı var. Bu, bölgәdә әn 
böyük potensialdır vә biz bunu artırmalıyıq. Belәлiklә, әsasәn 
üç istiqamәt üzrә artımlar edilmәlidir. İnfrastruktur deyәndә, 
burada, әlbәttә ki, müxtәlif sahәlәr nәzәrdә tutulur – nәqliyyat, 
energetika, neft-qaz sahәsi, turizm sahәsi, ekologiya layihәlәri. 
Yәni müxtәlif infrastruktur layihәlәri. 

Bu gün Fövqәladә Hallar vә Müdafiә Sәnayesi nazirlәri 
gördüklәri işlәr haqqında mәlumat verdilәr. Bu iki nazirlik 
iki il әvvәl yaradılмыш vә iki il әrzindә çox böyük işlәr görül-
müşdür. Demәk olar ki, bizdә artıq müdafiә sәnayesi ya-
ranıbdr. Biz bu sahәyә әlavә vәsaitin ayrılması ilә çox güclü 
müdafiә sәnayesi yaradacağıq vә o, Azәrbaycan ordusunun 
güclәnmәsinә öz tәkanını verяъякдир. Çünki burada qeyd 
olundu ki, bәzi hallarda hәrbi sahәdә yeni texnologiyaların 
әldә olunması problemlәrlә üzlәşir. Biz elә etmәliyik ki, әn 
qabaqcıl texnologiyaları Azәrbaycana gәtirәk vә müdafiә 
mәqsәdlәri üçün lazım olan texnikanı, sursatları vә bütün 
avadanlığı özümüz istehsal eдяк. 

Eyni zamanda, Fövqәladә Hallar Nazirliyinin yaranması 
vә iki il әrzindә fәaliyyәti artıq bu sahәdә dә çox güclü mad-
di-texniki potensialın yaranmasına gәtirib çıxarıbdır. Bu 
sahә artıq maddi-texniki cәhәtdәn tәmin olunur, әlavә vәsait 
ayrılır vә yeni texnika, yeni avadanlıq alınacaqdır. 

Bütövlükdә infrastrukturun vә maddi-texniki bazanın 
möhkәmlәnmәsi sahәsindә son illәr әrzindә çox böyük işlәri-
miz olubdur. Bunlar davam etdirilmәlidir vә әminәm ki, 
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ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafında bunun çox böyük rolu 
olacaqdır. 

Bu gün biz enerji tәhlükәsizliyi haqqında danışmışıq vә 
deyә bilәrәm ki, Azәrbaycan bu sahәdә başqa ölkәlәrdәn 
хейли fәrqlәnir. Biz enerji tәhlükяsizliyimizi tam şәkildә tәmin 
etmişik vә başqa ölkәlәrin enerji tәhlükәsizliyinin tәmin 
olunmasında iştirak edirik. Bizim enerji layihәlәrimiz, neft-
qaz layihәlәrimiz yalnız әmәkdaşlığın, regional inkişafın 
dәrinlәşmәsinә yönәldilibdir. Biz neft-qaz amilindәn başqa 
mәqsәdlәr üçün istifadә etmirik. Bundan siyasi dividenтlәr 
almaq üçün istifadә etmirik. Hәm Avropa ölkәlәri ilә, hәm 
qonşu ölkәlәrlә bu sahәdә әmәkdaşlığımız çox sәmimidir, 
qarşılıqlı maraqlar әsasında qurulubdur. Eyni zamanda, 
lazım gәlәndә, Azәrbaycan öz kömәk әlini uzadır vә bu, 
düzgün siyasәtdir. Bir daha demәk istәyirәm ki, biz enerji 
imkanlarımızdan dostluğun, әmәkdaşlığın möhkәmlәnmәsi 
üçün istifadә edirik. Әlbәttә ki, öz iqtisadi maraqlarımız 
birinci yerdәdir vә bu maraqları da lazımi sәviyyәdә müdafiә 
edirik vә qoruyuruq. 

Bununla bәrabәr, biz bu gün bu barәdә danışmadıq, 
amma bütövlükdә bu, diqqәt mәrkәzindәdir. Xüsusilә indiki 
şәraitdә biz әrzaq tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrinә dә böyük diqqәt 
göstәrmәliyik. 

Bu mәsәlә dünyada çox ciddilәşir. Biz bunu görürük, 
bilirik vә bütün hazırlıq işlәrimizi görmәliyik. Dünyada әrzaq 
mәhsullarının qiymәti kәskin şәkildә artır. Bәzi yerlәrdә – 
Afrikada, Asiyada bu, artıq çox ciddi xarakter alır vә aclıq 
tәhlükәsi yaranır. Azәrbaycan – bu hәmişә belә olub – Sovet 
İttifaqı zamanında vahid xalq tәsәrrüfatı kompleksinin 
olduğu vaxtda da özünü qida mәhsulları ilә tәmin etmirdi vә 
bunlar kәnardan gәtirilirdi. Bu gün dә deyә bilmәrәm ki, biz 
tam şәkildә özümüzü tәmin edirik. Bunun tarixi sәbәblәri var 
vә obyektiv sәbәblәr dә mövcuddur. Amma çalışmalıyıq ki, 
bizim üçün strateji olan әrzaq mәhsullarını maksimum dәrә-
cәdә Azәrbaycanda yetişdirәk. Bildiyiniz kimi, bu mәqsәdlә 
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әmәli-praktik işlәr görülür. Fermerlәrә әlavә vәsait ayrılır vә 
bu vәsaitin hesabına әkin sahәlәri хейли genişlәndirilmişdir, 
taxıl istehsalı artır. Ancaq hәlә ki, bizi tam şәkildә qane edә 
bilmir. Bu barәdә biz dәfәlәrlә müzakirә aparmışıq vә 
hökumәt praktik addımların atılması üçün indi әmәli işlәr 
görür. Әminәm, indi nәzәrdә tutduğumuz bütün proqramlar 
imkan verәcәk ki, biz әrzaq tәhlükәsizliyi baxımından da 
özümüzü tam şәkildә sığortalayaq. 

Yenә dә qeyri-neft sektorunun inkişafına, sahibkarlığın 
inkişafına qayıdıram. Bиz indi görürük ki, Azәrbaycanda 
müxtәlif rayonlarda emal müәssisәlәri yaradılır. Kәnd tәsәr-
rüfatı mәhsullarının emalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr, hazır 
mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr yaradılır. Düzdür, bu hәlә 
bizim bazarı tam tәmin edә bilmir. Baxmayaraq ki, bәzi vә 
bir sıra yeni yaradılmış müәssisәlәr öz mәhsullarını artıq 
ixrac edirlәr. Amma biz әgәr o proqrama başlamasaydıq, 
әgәr dörd il bundan әvvәl regional inkişaf proqramına başla-
masaydıq, әminәm ki, bunların heç biri mümkün olmazdı. 
Biz proqramın icrası ilә, kreditlәrin verilmәsi ilә, sahibkar-
lara dövlәt dәstәyi ilә bu sahәdә böyük canlanma yarada bil-
mişik. Amma bütün bu tәdbirlәrә baxmayaraq, hәlә ki, bu 
bizi qane edә bilmәz. Baxmayaraq ki, hәr il biz 100 milyon 
dollar hәcmindә güzәştli kreditlәr veririk. Yeddi faizlә 
kreditlәr veririk, indi yeddi faizlә kredit götürmәk heç bir 
yerdә mümkün deyildir. Veririk ki, yeni istehsallar yaransın. 
Ancaq hәlә ki, bunu tәmin edә bilmәmişik. Ona görә növbәti 
illәrdә әrzaq tәhlükәsizliyi bizim üçün prioritet әhәmiyyәt 
daşıyır. Biz vaxtilә ulu öndәr Heydәr Әliyevin tәşәbbüsü ilә 
kәnd tәsәrrüfatında әsaslı islahatlar aparmışıq. Demәk olar 
ki, әn cәsarәtli vә radikal islahatlar aparmışıq vә әslindә 
kәnd tәsәrrüfatı istehsalı tam şәkildә özәl sektorun sahәsindә 
formalaşıbdır. Bu sahәdә hәm istehsalda, hәm dә satışda 
bütün mexanizmlәr bazar iqtisadiyyatı әsasında qurulubdur. 
Azәrbaycanın istehlak bazarı bütövlükdә bazar iqtisadiyyatı 
prinsiplәri ilә işlәyir vә artıq nә dövlәt, nә hökumәt bu işlәrә 
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müdaxilә etmir. Sadәcә olaraq, dәstәk vermәk üçün әmәli-
praktik işlәr görür. Amma biz görürük ки, bu, indiki şәraitdә 
kifayәt deyildir. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplәri ölkәlәri әrzaq 
çatışmazlığından qoruya bilmir. Ona görә biz әlavә tәdbirlәr 
görmәliyik ki, daxildә kәnd tәsәrrüfatı istehsalını artıraq, 
özümüzü qoruyaq вя tam şәkildә әsas әrzaq mәhsulları ilә 
tәmin edәk. Hәlә ki, biz bunu görmürük. Baxmayaraq ki, 
hәm «Aqrolizinq» Sәhmdar Cәmiyyәti yaradılıb, щям böyük 
hәcmdә texnika gәtirilir, kreditlәr verilir, islahatlar aparılır, 
kәnd tәsәrrüfatı istehsalı sahәsindә artım bizi qane edә 
bilmәz. Bu sahәyә daha da böyük diqqәt göstәrilmәlidir. 
Әgәr lazım olarsa, әlavә güzәştlәr verilmәlidir, әlavә vәsait 
ayrılmalıdır. Hәm yanacaq almaq üçün, hәm dә gübrә ilә 
tәmin etmәk üçün. Biz bu barәdә danışmışıq – Azәrbay-
canda gübrә istehsalı zavodları tikilmәlidir. Әgәr özәl sektor 
bunu edә bilmirsә vә etmәk istәmirsә, bәlkә dövlәt tәrәfindәn 
hansısa tәdbirlәr görülmәlidir. 

Bizim indi maddi imkanlarımız var вя bu sahәyә diqqәt 
daha da güclü olmalıdır, dotasiyalar verilmәlidir. İndi inki-
şaf etmiş ölkәlәrdә kәnd tәsәrrüfatına dotasiya verilir. Biz dә 
bunu edirik – yanacaq almaq üçün ayrılan vәsait, ucuz enerji 
daşıyıcıları. Azәrbaycanda satılan qaz dünya qiymәtindәn 
8–10 dәfә ucuzdur. Dizel yanacağı, benzin олдугъа ucuzdur. 
Elektrik enerjisinin qiymәti dünya qiymәtindәn bir neçә dәfә 
ucuzdur. Bütün bunlar dotasiyalardır. Bütün bunların 
qiymәtlәrini biz ona görә aşağı sәviyyәdә saxlayırıq ki, hәm 
ölkә әhalisi, hәm dә sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı bundan 
bәhrәlәnsin. Biz 17 ildir ki, bazar iqtisadiyyatı şәraitindә 
yaşayırıq. Amma bazar iqtisadiyyatının bütün prinsiplәrini 
Azәrbaycanda tәtbiq etmәmişik vә düz dә etmişik. Onları biz 
etsәйдик, Azәrbaycanda çox ciddi vә xoşagәlmәz proseslәr 
başlaya bilәrdi. Ümumiyyәtlә, bunun ölkә iqtisadiyyatına, 
sәnayenin inkişafına çox mәnfi tәsiri ola bilәrди. Ona görә 
biz ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafını tәmin etmәk üçün güzәştlәr 
edirik. Xüsusilә enerji daşıyıcılarının qiymәtini tәnzimlәyirik 
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vә bundan sonra da tәnzimlәyәcәyik. Bir sözlә, әrzaq tәhlü-
kәsizliyi mәsәlәlәrinә diqqәt daha da чох olmalıdır vә 
konkret tәdbirlәr planı hazırlanmalıdır. 

Yenә qayıdıram enerji sahәsinә, mәn giriş сюзцмдя qeyd 
etdim ki, biz bu sahәdә dә müxtәlif proqramlar hazırlayıb 
icra etmәliyik. Bu barәdә artıq danışılıbdır. Azәrbaycanda 
böyük neft kimyası kompleksinin tikintisinә ehtiyac var. Ey-
ni zamanda, neft-qaz sahәsindә yeni layihәlәrin hәyata ke-
çirilmәsinә böyük ehtiyac var. Biz bu sahәni tam şәkildә 
yenilәşdirmәli, müasirlәşdirmәliyik ki, bundan sonra uzun 
illәr, onilliklәr әrzindә Azәrbaycanın iqtisadiyyatına dәstәk 
olsun. 

Qazlaşdırma prosesi daha da sürәtlә getmәlidir. Biz, de-
mәk olar, ölkәdә 80 faiz qazlaşdırmanı tәmin edә bilmişik. 
Amma bunu artırmalı, 90 faizә qaldırmalıyıq. Maksimum 
dәrәcәdә qazlaşdırma prosesi getmәlidir. Çünki bu hәm 
sosial mәsәlәdir, hәm dә iqtisadi mәsәlәdir. Bu yaxınlarda 
Beylәqan rayonuna tәbii qazın verilmәsi bәrpa olunacaqdır. 
Uzun illәr Beylәqan rayonu qazdan mәhrum idi. İndi biz 
әvvәllәr qazlaşdırılmayan bütün rayonlara qaz xәtlәri çәkirik 
vә demәk olar ki, son rayonlardan biri dә Beylәqandır. 
Ondan sonra Füzuli вә Ağdam rayonларына qaz çәkilişi 
tәmin olunmalıdır. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün birinci rübdә çox 
mühüm hadisәlәr olmuşdur. İki böyük sәnaye müәssisәsinin – 
Gәncәdә alüminium vә polad komplekslәrinin tәmәli qo-
yulubdur. Bir milyard dollar hәcmindә investisiya qoyulacaq 
vә özәl sektor tәrәfindәn icra olunacaq bu layihәlәrin başa 
çatması ilә Azәrbaycanda yeni sәnaye sahәlәri yaradıla-
caqdır. Biz bütövlükdә iqtisadiyyatın sәnayelәşmәsinә ciddi 
fikir veririk. Bu sahәdә hәm özәl sektor tәrәfindәn, hәm 
dövlәt dәstәyi ilә – Dövlәt İnvestisiya Şirkәti tәrәfindәn nә-
zәrdә tutulan layihәlәr öz müsbәt rolunu oynayacaqdır. 
Qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün gәlәcәkdә nә lazımdırsa, 
biz onu edәcәyik. Güzәştli kreditlәr davam etdirilәcәkdir. Bu 
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vaxta qәdәr verilәn güzәştli kreditlәr artıq bir neçә ildәn 
sonra qaytarılmağa başlayacaq vә bunun nәticәsindә bizdә 
tәxminәn 300–500 milyon dollar hәcmindә daimi vәsait 
olacaqdır. Biz bir neçә ildir ki, güzәştli kreditlәri veririk, 
amma onları hәlә ki, geri götürmürük. Çünki onlar 5, yaxud 
da ki, 7 il müddәtinә verilir vә bu kreditlәrin verilmәsi maliy-
yә mәqsәdlәri daşımır. Biz bunu ona görә vermirik ki, dövlәt 
pul qazansın. Ona görә veririk ki, iş görülsün. Ancaq bir ne-
çә ildәn sonra – indi bunu yәqin ki, hesablayacaqlar – bu 
kreditlәr tam şәkildә qayıdandan sonra hәr il dövlәt büdcә-
sindәn әlavә vәsaitin ayrılmasına ehtiyac qalmayacaqdır. Bu 
böyük mәblәğ, 300–500 milyon dollar hәr il yeni sәnaye 
sahәlәrinin yaradılmasına, biznes şәraitinin yaxşılaşmasına 
kömәk göstәrәcәkdir. 

Bununla bәrabәr, iqtisadiyyatda vә әlbәttә ki, qeyri-neft 
sektorunda liberallaşma siyasәti davam etdirilmәlidir. Biz 
bizneslә mәşğul olmaq üçün şәraiti yaxşılaşdırmalıyıq. Bunu 
edirik, bu barәdә deyilibdir. Hәm «bir pәncәrә» sistemi 
tәtbiq olunub, hәm başqa tәdbirlәr görülür ki, Azәrbaycanda 
bu sahәdә işlәr yaxşı getsin. Belә fikirляр дя var ki, böyük 
neft-qaz yataqlarımız var, artıq bütün kәmәrlәr dә işә düşüb 
vә biz böyük valyuta axını gözlәyirik, ölkәmizә milyardlarla 
dollar vәsait daxil olacaq,  biz rahat yaşayaъаьыг. Mәn bu 
fikirlәri bölüşmürәm. Әminәm ki, ölkәnin uğurlu inkişafı 
iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi ilә bağlıdır. Ölkәmizdә liberal 
iqtisadiyyatın bütün prinsiplәrinin möhkәmlәnmәsi ilә 
bağlıdır, siyasi islahatlarla, demokratiklәşmә proseslәri ilә 
bağlıdır. Çünki bunlar olmasa, bizim uğurlarımız yarımçıq 
olar. Әgәr ciddi ictimai nәzarәt olmasa, әgәr Azәrbaycanda 
ciddi siyasi demokratik tәsisatlar yaranmasa, bizim uğur-
larımız uzunmüddәtli olmayacaqdır. Ona görә biz ölkәmizi 
hәrtәrәfli inkişaf etdiririk, müasirlәşdiririk. Kiminsә xoşuna 
gәlmәk üçün yox, özümüz üçün. Biz öz dövlәtçiliyimizi özü-
müz yaradırıq. Özümüz müstәqil Azәrbaycanımızı güclәn-
diririk vә bu sahәdә görülәn işlәrә vә xüsusilә başqa, bizimlә 
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eyni vәziyyәtdә olan, 1991-ci ildә müstәqillik qazanmış 
ölkәlәrin tәcrübәsinә baxaraq, müqayisә edәrәk görürük ki, 
biz düz yoldayıq. Azәrbaycanda sabitlik var, inkişaf var, 
sosial mәsәlәlәr öz hәllini tapır, ölkә dünya miqyasında çox 
müsbәt imicә malikdir. Bizim bütün sahәlәrdәki layihәlә-
rimiz icra olunur vә elә etmәliyik ki, bu müsbәt meyillәr 
güclәnsin vә davam etdirilsin. 

Növbәti aylarda dövlәt investisiya xәrclәri nәticәsindә bir 
neçә sahәdә çox böyük işlәr görülәcәkdir. Yollar tikilir, 
bütün istiqamәtlәrdә bu proses çox sürәtlә gedir vә daha da 
sürәtlә getmәlidir. Su xәtlәri, qaz şәbәkәlәri, meliorasiya, 
ekologiya ilә bağlı mәsәlәlәr öz hәllini tapmalıdır. Bu gün 
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr naziri bu sahәdә görülәn işlәr 
haqqında danışdı. Әlbәttә, böyük problemlәr var. Xüsusilә 
Bakıda, Abşeron yarımadasında biz çox böyük işlәr gör-
mәliyik – hәm Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi, hәm 
dә bu çirklәnmәnin әsas sәbәbkarı олан neft sәnayesi tәrә-
findәn. Yәni biz bu vәziyyәtdәn çıxmalıyıq. Çünki Sovet 
İttifaqı zamanında, ümumiyyәtlә, ekoloji mәsәlәlәrә diqqәt 
göstәrilmirdi. Ancaq plan var idi, tәlәbat var idi – nәyin 
bahasına olursa-olsun, neft-qaz hasil edilmәliydi. Ekoloji 
vәziyyәtә isә fikir verilmirdi. Bu hәqiqәtdir. Müstәqilliyi-
mizin ilk illәrindә pulumuz yox idi ki, bu mәsәlәlәrә vәsait 
qoyaq. Xarici tәşkilatlar da bu mәsәlәdә çox passiv idilәr vә 
beynәlxalq maliyyә qurumlarına dәfәlәrlә etdiyimiz müra-
ciәtlәr cavabsız qalmışdı. O vaxt xarici firmalar, yaxud da 
qurumlar vәsaiti ya gәlir gәtirәn sahәlәrә qoyurdular, ya da 
ki, onu banklardan götürürdülәr. Neft, qaz – bu idi onları 
maraqlandıran. Bu da tәbiidir. Ekoloji vәziyyәt isә bizim 
dәrdimizdir, bizim problemimizdir. Amma indi ki, maliyyә 
imkanlarımız var, ilk növbәdә, bu sahәyә böyük investi-
siyalar qoymalıyıq. Bilirsiniz ki, bir müddәt bundan әvvәl 
xüsusi proqram qәbul edilmişdir. Mәn hesab edirәm ki, qısa 
müddәt әrzindә Abşeron yarımadasında ekoloji vәziyyәt 
sağlamlaşdırılmalıdır. Hüseynqulu Bağırov dedi ki, bәzi 
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reytinq tәşkilatları Azәrbaycanı, Bakını bu mәsәlәdә әda-
lәtsiz tәnqid etmәyә çalışırlar. Bu hәqiqәtdir, bununla biz 
başqa sahәlәrdә dә üzlәşirik. Reytinq tәşkilatları sifarişlәrlә 
işlәyirlәr. Onlar kimi tәriflәmәk, kimi tәnqid etmәk barәdә 
bir, yaxud da ki, bir neçә mәrkәzdәn sifariş alırlar. Onlar 
da verilәn sifarişlәr әsasında fәaliyyәt göstәrirlәr. Ona görә 
tәәccüblü deyil ki, Azәrbaycan bir çox hallarda bu cür 
«beynәlxalq reytinq tәrtib edәn» tәşkilatlar tәrәfindәn 
tәnqid olunur. Bu, tәzyiq mexanizmidir, bizә tәzyiq etmәk 
cәhdlәridir.  

Halbuki, artıq hamı başa düşmәlidir ki, bu dövr keçibdir. 
Bizә tәzyiq etmәk mümkün deyil. İradәmizdәn kәnarda bizi 
hansısa mәsәlәyә mәcbur etmәk, bizi nәyәsә sövq etmәk müm-
kün deyil. Biz müstәqil dövlәtik, güclü dövlәtik. Azәrbaycan 
dövlәti xalqın iradәsinә әsaslanır. Xalqın iradәsi ilә fәaliyyәt 
göstәrir vә heç kim bizi heç nәyә mәcbur edә bilmәz. Artıq 
görürәm ki, bir çoxları bunu başa düşüblәr. O qüvvәlәr ki, başa 
düşmәyiblәr, ümid edirәm onlar da başa düşәcәklәr. 

Ancaq ekoloji mәsәlәlәrlә bağlı biz, әlbәttә ki, böyük 
proqramlar icra etmәliyik. Dövlәt Neft Şirkәtinә  göstәriş 
verilib vә onlar indi işә başlayıblar vә proqram hazırlayırlar. 
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinә vә bütün aidiyyәti 
strukturlara da göstәriş verirәm ki, ekoloji mәsәlәlәrә çox 
diqqәtlә yanaşsınlar. Biz indi Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr 
Nazirliyinin xәtti ilә içmәli su probleminin hәlli ilә dә mәş-
ğuluq. Bu görülәn işlәr, tәmizlәyici qurğuların quraşdırılması 
nәticәsindә tәxminәn yarım milyon insan keyfiyyәtli su ilә 
tәmin olunacaqdır. Bu insanlar kanaldan, arxdan su içirlәr, 
keyfiyyәtsiz su içirlәr. Ekologiya hәm ölkә üçün, hәm dә 
insanların sağlamlığı üçün lazımdır. 

Mәn bir dә demәk istәyirәm ki, bu mәsәlәyә çox böyük 
diqqәt göstәrirәm. Hesab edirәm ki, әrzaq tәhlükәsizliyi ilә 
bәrabәr, bu bizim üçün prioritet sahәdir vә buna diqqәt 
artmalıdır. Ümumiyyәtlә, bütün sahәlәr prioritetdir. Mәgәr 
tәhsil prioritet deyil, sәhiyyә prioritet deyil, müdafiә poten-
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sialı prioritet deyil, kәnd tәsәrrüfatı prioritet deyil? Bütün 
sahәlәr prioritetdir. Çox sevindirici haldır ki, bütün sahәlәr 
üzrә bizim proqramlarımız, icra mexanizmlәrimiz, maliyyә 
resurslarımız var vә biz fәaliyyәtimizi sistemli şәkildә 
aparırıq. Azәrbaycanın qısamüddәtli, uzunmüddәtli inkişaf 
perspektivlәri vә layihәlәri әsasında. Qısamüddәtli proqram-
lar da uzunmüddәtli proqramların tәrkib hissәsidir. 

Biz gәlәn ildәn regional inkişaf proqramının ikinci 
mәrhәlәsinә başlayacağıq. Bu, strateji bir layihәdir. Ölkә 
qarşısında duran bütün problemlәrin aradan qaldırılması 
üçün vasitәdir. Sosial mәsәlәlәr, iqtisadi islahatlar, siyasi 
islahatlar vә bütün başqa sahәlәrdә görülәn işlәr bizi 
ruhlandırır. Әlbәttә ki, problemlәr dә var. Mәn o fikirdәn 
uzağam ki, bütün qәbul edilmiş proqramlar lazımi sәviyyәdә 
icra olunur. Yox, belә deyil. Qüsurlar da var, çatışmayan 
cәhәtlәr, yubanmalar da var, bәzi hallarda işlәr keyfiyyәtsiz 
görülür vә bir müddәtdәn sonra biz o işlәri yenidәn görmәli 
олуруг. Bu var vә bu da tәbiidir. Biz böyük quruculuq işlәri 
ilә mәşğuluq. Ölkәmizi faktikи olaraq yenidәn yaradırıq. Bu 
vaxta qәdәr, sovet dövründә onilliklәr әrzindә yaradılmış 
infrastrukturu yenilәşdiririk, әvәzlәyirik, yenisini yaradırıq. 
Görürük ki, o dövrdәn qalan sәnaye, yaxud da ki, 
infrastruktur layihәlәri artıq bizi qane etmir. Biz qısa tarixi 
dövr әrzindә faktikи olaraq yeni sәnaye, yeni infrastruktur, 
yeni sosial infrastruktur yaradırıq. Bu, asan mәsәlә deyil. 
Ancaq biz bunu uğurla edirik. Bütün çatışmazlıqlara vә 
qüsurlara baxmayaraq, gördüyümüz işlәr tәqdirәlayiqdir. 
Лакин бу bizi arxayın etmәmәlidir. Biz әldә edilmiş nәticә-
lәrlә kifayәtlәnmәmәliyik. Qabağa baxmalıyıq, irәliyә bax-
malıyıq, elә etmәliyik ki, ölkәmiz inkişaf etsin, insanlarımız 
daha da yaxşı yaşasınlar. Bax bu, növbәti aylar vә illәr üçün 
mәnim hökumәtә göstәrişimdir. Mәn әminәm ki, ikinci rüb 
dә, ondan sonrakı rüblәr dә bizim üçün uğurlu olacaq, 
qarşıda duran bütün vәzifәlәr icra edilәcәkdir. Bu işlәrdә sizә 
uğurlar arzulayıram, sağ olun.  
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ROMA PAPASI XVI BENEDİKT 
HӘZRӘTLӘRİNӘ 
 
Zati-müqәddәslәri! 
Tacqoyma gününüz münasibәtilә Sizi şәxsәn öz adım-

dan vә Azәrbaycan xalqı adından ürәkdәn tәbrik edirәm. 
Әminәm ki, Azәrbaycan ilә Vatikan arasındakı dostluq 

vә әmәkdaşlıq münasibәtlәri xalqlarımızın mәnafelәrinә 
uyğun olaraq, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, hәm-
rәylik vә humanizm ideallarının tәntәnәsi naminә bundan 
sonra da ardıcıl şәkildә inkişaf edәcәkdir. 

Bu әlamәtdar gündә Sizә möhkәm cansağlığı, ali mis-
siyanızda uğurlar, hәmmәzhәblәrinizә әmin-amanlıq vә 
firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 15 aprel 2008-ci il 
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TANZANİYA BİRLӘŞMİŞ RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB CAKAYA KİKVETEYӘ 

 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Ölkәnizin milli bayramı – Birlәşmә günü münasibәtilә 

Sizә vә bütün xalqınıza tәbriklәrimizi yetirirәm. 
Ümidvar olduğumu bildirirәm ki, Azәrbaycan–Tanza-

niya әlaqәlәrinin inkişafı xalqlarımız arasında dostluq vә 
әmәkdaşlığa xidmәt edәcәkdir. 

Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә uğurlar, xalqınıza 
әmin-amanlıq vә rifah arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 15 aprel 2008-ci il 
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NİDERLANDIN KRALİÇASI ÜLYAHӘZRӘT 
BEATRİKSӘ 
 
Ülyahәzrәt! 
Ölkәnizin milli bayramı– Kraliça günü münasibәtilә 

Sizә vә Sizin simanızda bütün xalqınıza әn sәmimi tәbrik-
lәrimizi yetirirәm. 

Bu gün Azәrbaycan–Niderland münasibәtlәri müvәffә-
qiyyәtlә inkişaf etmәkdәdir. Әminәm ki, dostluq vә әmәk-
daşlığımız, çoxşaxәli әlaqәlәrimiz bundan sonra da xalqla-
rımızın rifahına töhfәlәr verәcәkdir. 

Belә bir xoş gündә Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә 
uğurlar, dost xalqınıza әmin-amanlıq vә firavanlıq arzula-
yıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 15 aprel 2008-ci il  
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CӘNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB TABO MBEKİYӘ 
 
Hörmәtli cәnab Prezident! 
Cәnubi Afrika Respublikasının milli bayramı– Azad-

lıq günü münasibәtilә Sizi vә bütün xalqınızı ürәkdәn tәbrik 
edirәm. 

Ümidvaram ki, ölkәlәrimiz arasındakı münasibәtlәr xalq-
larımızın mәnafelәrinә uyğun olaraq dostluq vә әmәkdaşlıq 
istiqamәtindә inkişaf edәcәkdir. 

Sizә möhkәm cansağlığı, işlәrinizdә uğurlar, xalqınıza 
sülh vә tәrәqqi arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 15 aprel 2008-ci il 
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UKRAYNANIN ÖLKӘMİZDӘKİ FÖVQӘLADӘ 
VӘ SӘLAHİYYӘTLİ SӘFİRİ  STEPAN 
VOLKAVETSKİ İLӘ GÖRÜŞ 

 
Prezident sarayı 

 
15 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 15-dә Prezident sarayında Ukraynanın ölkәmizdәki 
Fövqәladә vә Sәlahiyyәtli sәfiri Stepan Volkavetskini diplo-
matik fәaliyyәtinin başa çatması ilә әlaqәdar qәbul etmişdir. 

Stepan Volkavetski Ukraynaya vә sәfirliyin fәaliyyәtinә 
göstәrdiyi diqqәtә görә Azәrbaycan hökumәtinә, şәxsәn dövlә-
timizin başçısına minnәtdarlığını bildirdi. O, son illәr Azәr-
baycanla Ukrayna arasında ikitәrәfli münasibәtlәrin sәviy-
yәsinin bütün istiqamәtlәrdә, o cümlәdәn iqtisadi, siyasi vә 
humanitar sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyini söylәdi. 

Prezident İlham Әliyev ölkәlәrimiz arasında әlaqәlәrin 
müxtәlif sahәlәrdә dinamik surәtdә inkişaf etdiyini vurğuladı. 
Dövlәtimizin başçısı sәfirin ölkәmizdә diplomatik fәaliyyәti 
dövründә әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsi işinә töhfә verdiyini 
qeyd etdi vә münasibәtlәrimizin bundan sonra daha da 
genişlәnәcәyinә әminliyini bildirdi. 
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«AZADLIQ» RADİOSUNUN PREZİDENTİ  
CEFRİ GEDMİН İLӘ GÖRÜŞ  

 
Prezident sarayı 

 
15 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 15-dә Prezident sarayında «Azadlıq» radiosunun pre-
zidenti Cefri Gedmini qәbul etmişdir. 

Cefri Gedmin bildirdi ki, Azәrbaycana sәfәrinin әsas mәq-
sәdi ölkәmizdә gedәn proseslәrlә yaxından tanış olmaqdan 
ibarәtdir. Qonaq Azәrbaycana sәfәrinin ilk saatlarından ölkә-
mizdә dinamizmin vә inkişafın şahidi olduğunu vurğuladı. 

Dövlәtimizin başçısı qeyd etdi ki, ölkәmizdә bütün sahә-
lәrdә çox sürәtli inkişaf var vә bu iqtisadi inkişaf proseslәri 
Azәrbaycanın bütün bölgәlәrini әhatә edir. Prezident İlham 
Әliyev әmin olduğunu bildirdi ki, Cefri Gedminin Azәrbaycana 
sәfәri ölkәmizlә yaxından tanış olmaq üçün yaxşı imkan 
yaradacaqdır. 
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ABŞ MÜDAFİӘ NAZİRİNİN AVROPA VӘ  
NATO SİYASӘTİ ÜZRӘ MÜŞAVİRİ  
DANİEL FEYTANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ  
NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ  

 
Prezident sarayı 

 
15 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 16-da Prezident sarayında ABŞ Müdafiә nazirinin 
Avropa vә NATO siyasәti üzrә müşaviri Daniel Feytanın 
başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir. 

Prezident İlham Әliyev Azәrbaycanla ABŞ arasında iki-
tәrәfli münasibәtlәrin müxtәlif istiqamәtlәrdә, o cümlәdәn 
müdafiә sahәsindә dә uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı vә әla-
qәlәrimizin gәlәcәkdә dә genişlәnәcәyinә әminliyini bildirdi. 
Azәrbaycana ikinci dәfә sәfәr etdiyini bildirәn Daniel Feyta 
ötәn illәr әrzindә ölkәmizdә çox böyük inkişafın şahidi oldu-
ğunu dedi. O, Bakıda keçirdiyi görüşlәr barәdә dövlәtimizin 
başçısına mәlumat verәrәk әmin olduğunu bildirdi ki, ABŞ-la 
Azәrbaycan arasında müdafiә sahәsindәki әmәkdaşlıq bundan 
sonra da uğurla inkişaf edәcәkdir. 
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TÜRKİYӘNİN «SABANÇI HOLDİNQ» 
ŞİRKӘTİNİN RӘHBӘRLӘRİNDӘN  
BİRİ VӘ MÜŞAHİDӘ ŞURASININ ÜZVÜ  
ÖMӘR SABANÇI İLӘ GÖRÜŞ  

 
Prezident sarayı 

 
17 aprel 2008-ci il 

 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 17-dә Prezident sarayında Türkiyәnin «Sabançı Hol-
dinq» şirkәtinin rәhbәrlәrindәn biri vә Müşahidә Şurasının 
üzvü Ömәr Sabançını qәbul etmişdir. 

Azәrbaycana ilk dәfә sәfәrә gәldiyini deyәn Ömәr Sabançı 
vurğuladı ki, prezident İlham Әliyev tәrәfindәn qәbul olunması 
dövlәt başçısının iş adamlarına vә özәl sektora göstәrdiyi 
böyük diqqәtin tәzahürüdür. Tәmәli ümummilli lider Heydәr 
Әliyev tәrәfindәn qoyulmuş inkişaf proseslәrini prezident 
İlham Әliyevin müvәffәqiyyәtlә davam etdirdiyini vurğulayan 
qonaq bildirdi ki, Türkiyәnin iş adamları Azәrbaycan pre-
zidentinin bu sahәdә uğurlu fәaliyyәtini diqqәtlә izlәyirlәr. 

Prezident İlham Әliyev dünyanın aparıcı enerji şirkәтlәrinin 
Azәrbaycanda uğurlu fәaliyyәtini vurğuladı vә dövlәtimizin 
qeyri-neft sektoruna da böyük әhәmiyyәt verdiyini bildirdi. 
Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycan vә Türkiyәnin iş adamlarının 
sәmәrәli әmәkdaşlığının bundan sonra da uğurla davam 
etdirilәcәyinә әminliyini söylәdi. 
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ,  
«YEDİNAYA ROSSİYA» PARTİYASININ SӘDRİ  
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB VLADİMİR PUTİNӘ 
 
Hörmәtli Vladimir Vladimiroviç! 
«Yedinaya Rossiya» Partiyasının sәdri seçilmәyiniz 

münasibәtilә әn sәmimi tәbriklәrimi qәbul edin. 
Müasir Rusiyanın tarixindәki bu mühüm hadisә göstәrir 

ki, rusiyalılar Sizin yeritdiyiniz xәttә – dövlәtçiliyin vә de-
mokratiyanın, iqtisadiyyatın vә sosial sahәnin möhkәmlәn-
mәsinә vә hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsinә, dünya birliyindә 
Rusiyanın rolunun vә nüfuzunun möhkәmlәnmәsinә yönәl-
miş xәttә yüksәk etimad göstәrir vә onu fәal surәtdә dәs-
tәklәyirlәr. 

Әminәm ki, Rusiya cәmiyyәtini hәqiqәtәn sıx birlәşdirәn 
qüvvә olan partiyanın sәdri seçilmәyiniz Rusiyanın inkişafı 
naminә bütün siyasi qüvvәlәrin daha sıx birlәşmәsinә kömәk 
edәcәkdir. 

«Yeni Azәrbaycan» vә «Yedinaya Rossiya» partiyalarını 
sıx әmәkdaşlıq tellәri birlәşdirir. İnanıram ki, bu xeyirxah 
әnәnәlәr xalqlarımızın vә ölkәlәrimizin mәnafelәri naminә 
bundan sonra da möhkәmlәnәcәk vә inkişaf edәcәkdir. 

Hörmәtli Vladimir Vladimiroviç, Sizә vә «Yedinaya Ros-
siya» Partiyasinin bütün üzvlәrinә böyük uğurlar vә fira-
vanlıq dilәyirәm. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 17 aprel 2008-ci il 
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ИТАЛИЙАНЫН AZADLIQ XALQ PARTİYASININ 
SӘDRİ ZATİ-ALİLӘRİ  
CӘNAB SİLVİO BERLUSKONİYӘ 
 
Hörmәtli cәnab sәdr! 
Ölkәnizdә keçirilmiş növbәdәnkәnar parlament seçki-

lәrindә başçılıq etdiyiniz koalisiyanın qәlәbәsi münasibәtilә 
Sizi ürәkdәn tәbrik edirәm. 

Azәrbaycan–İtaliya әmәkdaşlığının inkişafı yolunda әldә 
etdiyimiz nailiyyәtlәr mәmnunluq doğurur. Әminәm ki, dost 
ölkәlәrimiz arasındakı әlaqәlәrin gündәn-günә genişlәnmәsi, 
beynәlxalq qurumlar çәrçivәsindә birgә sәylәrimiz bundan 
sonra da xalqlarımızın mәnafelәrinә xidmәt edәcәkdir. 

Sizә möhkәm cansağlığı, xoşbәxtlik, dost İtaliya xalqının 
rifahı naminә fәaliyyәtinizdә uğurlar arzulayıram. 

 
Hörmәtlә, 

İLHAM ӘLİYEV 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 17 aprel 2008-ci il 
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PREZİDENTİN İCRA APARATININ RӘHBӘRİ   
RAMİZ MEHDİYEVӘ «İSTİQLAL» ORDENİNİN  
TӘQDİM EDİLMӘSİ MӘRASİMİ  
 
17 aprel 2008-ci il  
 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev 

aprelin 17-dә Prezidentin Иcra Aparatının rәhbәri Ramiz Meh-
diyevә dövlәt qulluğunda vә dövlәt quruculuğu işlәrindә xid-
mәtlәrinә görә tәltif olunduğu «İstiqlal» ordenini tәqdim et-
mişdir. 

İ l h a m   Ә l i y e v: Sizi yubileyiniz münasibәtilә ürәkdәn 
tәbrik etmәk, Sizә cansağlığı, uzun ömür arzulamaq istәyi-
rәm. Siz uzun illәrdir ki, dövlәt qulluğunda fәaliyyәt göstә-
rirsiniz. 1970–80-ci illәrdә ulu öndәr Heydәr Әliyevin rәh-
bәrliyi ilә işlәmisiniz. Ulu öndәrimiz müstәqil Azәrbaycanın 
rәhbәri kimi fәaliyyәtә başlayandan sonra onun мясул вязи-
фяйя ilk tәyin etdiyi şәxslәrdәn biri dә Siz olmusunuz. O vaxt-
dan bu günә qәdәr – 15 il әrzindә dövlәt qulluğunda, 
Azәrbaycanın dövlәt quruculuğunda çox fәal iştirak etmi-
siniz vә bu fәaliyyәtinizi indi dә davam etdirirsiniz. İctimai 
fәaliyyәtiniz çox genişdir, elmi fәaliyyәtiniz çox genişdir. 
Sizin çoxlu elmi әsәrlәriniz var. Fәlsәfi xarakter daşıyan, 
Azәrbaycanın dövlәt quruculuğu ilә, Azәrbaycanın keçdiyi 
yolla vә ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafı ilә bağlı çox geniş nәzәri 
baxışlarınız var, әsәrlәriniz var. 

Mәn Sizin fәaliyyәtinizi yüksәk qiymәtlәndirirәm. Prezi-
dentin İcra Aparatынын rәhbәri kimi, Siz ölkәmiz üçün çox 
vacib funksiyanı icra edirsiniz. Bütün bu amillәri nәzәrә 
alaraq, dövlәt qulluğunda, dövlәt quruculuğu prosesindә 
fәal işlәrinizә görә mәn sizi Azәrbaycan dövlәtinin yüksәk 
mükafatı, yüksәk ordeni – «İstiqlal» ordeni ilә tәltif etmişәm 
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vә istәyirәm ki, bu yubiley gününüzdә hәmin mükafatı Sizә 
tәqdim edim. 

Sizi bir daha tәbrik edirәm. 
R a m и z   M e h d и y e v (İcra Aparatının rәhbәri): Çox sağ 

olun, cәnab Prezident. Mәn dediyiniz fikirlәrlә bağlı vә 
ümumiyyәtlә, Sizә öz tәşәkkürümü bildirirәm. Mәn çox xoş-
bәxt  insanlardan biriyәm. O mәnada ki, birincisi, mәn möhtә-
rәm prezident Heydәr Әliyev ilә uzun illәr çalışmışam vә 
mәnim bütün fәaliyyәtimdә, ümumiyyәtlә, hәyatımda Heydәr 
Әliyevin rolu çox böyük olubdur. Demәk olar ki, Heydәr 
Әliyevin dövlәtçilik tәfәkkürü, dövlәtçilik mәktәbi, ümumiy-
yәtlә, prinsiplәri, onun dünyaya baxışı – bütün bunlar mәnim 
üçün böyük bir mәktәb olubdur. 

 Mәn bu illәr Heydәr Әliyevin rәhbәrliyi altında çalış-
mışam vә bacardığımı etmişәm. Çalışmışam ki, onun eti-
madını doğruldum. Heydәr Әliyev hәqiqәtәn dә çox böyük 
şәxsiyyәtdir. O tәkcә Azәrbaycan üçün yox, MDB mәka-
nında, ola bilsin, dünyada nadir şәxslәrdәn, bugünkü dünya 
siyasәtinә öz töhfәsini vermiş insanlardan biridir. 

Heydәr Әliyev Azәrbaycanı dәrin vә ağır böhrandan xilas 
etdi. Кечян ясрин 90-cı illәrinин әvvәlлярindә Azәrbaycan  чох 
ağır vәziyyәtdә idi, tәsәvvür etmәk olmazdı ki, Azәrbaycan 
yenidәn dirçәlib müstәqil bir dövlәt kimi, özünün yerini 
dünyada tutacaqdır. Lakin Heydәr Әliyev hakimiyyәtә gәldi 
vә onun dünyaya baxışları, ümumiyyәtlә, Azәrbaycanın 
xüsusiyyәtlәrini dәrindәn bilmәsi vә görkәmli dövlәt xadimi, 
siyasәtçi kimi böyük istedadı, demәk olar ki, Azәrbaycanı 
bütün bu böhranlardan çıxarтdı, xilas etdi vә müstәqil Azәr-
baycan dövlәtini yaratmağa imkan verdi. 

Heydәr Әliyev müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin qurucu-
sudur. Bu, sözün әsl mәnasında belәdir. Bu tәkcә mәnim 
fikrim deyil, tәkcә Azәrbaycan xalqının ona olan müna-
sibәti, Azәrbaycan xalqının fikri deyil. Xarici dövlәtlәrin ta-
nınmış, nüfuzlu nümayәndәlәri Azәrbaycana gәlәndә, artıq 
1998-ci ildәn başlayaraq, fәrdi söhbәtlәrdә, görüşlәrdә, rәsmi 
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danışıqlarda bu fikirlәri bizә çatdırırdılar ki, Azәrbaycan 
müstәqil dövlәt kimi qurulubdur. Onlar hәqiqәtәn dә proses-
lәrin çox ağır getdiyi vә insanların çox ağır vәziyyәtdә yaşa-
dığı başqa ölkәlәrlә республикамызы müqayisә edirdilәr. 

Heydәr Әliyev Azәrbaycanı böhrandan çıxarтdı, dövlәti 
qurdu. Cәnab Prezident, lakin mәn onu da demәk istәyirәm 
ki, Siz Azәrbaycanı xilas etdiniz. O mәnada xilas etdiniz ki, 
Heydәr Әliyevin ağır bir vәziyyәtindә Siz xalq tәrәfindәn 
Azәrbaycana prezident seçildiniz. Düşünmәk olardı ki, 
Allah elәmәsin, proseslәr başqa cür getsәydi, Azәrbaycanı 
nәlәr gözlәyә bilәrdi. Mәn bunların hamısının şahidiyәm. 
Bütün bunların hamısını öz gözümlә görmüşәm, hiss etmişәm 
vә qәlbәn yaşamışam. Siz Azәrbaycanı 2003-cü ildәn başla-
yaraq nәinki xilas etdiniz, hәm dә elә bir sәviyyәyә gәtirib 
çıxarтdınız ki, bu gün Azәrbaycan müstәqil dövlәt kimi dün-
yada tanınmış, beynәlxalq tәşkilatlarda müstәqil sözünü de-
yәn, öz açıq mövqeyini bildirәn bir dövlәtdir. Bu gün beynәl-
xalq tәşkilatlar, böyük dövlәtlәr Azәrbaycanla hesablaşırlar, 
o mәnada ki, hәqiqәtәn dә Azәrbaycan müstәqil siyasәt 
aparır, öz mövqeyini qoruyur, xalqın maraqlarını qoruyur. 

Sizin beynәlxalq tәşkilatların rәhbәrlәri, ayrı-ayrı dövlәt-
lәrin başçıları, nüfuzlu şәxslәri ilә apardığınız söhbәtlәrin 
әsasını xalqın vә Azәrbaycanın maraqları tәşkil edir. Sizin 
bütün söhbәtlәriniz bu maraqlar üzәrindә qurulubdur. 

Bütün bu söhbәtlәrdә Siz çox böyük iradә ilә, böyük 
bacarıqla vә deyә bilәrәm ki, çox hallarda kәskin mövqedәn 
Azәrbaycanın maraqlarını qoruyur, xarici dövlәtlәrә, 
beynәlxalq tәşkilatlara Azәrbaycanın maraqlarını bildirir-
siniz. Bu gün deyә bilәrәm ki, artıq hәmin ölkәlәrin nüma-
yәndәlәri, beynәlxalq tәşkilatların rәhbәrlәri Azәrbaycanı 
müstәqil bir dövlәt kimi tanıyır, sayır vә onun fikrini qәbul 
edirlәr. Deyә bilәrәm ki, bu, Azәrbaycan üçün böyük nailiy-
yәtdir. Azәrbaycan balaca dövlәtdir. Azәrbaycanın әtrafında 
çox böyük dövlәtlәr var vә onların әhatәsindә Sizin xarici 
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siyasәtiniz bu gün öz bәhrәsini verir vә bu, xalqın güzәra-
nında artıq özünü göstәrir. 

Azәrbaycan sosial-iqtisadi inkişaf baxımından, ümumiy-
yәtlә, bu gün Avropa tipli dövlәtә çevrilir. Xarici dövlәtlәrin 
nümayәndәlәri bizә bildirirlәr ki, artıq Azәrbaycanı tanımaq 
olmur. Çünki Azәrbaycanda inkişaf o qәdәr sürәtlә gedir ki, 
dörd il әvvәl burada olanlar bu gün Azәrbaycanı tanımırlar. 
Bu, hәr cәhәtdәn – hәm iqtisadi cәhәtdәn, hәm dә şәhәrlә-
rimizin, rayonlarımızın simasının dәyişilmәsindә, gözәllәş-
mәsindә vә ümumiyyәtlә, insanların yaşayışında, hәtta xarici 
görünüşündә artıq özünü büruzә verir. Cәnab Prezident, 
bütün bunlar hamısı Sizin nailiyyәtlәrinizdir, çox gәrgin fәa-
liyyәtinizin nәticәsidir. Birincisi, Sizin silahdaşınız kimi, mәn 
Azәrbaycan naminә bu böyük işlәrin, göstәrdiyiniz sәylәrin 
şahidiyәm, ikincisi dә, çox xoşbәxtәm ki, Sizinlә birlikdә 
çalışıram, kömәkçiniz kimi mәnә göstәrdiyiniz etimadı doğ-
rulduram. 

Xoşbәxtәm o mәnada ki, mәnә ilk dәfә Qırmızı Әmәk Bay-
rağı ordenini möhtәrәm, rәhmәtlik Heydәr Әliyev tәqdim eт-
мишdir. Bu gün dә xoşbәxtәm ki, Azәrbaycanın yüksәk ordenini 
onun oğlu, Azәrbaycanın sevimli prezidenti İlham Әliyev mәnә 
tәqdim edir. Buna görә dәrin tәşәkkürümü bildirirәm vә Sizi 
әmin etmәk istәyirәm ki, mәnә göstәrdiyiniz etimadı bundan 
sonra da Azәrbaycanın maraqları çәrçivәsindә tәlәbkarlıqla, 
ciddiliklә vә tәvazökarlıqla doğruldacağam. Çox sağ olun. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Dediyiniz sözlәrә görә tәşәkkür edi-
rәm. Yadımdadır, mәn 2003-cü ildә prezident seçkilәri әrәfә-
sindә demişdim ki, Azәrbaycanın indiyә qәdәrki vә bun-
dan sonrakı uğurları Heydәr Әliyevin siyasәti ilә bağlıdır. 
Heydәr Әliyevin yaxın silahdaşı kimi, siz bu gün öz ürәk 
sözlәrinizi dediniz. Bizim bütün uğurlarımızın tәmәlindә 
mәhz o siyasәt dayanır vә bu gün hamımızın borcudur ki, bu 
siyasәti daha da güclәndirәk, onu yeni formalarla zәngin-
lәşdirәk vә Azәrbaycan xalqının xoşbәxt gәlәcәyini әbәdi, 
dönmәz edәk. Bütün bunları etmәk üçün hәr cür imkan-
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larımız var. Heydәr Әliyev siyasәti yaşayır, onun siyasi xәtti 
yaşayır, möhkәmlәnir. Azәrbaycanda böyük quruculuq işlәri 
aparılır, iqtisadi inkişaf, xarici siyasәtdәki uğurlarımız, 
beynәlxalq mövqelәrimizin möhkәmlәnmәsi – bütün bunlar 
reallıqdır. 

Azәrbaycan 1993-cü ildә düşdüyü o ağır, çәtin vәziyyәtdәn 
Heydәr Әliyevin iradәsi ilә, ona inanan, onu dәstәklәyәn 
insanların fәaliyyәti ilә şәrәflә çıxa bilmişdir. Siz qeyd etdiyi-
niz kimi, әlbәttә, 2003-cü ildә vәziyyәt başqa cür dә ола bi-
lәrdi. Lakin Azәrbaycan xalqı bir daha öz sözünü dedi, 
Heydәr Әliyev siyasәtinә sadiqliyini, öz müdrikliyini bir daha 
göstәrdi vә onun xәttinin davam etdirilmәsinә sәs verdi. 

2003-cü ildә mәnә göstәrilәn etimad daha çox ümumi 
siyasi xәttә verilәn qiymәt idi. Bu gün isә artıq biz növbәti 
prezident seçkilәri әrәfәsindәyik. Qürur hissi ilә deyә bilәrәm 
ki, bu illәr әrzindә Azәrbaycanın möhkәmlәnmәsi, ölkәmizin 
inkişafı, xalqın rifah halının yaxşılaşması üçün biz hamımız 
çox böyük işlәr görmüşük. Mәn Heydәr Әliyevә yaxın olan 
vә onu ürәkdәn sevәn, öz işlәri ilә ona sadiqliyini göstәrәn 
bütün insanların fәaliyyәtini, onların şәxsi keyfiyyәtlәrini, 
iradәsini vә Heydәr Әliyev xәttinә sadiqliyini çox yüksәk 
qiymәtlәndirirәm. Düzdür, bu illәr әrzindә, son dörd-beş il 
әrzindә bizi mәyus edәn mәqamlar da olmuşdur. Biz xәya-
nәti dә, qeyri-sәmimi münasibәti dә görмцшük. Özlәrini bizә 
yaxın tәqdim etmәyә çalışan vә uzun illәr әrzindә öz iç üzünü 
gizlәdәn insanlar bizә arxadan zәrbә vurmağa çalışmışlar. 
Bu mәyusluq, әlbәttә ki, bizә tәsir etdi, yәni mәnәvi cәhәtdәn 
tәsir etdi. Ancaq bizim iradәmizә tәsir edә bilmәdi. Biz bu 
illәrdә, eyni zamanda, sıralarımızı qeyri-sәmimi, xәyanәtkar 
insanlardan, öz şәxsi maraqlarını vә yaxud da başqa ölkә-
lәrin bәzi siyasi dairәlәrinin maraqlarını Azәrbaycanın milli 
maraqlarından üstün tutmuş insanlardan tәmizlәdik. Belә 
adamlara bizim aramızda yer yoxdur. Bu gün bizim sıraла-
рыmızda, sözün әsl mәnasında, bütün mübarizәlәrdә sınaqdan 
çıxmış, özünü sübut etmiş insanlar – fәdakar insanlar, sәda-
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qәtli insanlar, Heydәr Әliyev xәttinә sadiq olan insanlar 
cәmlәşibdir vә bu bizim gücümüzdür. Bizim gücümüz xalqın 
göstәrdiyi etimaddadır vә eyni zamanda, bizim birliyimiz-
dәdir. Biz vahid amal uğrunda birlәşmişik, ideya uğrunda 
birlәşmişik. Azәrbaycanın xoşbәxt gәlәcәyi uğrunda birlәş-
mişik vә әminәm ki, bundan sonra da bizim fәaliyyәtimiz 
uğurlu olacaq vә Azәrbaycan xalqına yeni uğurlar gәtirә-
cәkdir. 

Mәn bu fürsәtdәn istifadә edib, bu gözәl yubiley müna-
sibәtilә bir daha Sizi tәbrik etmәk istәyirәm. Bütün silah-
daşlarımıza, uzun illәr bizimlә bәrabәr olan insanlara, Yeni 
Azәrbaycan Partiyasının fәallarına öz xoş arzularımı bildir-
mәk istәyirәm. Bir daha demәk istәyirәm ki, bizim gücümüz 
birliyimizdәdir, xalqla olan birliyimizdәdir vә bizim siyasә-
timiz xalqın maraqlarına cavab verir. 

Ramiz müәllim, mәn sizә bundan sonra da uzun-uzun 
illәr cansağlığı arzulayıram, fәal işlәr arzulayıram. Siz çox 
fәal insansınız. Çünki gecә-gündüz işlәyirsiniz, çox enerjilisi-
niz. Mәn arzu edirәm ki, gәlәcәkdә dә, uzun-uzun illәr 
әrzindә дя belә qalasınız vә biz birlikdә bundan sonra da çox 
böyük işlәr görәk. 

R a m и z   M e h d и y e v: Çox sağ olun. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
FÜZULİ, BEYLӘQAN VӘ BİLӘSUVAR 
RAYONLARINA SӘFӘRİ 
 
Füzuli   
 
18 aprel 2008-ci il  

 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә Füzu-
li, Beylәqan vә Bilәsuvar rayonlarında sәfәrdә olmuşdur. 

Дювлят башчысы щямин эцн бюлэялярдя Шящидляр хийабаныны вя 
улу юндяр Щейдяр Ялийевин хатирясиня уъалдылмыш абидяляри 
зийарят етмиш,  бир нечя мцяссисянин  ачылышында вя  бир нечясинин  
тямялгойма мярасиминдя иштирак етмишдир.  

 
Şәhidlәrin xatirәsinә ucaldılmış abidәni ziyarәt  

 

           Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә 
Füzuli rayonu әrazisindә ermәni işğalçılarına qarşı döyüşlәrdә 
şәhid olmuş qәhrәman oğulların xatirәsinә ucaldılmış abidәni 
ziyarәt etmişdir. 

Bildirildi ki, abidәnin әtrafında әsaslı yenidәnqurma işlәri 
aparılmışdır. 

Dövlәtimizin başçısı igid Vәtәn övladlarının xatirәsini ehti-
ramla yad etdi, abidәnin önünә gül dәstәsi qoydu. 

 
Su Elektrik Stansiyasının tәmәlqoyma mәrasimi  
 

Prezident İlham Әliyev aprelin 18-dә Füzuli rayonunda Su 
Elektrik Stansiyasının tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Әliyevin tapşırığı әsasında tikilәcәk 
stansiyanın gücü 50 meqavat olacaqdır. Füzuli vә Beylәqan 
rayonlarına elektrik enerjisi xeyli uzaqdaн  verilir. Bu isә tәc-
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hizatın etibarlılığını aşağı salır, itkilәrә sәbәb olur. Bu ba-
xımdan yeni stansiyanın tikilmәsinin әhәmiyyәti böyükdür.  

«Azәrenerji» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin sәdri Etibar Pir-
verdiyev dövlәtimizin başçısına mәlumat verdi ki, burada hәr 
birinin gücü 10 meqavat olan 4 әdәd vә hәr biri 5 meqavatlıq 2 әdәd 
turbin quraşdırılacaqdır. Layihәdә 110 kilovoltлuq elektrikötürmә 
xәttinin tikintisi dә nәzәrdә tutulmuşdur. Böyük Haramı vә Xәlәc 
yardımçı stansiyalarını birlәşdirәn xәttin yenidәn qurulması ilә 
stansiya vahid enerji sisteminә qoşulacaqdır. 

«Azenko» stansiyanı xeyli tez, 2–2,5 il әrzindә tikib istifa-
dәyә vermәyi nәzәrdә tutur. O, işә salındıqdan sonra 120 nәfәr 
daimi iş yeri ilә tәmin olunacaqdır. Dövlәtimizin başçısının 
tövsiyәsi ilә inşaat işlәrinә yerli sakinlәr dә cәlb edilir. 

Prezident İlham Әliyev tikinti sahәsinә, layihә sxemlәrinә 
baxdı. 

Tikintinin aparılacağı yerdәki lövhәnin üzәrinә «Azәrbay-
can Respublikasının Prezidenti zati-alilәri cәnab İlham Әliyev 
Füzuli Su Elektrik Stansiyasının tәmәlini qoymuşdur. 18 ap-
rel 2008-ci il» sözlәri yazılmışdı. 

Dövlәtimizin başçısı stansiyanın tәmәlinә gilizi qoydu vә 
beton qarışığı tökdü. 

 
Tibb mәrkәzinin tәmәlqoyma mәrasimindә 
 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә Füzuli 
rayonunda Tibb mәrkәzinin tәmәlinin qoyulması mәrasimindә 
iştirak etmişdir. 

Dövlәt Neft Şirkәtinin prezidenti Rövnәq Abdullayev döv-
lәtimizin başçısına mәlumat verdi ki, mәrkәz 2 hektarlıq sahә-
dә yerlәşәcәkdir. Üç korpusdan ibarәt mәrkәzdә qәbul otağı, 
stasionar şöbә, rentgen kabineti, laboratoriya, inzibati şöbә, 
әmәliyyat bloku, reanimasiya vә doğum şöbәlәri olacaqdır. 
Yeni tibb ocağında әtraf bölgәlәrdәn gәlәnlәrә dә tibbi xidmәt 
göstәrilәcәkdir. Tibb mәrkәzindә yardımçı otaqlar, mәtbәx, 
yemәkxana, daimi elektrik enerjisi tәchizatı olacaq, qazan-
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xana, camaşırxana tikilәcәkdir. Dövlәt Neft Şirkәtinin vәsaiti 
hesabına tikilәcәk sәhiyyә ocağı әn müasir tibb avadanlığı ilә 
tәchiz edilәcәkdir. 

Prezident İlham Әliyev gilizi tәmәlә qoydu vә beton qarışığı 
tökdü. 

 

Quruçay üzәrindә yeni körpünün açılışı 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә Ho-

radiz–Füzuli magistralını  Zobucuq әrazisindә yeni salınmış 
qәsәbәlәrlә birlәşdirәn 15 kilometrlik avtomobil yolunun vә 
Quruçay üzәrindә tikilmiş körpünün açılışında iştirak et-
mişdir. 

Baş nazirin müavini, Dövlәtqaçqınkomun sәdri Әli Hәsә-
nov, «Azәraqrartikinti» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin sәdri 
Ağalar Vәliyev dövlәtimizin başçısına mәlumat verәrәk bildir-
dilәr ki, körpünün uzunluğu 24,1 metr, eni 9 metrdir. Yeni 
yolun çәkilmәsi zamanı 27 әdәd dәmir-beton suötürücü 
bәndlәr quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Әliyev görülәn işlәri yüksәk qiymәtlәn-
dirdi. Әtrafdakı beş qәsәbәdә 375 ev tikmiş «Azәraqrartikinti» 
magistral yoldan bu qәsәbәlәrә 3,2 kilometrlik yollar da çәk-
mişdir. Yeni yol vә körpü Dövlәt Neft Fondunun vәsaiti 
hesabına salınmışdır. 

Dövlәtimizin başçısı sonra avtomobilin sükanı arxasına 
keçәrәk, Zobucuq qәsәbәsindә 27 nömrәli orta mәktәbin 
binasının açılış mәrasiminә yola düşdü. 

 
Füzuli rayonunun Zobucuq qәsәbәsindә  

orta mәktәb binasının açılışı 
 
Aprelin 18-dә Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Dövlәt 

Neft Fondunun vәsaiti hesabına Füzuli rayonunda mәcburi 
köçkünlәr üçün salınmış Zobucuq qәsәbәsindә olmuşdur. 

Burada dövlәtimizin başçısını hәrarәtlә qarşıladılar. 
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Dövlәtqaçqınkomun sәdri Әli Hәsәnov yeni qәsәbә barәdә 
prezidentә mәlumat verәrәk bildirdi ki, burada yaşayış üçün 
bütün infrastruktur yaradılmışdır. 

Prezident İlham Әliyev hәmin әrazinin tikintidәn әvvәlki, 
inşaat işlәrinin gedişini vә hazırkı vәziyyәtini әks etdirәn 
fotostendә baxdı, burada BMT-nin Qaçqınların İşlәri üzrә Ali 
Komissarlığının Azәrbaycandakı nümayәndәliyinin başçısı 
Vilyam Tol ilә ayaqüstü görüşdü. 

Zobucuq adlanan әrazidә beş qәsәbә salınmışdır. Hәr 
qәsәbәdә 200 ev vardır. Әrazilәrin Minalardan Tәmizlәnmәsi 
üzrә Milli Agentlik burada 2,25 min hektar sahәni minalardan 
tamamilә tәmizlәmişdir. 

Sonra qәsәbәdәki 27 nömrәli orta mәktәbә gәlәn prezident 
İlham Әliyevi muğam üçlüyünün ifasında Bәhram Nәsibovun 
«Qarabağ» mahnısı ilә qarşıladılar. 
İkimәrtәbәli mәktәb binasında 15 sinif otağı vardır. Burada 

«Qalaqayın» qәsәbәsindәn köçürülmüş ailәlәrdәn olan 360 şagird 
tәhsil alır. Mәktәbdә «Qan yaddaşı», «Milli Qәhrәmanlar», habelә 
Heydәr Әliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO vә İSESKO-nun 
Xoşmәramlı sәfiri, Milli Mәclisin deputatı Mehriban xanım 
Әliyevaya hәsr olunmuş xüsusi guşәlәr vardır. 

Dövlәtimizin başçısı idman залынda gәnc idmançıların 
nümunәvi çıxışlarını izlәdi, kompyuter otağı ilә tanış oldu, 
tikinti zamanı aşkar edilmiş vә 5 min il yaşı olan tapıntılara 
baxdı, mәktәbin eyvanından qәsәbәni seyr etdi. 

Sonra Prezident İlham Әliyev mәktәbin açılışına toplaşmış 
rayon ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri qarşısında nitq söylәdi.  

 
Zobucuq qәsәbәsindә orta mәktәb binasının  

açılış mәrasimindә nitq 
 

Әziz bacılar vә qardaşlar, әziz dostlar! 
Mәn sizin hamınızı ürәkdәn salamlayıram. Bu gözәl 

gündә yeni qәsәbәlәrin istifadәyә verilmәsi münasibәtilә sizi 
ürәkdәn tәbrik edirәm. 
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Qısa müddәt әrzindә bu әrazidә minlәrlә ev tikilib, min-
lәrlә soydaşımız öz doğma torpaqlarına qayıtmışdır. Bildiyi-
niz kimi, qaçqınların vә mәcburi köçkünlәrin yaşayış sәviy-
yәsinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğunun artırılması üzrә 
Dövlәt Proqramının icrası çox uğurla gedir. 2004-cü ildә 
proqram qәbul olunanda bizim o vaxt nәzәrdә tutduğumuz 
bütün vәzifәlәr indi hәyatda öz әksini tapıb vә o vaxtdan bu 
günә qәdәr görülәn işlәr dә göz qabağındadır. Yeni binalar-
da, yeni qәsәbәlәrdә  biz bunları görürük. Mәn xatırlayıram, 
2003-cü ildә prezident seçkilәri әrәfәsindә bәyan etmişdim vә 
söz vermişdim ki, növbәti beş ildә Azәrbaycanda bir dәnә dә 
çadır şәhәrciyi qalmayacaqdır. Mәn çox şadam ki, biz bu 
mәqsәdә dörd il әrzindә nail ola bilmişik. Bu gün artıq 
Azәrbaycanda çadır şәhәrciyi yoxdur. Әvvәllәr o ağır, çәtin 
vәziyyәtdә yaşayan soydaşlarımız indi yeni evlәrә köçürülür, 
yeni binalarda yaşayırlar. Bu qәsәbәlәrdә bütün infrastruk-
tur yaradılmışdır. Gözәl evlәr, yeni salınmış yollar, su 
xәtlәri, elektrik enerjisi, mәktәb, tibb mәntәqәlәri – yәni 
yaxşı yaşamaq üçün bütün imkanlar var. Bu illәr әrzindә on 
minlәrlә soydaşımız yeni evlәrә köçürülmüşдцr. Bu siyasәt 
2000-ci illәrin әvvәllәrindә ulu öndәr Heydәr Әliyev tәrә-
findәn başlanmışdır. O vaxt qәrar qәbul edilmişdi ki, çadır 
şәhәrciklәrinin bir hissәsi lәğv olunsun vә orada yaşayan 
soydaşlarımız yeni evlәrә köçürülsünlәr. Birinci belә qәsәbә 
2003-cü ildә Bilәsuvar rayonunda salınmışdır. Ondan sonra, 
qeyd etdiyim kimi, 2004-cü ildә Dövlәt Proqramı qәbul 
olunmuş, bu yaxınlarda, bir neçә ay әvvәl proqrama yeni 
әlavәlәr edilmişdir. 2004-cü ildә qәbul edilmiş proqramın 
icrası vә bu әlavәlәr nәticәsindә 330 min mәcburi köçkün gö-
zәl şәraitlә tәmin olunacaqdır. İndiyә qәdәr 70 mindәn çox 
insan yeni evlәrә köçürülmüşdür vә bu proses davam edir. 

Әlbәttә, biz çalışırdıq ki, ilk növbәdә, әn ağır vәziyyәtdә 
çadır şәhәrciklәrindә yaşayan soydaşlarımızı yeni evlәrlә 
tәmin edәk. İkinci mәrhәlәdә isә başqa yerlәrdә – hәrbi 
hissәlәrin әrazilәrindә, «fin» evlәrindә, yük vaqonlarında, 
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yataqxanalarda yaşayanlar tәmin olunacaqlar. Yәni bu, 
dövlәt siyasәtidir vә göz qabağındadır. 

Yeni salınan qәsәbәlәr, çәkilәn yollar, yaradılan infrastruk-
tur Azәrbaycan xalqının xidmәtindәdir. Biz bu siyasәtә 
sadiqik vә onu bundan sonra da davam etdirәcәyik. Çünki 
bizim üçün, ölkәmiz üçün sosial mәsәlәlәr, ilk növbәdә, әn 
ağır vәziyyәtdә yaşayan insanların sosial vәziyyәtinin yax-
şılaşdırılması birinci dәrәcәli mәsәlәdir. 

Xüsusilә biz işğaldan әziyyәt çәkәn, ermәnilәr tәrәfindәn 
etnik tәmizlәmә siyasәtinin qurbanları olan insanların bütün 
problemlәrini hәll etmәliyik. Kompleks şәkildә hәll etmәliyik 
vә biz bunu edirik. Yeni qәsәbәlәrin salınması yeni әrazilәrin 
canlanması demәkdir. Bu Zobucuq deyilәn әrazidә әvvәllәr 
yaşayış mәntәqәlәri olmamışdır. İndi isә böyük bir әrazi can-
lanıb, insanlar burada yaşayır vә yaşayacaqlar. 

Belәliklә, Azәrbaycanda infrastruktur layihәlәri icra olu-
nur, insanların yaşaması üçün lazım olan bütün tәdbirlәr 
görülür. Әminәm ki, burada da insanlar yaxşı yaşayacaq, 
xoşbәxt yaşayacaq, yaradacaqlar, uşaqlar bu gözәl mәktәb-
dә oxuyacaqlar. Bizim soydaşlarımız, mәcburi köçkünlәri-
miz daha da yaxşı şәraitdә yaşamalıdırlar. Biz bu siyasәti 
uzun illәrdir ki, aparırıq. Bütün dövrlәrdә bu mәsәlәlәr 
diqqәt mәrkәzindә idi. Sadәcә olaraq, bizim maddi imkan-
larımız mәhdud idi. Кечян ясрин 90-cı illәrinин ortalarında, 
tәbii ki, Azәrbaycanın iqtisadi vәziyyәti indiki kimi deyildi. 
Bu gün isә Azәrbaycan iqtisadi cәhәtdәn güclәnibdir. Biz 
bunu, ilk növbәdә, abadlaşan şәhәrlәrdә görürük, bu qәsә-
bәlәrin tikintisinә yüz milyonlarla dollar vәsait xәrclәnmә-
sindә görürük. Bu gün bu evlәrin tikilmәsindә ulu öndәr 
Heydәr Әliyevin tәşәbbüsü ilә başlanmış vә hazırda uğurla 
davam etdirilәn neft strategiyamızın bәhrәsini görürük. 

Azәrbaycan nefti ölkәmizin milli sәrvәtidir vә bu sәrvәt 
Azәrbaycan xalqının hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşmasında mü-
hüm rol oynayır. 1994-cü ildә «Әsrin müqavilәsi»nin imzalan-
ması ilә Heydәr Әliyev çox böyük vә cәsarәtli addım atmışdır. 
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O şәraitdә bu, asan mәsәlә deyildi. Hәtta yadınızdadır, bundan 
sonra ona qarşı tәzyiqlәr başlandı, sui-qәsd cәhdlәri oldu. 
Bütün bunları biz yaxşı xatırlayırıq. Amma o illәrdә atılan 
addımlar bu gün Azәrbaycanı yeni inkişaf sәviyyәsinә gәtirib 
çıxarıb vә salınan bütün qәsәbәlәr, minlәrlә, on minlәrlә yeni 
evlәr hamısı Neft Fondunun hesabına tikilmişdir. 

Azәrbaycan Dövlәt Neft Fondunun ilk vәsaitlәri mәcburi 
köçkünlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılmasına sәrf 
olunmuşdur vә bir daha onu göstәrir ki, bu bizim üçün prio-
ritet mәsәlәdir. Baxmayaraq ki, 2000-ci ilin әvvәllәrindә ölkә 
qarşısında kifayәt qәdәr böyük problemlәr dururdu, ancaq 
ilk vәsaitlәr mәhz insanların hәyat sәviyyәsinin yaxşı-
laşdırılmasına sәrf olunmuşdur. O vaxt da, bu gün dә hәm 
infrastruktur layihәlәri, hәm sosial mәsәlәlәrin hәlli, hәm dә 
yolların salınması, elektrik stansiyalarının tikintisi mәsәlәlәri 
bizim qarşımızda durmuşdur. Birinci növbәdә sosial mәsәlә-
lәrә diqqәt yetirilmiş vә Dövlәt Neft Fondunun hesabından 
artıq yüz milyonlarla dollar vәsait xәrclәnmişdir. İndiyә 
qәdәr bu mәqsәdlәr üçün bütün mәnbәlәrdәn – dövlәt büd-
cәsindәn, Dövlәt Neft Şirkәtinin vә Dövlәt Neft Fondunun 
hesabından 900 milyon dollardan çox vәsait xәrclәnmişdir. 
Növbәti illәrdә biz bunu daha da artıracağıq. 2007-ci ilin 
sentyabrında Dövlәt Proqramına edilmiş әlavәlәr daha 500 
milyon manat vәsait tәlәb edir vә bu vәsait dövlәt büdcә-
sindә var. Bizim maliyyә imkanlarımız var vә növbәti üç-
dörd il әrzindә, demәk olar ki, mәcburi köçkünlәrin hәtta 
ciddi sosial problemlәrini dә hәll etmiş olacağıq. 

Bir daha demәk istәyirәm ki, Azәrbaycanın tәbii sәrvәt-
lәri Azәrbaycan xalqının xidmәtindәdir. Biz bu sәrvәtlәrdәn 
çox sәmәrәli, çox şәffaf şәkildә istifadә edirik. Azәrbaycanın 
Dövlәt Neft Fondu dünya miqyasında böyük reytinqә 
malikdir vә keçәn il Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı tәrәfindәn 
şәffaflıq mәsәlәlәrinә görә yüksәk mükafatla tәltif edilmişdir. 
Azәrbaycanın bütün neftи, qazı, tәbii ehtiyatları xalqa 
xidmәt etmәlidir, neftdәn әldә olunan gәlirlәr şәffaf şәkildә 
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vә әdalәtli bölünmәlidir vә bölünür. Әgәr belә olmasaydı, 
Azәrbaycanda yoxsulluğun sәviyyәsi 49 faizdәn 16 faizә 
enmәzdi. Biz neft-qazla zәngin olan başqa ölkәlәrin tәcrübә-
sini bilirik vә görürük ki, neft heç dә hәr zaman xoşbәxtlik 
gәtirmir. Bәzi hallarda yoxsulluq daha da artır, tәbәqәlәşmә 
prosesi gedir, varlılar daha da varlanır, kasıblar isә daha da 
kasıblaşır. Azәrbaycanda isә biz bunun tam әksini görürük. 
Görürük ki, neft, bizim tәbii ehtiyatlarımız bütün insanların 
hәyatına öz müsbәt tәsirini göstәrir. 

Bu gün Füzuli rayonunda olarkәn Horadiz şәhәrindә ulu 
öndәr Heydәr Әliyev muzeyinin açılışında iştirak etdim. 
Bildiyiniz kimi, Horadiz qәsәbәsinә şәhәr statusu verilibdir. 
Rayonun abadlaşmasına vәsait ayrılmışdır vә bu vәsaitdәn 
istifadә edilmәklә abadlıq-quruculuq işlәri aparılıbdır. 
Növbәti illәrdә daha çox işlәr görülmәlidir vә rayonun inki-
şafı üçün әlavә müvafiq vәsaitlәr ayrılacaqdır. Bütövlükdә 
Füzuli rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı üçün lazımi vә ciddi 
tәdbirlәr görülür. Tәdbirlәr planı hazırlanır. Bu gün müasir 
tibb mәrkәzinin tәmәli qoyulacaqdır vә gәlәcәkdә burada 
сакинляря әn yüksәk tibbi xidmәt göstәrilәcәkdir. Eyni za-
manda, su elektrik stansiyasının tәmәli qoyulacaqdır. Bu 
stansiya hәm  әhalini tәmin edәcәk – baxmayaraq ki, artıq 
elektrik enerjisi ilә problemlәr, demәk olar ki, hәll olunub – 
hәm dә gәlәcәkdә işğaldan azad olunacaq bölgәlәrә elektrik 
enerjisi verәcәkdir. 

Mәnim göstәrişimlә Horadizә qaz xәtti çәkilmәlidir vә bu 
işlәr artıq başlanmışdır. Ümid edirәm ki, ilin sonuna qәdәr 
qaz tәchizatı da bәrpa olunacaqdır. Biz bütün bölgәlәri tәbii 
qazla tәchiz edirik. Elә etmәliyik ki, hәr bir bölgәdә tәbii qaz 
olsun. Düzdür, bu çox böyük maliyyә vәsaiti tәlәb edir vә 
onu da bilmәliyik ki, hәmin kәmәrlәrin çәkilişinә qoyulan 
vәsait heç vaxt geri qayıtmayacaqdır. Bәlkә dә, 20–30 ildәn 
sonra özünü iqtisadi cәhәtdәn doğruldacaqdır. Amma mәq-
sәd bu deyil, мягсяд ondan ibarәtdir ki, insanların sosial 
vәziyyәti daha da yaxşılaşsın, bütün lazımi infrastrukturla 
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tәmin olunsunlar. Elektrik enerjisi, qaz, içmәli su tәchizatı– 
bu mәsәlәlәr diqqәt mәrkәzindәdir. Biz hәr rayonda, hәr 
bölgәdә bunu edirik. İlk növbәdә, işğaldan azad olunan 
bölgәlәrdә bunu daha da böyük dәrәcәdә etmәliyik. 

Sizin hamınız yaxşı bilirsiniz ki, 1993-cü ildә Füzuli rayonu-
nun işğal altına düşmәsi böyük faciә idi. Ondan sonra Azәr-
baycan ordusu rayonun bir hissәsini işğalçılardan azad edib vә 
bu gün hәmin әrazilәrdә hәyat davam edir. Rayon әhalisinin 
әksәriyyәti artıq burada mәskunlaşmışdır. Yeni salınan 
qәsәbәlәrdә әvvәllәr başqa rayonlarda, çadır şәhәrъiklәrindә 
ağır vәziyyәtdә yaşamış 20 min insan mәskunlaşmışdır. 

Mәn әminәm ki, biz bütün rayonları işğalçılardan azad 
edәndәn sonra hәr yerdә böyük quruculuq-abadlıq işlәri ge-
dәcәk, bütün infrastruktur bәrpa olunacaq, evlәr, mәktәblәr 
tikilәcәkdir. Biz bunu edәcәyik. Bu gün Füzuli rayonunun 
işğaldan azad edilmiş әrazilәrindә gedәn proseslәr demәyә 
әsas verir ki, biz buna daha da эениш miqyasda nail olacağıq. 
Bu gün sәhәr mәn tәmas xәttindә әsgәrlәrlә, zabitlәrlә 
görüşdüm. Bilirsiniz ki, mәnim cәbhә bölgәlәrinә sәfәrlәrim 
mütәmadi xarakter daşıyır vә hәr dәfә әsgәrlәrlә görüşürәm. 
Bu gün bir daha gördüm ki, bizim ordumuz qarşıda duran 
bütün vәzifәlәri yerinә yetirmәyә hazırdır vә buna qadirdir. 
Ordu potensialımız, ildәn-ilә artan hәrbi xәrclәrimiz bizi 
mәqsәdә yaxınlaşdırır. Bu gün Azәrbaycan ordusu hәm pe-
şәkarlıq, hәm dә ki, maddi-texniki bazası baxımından böl-
gәdә әn güclü ordudur. 

Azәrbaycanın hәrbi xәrclәri ildәn-ilә artır. Son dörd ildә 
10 dәfә artıbdır. İndi hökumәt büdcәyә әlavәlәr tәklifini 
Milli Mәclisә göndәrәcәk vә hesab edirәm ki, bizim hәrbi 
xәrclәrimiz 2 milyard dollara yaxın olmalıdır. Bizim әn bö-
yük problemimiz Dağlıq Qarabağın vә әtraf bölgәlәrin işğal 
altında qalmasıdır. Başqa sosial, iqtisadi xarakter daşıyan 
problemlәr dә var. Amma görürsünüz ki, onlar hәr yerdә, hәr 
bir bölgәdә hәll olunur, әn ağır problemlәr öz hәllini tapır. 
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Ancaq Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişәsinin hәlli hәlә ki, tәkcә bizim fәaliyyәtimizdәn asılı 
deyildir. Biz hәlә ki, danışıqlar prosesindәyik, çalışırıq 
mәsәlәni sülh yolu ilә hәll edәk. Hәm beynәlxalq tәşkilatlar, 
hәm dә Ermәnistan tәrәfi qeyd edir ki, onlar mәsәlәni sülh 
yolu ilә hәll etmәk istәyirlәr. Ancaq ermәnilәr bu torpaqları 
sülh yolu ilә işğal etmәyiblәr. Onlar bu torpaqları xarici 
dәstәklә, hәrbi yolla işğal ediblәr. İndi isә deyirlәr ki, gәlin 
sülh yolu ilә danışaq. Biz 14 ildir, atәşkәs rejimi yaranandan 
danışıqlar prosesindәyik. Lakin 14 ildir ki, heç bir nәticә 
yoxdur. Danışıqlar zamanı hansısa irәlilәyiş ola bilәr vә biz 
bunu bilirik, görürük. Amma bu o demәk deyil ki, mәsәlә 
hәll olunubdur. Biz nә vaxta qәdәr bu danışıqlarda iştirak 
edәcәyik? Nә vaxta qәdәr bu әdalәtsizliklә barışacağıq? Biz 
danışıqlar prosesindә ona görә iştirak edirik ki, ümidimiz 
var, mәsәlә sülh yolu ilә, әdalәtli şәkildә hәll edilәcәk, 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü bәrpa olunacaqdır.  

Biz danışıqları bu çәrçivәlәrdә aparırıq. Amma hamı onu 
da bilmәlidir ki, bu danışıqlar әbәdi aparıla bilmәz. Atәşkәs-
dәn sonra 14 ildir danışıqlar aparılır vә hәr bir xalqın, hәr 
bir ölkәnin sәbrinin hәdдi var. Biz öz sülh siyasәtimizi 
nümayiş etdirәrәk hәlә ki, danışıqlarda iştirak edirik. Amma 
qarşı tәrәf dә vә bütün beynәlxalq vasitәçilәr dә bilmәlidirляр 
ki, bu heç dә hәmişә belә olmayacaqdır. 

Biz hәm danışıqlarda iştirak edirik, hәm dә öz işimizi 
görürük. Ölkәmizi güclәndiririk, iqtisadi mәsәlәlәri hәll 
edirik vә ordumuzu güclәndiririk. Ordu xәrclәri ölkәnin büd-
cә xәrclәri içәrisindә birinci yerdәdir vә müharibә şәraitindә 
yaşayan ölkә üçün bu belә dә olmalıdır. 

Biz hesab edirik ki, növbәti aylarda bu mәsәlәyә aydınlıq 
gәtirilmәlidir: biz haradayıq, danışıqlar prosesinin perspek-
tivlәri var, yoxsa yox, Ermәnistan tәrәfi özünü bundan sonra 
da qeyri-sәmimi aparacaq, yoxsa konstruktiv yola düşәcәk-
dir? Mәn ümid etmәk istәyirәm ki, beynәlxalq vasitәçilәr vә 
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Ermәnistan tәrәfi başa düşәcәklәr ki, bu siyasәtin, yәni 
işğalçı siyasәtin gәlәcәyi yoxdur. 

Mәsәlә beynәlxalq hüquq normaları vә prinsiplәri әsa-
sında hәll olunmalıdır. Mәsәlә hüquqi müstәvidә hәll edil-
mәlidir. Azәrbaycanın haqlı olduğu bütün dünya tәrәfindәn 
tanınır. Bütün beynәlxalq tәşkilatlar bizim mövqeyimizi 
müdafiә edir vә dәstәklәyir. 

Son müddәt әrzindә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş 
Mәclisindә sәsvermәdә beynәlxalq alәm, dünya ictimaiyyәti 
bizim haqlı olduğumuzu bir daha sübut etdi vә Azәrbaycan 
tәrәfindәn irәli sürülmüş qәtnamә böyük üstünlüklә dәstәk-
lәndi, qәbul edildi. Baxmayaraq ki, dünyanın aparıcı ölkәlәri 
vә bu mәsәlә ilә birbaşa mәşğul olan Minsk qrupunun 
hәmsәdr ölkәlәri bunun әleyhinә çıxmış, bizim әleyhimizә sәs 
vermişlәr. Halbuki, vasitәçilәr kimi, onlar әn azı, bitәrәf 
qalmalı idilәr. Buna baxmayaraq, Azәrbaycanın haqlı olma-
sı, bizim artan nüfuzumuz, ölkәlәrlә beynәlxalq tәşkilatlarda 
vә ikitәrәfli müstәvidә apardığımız danışıqlar, diplomatik 
sәylәr, siyasi uğurlarımız bu qәlәbәni şәrtlәndirәn amillәrdәn 
olmuşdur. 

Bütün başqa beynәlxalq tәşkilatlar da bizim әrazi bütöv-
lüyümüzü tanıyır. Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı, Avropa İttifaqı, 
Avropa Şurası, NATO, İslam Konfransı Tәşkilatı, GUAM – 
mәn dәfәlәrlә bu tәşkilatların adlarını sadalamışam. Bütün 
ölkәlәr bizim әrazi bütövlüyümüzü tanıyır. Amma mәsәlә 
hәll olunmur. Hamı bilir ki, biz haqlıyıq, amma Ermәnistan 
tәrәfi buna mәhәl qoymur. Ermәnistan tәrәfi beynәlxalq 
hüquq normalarını tanımır, işğalçılıq siyasәtini bu gün dә 
davam etdirir. Onlar hәmsәdrlәr tәrәfindәn tәklif edilmiş 
varianta guya öz razılıгларыны verirlәr, amma eyni zamanda, 
Laçında qanunsuz mәskunlaşdırma siyasәti aparırlar. Am-
ma danışıqlar masasındakı tәkliflәrdә işğal olunmuş bütün 
torpaqların azad edilmәsi nәzәrdә tutulur. Әgәr birbaşa sülh 
sazişi bağlanarsa, beş rayonun dәrhal azad olunması vә 
müәyyәn qısa müddәt әrzindә Laçın vә Kәlbәcәr rayonla-
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rının bütövlükdә Azәrbaycana qaytarılması nәzәrdә tutulur. 
Әgәr onlar danışıqlarda sәmimidirlәrsә, necә ola bilәr ki, La-
çın rayonunun inkişafı üçün beynәlxalq konfrans çağırırlar, 
oraya xaricdәn ermәnilәri çağırırlar, Laçının adını dәyi-
şirlәr? Yәni, bu onu göstәrir ki, ermәnilәrin siyasәti qeyri-
sәmimidir vә onlar beynәlxalq ictimaiyyәti aldatmaqda 
davam edirlәr. 

Әfsuslar olsun ki, bu mәsәlәlәrlә mәşğul olan, vasitәçilik 
missiyasını öz üzәrinә götürәn tәrәflәr sanki bu yalana inan-
maqda davam etmәk istәyirlәr. Onlar dünyanın aparıcı ölkәlә-
ridir vә mәn әminәm ki, bölgәdә gedәn proseslәr haqqında 
kifayәt qәdәr mәlumatları var. Onlar çoxdan bilmәli idilәr vә 
әminәm, daxilәn bilirlәr ki, Ermәnistan özünü qeyri-sәmimi 
aparır, danışıqlar prosesini uzadır, hәlledici mәrhәlәlәrdә müx-
tәlif bәhanәlәrlә danışıqlardan geri çәkilir. Ancaq bunlara göz 
yumurlar. Nә üçün? Bu, ciddi mәsәlәdir. Bu suala bәlkә dә bir 
müddәt bundan әvvәl Ermәnistanda baş vermiş hadisәlәr vә 
beynәlxalq ictimaiyyәtin onlara biganә qalması aydınlıq gәtirә 
bilәr. Necә ola bilәr ki, dünyada guya demokratiyanı müdafiә 
edәn, dünyada demokratiyanı zorla tәtbiq etmәk istәyәn, özünü 
demokratiyanın rәmzi sayan ölkәlәr Ermәnistanda dinc әhaliyә 
qarşı amansız qәddarlığa göz yumurlar? Halbuki, orada onlar-
ca dinc insan öldürülmüşdür. 

Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin tәkidi vә siyasәti sayә-
sindә artıq Avropa Şurası da etiraf etmәyә mәcbur olmuşdur 
ki, orada 8-9 nәfәr yox, әn azı, 28 insan kriminal rejim tәrә-
findәn öldürülmüşdür. Necә ola bilәr ki, buna göz yumulur? 
Heç bir xarici mәtbuatda bu barәdә bir şey deyilmir? Heç bir 
xarici televiziyada bir şey deyilmir? Başqa yerdә kiçik bir 
hadisә baş verәn kimi, hay-haray qalxır ki, burada demo-
kratiya yoxdur. Biz buna nә qәdәr dözmәliyik? İkili 
standartlara nә qәdәr dözmәliyik? 

Azәrbaycan bölgәnin әn demokratik ölkәsidir. Bizdә 
xalqla iqtidar arasında birlik var, cәmiyyәt parçalanmayıb-
dır. Bizdә ictimai fikir vahiddir. Amma Azәrbaycanda bir 
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balaca, hәtta tәxribat xarakterli hadisә baş verәn kimi, alәm 
bir-birinә dәyir. Özünü demokratik adlandıran ölkәlәr ortalığa 
düşür, onların sәfirlәri yersiz bәyanatlar verirlәr. Daxili işlәri-
mizә müdaxilә edir, bizi tәnqid elәmәyә çalışırlar. Dәrhal xarici 
mәtbuatda silsilә yazılar gedir ki, Azәrbaycanda demokratiya 
boğulur, azad söz boğulur vә söz azadlığı yoxdur. Ermә-
nistanda isә bütün siyasi fәaliyyәt dayandırılmışdır, fövqәladә 
vәziyyәt elan olunmuşdur. Onlarca dinc insan güllә ilә, qum-
bara ilә öldürülmüşdür, adamların üstünә maşın sürmüşlәr. 
İndiki rejimin yüzlәrlә siyasi rәqibi hәbs olunmuşdur. Prezi-
dentliyә namizәd ev dustağı edilmişdir. Bütün internet bağlan-
mışdır. Bütün televiziya kanalları – yәni dövlәt siyasәtini әks 
etdirmәyәn – bağlanmış, qәzetlәrin fәaliyyәti dondurulmuş, 
siyasi fәaliyyәt dayanmışdır. Fövqәladә rejim şәraitindә parla-
ment sәrbәst toplaşmaq azadlığını mәhdudlaşdıran qanun 
qәbul etmişdir. Necә ola bilәr ki, buna heç bir reaksiya yoxdur, 
amma Azәrbaycanda balaca bir hadisә baş verәn kimi, bizi 
tәnqid etmәyә çalışırlar? Biz nә vaxta qәdәr bununla barışma-
lıyıq? Bu nәyi göstәrir? Birincisi, onu göstәrir ki, bölgәyә ayrı-
seçkiliklә yanaşma davam edir. Biz bunu rәdd edirik, bununla 
barışmırıq vя әdalәtsiz iradları heç vaxt qәbul etmәyәcәyik vә 
etmirik dә. İkincisi, бу onu göstәrir ki, dünya ermәnilярinin 
mövqelәri kifayәt qәdәr güclüdür. Әgәr belә olmasaydı, mәn 
әminәm ki, Ermәnistanda baş vermiş antidemokratik, totalitar 
vә kriminal hәrәkәtlәrә reaksiya tam başqa ъцр olaрды. 

Biz nәticә çıxarmalıyıq. Әlbәttә ki, biz bütün Cәnubi 
Qafqaz ölkәlәrindә baş verәn hadisәlәri yaxından izlәyirik, 
görürük, tәhlil edirik. Etiraf etmәliyik ki, әfsuslar olsun, 
müxtәlif sәbәblәr üzündәn Azәrbaycana olan münasibәt 
әdalәtsizdir. Bunun müxtәlif amillәri var, tarixi amillәr dә 
var. Hamımız bunu yaxşı bilirik. Eyni zamanda, Azәrbayca-
nın müstәqil siyasәti, heç kimin әlindә oyuncaq olmaq istә-
mәmәsi, bizim siyasәtimizin ancaq xalqın iradәsinә söykәn-
mәsi dә bunda axırıncı rol oynamır. 
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İndi bölgәdә tәsir uğrunda mübarizә gedir. Biz isә heç bir 
tәsirin altına düşәn deyilik. Biz özümüz bilirik necә yaşa-
malıyıq, özümüz bilirik ki, ölkәmizi necә qurmalıyıq. Ağır 
vәziyyәtdә yaşayanda kimsә gәlib bizә kömәk edib? Ermәni 
işğalçıları bu bölgәlәri zәbt edәndә kimsә gәlib onları dayan-
dırıb? Onlar dinc insanlara divan tutanda, Xocalı soyqırı-
mını törәdәndә bizi kimsә müdafiә edib? İndi isә gәlsin bizә 
mәslәhәt versin?! Bizә heç kimin mәslәhәti lazım deyil, 
özümüz bilirik ki, necә yaşamaq lazımdır. Biz öz dövlәtimizi 
özümüz qurmuşuq. Ulu öndәr Heydәr Әliyev, demәk olar ki, 
dağılmış Azәrbaycanı öz zәhmәti, öz siyasәti ilә bәrpa etdi, 
әrazi bütövlüyünü müdafiә etdi, parçalanmadan qorudu vә 
әn ağır, çәtin iqtisadi böhrandan çıxarтдı. Bu gün Azәrbay-
can iqtisadi artım baxımından dünyada sürәtlә inkişaf edәn 
ölkәyә çevrilibdir. Budur bizim reallıqlarımız. Bunu biz 
etmişik, siz etmisiniz, Azәrbaycan xalqı edibdir. Azәrbaycan 
xalqı bilir gәlәcәkdә necә yaşayacaq, hansı siyasәti aparacaq 
vә qarşısına hansı mәqsәdlәri qoyacaqdır. 

Mәn sadәcә olaraq, bunu ürәk ağrısı ilә deyirәm ki, әl-
bәttә, hәr bir sahәdә – hәm beynәlxalq münasibәtlәrdә, hәm 
dә mәişәt zәminindә insanlar әdalәtsizliklә üzlәşәndә çox 
üzülürlәr, mәyus olurlar. Әdalәtsizlik әn böyük bәladır vә biz 
onu görәndә bir daha әmin oluruq ki, xoşbәxt gәlәcәyimiz öz 
әlimizdәdir. Biz güclü olmalıyıq, güclü dövlәt yaratmalıyıq. 
Güclü iqtisadiyyat, güclü ordu, güclü infrastruktur, insan-
ların sosial mәsәlәlәrinin hәlli – bütün bu mәsәlәlәr ölkәni 
irәliyә aparır. 

Әziz dostlar, mәn bir daha demәk istәyirәm ki, bütün tәz-
yiqlәrә, bәyanatlara baxmayaraq, biz Ermәnistan–Azәrbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli işindә prinsipial 
mövqeyimizdәn geri çәkilmәyәcәyik. İndi bizi kompromis-
lәrә getmәyә çağırırlar. Biz nәdә kompromisә getmәliyik? 
Dağlıq Qarabağa müstәqillikmi vermәliyik?! Bizdәn bunumu 
tәlәb edirlәr?! Yaxud da, dünyanın siyasәtçilәri bәyan edirlәr 
ki, bu vәziyyәtә görә Ermәnistan vә Azәrbaycan hәr ikisi 
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günahkardır. Bizim günahımız nәdir? Sizin günahınız nәdir? 
Ermәnilәr sizi torpağınızdan qovublar. Bizim günahımız 
budurmu ki, torpağımız işğal altındadır vә dünya mәsәlә-
lәrini hәll edәn ölkәlәr müxtәlif bölgәlәrdә bunları asanlıqla 
hәll edirlәr, amma nә üçünsә bu mәsәlәni hәll etmirlәr? Bizim 
günahımız budur?! Artıq biz elә sәviyyәdәyik ki, bu әda-
lәtsizliyә vә bizә qarşı edilәn tәzyiqlәrә dözmәyәcәyik. Әgәr 
әvvәllәr bizә irad tutanlara bağlı qapılar arxasında sözlә-
rimizi demişiksә, bu gün biz bunu açıq bәyan edirik vә bәyan 
edәcәyik. 

Bir daha demәk istәyirәm ki, bizi prinsipial mövqeyi-
mizdәn heç kim çәkindirә bilmәz. Ermәnistan–Azәrbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişәsi Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü 
çәrçivәsindә hәll olunmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. 
Mәn әminәm ki, o vaxt gәlәcәk vә biz öz әrazi bütövlüyü-
müzü bәrpa edәcәyik. 

Әziz dostlar, mәn sizin hamınızı bu gözәl hadisә müna-
sibәtilә ürәkdәn tәbrik edirәm. Bu gözәl qәsәbәlәrdә, doğma 
Füzuli torpağında xoşbәxt yaşayın. Uşaqlar yaxşı oxusunlar, 
yaxşı şәraitимиз olsun. Mәn bunu arzulayıram vә әminәm ki, 
Rayon Иcra Hakimiyyәti, Dövlәtqaçqınkom vә Azәrbaycan hö-
kumәti sizin yaxşı yaşamağınız üçün әlindәn gәlәni edәcәkdir. 

Sizi bu gözәl hadisә münasibәtilә bir daha tәbrik edirәm, 
sizә cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
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ALİ BAŞ KOMANDAN İLHAM ӘLİYEV  
TӘMAS XӘTTİNDӘ «N» HӘRBİ  
HİSSӘSİNDӘ OLMUŞDUR 
 
18 апрел 2008-ъи ил 

  
Azәrbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin Ali Baş Ko-

mandanı Иlham Әliyev aprelin 18-dә Füzuli rayonunun әrazi-
sindә tәmas xәttindә «N» hәrbi hissәsindә olmuş, әsgәr vә za-
bitlәrlә görüşmüşdür. 

Ali Baş Komandan sәngәrlәri gәzdi, әsgәrlәrin hәrbi hazır-
lıq vәziyyәtini yoxladı. 

Sonra Ali Baş Komandan hәrbi xidmәtdә fәrqlәnәn bir 
qrup әsgәri orden vә medallarla tәltif etdi, onları qiymәtli hә-
diyyәlәrlә mükafatlandırdı. 

Daha sonra prezident İlham Әliyev әsgәrlәrlә çay süfrәsi 
arxasında söhbәt etdi: 

– Mәn sizi mükafatlarla tәltif etdim, sizi tәbrik edirәm. 
Siz düşmәnlә üz-üzә, ön mövqedә yaxşı xidmәt edirsiniz. 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü uğrunda öz xidmәtlәrinizi gös-
tәrirsiniz. Azәrbaycan ordusu son illәr әrzindә hәm peşә-
karlıq, hәm dә maddi-texniki bazasının möhkәmlәnmәsi 
baxımından чох güclәnmişdir. Biz bundan sonra da ordu 
quruculuğuna böyük diqqәt göstәrәcәyik, hәr an hazır olma-
lıyıq ki, öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edәk. 
Vaxtilә Füzulu rayonunun işğal altına düşmәsi nәticәsindә 
bütün әhali rayonu tәrk etmәyә mәcbur olmuşdur. Ancaq  
ХХ ясрин 90-cı illәrinин әvvәllәrindә yaşanan o böhran artıq 
ulu öndәr Heydәr Әliyevin Azәrbaycana rәhbәrliyә gәlişin-
dәn sonra, onun sәylәri nәticәsindә hәll olunandan sonra 
müharibәdә dә dönüş yaranmışdı vә bizim ordumuz 1993-cü 
ilin sonunda Füzuli rayonunun böyük bir hissәsini işğalçılar-



 301

dan azad etmişdir. O cümlәdәn bu bölgәni, Horadiz qәsәbә-
sini – indi biz Horadizә şәhәr statusu vermişik. Bunun nәti-
cәsindә әhalinin әksәriyyәti bu gün rayonda mәskunlaş-
mışdır. Yeni qәsәbәlәr salınır, yeni evlәr tikilir. Yәni bu onu 
göstәrir ki, Azәrbaycan Ordusu öz doğma torpaqlarını 
işğalçılardan azad etmәyә qadirdir vә biz 1993-cü ilin sonun-
da bunu etmişik. Amma ondan sonra atәşkәs sazişi bağlandı 
vә müharibәnin birinci mәrhәlәsi başa çatdı. Лакин müharibә 
qurtarmayıbdır. Biz müharibә şәraitindә yaşayırıq vә belә 
olan halda, ilk növbәdә, ordu potensialımızı güclәndirmәli-
yik. Bizim dövlәt xәrclәrimizdә hәrbi xәrclәr birinci yerdәdir 
vә bütün başqa sahәlәrә ayırdığımız xәrclәri хейли üstәlәyir. 
Ölkәmiz qarşısında böyük işlәr dayanır – iqtisadi, sosial 
mәsәlәlәr, insanların hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması, 
qaçqınların vә mәcburi köçkünlәrin yeni qәsәbәlәrә köçü-
rülmәsi – bütün bunları biz edirik. 

Ancaq әn başlıca vәzifә bizim hәrbi potensialımızı, ordu 
potensialımızı, müdafiә potensialımızı güclәndirmәkdir. Bәli, 
bu, böyük vәsait, böyük maddi imkanlar tәlәb edir. Amma 
biz bunu edirik. Bu yaxınlarda Ermәnistan tәrәfi bәyan 
etmişdir ki, Azәrbaycan neft pullarını silah alınmasına xәrc-
lәyir, silahlanma aparır. Birincisi, biz öz pulumuzu xәrclә-
yirik. Burada hәm neftdәn, hәm dә qeyri-neft sektorunun 
inkişafından әldә olunan gәlirlәr var. Ermәnistandan fәrqli 
olaraq, biz son dörd il әrzindә dövlәt xәrclәrimizi on dәfә 
artırmışıq, müdafiә xәrclәrimizi on dәfә artırmışıq vә bu 
yaxınlarda yenә dә onları artıracağıq. İkincisi, Ermәnistan 
rәhbәrliyi getsin öz qәpik-quruşunu saysın. Hәr halda, Er-
mәnistandan fәrqli olaraq, biz heç kimin forpostu deyilik. 
Biz öz vәsaitimizi xәrclәyirik vә haraya, necә xәrclәyirik, bu 
bizim öz işimizdir. Biz müstәqil dövlәtik, Ermәnistandan 
fәrqli olaraq, sәrhәdlәrimizi dә xarici sәrhәd qoşunları yox, 
öz әsgәrlәrimiz qoruyur. Onlardan fәrqli olaraq bizim iqti-
sadi vә sәnaye potensialımız da öz әlimizdәdir. Ermәnistan-
dan fәrqli olaraq, biz dünyanı gәzib-dolaşmırıq ki, kimsә 
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bizә kömәk etsin. İki ölkә arasında prinsipial fәrq bundan 
ibarәtdir. 

Atәşkәs sazişi bağlanandan sonra ölkәmizi demokratik 
әsaslarla inkişaf etdirmişik, iqtisadiyyatımızı güclәndirmişik, 
sosial mәsәlәlәri hәll etmişik, ordumuzu güclәndirmişik. 
Onlar isә bu müddәt әrzindә yenidәn yarımmüstәmlәkә 
vәziyyәtinә düşmüşlәr. Bir dә demәk istәyirәm ki, bizim nәyi 
haraya xәrclәyәcәyimizin heç kimә aidiyyәti yoxdur. İlk növ-
bәdә, torpaqlarımızı xarici dәstәk hesabına, qeyri-әdalәtli 
döyüşdә zәbt edәn qüvvәlәrә bunun heç bir aidiyyәti yoxdur. 
Biz ordumuzu güclәndiririk, güclәndirәcәyik, bunun üçün nә 
lazımdırsa edәcәyik vә torpaqlarımızın azad olunması uğ-
runda bütün tәdbirlәri görәcәyik. Bunu etmәk üçün hәm 
siyasi, hәm xalqla iqtidar arasında birlik lazımdır, hәm iqti-
sadi inkişaf, hәm dә ordu potensialı lazımdır. Azәrbaycanda 
bu gün bunların hamısı var. Peşәkar ordu yaradılır vә peşә-
kar hәrbçilәr yetişdirilir. 

Siz birinci sıradasınız, ön mövqelәrdәsiniz, düşmәnlә üz-
üzәsiniz. İlk növbәdә doğma Vәtәnimizin tәhlükәsizliyi, әrazi 
bütövlüyümüzün bәrpası mәsәlәlәridir. Bizim gәnclәrimiz 
vәtәnpәrvәrlik ruhunda tәrbiyә alırlar vә belә dә olmalıdır. 
Arzu edirәm ki, bundan sonra da siz xidmәtdә беля fәrq-
lәnәsiniz, böyük dövlәt mükafatlarına layiq olasınız vә Vәtәn 
uğrunda fәal xidmәtlәr göstәrәsiniz. 

Bu il biz ordumuzun yaranmasının 90-cı ildönümünü 
qeyd edәcәyik. Mәn göstәriş vermişәm ki, bu yubiley Azәr-
baycanda çox geniş qeyd olunsun vә әlbәttә ki, bu tәdbirlәr 
içәrisindә әsas hadisә hәrbi parad olacaqdır. Bu barәdә mәn 
bir müddәt bundan әvvәl Müdafiә Nazirliyinә göstәriş ver-
mişәm vә onlar indi hazırlıq işlәri aparırlar. Uzun illәrdir ki, 
Azәrbaycanda hәrbi paradlar keçirilmir. Düzdür, hәr il biz 
Milli Ordumuzun yaranma günü әrәfәsindә Heydәr Әliyev 
adına Ali Hәrbi Mәktәbdә hәrbçilәrlә görüşürük vә bu günü, 
tarixi günümüzü qeyd edirik vә o tәdbirlәr zamanı son illәr 
әrzindә aldığımız hәrbi texnikanın bir hissәsi – hәrbi tәyya-
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rәlәr, vertolyotlar nümayiş etdirilir. Siz dә yәqin ki, televi-
ziya ilә bunları görmüsünüz. Ancaq mәn hesab edirәm ki, bu 
dәfә biz ölkәmizin әn böyük meydanında – Azadlıq mey-
danında hәrbi parad keçirәcәyik. Hәm öz qüdrәtimizi, hәrbi 
gücümüzü göstәrәk, hәm dә bütün Azәrbaycan xalqı bunu 
görsün, bizim dostlarımız buna sevinsin, düşmәnlәrimiz dә 
başa düşsünlәr ki, Azәrbaycan bölgәdә әn güclü orduya 
malik olan ölkәdir. Burada bütün cәhәtlәrdәn – hәm pe-
şәkarlıq baxımından, hәm dә texnika baxımından әn güclü 
hәrbi potensial bizdәdir, әn güclü ordu bizdәdir. Mәn әmi-
nәm ki, paradın keçirilmәsi vә ümumiyyәtlә, Azәrbaycanda, 
Azәrbaycan cәmiyyәtindә orduya, hәrbçilәrә, әsgәrlәrә, 
zabitlәrә qayğının, hörmәtin artması sayәsindә biz hәm 
vәtәnpәrvәrlik ruhunda tәrbiyә olunan gәnclәrimizi düzgün 
yola yönәltmiş oluruq, hәm dә ki, bütövlükdә ölkәmizi 
güclәndiririk. Hәr bir ölkәnin uğurlu, hәrtәrәfli inkişafı üçün 
onun ordu potensialı başlıca rol oynayır. Elә ölkә yoxdur ki, 
inkişaf etmiş ölkә sayılsın, ancaq zәif ordusu olsun. 
Mümkün deyil. Eyni zamanda, kasıb ölkәdә heç vaxt güclü 
ordu ola bilmәz. Bax, ona görә biz öz iqtisadi gücümüzü 
artırırıq – iqtisadi islahatlar, böyük quruculuq-abadlıq işlәri, 
sosial mәsәlәlәrin hәlli, insanların rifah halının yaxşılaşması. 
Eyni zamanda, bundan daha da vacib olan ordu quruculuğu 
mәsәlәlәrinә diqqәt göstәririk vә göstәrәcәyik. Siz bilirsiniz 
ki, mәn dәfәlәrlә bu mәsәlәlәrlә bağlı müşavirәlәr keçir-
mişәm, hәrbçilәrlә görüşmüşәm, bütün ön mövqelәrdә olmu-
şam – Tәrtәr istiqamәtindә, Ağdam istiqamәtindә, bu gün dә 
Füzuli rayonunun әrazisindә. Mәn özüm şәxsәn bütün bu 
işlәrә nәzarәt edirәm vә tam qәtiyyәtlә deyә bilәrәm ki, bu 
gün Azәrbaycan Ordusu öz doğma torpaqlarını hәrbi yolla 
azad etmәyә qadirdir. Biz sadәcә, hәlә ki,  mәsәlәнин sülh 
yolu ilә hәll olunмасына ümid edirik. Düzdür, ümidlәr 
getdikcә azalır, ancaq hәlә ki, tam azalmayıbdır. Bununla 
bәrabәr, baxmayaraq ki, bu vaxta qәdәr çox böyük hәrbi 
potensial yaratmışıq, ancaq onu daha da güclәndirmәliyik. 
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Bu yaxınlarda mәn Nazirlәr Kabinetinin iclasında hökumәt 
qarşısında vәzifә qoymuşam ki, builki dövlәt büdcәsinә 
әlavәlәr edilsin vә hәrbi xәrclәr 1 milyard 300 milyon 
dollardan tәxminәn 2 milyard dollara qaldırılsın. Bu isә 
Ermәnistanın bütün dövlәt xәrclәrinә bәrabәrdir. Mәn bu 
vәzifәni bir neçә il bundan әvvәl qarşıya qoymuşam vә 
demişәm ki, Azәrbaycanın hәrbi xәrclәri Ermәnistanın bütün 
dövlәt büdcәsinә bәrabәr olmalıdır. Bu gün biz bunu tәmin 
edirik. 

Sizә isә mәn bundan sonra da Vәtәn uğrunda xidmәtdә 
uğurlar arzulayıram. Şәrәfli işdir, hәm әsgәrlәr vә gizirlәr, 
hәm dә zabitlәr üçün bundan şәrәfli iş ola bilmәz. Bir daha 
demәk istәyirәm ki, arzu edirәm, siz bundan daha böyük 
mükafatlara layiq olasınız vә gәlәcәkdә hansı sahәlәrdә 
çalışмаьыныздан асылы олмайараг öz işinizlә Azәrbaycanın 
inkişafına töhfәnizi verәsiniz. 

Sağ olun. 
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HORADİZ ŞӘHӘRİNDӘ HEYDӘR ӘLİYEV 
MUZEYİ İLӘ TANIŞLIQ  
 

Щорадиз 
 
18 aprel 2008-ci il   

 
Hәmin gün Horadiz şәhәrinә gәlәn dövlәtimizin başçısı 

Heydәr Әliyev muzeyindә oldu. 
Burada rayon ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri prezidenti 

sәmimiyyәtlә qarşıladılar. 
Prezident İlham Әliyev muzeyin rәmzi açılışını bildirәn lenti 

kәsdi, eksponatlarla tanış oldu. Muzeydә ümummilli lider 
Heydәr Әliyevin hәyat vә fәaliyyәtinә, hәlә sovet dövründә Azәr-
baycana rәhbәrlik etdiyi illәrdә Füzuli rayonuna sәfәrlәrinә dair 
fotoşәkillәr, dahi şәxsiyyәtә hәsr olunmuş kitablar toplanmışdır. 

Dövlәtimizin başçısı muzeyin Xatirә kitabına ürәk sözlәrini 
yazdı. 

Sonra prezident İlham Әliyev rayon ictimaiyyәtinin 
nümayәndәlәri ilә söhbәt etdi. 

H o r a d i z   s a k i n i: Bizim sevincimizin hәddi-hüdudu 
yoxdur. Çünki ulu öndәrimizin layiqli davamçısı rayonumu-
za gәlmişdir. Arzu edirәm ki, bu gәlişiniz uğurlu vә bәrәkәtli 
olsun. Dünәnki yağış, bugünkü günәş bütün bu uğurdan xә-
bәr verir. Hazırda yaşadığımız bu әrazi 1994-cü ildә ulu ön-
dәrimizin sәyi nәticәsindә düşmәn tapdağından azad olun-
muşdur. Biz çox sevinirik ki, Siz bu yerlәri abadlaşdırır, 
inkişaf etdirir vә gülüstana döndәrirsiniz. Sizin sәrәncamınız-
la yeni qәsәbәlәr salındı, çadır şәhәrciklәri lәğv olundu vә biz 
abad qәsәbәlәrә köçdük. Rahat, geniş, işıqlı otaqlarda yaşa-
maq, yurdumuzun gözәl, tәmiz havasını udmaq, suyunu iç-
mәk hamımızın arzusu idi. İnanırıq ki, bizim әn böyük 
arzumuz da gerçәklәşәcәk, yәni işğal altında olan bütün tor-
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paqlarımız Sizin hәrtәrәfli, mәqsәdyönlü fәaliyyәtiniz nәti-
cәsindә düşmәn tapdağından azad olunacaqdır. 

Mәn hamımızın әzizi, bütün xalqımızın dәrin mәhәb-
bәtini vә hörmәtini qazanmış Mehriban xanımın da hәrtә-
rәfli fәaliyyәtini qeyd etmәk istәyirәm. Biz onunla, Sizinlә 
fәxr edirik ki, xalqımızı hәqiqәtәn işıqlı gәlәcәyә aparırsınız. 
Qarşıdan prezident seçkilәri gәlir. Mәn rayonumuzun bütün 
ziyalıları adından әminliklә vә qәtiyyәtlә bildirirәm ki, 
füzulililәr artıq öz seçimini ediblәr. Siz bizim daimi vә әbәdi 
prezidentimizsiniz. Füzulililәr Sizә inanırlar, Sizinlәdirlәr vә 
Sizi hәmişә dәstәklәyirlәr. Siz bu sevgini, bu mәhәbbәti öz 
sәmimiyyәtinizlә, işgüzarlığınızla vә daim xalqın içindә ol-
mağınızla qazanmısınız. Ulu Tanrı kömәyiniz olsun. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Sağ olun, tәşәkkür edirәm sizә. Mәn 
gәlmişәm ki, sizinlә görüşüm, sizә öz hörmәt vә mәhәbbәtimi 
ifadә edim, sizi dәstәklәyim. Siz ağır vәziyyәtdә yaşamış 
insanlarsınız. Qeyd etdiyiniz kimi, bu әrazi işğal altında idi. 
Ermәnilәr bu bölgәni dә işğal etmişdilәr. Ondan sonra bizim 
ordumuz Horadiz qәsәbәsini işğalçılardan azad etdi. Bu 
qәsәbәyә olunan yardımlar bundan sonra da davam etdirilә-
cәkdir. Horadizә şәhәr statusu verilibdir. Horadizin inkişafı 
üçün, bütövlükdә işğaldan azad olunmuş әrazilәrin inkişafı 
üçün vәsait ayrılmışdır vә yenә dә ayrılacaqdır. Bütün çadır 
şәhәrciklәri lәğv edilib vә onların әvәzindә yeni gözәl 
qәsәbәlәr tikilibdir. Bu onu göstәrir ki, bizim imkanlarımız 
var. Bütün әrazilәr işğaldan azad olunandan sonra biz hәmin 
yerlәri cәnnәtә çevirәcәyik. Biz bütün dağıdılmış rayonları 
bәrpa edәcәyik, yüksәk sәviyyәdә evlәr, mәktәblәr, xәstәxa-
nalar tikilәcәkdir. Yeni istifadәyә verilmiş qәsәbәlәrin timsa-
lında görürük ki, nәyi biz edәcәyik. Mәn şadam ki, burada 
işlәr çox yaxşı gedir, abadlıq, inkişaf var. Daha da sürәtlә 
getmәlidir vә Füzuli rayonunun inkişafına xüsusi diqqәt 
göstәrilmәlidir. Siz düşmәnlә üz-üzә yaşayırsınız. Sizin kәnd-
lәrinizin bir hissәsi tәmas xәttinә lap yaxınlıqda yerlәşir. Yә-
ni burada yaşamaq böyük cәsarәt tәlәb edir, böyük fәda-
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karlıq, vәtәnpәrvәrlik tәlәb edir. Bütün bu tәhlükәlәrә bax-
mayaraq, siz burada öz doğma torpaqlarınızda yaşayır, ya-
radır, bu yerlәri abadlaşdırır, uşaqları böyüdürsünüz, Azәr-
baycanı inkişaf etdirirsiniz. Ona görә siz böyük hörmәtә 
layiq insanlarsınız. Bütün Azәrbaycan ictimaiyyәti bunu bil-
mәlidir vә bilir. 

Mәn buraya çoxdan gәlmәk istәyirdim, ancaq eyni za-
manda, istәyirdim ki, buraya gәlәndә yaxşı, xoş tәdbirlәrdә 
iştirak edәk. Bu gün belә tәdbirlәr baş verәcәk – qәsәbәlәrin 
açılışıdır, sosial obyektlәrin tәmәlqoymasıdır. Hәm Tibb 
mәrkәzinin, hәm dә elektrik stansiyasının tәmәlinin qoyul-
ması bu bölgәnin abadlaşmasına böyük dәstәk olacaqdır. 

Sizә cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Bilin ki, mәn bun-
dan sonra da rayonun inkişafına öz kömәyimi göstәrәcәyәm. 

 
Heydәr Әliyev parkı ilә tanışlıq 

 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә Horadiz 

şәhәrindәki Heydәr Әliyev parkı ilә tanış olmuşdur. 
Dövlәtimizin başçısına 3 hektar sahәsi olan parkda 

görülmüş yenidәnqurma işlәri barәdә mәlumat verildi. Ermәni 
işğalından azad olunduqdan sonra bәrpa edilmiş Horadiz 
şәhәrinin yaraşıqlı guşәsi olan park yaşıllığı ilә diqqәti cәlb 
edir. Burada quraşdırılmış fәvvarә parkın görkәmini daha da 
gözәllәşdirir. 

Prezident İlham Әliyev ümummilli lider Heydәr Әliyevin 
parkda ucaldılmış abidәsini ziyarәt edәrәk, юнцня gül dәstәsi 
qoydu. 

Dövlәtimizin başçısına rayonda sosial-iqtisadi inkişafla 
bağlı görülәn işlәr barәdә dә mәlumat verildi. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
БЕЙЛЯГАН РАЙОНУНДА  

 
Beylәqan   
 
18 aprel 2008-ci il   
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә Fü-

zuli vә Horadiz şәhәrinә sәfәrini başa çatdırdıqdan sonra 
Beylәqan rayonuna gәlmişdir. 

Beylәqan şәhәrinin mәrkәzindәki Heydәr Әliyev adına 
parkda rayon sakinlәri dövlәtimizin başçısını hәrarәtlә qar-
şıladılar. Beş hektara yaxın sahәsi olan parkda müxtәlif növ 
dekorativ bitkilәr, çoxlu gül kolları әkilmiş, fәvvarә, uşaq ka-
rusellәri, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Burada 
sakinlәrin istirahәti üçün hәr cür şәrait, o cümlәdәn әylәncә 
mәrkәzi yaradılmışdır. 

Prezident İlham Әliyev ulu öndәr Heydәr Әliyevin parkda 
ucaldılmış abidәsini ziyarәt edәrәk юнцня  gül dәstәsi qoydu. 

 
Heydәr Әliyev muzeyinin açılışında 

 
Aprelin 18-dә Beylәqan şәhәrindә Heydәr Әliyev muze-

yinin açılışı olmuşdur. 
Prezident İlham Әliyev ulu öndәrin adını daşıyan parkda 

yerlәşәn muzeyin rәmzi açılışını bildirәn lenti kәsdi. Dюv-
lәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, 200 kvadratmetrdәn 
çox sahәsi olan muzeyin salonlarında Heydәr Әliyevin res-
publikaya rәhbәrliyinin birinci dövrünü vә müstәqil Azәrbay-
canın prezidenti olduğu illәri әks etdirәn fotoşәkillәr vardır. 
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Heydәr Әliyev beş dәfә – 1971, 1976, 1980, 1993 vә 1994-cü 
illәrdә Beylәqanda sәfәrdә olmuşdur. 

Muzeydә hәmin sәfәrlәrlә bağlı eksponatlar ayrıca guşәdә 
toplanmışdır. 

Dövlәtimizin başçısı muzeylә yaxından tanış oldu, Xatirә 
kitabına ürәk sözlәrini yazdı. 

 
Beylәqan rayonuna tәbii qazın verilmәsi  

bәrpa olunmuşdur 
 

Uzun illәr davam edәn fasilәdәn sonra, aprelin 18-dә Bey-
lәqan rayonuna tәbii qazın verilmәsi bәrpa olunmuşdur. 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev bu münasibәtlә 
keçirilәn mәrasimdә iştirak etmişdir. 

«Azәriqaz» Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәtinin sәdri Әlixan 
Mәlikov rayona tәbii qazın verilmәsi ilә bağlı dövlәtimizin 
başçısına mәlumat verdi. Bildirildi ki, rayonun qaz tәchizatı 
1990-cı ildәn dayandırılmışdı. Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlәt Proqramı çәrçivәsindә rayona 3,2 kilometr 
uzunluğunda qaz xәtti çәkilmişdir. İlkin mәrhәlәdә 500 ailә 
mavi yanacaqla tәmin olunmuş, bütün mәnzillәrә sayğaclar 
qoyulmuşdur. Qarşıdakı illәrdә rayonun «Şәfәq» vә RTS qәsә-
bәlәrinә qaz verilәcәkdir. 

Prezident İlham Әliyev rayona qazın verilmәsini bildirәn 
mәşәli alovlandırdı, bu әlamәtdar hadisә münasibәtilә keçirilәn 
mәrasimdә nitq söylәdi. 

 
Beylәqana tәbii qazın verilmәsinin bәrpa 

edilmәsi mәrasimindә nitq 
 
Әziz dostlar! 
Әziz bacılar vә qardaşlar! 
Mәn sizin hamınızı ürәkdәn salamlayıram. Bu gün 

Beylәqan rayonunun hәyatında çox gözәl, әlamәtdar bir 
gündür. Uzun fasilәdәn sonra rayona tәbii qazın verilmәsi 
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bәrpa olunubdur. Bu münasibәtlә sizi ürәkdәn tәbrik edi-
rәm. 20 ilә yaxındır ki, Beylәqana tәbii qazın verilmәsi da-
yandırılmışdı. Әlbәttә, hamımız yaxşı bilirik ki, tәbii qazın 
olmaması insanlara әlavә problemlәr yaradır. Hәm sosial 
mәsәlәlәrin hәllinә, hәm dә iqtisadi inkişafa, sәnaye sahә-
sindәki uğurlara böyük problemlәr yaradır. 

«Azәriqaz» bu qaz xәttinin çәkilişi üçün çox fәal işlәdi vә 
böyük işlәr gördü. Son illәr әrzindә bütövlükdә ölkәmizin hәr bir 
yerinә tәbii qazın verilmәsi bәrpa olunur vә hәtta tarixdә heç vaxt 
qazlaşdırılmayan bölgәlәrә dә qaz xәtlәri çәkilir. Biz bunu ona 
görә edirik ki, Azәrbaycanda bütün bölgәlәrin inkişafı daha da 
sürәtlә getsin, insanların sosial problemlәri hәll olunsun, onları 
narahat edәn mәsәlәlәr tezliklә öz hәllini tapsın. Bu gün Beyl-
әqanda 500 abonentә qazın verilmәsi bәrpa olunubdur. Bu sadәcә 
olaraq, başlanğıcdır, birinci mәrhәlәdir. Ondan sonrakı mәrhә-
lәlәrdә daha 500 abonentә qaz verilәcәkdir. Gәlәcәkdә Azәrbay-
canda qaz hasilatı artdıqca vә şәbәkә yarandıqca, әlbәttә, biz 
çalışacağıq ki, bütün әhalini tәbii qazla tәmin edәk. 

Bu gün Azәrbaycanda qazlaşdırma bütövlükdә yüksәk 
sәviyyәdәdir. Ölkәmizin 80 faizi qazla tәmin olunub.  

Çalışmalıyıq ki, bu rәqәmi artıraq vә bunu etmәk üçün 
imkanlarımız var. Azәrbaycan indi böyük hәcmdә qaz hasil 
edәn ölkәyә çevrilibdir. Bütün bu uğurların sәbәbkarı ulu 
öndәr Heydәr Әliyevdir. Mәhz onun fәaliyyәti nәticәsindә, o 
cümlәdәn onun tәşәbbüsü ilә icra olunan Azәrbaycanın yeni 
neft strategiyası sayәsindә biz bütün bu uğurlara nail ola 
bilmişik. 1994-cü ildә birinci neft müqavilәsi imzalanmışdır, 
1996-cı ildә isә «Şahdәniz» qaz yatağının istismarı üzrә böyük 
müqavilә bağlanmışdır. Әgәr o vaxt bu cәsarәtli vә müdrik 
addımlar atılmasaydı, bu gün Azәrbaycanın nәinki enerji 
sahәsindә, bütövlükdә, inkişafını tәsәvvür etmәk çәtin olardı. 

Siz yaxşı bilirsiniz ki, indi dünyada enerji amili gündәliyin 
birinci sıralarındadır. Ölkәlәrin müstәqilliyi, inkişafı vә tәh-
lükәsizliyi daha çox enerji daşıyıcılarının olması ilә bağlıdır. 
Azәrbaycan qәdim neft ölkәsidir vә bizim çox zәngin neft-qaz 
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yataqlarımız vardır. Ancaq onları işә salmaq, investisiyalar 
gәtirmәk, neft, qaz kәmәrlәri çәkmәk böyük müdriklik, böyük 
siyasәt tәlәb edirdi. Ulu öndәr Heydәr Әliyevin bütün bu 
sahәdәki addımları Azәrbaycanın inkişafına, müstәqilliyi-
mizin möhkәmlәnmәsinә yönәldilmişdi. 

Bu gün biz özümüzü enerji resursları ilә tәmin edirik. İndi 
Azәrbaycan enerji tәhlükәsizliyi baxımından dünya üçün, 
Avropa üçün әvәzolunmaz ölkәyә çevrilmişdir vә bu, tәbii ki, 
bizә әlavә imkanlar yaradır. Biz bu amillәrdәn çox böyük 
sәriştә ilә istifadә edirik vә öz müstәqilliyimizi güclәndiririk. İlk 
növbәdә, ölkәmizin enerjiyә olan tәlәbatı, demәk olar ki, tam 
şәkildә ödәnilir. Әvvәllәr elektrik enerjisinin verilmәsindә olan 
fasilәlәr bu gün, demәk olar ki, yoxdur. Hәtta әn sәrt keçәn qış 
mövsümündә dә bu baxımdan vәziyyәt qәnaәtbәxş idi. Nәzәrә 
alsaq ki, Azәrbaycanda son illәr әrzindә bir neçә elektrik stan-
siyası tikilmişdir vә növbәti illәrdә әlavә stansiyalar tikilәcәk, 
qaz xәtlәri çәkilir, qazpaylayıcı şәbәkә yaradılır – bu demәyә 
әsas verir ki, Azәrbaycan hәm öz tәlәbatını maksimum dәrәcә-
dә ödәyәcәk, hәm dә qonşu ölkәlәr, Avropa ölkәlәri üçün eti-
barlı tәrәfdaşa çevrilәcәkdir. Bu bizә hәm iqtisadi dividend 
gәtirir, hәm dә siyasi çәkimizi artırır. 

Azәrbaycan artıq dünyada böyük hörmәtә malik olan bir 
ölkәdir. Bizim xarici siyasәtimiz çox açıqdır, sәmimidir vә 
Azәrbaycan xalqının milli maraqlarına әsaslanır. Biz iqtisadi 
inkişafa nail ola bilmişik. Son dörd il әrzindә iqtisadi inkişaf 
baxımından әn sürәtlә inkişaf edәn ölkәyik. Bunun nәticәsin-
dә Azәrbaycanda çoxsaylı proqramlar icra olunur vә insan-
ları narahat edәn mәsәlәlәr aradan qaldırılır. Bax, bu gün biz 
görürük ki, uzun illәr, 20 ilә yaxın müddәtdә qazsız qalan 
Beylәqan әhalisi indi tәbii qazla tәmin olunur. 

Biz enerji sektorundakı uğurlarla, әlbәttә ki, fәxr edә 
bilәrik. Amma bizim әsas vәzifәmiz Azәrbaycanın hәrtәrәfli 
inkişaf etdirilmәsidir. Biz indi elә mәrhәlәdәyik ki, ölkә-
mizdә quruculuq-abadlıq işlәri dünya sәviyyәsindә aparıl-
malıdır. Yaradılan bütün infrastruktur, yeni müәssisәlәr, 
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fabriklәr dünya sәviyyәsindә olmalıdır. Bunu etmәk üçün 
bizdә imkanlar var. Büdcәmiz, dövlәt investisiya xәrclәri 
ildәn-ilә artır. Son dörd il әrzindә biz dövlәt xәrclәrimizi 10 
dәfә artıra bilmişik vә bu yaxınlarda yenә dә bu mәsәlәyә 
baxılacaqdır, әlavә xәrclәr nәzәrdә tutulmuşdur. 

Bildiyiniz kimi, dörd ildәn artıqdır regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlәt Proqramı icra olunur. Proqram, demәk olar ki, 
98 faiz yerinә yetirilib vә qalan mәsәlәlәr ilin sonuna qәdәr tam 
hәll edilәcәkdir. Ancaq bu illәr әrzindә proqrama daxil edilәn 
mәsәlәlәr dә kifayәt qәdәrdir. Әvvәllәr nәzәrdә tutulmamış 
böyük infrastruktur layihәlәri, elektrik stansiyaları, qaz xәtlәri, 
su kәmәrlәri, yollar, fabriklәr, zavodlar – bütün bunlar Azәr-
baycanı inkişaf etdirәn amillәrdir. 

Bu yaxınlarda Nazirlәr Kabinetinin birinci rübün yekun-
larına hәsr edilmiş iclasında bütün iqtisadi göstәricilәr bir 
daha sәslәndi. Xüsusilә sevindirиъи щал odur ki, bölgәlәrdә iş 
yerlәri açılır, infrastruktur layihәlәri hәyata keçirilir vә Azәr-
baycanın bölgәlәri inkişaf edir. Bizim mәqsәdimiz ondan 
ibarәtdir ki, hәr bir qәsәbә, kәnd, hәr bir rayon mәrkәzi inki-
şaf etsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, mәktәblәr, xәstә-
xanalar tikilsin, bütün sosial infrastruktur yenilәşsin, yeni 
yollar çәkilsin. İnsanların yaxşı yaşaması üçün bütün lazımi 
tәdbirlәr görülmәlidir. Әlbәttә ki, bunu etmәk üçün bizim iq-
tisadi potensialımız daha da güclәnmәlidir. Biz qısa müddәt 
әrzindә buna nail ola bilmişik. Bir daha demәk istәyirәm, 
heç bir başqa ölkәdә bunu görmәk mümkün deyil –  dövlәt 
xәrclәri 10 dәfә artsın, 600 mindәn çox iş yeri açılsın, yox-
sulluğun sәviyyәsi bu qәdәr aşağı düşsün vә ölkәdә böyük 
quruculuq işlәri aparılsın. Onu da demәk istәyirәm ki, bütün 
bunları biz özümüz etmişik. Azәrbaycan xalqı öz iradәsini, öz 
istedadını nümayiş etdirәrәk buna nail ola bilmişdir. 

Biz müstәqil ölkәyik, müstәqil siyasәt aparırıq. Hәm xarici 
siyasәtdә, hәm daxili siyasәtdә, iqtisadi siyasәtdә, enerji 
sahәsindәki siyasәtimizdә bizim xәttimiz açıqdır, aydındır vә 
Azәrbaycan xalqının maraqlarının tam şәkildә tәmin olun-
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masına yönәldilibdir. Eyni zamanda, bizә dost olan ölkәlәrlә dә 
sәmәrәli işlәyirik vә son illәr әrzindә daha da çox müttәfiqlәr 
qazanmışıq. Azәrbaycan dünyada böyük hörmәtlә qarşılaнır. 
Beynәlxalq tәşkilatlarda bizim imkanlarımız artır, yerlәşdiyi-
miz bölgәdә imkanlarımız genişlәnir, nüfuzumuz artır vә Azәr-
baycan artıq bölgәnin lideri adını qazana bilmişdir. Biz növbәti 
illәrdә bütün bu uğurları daha da möhkәmlәndirmәliyik. 
Növbәti illәr üçün dә açıq-aydın proqramlarımız var. Necә ki, 
2004-cü ilin fevral ayında regional inkişaf proqramını qәbul 
etdik vә demәk olar ki, onu 5 il keçmәdәn icra etdik. Eyni 
qaydada 2009–2013-cü illәr üzrә Dövlәt Proqramı hazırlanır. 
Bu proqram yenә dә bütün ölkәni әhatә edәcәk, bütün bölgә-
lәrdә çatışmayan cәhәtlәrin aradan qaldırılması üçün praktik 
tәdbirlәr nәzәrdә tutulacaqdır. Proqramda hәr bir rayonun, hәr 
bir qәsәbәnin vә hәr bir kәndin problemlәri öz әksini tapa-
caqdır. Onlar hәm proqramda göstәrilәcәk, hәm dә icra 
mexanizmi vә maliyyә mәnbәlәri müәyyәn edilәcәkdir. Bizim 
proqramlar konkretdir, onlar tәbliğat naminә qәbul olunmur, 
şüarlardan kәnardır. Biz konkret proqramlar icra edirik vә 
bundan sonra da edәcәyik. 

Azәrbaycanın bütün bölgәlәrinin inkişafı bizim üçün әn 
vacib mәsәlәdir. Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı – mәn bu ya-
xınlarda bu barәdә bir daha fikirlәrimi söylәmişәm – әrzaq 
tәhlükәsizliyi bütün ölkәlәr üçün indi bir nömrәli problemdir. 
Dünyada әrzaq mәhsullarının qiymәti 40–50 faiz, bәzi hal-
larda 100 faiz artmışdır. Bunun sәbәblәri var. İlk növbәdә, 
neftin qiymәtinin bahalaşması, dolların mәzәnnәsinin aşağı 
düşmәsi, demәk olar ki, bütün ölkәlәrdә bahalaşmaya sәbәb 
olubdur. O cümlәdәn Azәrbaycanda da bunu hiss edirik, 
görürük vә bu bizi çox narahat edir. Düzdür, biz bazar iqtisa-
diyyatı şәraitindә yaşayırıq vә bazar özü hәr şeyi tәnzimlәyir. 
İstehlakla istehsal arasında tarazlıq, tәbii ki, mövcuddur. Eyni 
zamanda, tәkliflә tәlәbat arasında da tarazlıq var. Yәni bazar 
iqtisadiyyatı prinsiplәri bunu tәnzimlәyir. Amma yoxsul tәbә-
qә, kasıblar da var. Hәlә ki, yoxsulluğu tam aradan götürә 
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bilmәmişik. Bahalaşma kasıbların hәyat sәviyyәsinә çox ciddi 
vә mәnfi tәsir göstәrir. Ona görә hökumәtә göstәriş verilmişdir 
ki, qısa müddәt әrzindә konkret tәdbirlәr planı hazırlanıb 
tәqdim edilsin. Biz bu mәsәlә ilә ciddi mәşğul olmalıyıq. 

Yenә dә deyirәm ki, bahalaşma artıq bütün dünya üçün 
bir problemdir. Amma bu bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Yәni 
biz öz problemlәrimizi hәll etmәliyik. Elә etmәliyik ki, 
insanların hәyat sәviyyәsi ildәn-ilә yaxşılaşsın. Biz maaşları, 
pensiyaları artırırıq. İlin әvvәlindәn minimum әmәkhaqqını 
60 manata qaldırmışıq, bu yaxınlarda, gәlәcәkdә dә artı-
racağıq. Hәr il pensiyalar vә әmәkhaqqı iki dәfә artırılır. 
Hәlә ki, minimum әmәkhaqqı vә pensiya bizi tәmin edә 
bilmәz. Ancaq inkişaf da göz qabağındadır, bunlar bir neçә 
dәfә artmışdır. 

Әziz dostlar, bir sözlә, bölgәlәrin inkişafı, sahibkarlığın, 
qeyri-neft sektorunun inkişafı, yeni zavodların, fabriklәrin 
tikilmәsi – bu, Azәrbaycanı inkişaf etdirәn әsas amillәrdir. 
Bunuн üçün dövlәt öz tәrәfindәn lazımi tәdbirlәri görür – 
infrastruktur layihәlәri, kreditlәr vә sahibkarlara dәstәk. 
Yerlәrdә isә, әlbәttә, qәbul edilmiş bütün qәrarlar icra olun-
malıdır, tәşәbbüskarlıq göstәrilmәlidir. Mövcud olan prob-
lemlәri yerlәrdә insanlar daha yaxşı bilir, onların hәlli yol-
larını daha yaxşı araşdırırlar vә biz dә verilәn tәkliflәr 
әsasında öz siyasәtimizi davam etdirәcәyik. 

Bu gözәl gündә mәn sizin hamınızı bir daha ürәkdәn 
salamlamaq, tәbrik etmәk istәyirәm. Bu gün yanan bu mәşәl 
inkişafın simvoludur. Gәlәcәkdә görülәcәk işlәr vә bizim 
bütün planlarımızın hәyata keçmәsi nәticәsindә güclü Azәr-
baycan dövlәti yaranacaq, insanlar rifah içindә yaşayacaq-
lar, sosial mәsәlәlәr öz hәllini tapacaq vә ölkәmiz güclәnәcәk, 
müasir dövlәtә çevrilәcәkdir. Bu yolda, bu işlәrdә sizә 
uğurlar arzulayıram. Sizә bir daha öz dәrin hörmәt vә mә-
hәbbәtimi bildirmәk istәyirәm. Sağ olun. 
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«CTS Aqro» MMC-nin pambıqtәmizlәmә 
zavodu ilә tanışlıq 

 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә «CTS 

Aqro» Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtinin Beylәqandakı 
pambıqtәmizlәmә zavodu ilә tanış olmuşdur. 

Dövlәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, «CTS Aqro» 
MMC-nin 4 zavodundan biri olan vә regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlәt Proqramı çәrçivәsindә yaradılmış bu müәssisә 
2006-cı ildәn fәaliyyәt göstәrir. Zavodda 180 daimi, 250 
mövsümi işçi çalışır. Orta aylıq әmәkhaqqı 220–270 manatdır.  
İstehsal olunan mәhsullar Türkiyә, Rusiya vә Gürcüstana 

ixrac edilir, elәcә dә daxili bazarlara çıxarılır. Zavod әsasәn 
Beylәqan vә İmişli rayonlarından tәdarük olunan xammalla 
işlәyir. Ötәn il 8971 ton pambıq tәdarük olunmuşdur. 

«CTS Aqro»nun Beylәqan, Ağcabәdi, Saatlı vә Әli Bayram-
lıda fәaliyyәt göstәrәn dörd zavodunda, habelә altı rayondakı 
pambıq qәbulu mәntәqәlәrindә 5000-дяк daimi işçi çalışır. 
Zavodların illik istehsal gücü isә 25–30 min tondur. 

Bu il Saatlıda istehsal gücü ildә 3000 ton olacaq әyirici 
fabrikin işә salınacağı gözlәnilir. 

Prezident İlham Әliyev zavodun fәaliyyәtini yüksәk qiy-
mәtlәndirdi. 

 
Qarabağ müharibәsi ялилляриня vә şәhid  

ailәlәrinә mәnzillәrin verilmәsi 
 
Aprelin 18-dә Beylәqan rayonunda Qarabağ müharibәsi 

әlillәri vә şәhid ailәlәri üçün inşa edilmiş 24 mәnzilli bina isti-
fadәyә verilmişdir. 

Sakinlәr bu münasibәtlә buraya gәlәn Azәrbaycan pre-
zidenti İlham Әliyevi hәrarәtlә qarşıladılar. 

Dövlәtimizin başçısı mәnzillәrin orderlәrini sahiblәrinә 
tәqdim edәrәk, onları tәbrik etdi. 
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S a l e h    Ş ы x ә l i y e v: Cәnab Ali Baş Komandan, Sizә 
cansağlığı, uzun ömür dilәyirik. Bizә 24 mәnzilli bina hәdiy-
yә etdiyinizә, şәhid ailәlәrini vә Qarabağ müharibәsi әlillәrini 
sevindirdiyinizә görә Sizә minnәtdarlığımızı bildiririk. 

Biz beylәqanlılar qarşıdakı seçkilәrlә bağlı öz seçimimizi 
etmişik. Cәnab Ali Baş Komandan, bizim әbәdi prezidenti-
miz Sizsiniz. Biz Sizinlәyik. Cәnab Prezident, bizә avtomo-
bil, mәnzillәr verilmәsi, pulsuz müalicә – bunlar hamısı Sizin 
sайяниздядир. Allah Sizә ömür versin, cansağlığı versin. 

Cәnab Prezident, biz – Qarabağ müharibәsi әlillәri, şәhid 
ailәlәri Sizin, Ali Baş Komandanın әmrini gözlәyirik. Biz hә-
min günü silaha sarılıb, Qarabağda işğal altında olan tor-
paqlarımızı ermәnilәrdәn azad etmәyә hazırıq. 

Cәnab Prezident, o gün olsun, Sizinlә birlikdә bayrağı-
mızı Şuşaya sancaq vә belә mәnzillәrin açarlarını, orderlәrini 
Qarabağ müharibәsi әlillәrinә, şәhid ailәlәrinә orada tәqdim 
edәsiniz. Çox sağ olun. 

Cәnab Prezident, gözәl, möhtәşәm binada bizim mәnzili-
mizә baş çәkmәyinizi xahiş edirәm. 

İ l h a m   Ә l i y e v: Әziz dostlar, bu gözәl hadisә müna-
sibәtilә sizin hamınızı ürәkdәn tәbrik edirәm. Siz buna la-
yiqsiniz. Siz müharibәdә yaxınlarınızı itirmisiniz, sağlamlığı-
nızı itirmisiniz vә siz bu qayğıya layiqsiniz. Azәrbaycan 
dövlәti, Azәrbaycan hökumәti әlindәn gәlәni etmәlidir ki, 
sizin sosial vәziyyәtiniz daha da yaxşı olsun. İndi ölkәmizin 
müxtәlif bölgәlәrindә Qarabağ әlillәri vә şәhid ailәlәri üçün 
yeni, gözәl binalar tikilir, mәnzillәr вериlir vә bu, artıq geniş 
vüsәt alıbdır. Hәlә ki, bu mәnzillәri gözlәyәn insanların sayı 
kifayәt qәdәr çoxdur. Ancaq biz maksimum çalışırıq ki, qısa 
müddәt әrzindә bütün ehtiyacı olanları belә gözәl mәnzillәrlә 
tәmin edәk. 

Azәrbaycan dövlәtinin sosial siyasәti çox mәqsәdyön-
lüdür. Biz bütün yerlәrdә, xüsusilә cәbhә bölgәsinә yaxın 
olan rayonlarda sosial mәsәlәlәrin hәllinә çox böyük diqqәt 
göstәririk. Artıq qeyd olundu, uzun fasilәdәn, tәxminәn 20 
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ildәn sonra Beylәqana tәbii qazın verilmәsi bәrpa edilibdir. 
Bu da sosial siyasәtin tәzahürüdür, dövlәt siyasәtinin nәticә-
sidir. Dövlәt Vәtәn uğrunda öz sağlamlığını, öz hәyatını 
itirmiş insanlara, onların yaxınlarına xüsusi qayğı göstәrmә-
lidir. Mәn әminәm ki, biz gәlәcәk illәrdә buna nail olacağıq 
vә daha böyük işlәr görülәcәkdir. 

Bu gözәl evdә isә mәn arzu edirәm ki, sizin xoş günlәriniz 
olsun. Siz burada rahat, xoşbәxt yaşayasınız vә bu vaxta 
qәdәr olduğu kimi, bundan sonra da öz fәaliyyәtinizlә, öz 
әmәyinizlә doğma ölkәmizin inkişafına töhfә verәsiniz. Bir 
daha sizi tәbrik edirәm. 

*** 
 

Sonra dövlәtimizin başçısı mәnzillәrә baş çәkdi, şәraitlә 
tanış oldu. Mәlumat verildi ki, Beylәqanda bu kateqoriyadan 
olan insanlar üçün ilk dәfә inşa olunmuş binada 6 birotaqlı, 15 
ikiotaqlı vә 3 üçotaqlı mәnzil vardır. Mәnzillәrin 7-si şәhid 
ailәlәrinә, 17-si Qarabağ müharibәsi әlillәrinә verilmişdir. 
Ümumi sahәsi 1200 kvadratmetr olan binaya qaz, elektrik vә 
su xәtlәri çәkilmiş, bütün mәnzillәr telefonlaşdırılmışdır. 
Azәrbaycan prezidentinin adından hәr bir ailәyә televizor vә 
soyuducu hәdiyyә olunmuşdur. 

Prezident İlham Әliyev yaradılan şәraiti yüksәk qiymәtlәn-
dirdi, mәnzil sahiblәri ilә söhbәt etdi. 
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AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV   
BİLӘSUVAR РАЙОНУНДА  
 
Bilәsuvar rayonu    
 
18 aprel 2008-ci il  
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev aprelin 18-dә Bey-

lәqandan Bilәsuvar rayonuna gәlmişdir. 
Dövlәtimizin başçısı әvvәlcә Cәbrayıl rayonundan olan 

mәcburi köçkünlәr üçün salınmış qәsәbәyә gәlәrәk, buradakı 
Heydәr Әliyev parkını ziyarәt etdi, ulu öndәrin büstü önünә 
gül dәstәsi qoydu. 

Prezident İlham Әliyevә mәlumat verildi ki, 2004-cü ildә 
salınmış parkın sahәsi 2 hektardır. Bu il parkda әsaslı tәmir iş-
lәri aparılmış, әhalinin istirahәti üçün hәr cür şәrait yara-
dılmış, fәvvarә quraşdırılmışdır. Burada 3000-я  yaxın ağac vә 
bәzәk kolları әkilmişdir. 

 
Cәbrayıl rayonundan olan mәcburi köçkünlәr  

üçün salınmış yeni qәsәbә ilә tanışlıq 
 
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev daha sonra Bilә-

suvarda Cәbrayıl rayonundan olan mәcburi köçkünlәr üçün 
salınmış йени qәsәbә ilә tanış oldu. 

Dövlәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, Cәbrayıl rayo-
nundan olan mәcburi köçkünlәr üçün salınmış beş qәsәbәdә 
1858 ailә mәskunlaşmışdır. Müasir standartlara uyğun qәsә-
bәlәrin hamısı lazımi infrastrukturla tәmin edilmişdir. Qәsә-
bәlәrdә ümumilikdә 1800 yerlik 5 mәktәb, 250 yerlik 5 uşaq 
bağçası, 5 inzibati bina, 5 poçt şöbәsi, 5 kәnd hәkim ambula-
toriyası, 5 klub-idman mәrkәzi, 1 baytarlıq mәntәqәsi, 2 yan-
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ğınsöndürmә deposu vardır. 110 kilovoltluq yardımçı elektrik 
stansiyası tikilmişdir. 

Prezident İlham Әliyev qәsәbәdәki İsэәndәr Tahirov adına 
7 nömrәli Mehdili kәnd orta mәktәbinin hәyәtindә uşaqların 
nümunәvi idman çıxışlarına baxdı. 

Mәcburi köçkünlәr doğma yurdlarından didәrgin düşsәlәr 
dә, adәt-әnәnәlәrini qoruyub yaşadırlar. Cәbrayıllıların el 
sәnәti nümunәlәrinin nümayişi dә bu baxımdan maraq doğur-
du. Böyük Mәrcanlı kәnd uşaq incәsәnәt mәktәbi şagirdlәrinin 
çıxışı xoş tәsir bağışladı. 

Daha sonra ikimәrtәbәli mәktәb binası ilә tanış olan pre-
zidentә mәlumat verildi ki, 360 yerlik tәhsil ocağında hazırda 
264 şagird oxuyur. Onların tәlim-tәrbiyәsi ilә 40 müәllim 
mәşğul olur. 

Mәktәbin foyesindәki lövhәlәrdә ulu öndәr Heydәr Әliyevin 
vә prezident İlham Әliyevin fәaliyyәtini әks etdirәn fotoşә-
killәr, habelә Cәbrayıl rayonundan olan şәhidlәrin şәkillәri 
vurulmuşdur. 

Dövlәtimizin başçısı mәktәbin idman залыnda qoyulmuş 
fotostendlәrә dә baxdı. Burada ümummilli lider Heydәr Әliyev 
vә prezident İlham Әliyevin müxtәlif vaxtlarda mәcburi köç-
künlәrlә görüşlәri zamanı çәkilәn şәkillәr var. Cәbrayıl rayo-
nunun işğaldan әvvәlki vәziyyәtini, mәcburi köçkünlәrin çadır 
şәhәrciklәrindәki çәtin hәyat шяраитини vә yeni salınan qәsәbәlәri 
әks etdirәn fotostendlәr dә maraq doğurdu. 

Daha sonra prezident İlham Әliyev Cәbrayıl rayonunun ta-
rixini әks etdirәn muzey eksponatlarına baxdı. Burada müx-
tәlif vaxtlara aid geyimlәr, qılınclar, kәmәrlәr vә mәişәt 
әşyaları toplanmışdır. 

K a m i л x a n   R ü s t ә m o v  (mәcburi köçkün): O vaxt 
Siz bizimlә görüşә gәlәndә axırıncı çıxış edәn mәn oldum. 
Üzümü Sizә çevirib dedim: Biz cәbrayıllılar Sizә sәs verә-
cәyik!. İlk xeyir-duanı biz verdik. Yenә dә qabaqdan seçkilәr 
gәlir. Mәn Sizi әmin edirәm, bütün Cәbrayıl camaatı Sizi 
dәstәklәyir. Ulu öndәrә Allah min rәhmәt elәsin! Siz dә ver-
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diyiniz vәdә әmәl etdiniz. Bir dәnә dә çadır düşәrgәsi qal-
madı.  

Çadırdan çıxıb belә qәşәng evdә yaşayırıq. Biz necә höku-
mәtimizә sadiq olmaya bilәrik? Biz Sizә sadiq adamlarıq, 
Sizinlә sıx birlikdәyik. 1968-ci ildә mәn pambıqçı işlәyirdim. 
Onda qış aylarında bu xalını toxumuşam. Bilirәm, çox ölkә 
gәzmisiniz, çox xalılar-xalçalar görmüsünüz. Mәn zәhmәti-
min bәhrәsi olan bu kiçik hәdiyyәni Sizә tәqdim edirәm. 

İ l h a m  Ә l i y e v : Çox sağ olun, tәşәkkür edirәm. 
 

*** 
Dövlәtimizin başçısı rayonun mәdәniyyәt işçilәrinin ifa-

sında milli oyuna  tamaşa etdi. 
Mәktәblә tanışlıq zamanı dövlәtimizin başçısı ingilis dili 

dәrsindә  oldu. Şagirdlәr onu böyük sevinclә qarşıladılar, дюв-
лятиmizin başçısına hәsr olunmuş şeir söylәdilәr. 

Prezident İlham Әliyev şagirdlәrlә söhbәt edәrәk dedi ki, 
mәcburi köçkünlәr üçün birinci qәsәbә dә vә sonuncu qәsәbә dә 
Bilәsuvarda tikilmişdir. 4 il әrzindә bütün çadır şәhәrciklәri 
lәğv edilmişdir. Siz çadır şәhәrciyindә doğulmusunuz. Ağır, çә-
tin şәraitdә yaşamısınız. Ancaq indi o çadır şәhәrciklәri yox-
dur. Yeni evlәr var, mәktәblәr var, bütün şәrait var. Burada 
gәrәk yaxşı oxuyasınız, gәlәcәkdә yaxşı mütәxәssislәr ola-
sınız, doğma ölkәnizә dayaq olasınız vә Cәbrayıl rayonu iş-
ğaldan azad olunandan sonra öz rayonunuzun inkişafında fәal 
iştirak edәsiniz. Sizә uğurlar arzulayıram, sağ olun. 

Mәktәbdә kompyuter otağı da var, buradakı kompyuter-
lәrin hamısı internetә qoşulubdur. Tarix, Azәrbaycan dili vә 
әdәbiyyatı, hәrbi vә digәr fәnn otaqları, zәngin kitabxana var. 
Mәktәb bütün lazımi avadanlıq vә istilik sistemi ilә tәchiz 
olunmuşdur. 

Daha sonra prezident İlham Әliyev mәktәbin hәyәtindә 
mәcburi köçkünlәrlә görüşәrәk söhbәt etdi. Dövlәtimizin 
başçısı dedi: Azәrbaycanın iqtisadi potensialı artdıqca, әha-
linin, o cümlәdәn qaçqınların vә mәcburi köçkünlәrin yaşa-
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yışı daha da yaxşılaşır, sosial problemlәrin hәlli üçün mühüm 
işlәr görülür. Burada gözәl şәrait var. Gözәl binalar, mәk-
tәblәr, tibb mәntәqәlәri, uşaq bağçaları tikilmişdir. Elektrik 
enerjisi, su tәchizatı var, yollar çәkilibdir. Mәn göstәriş 
verәcәyәm ki, buра qaz xәtti çәkilmәsi mәsәlәsinә dә bax-
sınlar. Burada bütün şәrait var. 

Q ә s ә b ә   s a k i n i : Bütün bunlar Sizin әmәyinizin 
bәhrәsidir. Çox-çox tәşәkkür edirik. 

İ l h a m Ә l i y e v: Әminәm ki, burada yaxşı yaşaya-
caqsınız. 

Q ә s ә b ә  s a k i n i: Biz Cәbrayıl camaatı hәmişә Sizi 
dәstәklәyirik, hәmişә Sizinlә birlikdәyik. Üzümüzә gәlәn 
seçkilәrdә dә Sizin alternativiniz yoxdur. Bizim bir prezi-
dentimiz var, ona da sәs verәcәyik. Bu şәraitә, bu binalara, 
bu mәktәbә görә çox sağ olun. Ümumiyyәtlә, respublika-
mızın hәyatında gürdüyünüz qlobal işlәrә görә Sizә dәrin 
minnәtdarlığımızı bildiririk. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Sağ olun, beş il bundan әvvәl mәn 
birinci qәsәbәnin açılыşına gәlmişdim. Ulu öndәr Heydәr 
Әliyevin göstәrişi ilә o vaxt Neft Fondundan ilk vәsait qәsә-
bәnin tikilmәsinә xәrclәnmişdi. 2003-cü ilin oktyabr ayında 
mәn onun açılışını etdim. O vaxt mәn dedim ki, Azәrbay-
canda bir dәnә dә çadır şәhәrciyi qalmamalıdır. Siz çadırlar-
da çox, 15 il ağır, çәtin şәraitdә yaşamısınız. Amma indi 
çadır şәhәrciklәri yoxdur, hamısını yığışdırmışıq. Onların 
әvәzinә gözәl binalar tikilib, qәsәbәlәr, demәk olar ki, şәhәr-
lәr tikilibdir. İnsanlar burada müvәqqәti, torpaqlarımız azad 
olunana qәdәr yaşayacaqlar. O gün dә uzaqda deyil, biz öz 
fәaliyyәtimizlә o günü yaxınlaşdırırıq. 

Q ә s ә b ә  s a k i n i: Cәnab Prezident, Sizin fәaliy-
yәtinizә böyük ümidimiz var. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Haqq-әdalәt bәrpa edilmәlidir. Bey-
nәlxalq hüquq normaları bәrpa olunmalıdır. Әdalәtsizlik 
aradan qaldırılmalıdır. Bunu biz özümüz etmәliyik vә edә-
cәyik. 
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Q ә s ә b ә  s a k i n i: Yoldaş İlham Әliyev, Siz prezident 
seçilәndәn bir çox nailiyyәtlәr әldә etmisiniz. Amma әn baş-
lıcası çadır şәhәrciklәrinin lәğv olunmasıdır. Cәbrayıl sakin-
lәrinin bu qәsәbәdә yerlәşdirilmәsi Sizin müvәffәqiyyәtlәri-
nizdәn әn birincisidir. Bu qәsәbәnin sakinlәri adından Sizә 
öz minnәtdarlığımızı bildiriрик. Çadır şәhәrciklәrindә çox çә-
tin vәziyyәtdә yaşamışıq. Bizim balalarımız dizi üstә quru 
yerdә oturub yazı yazıblar. Amma Sizin sayәnizdә bu cür 
mәktәb, belә bir gözәl şәhәrcik tikildi. Biz Sizinlә, Mehriban 
Әliyeva ilә fәxr edirik. İşinizin nәticәsini görәndә hamımız 
ürәkdәn qürur duyuruq. Siz Azәrbaycanın quruculuğunda 
iki tәrәfdәn iştirak edirsiniz. Sizin bu zәhmәtinizә görә bütün 
cәbrayıllılar dәrindәn minnәtdarlıгларыnı bildirirlәr. Siz әvәz-
edilmәzsiniz. Arzu edirik ki, gәlәn görüşlәri Cәbrayıl rayo-
nunda keçirәk vә orada Sizә юз тяшяккцрцмцзц bildirәk. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Çox sağ olun. 
Q ә s ә b ә  s a k i n i (ağbirçәk): Xoş gәlmisiniz, gәlәn 

ayaqlarınız var olsun! O gün olsun ki, bu qәsәbәni, mәsәlәn, 
kimsәsizlәrә, әlacsızlara verәk, biz öz rayonumuza gedәk. 
Mәn istәyirәm ki, dünya durduqca yaşayasınız. Sizin işiniz 
göz qabağındadır. Kiçik Heydәr Әliyev dә Sizin yolunuzu 
davam etdirsin. 

İ l h a m  Ә l i y e v: Çox sağ olun, biz mütlәq Cәbrayılda 
да belә gözәl binalar tikәcәyik. Son müddәt әrzindә salınan 
qәsәbәlәrin timsalında biz görürük ki, Azәrbaycan dövlәti 
hәr şeyә qadirdir. Cәmi dörd il әrzindә 56 qәsәbә tikilibdir. 
Demәk olar ki, 56 böyük kәnd, yәni bir neçә şәhәr tikilibdir. 
Biz işğaldan azad olunacaq bütün torpaqlara qayıdandan 
sonra orada da belә gözәl mәktәblәr, binalar tikәcәyik, yol-
lar, işıq, su, qaz – hәr şey olacaqdır. Bilirsiniz ki, indi o tor-
paqlarda hәr şey dağıdılıb, ermәni qәsbkarları hәr şeyi 
dağıdıblar. Orada bir dәnә dә salamat bina qalmayıbdır. Biz 
hәr şeyi yenidәn yaratmalıyıq vә bunu edәcәyik. Bizim indi 
buna gücümüz çatır vә işğal olunмуш bütün әrazilәri bәrpa 
edәcәyik. Son illәr әrzindә hәm Bilәsuvarda, Füzulidә, Ağ-
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damda, hәm dә başqa yerlәrdә nә qәdәr böyük işlәr görü-
lübdür. Amma növbәti illәrdә Dövlәt Proqramına edilәcәk 
әlavәlәr hesabına 300 mindәn artıq köçkün soydaşımız yaxşı 
şәraitlә tәmin edilәcәk vә biz bu ağır sosial problemin, 
demәk olar ki, hәllinә nail olacağıq. 

Sosial problem hәll edilәcәk, amma әsas problem hәlә ki 
qalır. Amma biz onu da hәll edәcәyik vә ondan sonra, 
xalanın dediyi kimi, bu binalar verilәcәk – kim istәyәr, gәlib 
yaşayar. Onsuz da, Azәrbaycan әhalisinin sayı artır. Hazır 
evlәrdir, hәr şey var, gözәl infrastruktur var, hazır şәhәr-
ъikdir. Hәlәliksә burada xoşbәxt yaşayın vә bilin ki, mәn 
hәmişә sizinlәyәm. Mәn bu vәzifәyә sizә xidmәt etmәk üçün 
gәlmişәm. Sağ olun. 

 
*** 

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevin regiona sәfәri hәmin 
gün başa çatmışdır. 
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QEYДЛЯР 
 
1. Чехийа, Ч е х и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи 

Авропада дювлят. Сащяси 78,9 мин км2, ящалиси 10,3 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 7 вилайятя бюлцнцр. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Де-
путатлар Палатасы) парламентдир. Пайтахты Прагадыр. 1993-ъц 
илдян Чехословакийа Федерасийасынын фяалиййяти дайандырыл-
дыгдан сонра Чехийа мцстягил дювлятдир. – 5. 

 
2. Ватслав Клаус (д.1941) – 2003–2013-ъц иллярдя Чехи-

йанын  президенти олмушдур. – 5 
 
3. 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 милйон  км2, яща-
лиси 143,5 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 6 
дийар, 49 вилайят, федерал ящямиййятли Москва вя Санкт-Петер-
бург шящярляри, 11 мухтар вилайят вя мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Дювлят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва 
шящяридир. –6,8–30,66,69,93,108,204,221,225,315. 

 
4. 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 
ъящятдян 50 штат vә Kolumbiya federal пайтахт dairәsinә бю-
лцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы (Нцмайяндяляр 
Палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы пре-
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зидентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. –7,31,65,119,204, 
221,225,275. 

 
5. Браунбяк Сем (д.1956) – щцгугшцнас. АБШ Конгреси 

Нцмайяндяляр Палатасынын цзвц, 1996-ъы илдян сенатор, Хари-
ъи Ялагяляр Комитясинин цзвц. – 7. 

 
6. Москва  – Русийа  Федерасийасынын пайтахты. Юлкянин 

сийаси, инзибати вя мядяни мяркязи, мцщцм няглиййат говша-
ьыдыр. Ясасы 1147-ъи илдя Суздал кнйазы Йури Долгоруки тяря-
финдян гойулмушдур. – 8–30,32,88. 

 
7. Мцстягил  Дювлятляр Бирлийи (МДБ)  –  1991-ъи ил декабрын 

8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын им-
заладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени 
дювлятлярарасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц 
илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кеч-
миш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Бела-
рус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Мол-
дова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Ук-
райна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш низам-
намясиндя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя туту-
лур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси; хариъи 
сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игтисади мяканын 
формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя рабитянин ин-
кишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мцщи-
тин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил 
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 
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Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 8–30,60,69,95,168,173,247,248. 

 
8. Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у (д.1935) – 

Азярбайъанын дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреа‐
ты. 1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин 
биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян Азярбайъан 
Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын 
«Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 8,30,38,39,61, 
197,219,227. 

 
9. 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 Азярбайъан КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя 
Азярбайъан  ЕА-нын  Иътимаи-Сийаси Тядгигатлар вя Информа-
сийа Институтунда шюбя мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан 
Республикасы Президентинин Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 
1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Президентинин Ад-
министрасийасынын рящбяридир. 1995–2000-ъи иллярдя Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. 
Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуруъулуьуна аид бир чох 
китаб вя монографийаларын мцяллифидир. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал», Русийа Федерасийасынын «Достлуг»  
орденляри иля тялтиф едилмишдир. Бейнялхалг Нйу-Йорк Акаде-
мийасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы Елм-
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ляр Академийасынын  цзвцдцр.  – 8,30,38,39,61,197,219,227, 
279–284. 

 
10. 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. – 8,30,39,61,219,227. 

 
11. 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 
Президенти Администрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя 
ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин августундан Русийа щюку-
мятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа Федерасийасынын 
Баш назири тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында йенидян 
Русийа Федерасийасынын президенти сечилмишдир. – 9–10,28–
30,225,277. 

 

12.  Москва  Дювлят  Университети,  М. В. Л о м о н о с о в    
а д ы н а  М о с к в а  Д ю в л я т  У н и в е р с и т е т и – дцнйа ел-
минин ян бюйцк мяркязляриндян бири. 1755-ъи илдя М.В.Ло-
моносовун  тяшяббцсц иля  йарадылмышдыр. Университетдя 200-дян 
чох кафедра, 430 елми-тядгигат лабораторийасы, 4 елми-тяд-
гигат институту, 4 рясядхана, 12 елми-тядгигат стансийасы, 3 
музей, Ботаника баьы, елми китабхана, няшриййат вар. Уни‐
верситетдя 28 миндян чох тялябя тящсил алыр. 2009-ъу илдя 
Бакыда филиалы ачылмышдыр. – 11–27,29. 

 
13. Садовничи Виктор Антонович (д.1939) – информатика 

сащясиндя алим. Русийа Елмляр Академийасынын академики. 
Дювлят мцкафаты лауреаты. 1992-ъи илдян Москва Дювлят Универ-
ситетинин ректору. – 11–27. 
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14. 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, пре-
зидент Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сече-
нов адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 
1988–93-ъц иллярдя Красснов адына Москва Елми-Тядгигат 
Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещри-
бан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хейриййя 
фонду йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян фонд  милли 
мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы цчцн хейли ишляр 
эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан мядяниййятини хариъи 
юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч дилдя – Азярбайъан, рус 
вя инэилис дилляриндя чыхан «Азярбайъан – Ирс» журналыны тясис ет-
мишдир. 2004-ъц илдян Мещрибан Ялийева Азярбайъан халгынын 
цмуммилли лидеринин зянэин ирсинин юйрянилмяси вя щямчинин 
Щейдяр Ялийевин милли дювлятчилик идейаларыны йени нясилляря 
ашыламаг мягсядиля йаранмыш Щейдяр Ялийев Фондуна баш-
чылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фонду 
республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени мяк-
тяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечирдийи 
хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хястяликля-
риндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым мягся-
диля тяшкил олунур.  

Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 
горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки 
йорулмаз ишляриня эюря Мещрибан Ялийева ЙУНЕСКО вя 
ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири сечилмишдир. 

Мещрибан Ялийева Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шура-
сынын цзвц, 2005-ъи илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Юлкямиздя 
тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин горунуб 
сахланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкялярдя халгымы-
зын мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйаслы хейрий-
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йячилик ишляриня хцсуси диггят йетирир. – 11–27,39,40,50–56,57, 
64,67,83,89,90,153,187–197,208–209,288,289,306,322. 

 
15. Лейла Ялийева, Л е й л а   И л щ а м   г ы з ы (д.1986) – 

«Баку» журналынын  Баш  редактору, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун витсе-президенти, Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  
Илщам Ялийевин вя Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан 
Ялийеванын бюйцк гызы, Щейдяр Ялийевин нявяси. 2006–2008-ъи 
иллярдя Лейла Ялийева Москва Дювлят Бейнялхалг Ялагяляр 
Институтунун маэистратурасында охумуш вя бу институтда 
охуйан азярбайъанлы тялябялярин нцмайяндяси кими фяалиййят 
эюстярмишдир. Лейла Ялийева щям дя Москвада Щейдяр Яли-
йев Фондуна башчылыг едир. – 11–27. 

 
16. Щейдяр Ялийев Фонду – гейри-щюкумят, гейри-ком-

мерсийа тяшкилаты. Рясми ачылышы 10 май 2004-ъц илдя олмуш-
дур. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти ЙУНЕСКО 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 си-
йаси 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 вя диэяр гурумлар фяа-
лиййят эюстярир. – 11,83,95,288. 

 
17.  Михаил Ломоносов (1711–1765) – илк рус тябиятшцнас 

алими,  физики кимйанын баниляриндян бири, шаир, мцасир рус 
ядяби дилинин баниси, ряссам, тарихчи, енсиклопедист. Ломоно‐
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совун ъоьрафийа вя эеолоэийа елмляринин инкишафында бюйцк 
ролу олмушдур. Атмосфердя шагули щава ахынларыны юйрянмиш, 
бир чох файдалы газынтыларын ямяля эялмясинин дцзэцн изащыны 
вермишдир. «Игтисади ъоьрафийа» вя «игтисади ландшафт хяритя‐
ляри»  терминлярини елмя илк дяфя Ломоносов эятирмишдир. 
В.Г.Белински ону «рус ядябиййатынын бюйцк Пйотру» адлан‐
дырмышдыр. – 11. 

 
18. 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 – 1922–91-ъи  иллярдя дцнйанын ян бюйцк вя гцдрятли 
дювлятляриндян бири. Тяркибиндя 15 мцттяфиг республика, 20 
мухтар республика, 8 мухтар вилайят олмушдур. – 15,36,200, 
211. 

 
19. 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.  

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 
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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 
Бакыйа дявят етмяйя мяъбур олду. Щ.Ялийев ийунун 15-дя 
Азярбайъан Али Советинин сядри сечилди, ийулун 24-дя Милли 
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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» фярманы 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. 
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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 
лайиг эюрцлмцшдцр.  – 18,37,59,64,87,89,97,98,99,111,136,152, 
209,216,279,280,281,282,283,284,289,290,292,298,305,308,309,
314,319,321. 

 
20. 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. – 23,223. 

 
21. Москва Бейнялхалг Ялагяляр  Институту  (Университети) – 

Русийа Федерасийасы Хариъи Ишляр Назирлийинин али тящсил 
мцяссисяси. Ясасы 1944-ъц илдя гойулмушдур. Йцксяк сявий-
йяли пешякар дипломатлар, тядгигатчылар, журналистляр, сийаси вя 
иътимаи хадимляр щазырлайыр. – 25. 

 
22. Гырьызыстан, Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Орта Асийанын шимал-шяргиндя дювлят. Сащяси 198,5 мин км2, 
ящалиси 4,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 ра-
йона бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,  ганунвериъи органы 
парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 28–30. 

 
23. Курманбек Бакийев (д.1949) – Гырьызыстан сийаси вя 

дювлят хадими, «Гырьызыстан халг щярякаты» блокунун лидери, 
2005–2010-ъу иллярдя Гырьызыстан Республикасынын президенти 
олмушдур. Щазырда Беларусда сийаси мцщаъирдир. – 28–30. 
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24. Дмитри Медведев (д.1965) – Русийа дювлят вя сийаси 
хадими, 2008–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын президенти, 
2012-ъи илин май айындан Баш назиридир. – 28–30,66. 

 
25. Микайыл Мцшфиг,  И с м а й ы л з а д я   М и к а й ы л  М и р- 

з я  Я б д ц л г а д и р   о ь л у  (1908–1939) – шаир. Поезийа-
сынын ясас гайяси мцасирлик, хялгилик, щуманизм олмушдур. 
Онун лирикасы форма етибары иля новаторлуьун ян йахшы нц-
муняляриндяндир. Азярбайъанын ян дяйярли милли зийалы нцма-
йяндялярини мящв едян совет тоталитар режиминин  репрессийа 
гурбанларындандыр. – 29. 
 

26. 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 км2, 
ящалиси 16,7 милйон няфярдир. Пайтахты Астана шящяридир. Дюв-
лят башчысы  президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Али Со-
ветдир. – 30. 

 

27. Бюйцк Вятян  мцщарибяси, бах: Икинъи дцнйа мцщарибяси.  
 

28. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Итали-
йа вя Йапонийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. 
Икинъи дцнйа мцщарибяси 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алма-
нийанын Полшайа эирмяси иля башланды. Сентйабрын 3-дя 
Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан ет-
ди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, 
Норвеч, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Фран-
саны 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.  
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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 
адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьыл-
мышды. – 30,60. 

 
29. 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. – 31, 
65. 

 
30. Стивен Мянн – Америка дипломаты. 2001–2009-ъу иллярдя 

АБШ Дювлят катибинин кюмякчиси. 2004–2006-ъы иллярдя АБШ-дан 
АТЯТ-ин Даьлыг Гарабаь цзря щямсядри. – 31,65. 

 
31. Чинэиз Айтматов, Ч и н э и з   Т о р е к у л о в и ч   

(д.1928–2008) – эюркямли гызьыз йазычысы. Гырьызыстан Рес-
публикасынын Халг йазычысы. Гырьызыстан вя ССРИ Дювлят мц-
кафатлары лауреаты. ССРИ Йазычылар Иттифагынын (1976–1990) 
катиби, ССРИ Али Советинин депутаты олмушдур. Инъя лиризм, 
дярин иътимаи психолоэизм, образларын дахили аляминя нцфуз 
етмяк Айтматовун йарадыъылыьынын характерик хцсусиййят-
ляридир. Инсан вя ъямиййят проблеми йарадыъылыьынын ясас 
мювзусу олмушдур, Азярбайъан Республикасынын «Достлуг» 
ордени иля тялтиф едилмишдир. – 32. 

 



 336

32. Гана, Г а н а   П е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада 
дювлят. Сащяси 238,5 мин км2, ящалиси 16,9 милйон няфярдир. 
Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 10 вилайятя вя 
пайтахт мащалына бюлцнцр. Пайтахты Акрадыр.  –  33. 

 
33. Ъон Кофи Агийекум Куфуор (д.1938) – 2001–2007-ъи 

иллярдя Гананын президенти, 2007–2008-ъи иллярдя Африка Итти-
фагынын сядри олмушдур. – 33. 

 
34. 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 7,4 милйон няфярдир. Инзибати  ъящят-
дян 9 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганун-
вериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа шя-
щяридир. – 34,139–151. 

 
35. Эеорэи Пырванов (д.1957) – Болгарыстан сийаси вя дюв-

лят хадими. Тарих елмляри доктору. 2000–2011-ъи иллярдя  Бол-
гарыстанын президенти олмушдур. – 34,139–151. 

 

36.  Куба, К у б а   Р е с п у б л и к а с ы – Америкада, Вест-
Щинддя дювлят. Сащяси 110,9 мин км2, ящалиси 11,1 милйон ня-
фярдир. Пайтахты Щавана шящяридир. Дювлятин али органы бир-
палаталы  Милли Ассамблейа, дювлятин вя щюкумятин башчысы Дюв-
лят Шурасынын сядридир. – 35. 

 
37. Раул Кастро Рус ( д.1931) – Куба ингилабчысы вя дювлят 

хадими. 2008-ъи илдян Куба Республикасы Дювлят Шурасынын 
сядри вя Куба Силащлы Гцввяляринин Баш команданыдыр. – 35. 

 
38. Хоъалы сойгырымы  – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на 

кечян эеъя ермяни силащлы гцввяляри вя Ханкяндидя йерляшян 
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Русийанын 366-ъы алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа щяр тя-
ряфдян щцъум етмиш, шящяри тамамиля йандырмышлар; 1000 ня-
фярдян артыг азярбайъанлы юлдцрцлмцш, йцзлярля шящяр сакини 
йараланмыш, иткин дцшмцшдцр. – 36–38,206. 

 
39. Ханкянди – Азярбайъан Республикасында шящяр. Даь-

лыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин мяркязи. 1990-ъы илдян ермя-
ни сепаратчылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 36–38. 

 
40. Лидитса – Чехийанын пайтахты  Праганын 16 км шимал-

гярбиндя шахтачы гясябяси. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя 
(1939–45) алман-фашист ишьалчылары гясябяни йандырыб йерля 
йексан етмишдиляр (1942,10 ийун). 15 йашындан йухары бцтцн 
кишиляр эцллялянмиш, гадынлар вя ушаглар щябс дцшярэяляриня 
эюндярилмиш,  «Л» ады иля башланан сюзляр Чехословакийанын 
сийащысындан силинмишдир. – 36. 

 
41.  Орадур (Орадур-сйур-Глан) – 1944-ъц илдя Франсада 

алман - фашист ишьалчылары тяряфиндян сакинляриля бирликдя  йерля 
йексан едилмишди. Мцщарибядян сонра гясябя бярпа едилмяди. 
Гясябянин харабалыглары эяляъяк нясилляр цчцн нцмуня олараг 
горунуб сахланылыр. – 36. 

 
42. 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.  

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин цзвц, 2005-ъи 
илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядридир. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвцдцр. – 
38,197. 
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43. 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. – 39–61,88,108. 

 
44. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя Варша-

ванын мери, 2005–2010-ъу иллярдя Полша Республикасынын прези-
денти. 2010-ъу ил апрелин 10-да Смоленск йахынлыьында тяййаря 
гязасында щялак олмушдур. Щагг вя Ядалят Партийасынын лидер-
ляриндян бири иди.  – 39–47,50–56,57–60. 

 
45. 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-ъи илдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя 
миллятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яра-
зидя йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан чыхара-
раг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 874, 
884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан 
торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбай-
ъан торпаглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 42,43, 
45,53,105,108,109,113,119,123,144,190,191,202,203,204,210, 
216,221,224,236,237,238, 256,293,294,298,299,315–317. 

 
46. 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 
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(10 октйабр 1997). 2005-ъи илдя ися Юзбякистан  гуруму тярк 
етди. – 50,255,295. 

 
47. «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. – 
53,146,193,201,229,230. 

 
48. 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 дювлятляр дахил олмуш-
дур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя валйутанын 
йарадылмасыны, малын, капиталын вя адамларын  азад щярякя-
тиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны иряли сцрмцшдцр. 
Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Авропа Мяр-
кязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят эюстярир, 
1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-кредит 
сийасяти апарылыр. – 53,131,137,142,143,144,146,147,150,151, 
201,203,229,230,233. 

 
49. 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  
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маршрутуну мцдафия едян  «Анкара бяйаннамясини»  имза-
ламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт 
кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 59,192. 

 
50. Варшава – Ролша Республикасынын пайтахты. Юлкянин си-

йаси, игтисади вя мядяниййят мяркязидир. Варшава яразисиндяки 
илк йашайыш мяскянляри Х ясря аиддир. 1413-ъц илдян Мазовийа 
кнйазлыьынын, 1596-ъы илдян ися Ролшанын пайтахтыдыр. – 39–56. 

 
51. 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. – 47,59,52,53. 

 
52. Доналд Туск (д.1957) – Полша вя Авропа сийаси ха-

дими. 2007–2014-ъц иллярдя Полша Республикасынын Баш назири, 
2014-ъц илдян Авропа Иттифагынын сядридир. – 48. 

 
53. Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы (АШПА) – 

2004-ъц илдя тяшкил олунмушдур. АШ ПА-да 25 Авропа юлкясинин 
732 депутаты фяалиййят эюстярир. –  49,233. 

 
54. 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 даш-
накларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. Пайтахты яввялъя 
Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра Бакы  шящяри (1918, 
17 сентйабр–1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюкумяти йени 
суверен милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында 
бюйцк язмля чалышырды. Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил 
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тарихли фярманы иля республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) 
дили елан  едилди.  Азярбайъан  Республикасынын  парламенти 
1919-ъу ил августун 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  эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцяссисяляриня 
эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китаб-
ханалар 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 мар-
тында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри бяр-
па едилди. – 52. 

 
55. Варшава цсйаны (1943) – Варшава эеттосунда ясирлярин 

алман-фашист ишьалчыларына гаршы силащлы цсйаны. Апрелин 19-да 
башланмышды. Цсйаны йящуди дюйцш тяшкилаты щазырламышды. Цс-
йанчыларын гящряманъасына мцгавимятиня бахмайараг, цсйан 
ийулун яввялляриндя йатырылды, щитлерчиляр 7 мин адамы юлдцр-
дцляр, 6 мин адам ися йаньынлар заманы тяляф олду. Фашистляр 
эеттонун саь галан цзвлярини Треблинкадакы юлцм дцшярэясиня 
эюндярдиляр. – 52. 

 
56. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-

сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк 
Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, 
Италийа, Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын имза-
ладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. 
1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Алманийа Фе-
дератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
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мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сон-
ра яввялляр сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин 
бир гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися 
илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» 
програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын сессийа-
сыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир.  –53,130,150,200,201,219–
227,236,237,275,295. 

 
 
57. Гданск – Полшада шящяр. Гданск кюрфязи сащилиндядир. 

Юлкянин мцщцм порту, ясас игтисади вя мядяниййят мяркяз-
ляриндяндир. – 57–60. 

 
58. Одесса–Броды–Гданск – Одесса, Броды вя Гданск  

шящярляри арасында чякилян вя «Дружба» кямяри иля бирляшдирилян 
нефт кямяри. Кямярин узунлуьу 667 км-дир. Бу кямярля Хязяр 
вя Газахыстан нефтинин Тцркийя боьазларындан ютцрцлмякля 
Шярги, Мяркязи вя Шимали Авропайа  чатдырылмасы да нязярдя 
тутулурду. – 58,59. 

 
59. «Щямряйлик» («Солидарност»)– юзцнц мцстягил идаря едян  

щямкарлар иттифагы – Кечян ясрин 80-ъи  илляринин август–сентйабр 
айларында  Гданск тярсаняляриндя йарадылмыш Полша щямкарлар 
иттифагынын бирлийи 1989-ъу илин апрелиндян рясми сурятдя фяалий-
йятя башламышдыр. Бу бирлик антитоталитар, антикоммунист йю-
нцмлц кцтляви иътимаи щярякат иди. Бирлик ян мцхтялиф сийаси 
гцввяляри – католик мцщафизякарлары, саьчы либераллары, ултрасолчу 
сосиалистляри вя анархистляри бирляшдирди. 1989–90-ъы иллярдя динъ 
йолла ПХР-да ПБФП режиминя галиб эялди. Щал-щазырда Полша 
Республикасында мцстягил щямкарлар иттифагыдыр. «Щямряйлий»ин 
йарадыъысы Лех Валенсадыр. – 60. 
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60. 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  Азярбайъан 
нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 62,147,218,236. 

 
61. Финландийа, Ф и н л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Шимали Авропада дювлят. Сащяси 397 мин км2, ящалиси 5,13 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 11 лйанийя (яйалятя) бюлцнцр. 
Аланд адалары ися мухтар яразидир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Щелсинки шящяри-
дир. – 62. 

 
62. Ариф Бабайев, А р и ф   И м р а н   о ь л у (д.1938) – 

ханяндя, Халг артисти, профессор. Милли консерваторийанын 
мцьам кафедрасынын мцдири. О, Сейид Шушински, Хан Шушински, 
Зцлфц Адыэюзялов кими сяняткарларын яняняляриня ясасланараг, 
юзцнямяхсус ифачылыг цслубу йаратмышдыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф олун-
мушдур. – 63–64. 

 
63. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 

107 км2, ящалиси 324,7 мин няфярдир. Эянъя Азярбайъанын 
гядим шящярляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. 
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Бязи мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя 
(е.я.336–323) салындыьыны гейд етмишляр. – 67–81,87,93,160,264. 

 
64. Низами Эянъяви,  И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–1209) – 

дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты 
тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик поемадан 
ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами Эян-
ъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында 
дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя 
мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами 
Эянъяви Йахын Шярг ядябиййатында мянзум роман жанрынын 
ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб йаратмышдыр. Низами Эян-
ъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмушдур. Онун 
бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы 
тяряннцм олунур. – 67,153. 

 
65. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1 милйард 
219 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 22 яйалятя (Тайван-
сиз), 5 мухтар района вя мяркяз табелийиндя олан 3 шящяря 
(Пекин, Шанхай, Тйантсзын) бюлцнцр. Али дювлят щакимиййяти 
органы Цмумчин Халг Нцмайяндяляри Мяълисидир. Дювлят 
башчысы Чин Халг Республикасынын сядридир. Пайтахты Пе-
киндир. – 69,175. 

 
66. Дашкясян (1956-ъы илядяк Дястяфур району) – Азярбай-

ъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едил-
мишдир. Сащяси 1019 км2, ящалиси 33,7 мин няфярдир. – 68,73. 

 
67. Азярбайъан  Инвестисийа Ширкяти (АИШ) – Ачыг Сящмдар 

Ъямиййяти. 2006-ъы илдя йарадылмышдыр. АИШ-нин мягсяди 
мювъуд вя йени коммерсийа мцяссисяляриня йерли вя хариъи  
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инвесторлар ъялб етмяк вя юз вясаити щесабына мцддятли инвес-
тисийа гоймаг васитясиля Азярбайъан яразисиндя игтисадиййа-
тын гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясидир. – 75,264. 

 
68. Давос  Игтисади  форуму,  Д ц н й а   И г т и с а д и   ф о -

р у м у –  Исвечрянин курорт шящяри Давосда щяр ил Цмум-
дцнйа Игтисади форуму кечирилир. 1995-ъи ил йанварын 26–30-да 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев башда олмагла, Азяр-
байъан нцмайяндя щейяти бу форумда иштирак етмишдир. – 75, 
154,168. 

 
69. 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 
парламентдир. Иъра щакимиййяти президент вя Назирляр Шурасы-
на мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 79,108,204,221. 

 

70. Испанийа – Ъянуб-Гярби Авропада дювлят. Сащяси 504,8 
мин км2, ящалиси 39,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 17 
мухтар вилайятя дахил олан 50 яйалятя бюлцнцр. Испанийа 
конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи 
органы кортеслярдир (икипалаталы парламент). Мяракеш сащилин-
дяки Сеута вя Мелилйа шящяр районлары Испанийанын мцлкцдцр. 
Пайтахты Мадриддир. – 79,233. 

 
71. 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. Дювлят башчысы президент, щюку-
мят башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимий-
йят органы  парламентдян – Бундестаг вя Бундерсатдан иба-
рятдир. Пайтахты Берлин шящяридир.  – 79. 
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72. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын 
ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 млн. 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты 
Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, Али ганунвериъилик 
органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 79,108,147, 225,244, 
257,275,315. 

 
73. «Азяригаз» Истещсалат Бирлийи – АРДНШ-ин щасил етдийи 

тябии газын Русийа, Иран вя Эцръцстана ихраъ едилян нягли иля 
мяшьулдур. «Азяригаз» Истещсалат Бирлийинин ясас вязифяси  
республиканын истещлакчыларыны фасилясиз, кейфиййятли вя тящлц-
кясиз тябии газла тямин етмяк, абонентляря йцксяк сявиййяли 
хидмят эюстярмяк, газ шябякясини бейнялхалг стандартлара 
уйьун йенидян гурмагдан ибарятдир. – 79,309. 

 
74. «Капитал Банк» – Азярбайъан яманят банкынын вариси. 

140 илдян чохдур ки, фяалиййят эюстярир. «Капитал Банк» Азяр-
байъанда ян бюйцк хидмят шябякясиня малик малиййя гуру-
мудур. Универсал банк олан «Капитал Банк» щазырда 2 мил-
йондан чох физики вя 22 миндян артыг щцгуги шяхся хидмят 
эюстярир. – 80. 

 
75. 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 истифадяйя верилмяси, 
нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири 
нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр баьламышдыр. – 80,267, 
286,287,291. 

 
76. Нафталан – Азярбайъан Республикасында шящяр (1967-ъи 

илдян). Нафталанын салындыьы тарих мялум дейилдир. «Нафталан» 
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сюзцнцн етимолоэийасы бу яразидя чыхан нефтля ялагядардыр. 
Ещтимала эюря щяля гядимдян тябии шякилдя чыхан нефтин 
мцалиъя ящямиййятини билян адамлар ону тулуглара долдуруб 
мцхтялиф йерляря апармыш вя сатмышлар. Нафталан нефтиндян 
мцалиъя мягсядиля истифадя олунмасына даир илк йазылы мя-
лумат ХЫЫ ясря аиддир. Дцнйада йеэаня мцалиъя нефти Нахта-
ланда чыхарылыр. 

Нафталан балнеоложи курорт кими, 1935-ъи илдян фяалиййят эюс-
тярир. Курортда сцмцк-язяля, перифери дамар хястяликляри, дяри 
хястяликляри, эинеколожи хястяликляр мцалиъя олунур. – 82–88. 

 
77. Шяки – (1968-ъи илядяк Нуха району) – Азярбайъан Рес-

публикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 
1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси Оьуз  районуна верилмиш, 
1965-ъи илдя йенидян мустягил район олмушдур. Сащяси 2,43 мин 
км2, ящалиси 179,1  мин няфярдир. – 87. 

 
78. 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 
мянтягяси барядя мялумат верир. Минэячевир Икинъи дцнйа  
мцщарибясиндян сонракы иллярдя йарадылмыш ири сянайе мяркяз-
ляриндяндир. Индики Минэячевир щидротехники комплексин ти-
кинтиси иля ялагядар салынмышдыр. – 87. 

 
79. Эюйэюл (1938-ъи иля гядяр Няриманов, 2008-ъи иля 

гядяр Ханлар району) – Азярбайъан яразисиндя инзибати ра-
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йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1030 км2, ящалиси 
60,9 мин няфярдир. – 87. 

 
80. Самух – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1990-ъы илдя йарадылмышдыр. Сащяси 1450 км2, ящалиси 56,3 мин ня-
фярдир. – 89–96. 

 
81. Шямкир (1930–91-ъи иллярдя Шамхор району) – Азяр-

байъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил 
едилмишдир. Сащяси 1656,8 км2, ящалиси 183,5 мин няфярдир. – 
90. 

 
82. Валещ Ялясэяров, В а л е щ   Ф е й р у з  о ь л у  (д.1946) – 

Ямякдар мцщяндис, Милли Мяълисин депутаты. 1992-ъи илдян 
«Азярнефт» Дювлят Консернинин витсе-президенти, Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти, 
ширкятин президентинин мцшавири олмуш, 1995–2005-ъи иллярдя 
АРДНШ-ин Хариъи Сярмайяляр Идарясинин ряиси вязифясиндя 
чалышмышдыр.  

2005-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядр 
мцавинидир. Милли Мяълисин Тябии ещтийатлар, Енерэетика вя  Еко-
лоэийа мясяляляри даими комитясинин сядри, Авропа Иттифагы–
Азярбайъан парламент ямякдашлыьы комитясинин рящбяри, Азяр-
байъан–Русийа икитяряфли парламентлярарасы комитясинин щям-
сядридир. – 92. 

 
83. 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. – 93,171,220,315. 
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84.  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 ъящят-
дян 24 остана бюлцнцр.  Али ганунвериъи щакимиййят органы 
4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти 
Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 93,210. 

 
85. 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. – 113–118,295. 

 
86. Эюйчя – Иряван ханлыьынын 15 мащалындан бири. Индики 

Ермянистан яразисиндя гядимдян Азярбайъан туркляринин йа-
шадыглары бюлэя. Эюйчя адынын илк дяфя В ясрин сонларында ишля-
дилдийи эцман едилир. Шащ Исмайылын (1501–1524) 1510-ъу иля 
аид фярманында «Эюйчя мащалы» гейд едилмишдир. Тцркмян-
чай мцгавилясиня (1828) ясасян Иряван ханлыьынын тяркибиндя 
чар Русийасынын тяркибиня гатылмышдыр. 1829–32-ъи илляря аид 
мялумата эюря, Эюйчя мащалында 100-дян чох йашайыш 
мяскяни, 14.354 няфяр ящали (ясасян азярбайъанлылар) гейдя 
алынмышды. Ермянилярин кцтляви шякилдя Гярби Азярбайъана 
кючцрцлмяси Эюйчя мащалынын етник тяркибини ясаслы шякилдя 
дяйишдирди вя мащал ермяниляшдирилмяйя башланды. Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя инзибати-ярази ващиди иди 
(ящалиси юзцнц ъцмщуриййятин тяркиб щиссяси щесаб едир вя 
онун щакимиййятинин мющкямляндирилмяси  уьрунда мцба-
ризя апарырды). Ермяниляр бу торпаглара иддиаларыны щяйата 
кечирмяк цчцн азярбайъанлылара гаршы сойгырымы сийасяти 
йеритдиляр. Азярбайъанда вя Ермянистанда совет щакимиййяти 
гурулдугдан сонра совет-болшевик режиминин щимайяси иля 
Эюйчя, демяк олар ки, бцтцнлцкля Ермянистана верилди. Ма-
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щалын Азярбайъан тцркляриня мяхсус йашайыш мяскянляринин 
адлары кцтляви сурятдя дяйишдириляряк ермяниляшдирилди. Ермя-
нилярин щяйата кечирдикляри сойгырымлары вя зоракы кючцрмяляр 
нятиъясиндя тарихян азярбайъанлылара мяхсус олан Эюйчя  ма-
щалында щазырда бир няфяр дя олсун азярбайъанлы галмамышдыр. 
–115. 

 
87. Басаркечяр – Иряван ханлыьынын Эюйчя мащалында 

(1969-ъу илдян Варденис району) азярбайъанлыларын йашадыьы 
инзибати ярази. ХЫХ ясрин биринъи  йарысында кяндя Ирандан 
ермяниляр кючцрцлмцшдцр. 1918-ъи илдя бурада йашайан азяр-
байъанлылар ермяниляр тяряфиндян говулмуш, лакин  кечян яс-
рин 20-ъи илляриндя йенидян эери гайытмышлар. Бурада 27 азяр-
байъанлы, 6 гарышыг кянд олмушдур. 1989-ъу илдя йенидян 
азярбайъанлылар депортасийа едилмишляр. – 115. 

 
88. Мятйу Брайзя – 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. – 119, 
221. 

 
89. 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 
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иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг Гарабаь проблеминин динъ 
васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк етмякдир. – 119,147, 
204,221. 

 
90. НАТО Парламент Ассамблейасы (НАТО ПА) – 1955-ъи 

илдя йарадылмышдыр. НАТО ПА Шимали Атлантика Иттифагынын кон-
султатив парламентлярарасы тяшкилаты иля бирэя фяалиййят эюстярир. 
НАТО ПА Шимали Атлантика Иттифагынын бцтцн цзв - дювлятляринин 
ганунвериъи органлары, НАТО  вя онун цзв-юлкяляринин парла-
ментляри арасында ямякдашлыг ялагяляри йарадыр.  

НАТО ПА-да НАТО-нун 28 цзв-дювлятинин 257 нцма-
йяндяси вар. Ассамблейанын  рящбяр органы Даими Комитетдир. 
Онун тяркибиня щяр бир нцмайяндя щейятинин рящбяри дахилдир. 

«Сойуг мцщарибя»йя сон гойулдугдан сонра Ассамбле-
йа Мяркязи вя Шярги Авропа, щямчинин башга юлкялярля 
ялагя йаратмаьа чалышыр. Щазырда Ассамблейанын президенти 
Алманийадан Карл А. Ламерсдир. Мянзил-гярарэащы Брцс‐
селдядир. – 120. 

 
91.  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 4,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Мяъ-
лисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 121,240–241. 

 
92. Ряшид Мередов (д.1960) – Тцркмянистан сийаси вя дюв-

лят хадими. 2001-ъи илдян Тцркмянистан Хариъи Ишляр назири вя 
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавинидир. – 121. 

 
93. Гурбангулu Бердимящяммядов (д.1957) – Тцркмянис-

тан дювлят хадими. 2007-ъи илдян Тцркмянистан Республика-
сынын президентидир. – 121,240. 
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94. Пакистан, П а к и с т а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 796 мин км2, ящалиси 133,5 мил-
йон няфярдир. Пайтахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъящятдян 
4 яйалятя вя федерал пайтахт яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. – 
122,126. 

 
95. Йунаныстан, Й у н а н ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Авропада дювлят. Сащяси 132 мин км2, ящалиси 10,5 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, Али ганунвериъи органы бирпалаталы парла-
ментдир. Пайтахты Афинадыр. – 124,147,172. 

 
96. Карлос Папулиас (д.1929) – йунан  сийасятчиси, 2005-ъи 

илдян Йунаныстанын президентидир. – 124. 
 
97. Бангладеш,  Б а н г л а д е ш   Х а л г   Р е с п у б л и- 

к а с ы  –  Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 144 мин км2, яща‐
лиси 123 милйон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. 
Инзибати яразиси 4 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Дак‐
кадыр. – 125. 

 
98. Иаъуддин Ящмяд (д.1931) – Бангладеш сийаси вя дювлят 

хадими. 2002–2009-ъу иллярдя Бангладеш президенти. – 125. 
 
99. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2007-ъи иллярдя Пакис-

тан Республикасынын президенти, орду эенералы. 1988–90 вя 
1993–96-ъы иллярдя Пакистанын Баш назири, 1998-ъи илдя Баш  гя-
рарэащ ряиси олмуш, 1999–2015-ъи илдя щярби чеврилиш нятиъя-
синдя  щакимиййятя эялмишдир. – 126. 
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100. Ирландийа, И р л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 
Гярби Авропада дювлят. Сащяси 70,3 мин км2, ящалиси 3,6 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 26 графлыьа вя 5 шящяр граф-
лыьына бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы 
икипалаталы парламентдир. Пайтахты Дублиндир. – 127. 

 
101. Мери Макалис (д.1951) – Ирландийа сийаси хадими. 

1997-ъи илдян Ирландийа президенти. 2004-ъц илдя йенидян оп-
понентлярсиз президент сечилмишдир. Мери Макалис Ирландийа-
нын бирляшдирилмясинин ян бюйцк тяряфдарыдыр. – 127. 

 
102. Ватикан – Авропада Папа дювляти. Монте-Ватикано 

тяпялийиндя, Италийанын пайтахты Рома шящяринин гярб щисся-
синдядир. Рома католик килсясинин сийаси, инзибати вя идеоложи 
мяркязидир. Ватикан теократик монархийадыр. Дювлят башчысы 
Рома Папасыдыр. – 134–138,269. 

 
103.  Намибийа,  Н а м и б и й а   Р е с п у б л и к а с ы  –  

Ъянуб-Гярби Африкада дювлят. Сащяси 824,3 мин км2, яща‐
лиси  1,7  милйон  няфярдир.  Инзибати  яразиси  13  реэиона  бю‐
лцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Виндщук шящя‐
ридир. – 128. 

 
104. Щификепун Пощамба (д.1935) – Намибийа сийаси хади-

ми. 2005-ъи илдян Намибийанын президентидир. – 128. 
 
105. Тунис, Т у н и с   Р е с п у б л и к а с ы – Шимали  Афри-

када дювлят. Сащяси 164,2 мин км2, ящалиси 9 милйон няфярдир. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи щакимиййят Нцмайян-
дяляр Палатасына (парламент) мяхсусдур. Пайтахты Тунис шя-
щяридир. – 129. 
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106. Зейнулабидин бен Яли (д.1936) – Тунис щярби вя дювлят 
хадими, эенерал. 1987–2011-ъи иллярдя Тунис президенти ол-
мушдур. – 129. 

 
107. Роберт Симмонс – НАТО Баш катибинин Ъянуби Гаф-

газ вя Орта Асийа цзря хцсуси нцмайяндяси. – 130. 
 
108. Йаап де Щооп Схеффер (д.1948) – Нидерланд сийаси ха-

дими. – 130,223,224,225. 
 
109. Бухарест – Румынийа Республикасынын пайтахты 

(1861-ъи илдян). Юлкянин ъянубунда, Ашаьы Дунай овалыьын-
да, Димбовитса чайы сащилиндядир. Тарихи-мемарлыг абидяляри, 
мцхтялиф цслублары якс етдирян еклектик тикилиляри иля зянэиндир. 
Шящяр ХЫВ ясрдян мялумдур. Ящалиси 2 милйон няфярдир. – 
130,200,21–227,236. 

 
110. 8 Март Бейнялхалг гадынлар эцнц – игтисади, иътимаи 

вя сийаси бярабярлик  уьрунда мцбаризядя гадынларын бейнял-
халг щямряйлик эцнц. Бейнялхалг гадынлар эцнцнцн байрам 
едилмяси Клара Сеткинин тяклифи иля 1910-ъу илдя сосиалист га-
дынларын ЫЫ Бейнялхалг конфрансында (Копенщаэен) гярара 
алынмышды. Илк дяфя  байрам 1911-ъи илдя бир сыра Авропа юлкя-
ляриндя кечирилмишдир,  Азярбайъанда ися 1917-ъи илдян гейд 
едилмяйя башланмышдыр. – 132. 

 
111. Рома католик килсяси – Рома Папасынын рящбярлик 

етдийи дцнйанын ян бюйцк христиан килсяси. Дцнйа католик кил-
сяси – бир Латын мярасим килсясиндян вя ийирми ики Шярги като-
лик килсядян ибарятдир. Бу килсялярин щамысы  Рома Папасына 
табедир. Кился кешишлярини щяварийинлярин варисляри кими, Рома 
Папасыны ися мцгяддяс Пйотрун вариси кими таныйырлар. 1054-ъц 
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илдя Истанбул патриархы вя Рома Папасынын  нцмайяндяляри 
арасында айрылма баш верди. Бундан сонра биринъи кился Пра-
вослав килсяси, йахуд Шярги православ килсяси, икинъи ися Като-
лик килсяси адланыр. – 134–138. 

 
112. Тарчизио Бертоне (д.1934) – Италийа кардиналы, Мц-

гяддяс тахт-таъын Дювлят катиби (2006–2013), Рома католик 
килсясинин камерленги (2007–2014). 2013-ъц илдя Рома Па-
пасы ХЫВ Бенедиктин тахт-таъдан ял чякмяси иля ялагядар 
Тарчизио Бертоне 2013-ъц илдя кардинал-камерлинг олдуьу 
цчцн Ватикан дювлятинин башчысы вя Мцгяддяс тахт-таъын го-
руйуъусу елан едилди.– 134–138. 

 
113. ХВЫ Бенедикт (д.1927) – 2005–2013-ъц  иллярдя Рома 

Папасы олмушдур. – 134,269. 
 
114. ЫЫ Иощанн Павел, дцнйяви ады  К а р о л  В о й т ы л а   

(1920–2005) – илащиййат елмляри доктору. 1523-ъц илдян бяри 
илк гейри-италйан мяншяли (полйак) Рома Папасы. Сцлщцн 
мющкямляндирилмясиндя вя бейнялхалг эярэинлийин зяифлядил-
мясиндя бюйцк хидмятляри вар. ЫЫ Иощанн Павел 1978-ъи илдя 
Рома Папасы сечилмиш вя 2005-ъи иля гядяр Рома Папасы ол-
мушдур. Дцнйанын бир чох юлкясиндя, о ъцмлядян президент 
Щейдяр Ялийевин дявяти иля 2002-ъи илдя Азярбайъанда рясми 
сяфярдя олмушдур. – 136,138. 

 
 
115. Шейхцлислам  Щаъы  Аллащшцкцр  Пашазадя, А л л а щ ш ц -

к ц р  Щ ц м м я т  о ь л у (д.1949) – 1980-ъи илдян Гафгаз Мц-
сялманлары Рущани Идарясинин, 1990-ъы илдян Гафгаз Халглары 
Али Дини Шурасынын сядридир. Азярбайъан Республикасынын «Шющ-
рят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едилмишдир.  – 138. 
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116. Клаудио Гуъеротти (д.1955) – католик килсясинин архи-
йепископу, дипломат. 2001–2011-ъи иллярдя Ватиканын Азяр-
байъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. –138. 

 
117. Bakı–Tbilisi–Qars – Азярбайъан, Эцръцстан вя 

Тцркийяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йо-
лун тикинтисиня 2007-ъи илдя башланылмышдыр. Йолун узунлуьу 
826 км-дир.–145,159,192. 

 
118. Набукко – Тцркмянистан вя Азярбайъан газынын Ав-

ропа Бирлийи юлкяляриня, ясасян Австрийа вя Алманийайа ютцрцл-
мяси цчцн 3300 км узунлуьунда маэистрал газ кямяринин 
реаллашмайан лайищяси. Лайищянин гиймяти бп ширкятинин щесабла-
масына эюря 14 милйард авро олмалыдыр. –   146. 

 
119. Косово проблеми – ХХ ясрин 80-ъи илляриндян баш-

лайараг Йугославийа (Йугославийа Федератив Сосиалист Рес-
публикасы) ъидди игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи 
илдя миллятлярарасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР парчаланды. 
Федерасийанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя 
Щерсеговина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 
1992-ъи илдя Сербийа вя Черногорийа Йугославийа  Респуб-
ликасы йарадылды. 1999-ъу илдя серб щюкумяти тяряфиндян Косо-
вода (Сербийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы зора-
кылыг башланды вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. Буна 
эюря дя НАТО авиасийасы тяряфиндян бомбардман едилди. 
Мящз бундан сонра Йугославийа юз ордусуну  Косоводан 
чыхартды вя НАТО-нун сцлщмярамлы ордусу албанлары серб-
лярдян горумаг цчцн Косовойа эирди. 1999-ъу илдян сонра 
Сербийа щюкумяти Косово яразисиня де-факто нязарятини 
итирди. 2008-ъи илдя Косово юзцнц биртяряфли шякилдя мцстягил 
дювлят елан етди. Щазырда БМТ цзв-юлкяляринин 99-у, о ъцм-
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лядян НАТО юлкяляри Косовонун мцстягиллийини таныйыр. – 
147,148,200. 

 
120. 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 тикилмишдир. XVII ясрдя Ичяри-
шящярдя 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 сюкцлмцш вя йалныз Шамахы дарвазасынын йанын-
да 2-ъи дарваза тикилмишдир (1888). Беляликля, гоша дарваза 
ямяля эялмишдир. 1977-ъи илдя Ичяришящяр Азярбайъан мемар-
лыьы тарихи горуьуна чеврилмишдир. – 152–153,187–197. 

 
121. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят иш-

ляриня бахан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин нойабрында 
йарадылмыш, 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Али органы ики 
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илдян бир чаьырылан конфрансдыр. Катиблийи Парисдядир. Азяр-
байъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цзвцдцр. – 152,288. 

 

122.   Сабир,  М и р з я   Я л я к б я р  З е й н а л а б д и н    
о ь л у  Т а щ и р з а д я  (1862–1911) – бюйцк  Азярбайъан 
шаири,  мцтяфяккир, иътимаи хадим. Сабир Азярбайъан ядябий-
йаты, иътимаи вя бядии фикринин ян габагъыл сималарындандыр. О, 
Азярбайъан ядябиййатында тянгиди реализмин, сатирик поези-
йанын гцдрятли нцмайяндясидир. – 152,153. 

 
123. Гыз галасы – Азярбайъанда тарихи-мемарлыг абидяси. 

(Ичяришящярдя). Тядгигатчыларын чоху тяряфиндян мцдафия 
мягсядиля ХЫЫ ясрдя тикилдийи гябул олунмушдур. Галанын даш 
китабясиндя куфи хятти иля Мясуд Давуд оьлунун («Гцббя 
Мясуд бин Давуд») ады щякк едилмишдир. Гыз галасы ме‐
марлыг формасына эюря Шяргдя йеэаня абидядир. Абидянин 
щцндцрлцйц 32 м, диаметри 16–16,5 м-дир. Диварларынын 
галынлыьы ашаьыда 5 м, йухарыда 4 м олан Гыз галасы силиндрик 
ясас щиссядян вя она битишик бцтюв чыхынтыдан ибарят орижинал 
гурулуша маликдир. Силиндрик щисся дахилдя сяккизмяртябялидир. 
Бу мяртябялярдя 250-дяк адам йерляшя биляр. Абидянин Гыз 
галасы адланмасы щаггында халг арасында мцхтялиф яфсаняляр 
мювъуддур.  – 153. 

 

124. «МИР» – дювлятлярарасы телерадио ширкяти. 1993-ъц илдя 
МДБ дювлят башчыларынын гярары иля йарадылмышдыр. Ясасян 
тамашачылара вя динляйиъиляря МДБ юлкяляри вя халглары щаг-
гында ятрафлы мялумат верир. – 156. 

 
125. «Боеинг» – Америка корпорасийасы. Дцнйанын ян бю-

йцк авиасийа, космос вя щярби техника истещсалчыларындан бири. 
Бу корпорасийанын тяркибиня бир сыра нящянэ корпорасийалар 
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дахилдир. Корпорасийанын ясасы 1916-ъы илдя мцщяндис Ъоръ 
Конрод Вестервелт тяряфиндян гойулмушдур. Мянзил-гярар-
эащы Чикагодадыр (Иллинойс штаты, АБШ).  

Компанийа эенишщяъмли мцлки вя щярби авиасийа техника-
сынын, щямчинин ян бюйцк аеробусларын истещсалчысыдыр. Бун-
дан ялавя, «Боеинг» щярб цчцн эениш масштаблы авиасийа-кос-
мос техникасы истещсал едир. Эенишщяъмли космос програм-
ларыны щяйата кечирир. Дцнйанын 67 юлкясиндя «Боеинг» заво-
ду вар. Дцнйанын 100 юлкясинин 5200 тядарцкчцсц иля ямяк-
дашлыг едир.  – 160. 

 
126. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1539 км2, ящалиси 
218,2 мин няфярдир. – 160. 

 
127. Загатала – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Шимал-шяргдя Даьыстанла, 
ъянуб-гярбдя Эцръцстанла щямсярщяддир. Сащяси 1348 км2, 
ящалиси 123,4 мин няфярдир. – 160. 

 
128. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчы-

ван Мухтар Республикасынын пайтахты. Сащяси  0,013 мин  км2, 
ящалиси 89,5 мин няфярдян чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян 
гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гядим, антик вя орта 
яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляшмишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, 
ерамызын яввялляриндя  Албанийанын, ЫВ ясрдян  Сасанилярин тяр-
кибиндя олмушдур. 654-ъц илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едир-
ляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин (1136–1225) 
пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгави-
лясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя 
олуб. Мящз бу илдян Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирил-
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ди вя гяза мяркязиня чеврилди. Нахчыван шящяри 1924-ъц ил фев-
ралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляндян мухтар республи-
канын пайтахты олду. – 160. 
 

129. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя 
Нахчыван Совет Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нах-
чыван Мухтар Дийары, 1924–90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Со-
вет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар 
дювлят. 

Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 
372,9 мин няфярдир. Щазырда 7 инзибати району (Бабяк, Ъул-
фа, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, Шярур, Кянэярли),  4 шящяри 
(Нахчыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 160 кянди 
вардыр. – 167. 

 
130. «Голдман Сакс» – Дцнйада ян бюйцк инвестисийа 

банкларындан бири. Малиййя конгломератыдыр. Малиййячиляр ара-
сында «Тще фирм» кими таныныр. Инвестисийа банкинги, гиймятли 
каьызларын сатышы, инвестисийа менеъери вя с. малиййя хидмятляри 
иля мяшьулдур. Банкын ясасы 1889-ъу илдя гойулмушдур. Мянзил-
гярарэащы Нйу-Йоркдадыр. – 168. 

 
131. Анар, Р з а й е в   А н а р   Р я с у л   о ь л у (д.1938) – 

эюркямли  йазычы, публисист, драматург, иътимаи хадим, Азярбай-
ъанын Халг йазычысы. Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары 
лауреаты. Азярбайъан вя ССРИ Али Советляринин  депутаты ол-
мушдур. 1995–2005-ъи иллярдя  Милли Мяълисин депутаты вя Мя-
дяниййят мясяляляри комитясинын сядри, 1987-ъи илдян Азярбайъан  
Йазычылар Бирлийинин сядридир. Ясярляри дцнйанын бир чох юлкяля-
риндя няшр олунмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» 
ордени иля тялтиф едилмишдир. – 169–170. 



 361

132. Владимир Гурэенидзе (д.1970) – Эцръцстанын дювлят 
хадими. 2007–2008-ъи иллярдя Эцръцстан Республикасынын Баш 
назири олмушдур. – 171. 

 
133. Костас Караманлис (д.1956) – Йунаныстанын сийаси 

хадими. 2004–2009-ъу иллярдя Йунаныстанын Баш назири ол-
мушдур. – 172. 

 
134. Серэей Лебедев (д.1948) – Русийа дювлят хадими, РФ 

Хариъи Кяшфиййат Хидмяти директору (2000–2007), орду  эене-
ралы. 2007-ъи илдян МДБ-нин иърачы катибидир. – 173. 

 
135. Щу Сзинтао (д.1942) – Чин сийасятчиси вя дювлят 

хадими. 1992-ъи илдян ЧКП МК-да йцксяк вязифялярдя ча-
лышмышдыр. 2002-ъи илдя ЧКП МК-нын Баш катиби, 2003-ъц илдя 
ЧХР-нын сядри, 2004-ъц илдя ися ЧХР Щярби Шурасынын сядри 
олмушдур. 2007-ъи илдян Цмумчин Халг Нцмайяндяляри 
Мяълисинин сядридир. – 175. 

 
136. Сенегал, С е н е г а л   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Африкада дювлят. Сащяси 196,2 мин км2, ящалиси 8,5 милйон 
няфярдир. Инзибати  яразиси 10 вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щю-
кумят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли 
Мяълисдир. Пайтахты  Дакардыр. – 176. 

 
137. Абдулай Вад (д.1926) – 2000-ъи илдян Сенегал прези-

денти. Абдулай Вад Африка Бирляшмиш Штатлары йаратмаг иде-
йасынын тяряфдарыдыр. – 176. 

 
138. Сяудиййя   Ярябистаны,  С я у д и й й я  Я р я б и с т а н ы  

К р а л л ы ь ы –  Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 2,15 мил-
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йон км2, ящалиси 31 милйон няфярдир. Пайтахты яр-Рийаддыр. 
Инзибати ъящятдян 4 яйалятя бюлцнцр. 

Сяудиййя Ярябистаны мцтляг теократик монархийадыр. 
Дювлят башчысы кралдыр. Юлкядя  бцтцн щакимиййят крала мях-
сусдур. Иъра органы Назирляр Шурасыдыр, Шураны крал тяйин едир 
вя она башчылыг едир. Щюкумятин няздиндя Мяшвярят Шурасы 
вар. Мцсялманларын ики мцгяддяс шящяри Мяккя вя Мядиня 
Сяудиййя Ярябистанындадыр. – 177. 

 
139. Ял-Ващид бин Тялал бин Ябдцлязиз Ал Сауд (д.1955) – 

Сяудиййя Ярябистаны крал аилясинин цзвц, крал Салманын 
гардашы оьлу, сащибкар, бейнялхалг инвестор. О юз варидатына 
инвестисийа лайищяляри вя аксийалары алмагла сащиб олмушдур. 
2007-ъи илдя онун цмуми капиталы 21,5 милйард доллар иди. 
Бахмайараг ки, крал аилясинин цзвцдцр, о щямишя сийасятдян 
узаг олмушдур. О, краллыьын бюйцк щолдинг компанийа-
ларынын, бейнялхалг корпорасийаларын  вя инвестисийаларын йа-
радыъысыдыр. – 177. 

 
140. 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   А з я р б а й- 
ъ а н   Д ю в л я т   Я д я б и й й а т ы   М у з е й и – 1945-ъи илдя 
Низаминин щяйат вя йарадыъылыьыны якс етдирян музей кими, 
Бакыда йарадылмышдыр. Музейдя ян гядим заманлардан мцасир 
дюврядяк Азярбайъан ябядиййатынын инкишаф йолу якс етдирилир. 
Музейин експозисийасында 4 миндян чох ялйазмасы, надир 
китаб, йазычыларын хатиря яшйалары, портрет, щейкял, иллцстрасийа, 
миниатцр, бядии ишлямя вя с. експонатлар нцмайиш етдирилир. 
Низаминин «Исэяндярнамя» поемасынын 1413-ъц илдя, Фцзулинин 
«Бянэц-Бадя» ясяринин 1569-ъу илдя кючцрцлмцш ялйазма 
нцсхяляри ян гиймятли експонатлардыр. Музейин гядим вя орта 
ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, 1919–20-ъи илляр Азярбайъан 
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ядябиййаты експозисийалары вя елми фондлар, бядии тяртибат, елми-
кцтляви шюбяляри вар. Елми фондлар шюбясиндя 70 миня йахын 
гиймятли яшйа горунуб сахланылыр. – 179. 

 
141. Натяван,   Х у р ш у д б а н у   (1832–1897) – танын-

мыш Азярбайъан шаири. Мещдигулу ханын гызы, Ибращимхялил 
ханын нявясидир. «Хан гызы» ады иля танынмышдыр. Ясярляри дя-
рин сямимиййяти, инъя лиризми иля сечилир. Йцксяк сяняткарлыг 
нцмуняси олан шеирляриндя тякрир, гоша гафийя, рядиф, мяъаз вя с. 
бядии васитяляри мящарятля ишлятмишдир. Натяван щям дя исте-
дадлы ряссам олмушдур. – 179. 

 
142. Новруз байрамы  – гядим халг байрамы. Шимал йарым-

кцрясиндя астрономик йазын башландыьы эеъя-эцндцз бяра-
бярлийи эцнцндя (мартын 21–22-дя ) кечирилир. Гядим заман-
лардан башлайараг Иран, Азярбайъан, Яфганыстан, Таъикис-
тан, Юзбякистан вя бязи Шярг юлкяляри бащарын – йени  илин эяли-
шини шянликлярля гаршылайырлар. Республикамыз мцстягиллик га-
занандан сонра Новруз байрамы рясми цмумхалг байрамы 
вя истиращят эцнц елан едилмишдир. – 180–181,187–197. 

 
143. Патрисийа Каас (д.1966) – франсыз естрада мцьянниси 

вя актрисасы. Стилистик мусигинин, поп-мусиги вя ъазын 
гарышыьындан йаранан мащнылар мцьянниси.– 182–183. 

 
144. Моника Беллуччи (д.1964) – мяшщур Италийа актрисасы 

вя фотомодели. – 182–183. 
 
145. 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 Дямирйолу Идарясинин ряиси, 2005-ъи илдян ися 
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат назиридир. – 184. 
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146. Михаил Комиссар (д.1953) – «Интерфакс»да  Дирек-
торлар Шурасынын сядри вя информасийа аэентлийинин директо-
рудур. –185. 
 

147. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйа-
нын 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 тяряфин-
дян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Ща-
зырда 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 
Сурасына гейри-даими  цзв гябул олунмушдур. – 190,203,204,205, 
214,217,235, 255,288,295. 
 

148. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын  Баш Мяълиси – БМТ-нин 
ясас органларындан бири. БМТ цзвц олан бцтцн дювлятлярдян 
ибарятдир. БМТ цзвляриня вя йа БМТ Тящлцкясизлик Шура-
сына 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. – 190, 
237,255,293,295. 
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149. 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. – 192. 

 
150. Милли парк (Бакы булвары) – Бакы шящяриндя Хязяр 

дянизинин сащилиндя булвар. Ясасы 1909-ъу илдя мяшщур мц-
щяндис, Бакы шящяр Думасынын цзвц Мяммяд Щясян Ща-
ъынскинин хцсуси сяйи нятиъясиндя гойулмушдур. 1998-ъи илдян 
рясми олараг Милли парк адланыр. О заман тендер иля сечилян 
лайищянин мцяллифляри мцщяндис Казимир Скуревич вя мемар 
Адолф Ейхлер олмушдур. Ики ил мцддятиндя бурайа мцнбит 
торпаг вя дцнйанын мцхтялиф йерляриндян битки нювляри эяти-
рилиб якилмишдир.– 194,208,209. 

 
151. Яфганыстан, Я ф г а н ы с т а н   И с л а м    Р е с п у б л и -

к а с ы – Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 652,2 мин км2, 
ящалиси 25,7 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 29 вилайятя вя 
мяркязя табели 2 мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. 
Пайтахты Кабил шящяридир. – 200,223. 

 
152. 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 цзвц 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 Шура-
нын 9 цзвц сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 205,237,255. 
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153. «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмы – НАТО иля Шярги 
Авропа вя кечмиш ССРИ юлкяляри арасында сийаси вя щярби сащя-
лярдя ямякдашлыг сяняди, 1994-ъц ил йанварын 10–11-дя НАТО 
Шурасынын дювлят вя щюкумят башчылары сявиййясиндя Брцсселдя 
кечирилян эюрцшдя АБШ тяряфиндян тяклиф едилмишдир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 1994-ъц ил майын 
4-дя НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында Азярбайъа-
нын «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмасы щаггын-
да сяняди имзаламышдыр. 1996-ъы илин апрелиндя Щейдяр Ялийев 
НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында НАТО-нун Баш 
катиби Хавйер Солана иля эюрцшцндя Азярбайъан Республи-
касынын тягдимат сянядини она вермишдир. Щямин сяняд ясасын-
да Азярбайъанын НАТО иля тяряфдашлыьынын фярди програмы 
щазырланмышдыр. – 200. 
 

154. Вануату, В а н у а т у   Р е с п у б л и к а с ы – Сакит 
океанын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 12190 км2, ящалиси 
189,6 мин няфярдир. Инзибати яразиси 6 яйалятя бюлцнцр. Пай-
тахты Порт-Виладыр. – 205. 

 
155. Ангола, А н г о л а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-Гярби 

Африкада дювлят. Сащяси 1246,7 мин км2, ящалиси 11,9 милйон 
няфярдир. Пайтахты Луанда шящяридир. Дювлятин вя щюкумятин баш-
чысы президентдир. Ганунвериъи органы Милли Мяълисдир. – 205. 

 
156. Атяшкяс режими – 1994-ъц ил майын 8-дя Бишкекдя 

Ермянистан–Азярбайъан арасында атяшин мцвяггяти дайан-
дырылмасы (атяшкяс) щаггында мцгавиля имзаланды, май айынын 
12-дя гцввяйя минди.  Мцгавиляйя эюря, мцщарибя апаран 
тяряфляр сцлщ мцгавиляси баьланана гядяр атяшин дайанды-
рылмасы щаггында разылыьа эялдиляр. – 205. 
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157.  31  март  азярбайъанлыларын  сойгырымы,   1918-ъи   и л   
с о й г ы р ы м ы – чаризмин фяал кюмяйи иля ермяни-дашнак 
силащлы бирляшмяляринин Азярбайъанын тцрк-мцсялман ящалиси-
ня гаршы  тюрятдийи эенишмигйаслы ганлы аксийалар. Ермянилярин 
1905-ъи илин февралында Бакыдан башланан вящшиликляри бцтцн  
Азярбайъаны вя инди Ермянистан адланан Гярби Азярбайъан 
яразисиндяки йашайыш мянтягялярини ящатя етди. Йцзлярля Азяр-
байъан кянди даьыдылды, йцз минлярля азярбайъанлы вящши-
ъясиня гятля йетирилди, халгымыза мяхсус чохлу милли мядя-
ниййят абидяляри мящв вя талан олунду. Бцтцн бу вящшиликляр 
ермянилярин вахтиля йерляшдирилдикляри, лакин ящалинин милли 
тяркибиндя азлыг тяшкил етдикляри Азярбайъан торпагларыны 
зорла ермяниляшдирмяк, бяднам «азярбайъанлыларсыз Ермя-
нистан» кими гейри-инсани планларыны азярбайъанлыларын сойгы-
рымы щесабына щяйата кечирмяк ниййятиндян хябяр верир. – 
210–212. 

 
158. Османлы  империйасы,   О с м а н л ы   и м п е р а т о р л у -

ь у  – Султан Тцркийясинин  рясми  ады   (Османлы сцлалясинин яса-
сыны гоймуш    I Османын адындандыр). ХВ ясрин 2-ъи йарысындан 
Османлы дювляти империйайа чеврилмяйя башламыш, ХВ–ХВI яср-
лярдя бязи Асийа, Авропа вя Африка юлкялярини фятщ едиб  дцнйа-
нын ян бюйцк дювлятляриндян бири олмушдур. 1918-ъи илдя Биринъи 
дцнйа мцщарибясиндяки мяьлубиййятдян сонра тамамиля даьыл-
ды, 1922-ъи илдя Тцркийя султанлыьына да сон гойулду. – 210. 

 
159. Зянэязур мащалы, З я н э я з у р   г я з а с ы – ХIХ ясрин 

2-ъи йарысында Азярбайъанда инзибати ярази ващиди. 1861-ъи илдя 
тяшкил едилмишдир. Чар Русийасы щюкумятинин 1867-ъи ил декабр 
тарихли фярманына ясасян йарадылмыш Йелизаветпол (Эянъя) 
губернийасынын тяркибиня дахил едилмишди. – 210. 
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160. 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 идаря етмясини, эяляъяк нясилляр цчцн 
сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят гурумудур.  – 
214,235,287,291,321. 

 
161. Румынийа, Р у м ы н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – 

Ъянуби-Шярги Авропада, Дунайын ашаьы щювзясиндя дювлят. 
Сащяси 237,5 мин км2, ящалиси  22,7 милйон няфярдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъилик органы икипалаталы парла-
ментдир. Пайтахты Бухарест шящяридир. – 219–227,236. 

 
162. Михеил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшц-

нас. 2003–2013-ъц илляр Эцръцстан Республикасынын президен-
ти. 2000–2001-ъи иллярдя Эцръцстанда Ядлиййя назири олмуш-
дур. Ващид Милли Щярякат Партийасынын сядри, «мяхмяри ин-
гилаб»ын лидерляриндян бири олмушдур. Щазырда Украйнанын 
Одесса  вилайятинин  губернаторудур. – 220. 

 
163. 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. – 221. 

 
164. 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 
башчысы президент, ганунвериъи органы Сеймдир. Пайтахты Рига 
шящяридир. – 222. 
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165. Валдис Затлерс (д.1955) – 2007–2011-ъи иллярдя Лат‐
вийа Республикасынын президенти олмушдур. Пешяси щяким 
травмотолог-ортопеддир. 2011-ъи илдян Реформа Партийасынын 
лидеридир. – 222. 

 
166. Щямид Кярзаи (д.1957) – 2004-ъц илдян Яфганыстан 

Ислам Республикасынын президенти. 2001–2002-ъи иллярдя Яфганыс-
танын Баш назири олмушдур. – 223. 

 
167. Пан Эи Мун (д.1944) – пешякар дипломат 2006-ъы 

илдян Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибидир. Баш катиб 
олмамышдан яввял Корейа Республикасында Хариъи Ишляр вя 
Хариъи Тиъарят назирликляриндя ишлямишдир. – 223. 

 
168. Жозе Мануел Баррозу (д.1959) – Португалийа вя 

Цмумавропа сийаси вя дювлят хадими. 2002–2004-ъц иллярдя 
Португалийанын Баш назири, 2004-2014-ъц иллярдя Авропа 
Парламенти  Комиссийасынын сядри олмушдур. –   223. 

 
169. Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа сащилляри йахын-

лыьындакы адаларда дювлят. Сащяси 372 мин км2,  ящалиси 126 мил-
йон няфярдир. Инзибати ъящятдян 47 префектурайа бюлцнцр. Йа-
понийа конститусийалы монархийадыр. Пайтахты Токио шящяридир. – 
223. 

 
170. Ъоръ Буш (д.1946)  – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–

2008-ъи илляр). АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оь-
лудур. 1968-ъи илдя Йел университетини (инъясянят, тарих бака-
лавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард университетини (инъясянят ма-
эистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирма-
сынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору 
олмушдур. – 225. 
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171. Абдуллащ Эцл (д.1950)  –  Тцркийя  дювлят  вя  сийаси  
хадими, игтисад елмляри доктору, профессор. 1991-ъи илдя 
ТБММ-нин цзвц сечилмишдир. Абдуллащ Эцл Ряъяб Ярдо-
ьанла Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  йарадыъыларындан бири-
дир. 2007–2014-ъц иллярдя Тцркийянин  президенти олмушдур. 
Азярбайъан Республикасынын «Щейдяр Ялийев» ордени иля 
тялтиф едилмишдир. – 225. 

 
172. «Шащдяниз» –Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 

ян бюйцк вя ян зянэин газ йатагларындан бири. – 225.  
 
173. Трайан Бесеску (д.1951) – Румынийа сийаси вя дювлят  

хадими. 2004–2014-ъц иллярдя Румынийа Республикасынын пре-
зиденти олмушдур. – 226. 

 
174. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы 

тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авропа-
да сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя чох-
партийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгуг-
ларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяля-
ринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. иба-
рятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мяслящят 
Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Катиб-
ликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цзвцдцр. 
– 229,233,295,296. 

 
175. Алманийа Бундестагы – Алманийада парламентин аша-

ьы палатасы. – 232. 
176. Аьаэялди Мамедэялдийев (д.1946) – Тцркмянистан 

щярби хадими, орду эенералы. 2003–2009-ъу иллярдя Тцрк-
мянистанда Мцдафия назири олмушдур. – 240–241. 
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177. Данимарка, Д а н и м а р к а   К р а л л ы ь ы – Шимали 
Авропада дювлят. Сащяси 43,1 мин км2, ящалиси 5,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 14 амта бюлцнцр. Данимарка консти-
тусийалы монархийадыр. Щюкумят башчысы  кралича, ганунвериъи 
органы бирпалаталы фолкетингдир. Пайтахты Копенщаэендир.  – 242. 

 
178. ЫЫ Маргрет (д.1940) – 1972-ъи илдян Данимарканын 

краличасы. Крал ЫХ Фредерикин гызыдыр. – 242. 
 
179. 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 мунисипалитетиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
али ганунвериъи органы Халг Шурасыдыр. Пайтахты Дямяшгдир. – 
243. 

 
180. Бяшшар ял-Ясяд (д.1965) – 2000-ъи илдян Сурийанын 

президенти. – 243. 
 
181. Ъямил Чичяк (д.1946) – щцгугшцнас. 2011-2014-ъц  

иллярдя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри олмушдур. – 
244. 

 
182. 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,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лидери. 2002-ъи 
илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя Ядалят вя 
Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк имканы ялдя 
етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири, 2014-ъц илин 
сентйабрында Тцркийя Ъцмщуриййятинин  президенти  сечилмишдир. 
– 244. 
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183. бп,  «Б р и т и ш щ  П е т р о л е у м»  – дцнйанын ян ири нефт 
ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфий-
йаты, чыхарылмасы, емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян 
Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас опе-
раторудур. – 245. 

 
184. Endрйу İnqlis (d.1960) – britaniyalı mühәndis. 2004–

2007-ci illәrdә bp-nin әvәzedici direktoru, kәşfiyyat vә istehsa-
lat biznesi üzrә Baş direktoru olmuşdur. – 245. 

 
185. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йара-

дылмышдыр. Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низам-
намясиня эюря Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсял-
манларын щямряйлийинин мющкямлянмясиня, цзв-дювлятляр 
арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядя-
дир (Сяудиййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын 
цзвцдцр. Щазырда Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатыдыр.  – 255. 

 

186.  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 Рес‐
публикасы Президенти Йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дюв‐
лят Комитясинин сядри, 2005-ъи илин октйабрындан 2008-ъи иля 
гядяр Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф назири 
олмушдур. – 256. 

 

187. Йавяр Ъамалов (д.1949) – мцщяндис. Азнефт Истещсалат 
Бирлийинин Баш директору олмушдур. Щазырда Мцдафия Сянайеси 
назиридир.  Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тял-
тиф едилмишдир. – 256. 

 

188. Щцсейнгулу   Баьыров,   Щ ц с е й н г у л у    С е й и д  
о ь л у (д.1955) – игтисадчы. 2000-ъи илдя  Азярбайъан Респуб-
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ликасы Тиъарят назири, 2001-ъи илин май айындан Азярбайъан 
Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назиридир. Щ.Ба-
ьыров бир сыра бейнялхалг академийаларын вя ассосиасийаларын 
щягиги цзвцдцр. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени 
иля тялтиф едилмишдир.  – 256–266. 

 

189. Бейляган (1989-ъу иля гядяр  Жданов) – Азярбайъан 
Республикасында инзибати район. 1939-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 
Сащяси 1131,1 км2, ящалиси 81,7 мин няфярдир. – 264,285,308–
317. 

 

190. Фцзули (1959-ъу илядяк Гарйаэин району) – Азяр-
байъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил 
едилмишдир. Сащяси 1386 км2, ящалиси 123,3 мин няфярдир. Фцзули 
шящяри вя бир чох кяндляри ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал 
едилмишдир. – 264,285–304. 

 
191. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон.  1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1094 км2, ящалиси 
188,4 мин няфяр. 1993-ъц илдя Аьдам шящяри вя яксяр кянд-
ляри ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 264, 
303. 

 

192. Танзанийа,  Б и р л я ш м и ш  Т а н з а н и й а  Р е с п у б -
л и к а с ы – Шярги Африкада дювлят. Сащяси 945,1 км2, ящалиси 
29 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 25 вилайятя бюлцнцр. Мил-
лятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, 
ганунвериъи органы  Милли Мяълисдир. Пайтахты  Додомадыр. – 
270. 

 
193. Ъакаййа Киквет (д.1950) – Танзанийа дювлят хадими. 

2005-ъи илдян Танзанийа президенти, 2008-ъи илдян Африка 
Иттифагынын сядридир. – 270. 
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194. Нидерланд Краллыьы (гейри-рясми ады Щолландийа) – 
Гярби Авропада Шимал дянизи сащилиндя дювлят. Сащяси 41,5 
мин км2, ящалиси 15,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 12 яйа-
лятя бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы 
(Баш штатлар) парламентдир. Пайтахты Амстердамдыр. –271. 

 
195. ЫЫ Беатрикс (д.1938) – 1980-ъи илдян Нидерландын кра-

личасы. – 271. 
 
196. Ъянуби Африка Республикасы (ЪАР) – Ъянуби Афри-

када дювлят. Сащяси 1,2 милйон км2, ящалиси 48 милйон ня-
фярдир. 9 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунве-
риъи органы парламентдир (Сенат вя Милли Мяълис). – 272. 

 
197. Табо Мбеки (д.1942) – Африка Милли Конгресинин 

эюркямли нцмайяндяси. 1997–2007-ъи иллярдя Африка Милли 
Конгресинин сядри, 1999–2008-ъи иллярдя Ъянуби Африка Рес-
публикасынын президенти олмушдур. –272. 

 
198. «Азадлыг» радиостансийасы  – Шярги Авропанын вя 

башга реэионларын бязи юлкяляриндя верилишляр апаран АБШ-ын 
дювлят радиостансийасы.  – 274. 

 
199. «Сабанчы Щолдинг» – Тцркийядя бюйцк юзял малиййя-

сянайе конгломераты, нцфузлу Сабанчы аилясиня мянсубдур. 
Ясасы 1967-ъи илдя гойулмушдур. Гярарэащы Истанбулдадыр. 
«Сабанчы Щолдинг»ин 2013-ъц илдя активляри 98,3 милйард 
доллар, эялири 1 милйард доллар олмушдур. Компанийада 
57,4 мин няфяр чалышыр. Ясас иши банк иши, сыьорта, тякрар 
истещсал, семент, автобус, каьыз, информасийа технолоэийасы, 
телекоммуникасыйадыр. – 276. 
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200. Юмяр Сабанчы (д.1959) – «Сабанчы Щолдинг»ин 
рящбярляриндян бири олмушдур. 2009-ъу илдян «Денса Щол-
динг»и йарадараг «Сабанчы Щолдинг»дян айрылмышдыр. Бу 
ширкят иншаат, пластик аваданлыг, щава дашынмалары иля мяш-
ьулдур. – 276. 

 
201. «Йединайа Российа», Ц м у м р у с и й а  С и й а с и   

П а р т и й а с ы – Русийада  саь мяркязчи сосиал-мцщафизякар 
партийа, Русийанын ян бюйцк партийасы. 2003-ъц ил сечкиляри-
ня эюря партийа Русийа Дювлят Думасында парламент 
чохлуьу, 2007-ъи ил сечкиляриня эюря ися Конститусийа чохлуьу 
ялдя  етмишдир. 2010-ъу  илдя щюкумятин беш  цзвц,  юлкянин  
83 субйектинин 75-нин рящбяри «Йединайа Российа»нын нц-
майяндяси олмушдур. – 277. 

 
202. Силвио Берлускони (д.1936) – 1994–95, 2001–2006 вя 

2008–2011-ъи иллярдя Италийа Республикасы Назирляр Шурасынын 
сядри олмушдур. – 278. 

 
203. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя 

Бакыда «Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», 
«Чыраг» йатагларынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя иш-
лянилмяси вя  щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмя-
си» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш 
мцгавиля. – 290. 

 

204. Рювняг Абдуллайев, Р ю в н я г  И б р а щ и м   о ь л у 
(1965) – мцщяндис. 2003-ъц илдян Щейдяр Ялийев адына Бакы 
Нефт Емалы заводунун директору, 2005-ъи илдян Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятинин президентидир. Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълисинин цзвцдцр. – 286. 

 



 376

205. «Азенко» – Азярбайъанда тикинти ширкяти. 2006-ъы 
илдян фяалиййятя башламышдыр. «Азенко» Щолдингин тяркибиня 
беш тикинти ширкяти дахилдир. Йарандыьы вахтдан «Азенко» отел 
биналарынын, щцндцрмяртябяли евлярин, бизнес мяркязляринин 
тикинти ишляри иля мяшьул олур. – 286. 

 
206. Яли Щясянов, Я л и   Ш а м и л   о ь л у (д.1948) – мц-

щяндис-механик. 1998-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Баш 
назиринин мцавини, Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишля-
ри цзря Дювлят Комитясинин сядридир. 1995–2000-ъи иллярдя 
Милли Мяълисин цзвц олмушдур. – 287,288. 

 
207. ИСЕСКО – елм, тящсил вя мядяниййят  мясяляляри цзря 

ислам тяшкилаты. 1979-ъу илдя тяшкил едилмишдир. ИСЕСКО-нун Баш 
директору Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейъридир. Азярбайъан 
дювляти ИСЕСКО иля йахындан ямякдашлыг едир вя ислам 
аляминдя мядяниййят абидяляринин горунмасы принсипини 
дястякляйир. – 288. 

 
208. Щорадиз – Азярбайъан Республикасынын Фцзули ра-

йонунда гясябя. Ящалиси 2877 няфярдир. 1993-ъц илдя ермяни 
ишьалчылары тяряфиндян ишьал едилмиш Щорадиз алты ай сонра 
Азярбайъан ордусу тяряфиндян азад едилмишдир. – 292,305–
307. 

 
209. Ъябрайыл — Азярбайъан Республикасында инзибати 

район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1050 км2, ящалиси 
45,8 мин няфярдир. 1993-ъц илдя ермяни силащлы гцввяляри  тяря-
финдян ишьал едилмишдир. – 318–323. 

 
 



 377

 
 
 
 
Шяхси  адлар  эюстяриъиси 

 
 Abdullayev Rövnәq  – 286 
Abutalıbov Hacıbala  – 8,30,39,61,219,227 
Aqramunt Pedro  – 233 
Al Sаud әl-Valid  – 177 
Aleksandр Ata   – 138 
Anar    – 169–170 
Ансола Хосе   – 218 
Aytmatov Çingiz  – 32 
Babayev Arif   – 63–64 
Бабайев Щейдяр  – 256 
Баьыров Щцсейнгулу  – 256,266 
Bakiyev Kurmanbek  – 28–30 
Barrozu  Joze   – 223 
Batırşin Radik   – 156 
Beatriks   – 271 
Belлuççi Monika  – 182–183 
Ben Әli Zeynulabidin  – 129 
XVI Benedikt   – 134,269 
Berdimяhәmmәdov Qurbanqulu – 121,240 
Berluskoni Silvio  – 278 
Bertone Tarчizio  – 134–138 
Бесеску Трайан  – 226 
Bitti Riччi   – 155 
Boriseviç Boqdan  – 49 
Braunbәk Sem   – 7 
Brayzә Mәtyu   – 119,221 
Buş Corc   – 225 
Ъамалов Йавяр   – 256 
Çiçәk Cәmil   – 244 
Чунван Сзйа   – 216–217 



 378

Denisov Andrey  – 8 
Desteksi Alen   – 233–234 
Espinos Antonio  – 186 
Әhmәd Иacuddin  – 125 
Әl-Әsәd Bәşşar   – 243 
Әlәsgәrov Valeh  – 92 
Әliyev Heydәr – 18,37,59,64,87,89,97,98,99,   

    111,136,152,209,216,279,    
    280,281,282,283,284,289,290, 
    292,298,305,308,309,314,319,   
    321 

Әliyev Ülfәt   – 12 
Әliyeva Leyla   – 11–27 
Әliyeva Mehriban  – 11–27,39,40,50–56,57,64,67,  

   83,89,90,153,187–197,208– 
   209,288,289,306,322 

Ярдоьан Ряъяб Таййиб – 244 
Әsәdov Oqtay   – 38,197 
Ясэяров Мирзя   – 26 
Fasye Bernar   – 221 
Feldhof Ulrix   – 207 
Feyta Daniel   – 275 
Fornas Bernard  – 182–183 
Gedmin Cefri   – 274 
Georgiу Nihay   – 219 
Gәncәvi Nizami  – 67,153 
Gül Abdullah   – 225 
Щаъыйев Вилйам  – 94 
Hәsәnov Әli   – 287,288 
Holtzman Mark  – 154 
Щцсейнов Ибращим  – 106 
Hüseynov Akif   – 115,116,117 
Щu Szintao   – 175 
İxiilov Semyon   – 138 
İnqlis Endryu   – 245 
II İohanн Pavel  – 136,138 



 379

Исмайылова Есмирал  – 109 
Kaas Patrisiya   – 182–183 
Kaçinski Lex   – 39–47,50–56,57–60 
Kaçinski Mariya  – 39,40,50–56,57 
Kanerva İlkka   – 62 
Karamanlis Kostaс  – 172 
Kaspирşik Anji   – 221 
Kastro Raul   – 35 
Kәrzai Hәmid   – 223 
Kikvet Cakayйa  – 270 
Клаус Ватслав   – 5 
Komissar Mixail  – 185 
Kufуor Con   – 33 
Гронону Николас  – 123 
Qucerottи Klaudio  – 138 
Qurgenidze Vladimir  – 171 
Qureyşi Cavid   – 122 
Lebedev Sergey  – 173 
Lennon Joze   – 120 
Lintneр Eduard   – 232 
Lomonosov  Михаил  – 13 
Макалис Мери   – 127 
Mbeki Tado   – 272 
Mamedgәldiyev Ağagәldi – 240–241 
II Marqret   – 242 
Mehdiyev Ramiz  – 8,30,38,39,61,197,219,227,  

   279–284 
Meredov Rәşid   – 121 
Medvedev Dmitri  – 28–30 
Merzlyakov Yuri  – 221 
Мяликов Ялихан  – 309 
Мяммядов Гяриб  – 90,92 
Mәmmәdov Ziya  – 184 
Мерзлйаков Йури  – 221 
Mәnn Stiven   – 31,65 
Микайыл Мцшфиг  – 29 



 380

Morel Pyer   –131 
Müşәrrәf  Pәrviz  – 126 
Натяван   – 179 
Novikov Sergey  – 174 
Нясибов Бящрам  – 288 
Orucov Emin   – 113 
Pan Gi Mun   – 223 
Papulias Karolos  – 124 
Paşazadә Hacı Allahşükür – 138 
Пирвердийев Етибар  – 286 
Pыrvanov Georgi  – 34,139–151 
Пощамба Нификепунйе  – 128 
Proniçev Vladimir  – 6 
Putin Vladimir   – 9–10,28–30,225,277 
Rasizadә Artur   – 8,30,38,39,61,197,219,227 
Saakaşvili Mixeil  – 220 
Sabançı Ömәr   – 276 
Сабир Мирзя Ялякбяр  – 152,153 
Sadovniçi Viktor  – 11–27 
Сейидов Ариф   – 117 
Sxeffer Yaap   – 130,223,224,225 
Simmons Robert  – 130 
Сцлейманова Эцлтякин  – 84 
Шярифов Абид   – 139 
Talıbova Aidә   – 82 
Tol Vilyam   – 288 
Tusk Donald   – 48 
Vad Abdulay   – 176 
Vil Pol    – 232 
Zabаrovski Roman  – 57 
Zatlers Valdis   – 222 
 
 
 
 
 



 381

 
 

 
 

Coğrafi adlar göstәricisi 
 
Abşeron (yarımada)  – 266 
Аьъабяди   – 315 
Ağdam    – 264,303 
Almaniya   – 79 
Amerika Birlәşmiş Ştatları – 7,31,65,119,204,221,225,275 
Anqola    – 205 
Aralıq dәnizi   – 104,235 
Asiya    – 25,145,160,248 
Avrasiya   – 119 
Avropa – 25,58,59,60,108,137,144,  
                                                      145,146,160,164,193,222,   

   224,228,229,230,234,238,  
   248, 253 

Bakı    – 5,23,24,25,30,33,34,35,50,  
  61,93,124,125,126,127,128, 

      129,132,159,160,162,163,165,  
  167,170,175,176,178,187,206, 

      208,209,212,213,216,218,242, 
      243,266,267,269,270,271,  

  272,275 
Balкан (йарымада)  – 147 
Baltik dәnizi   – 46,58,59,235 
Banqladeş   – 125 
Басаркечяр   – 115 
Belçika    – 232,233 
Beylәqan   – 264,285,308–317 
Билясувар   – 318–323 
Bolqarıstan   – 34,139–151 
Böyük Mәrcanlı  – 319 
Buxarest   – 130,200,219–227,236 



 382

Ъябрайыл   – 318–323 
Cәnubi Afrika Respublikası  – 272 
Cәnubi Qafqaz   – 110,130,297 
Чехийа    – 5 
Чin    – 69,175 
Dağlıq Qarabağ  –42,43,45,53,105,108,109,113,  

  119,123,144,190,191,202,  
  203,204,210,216,221,224,  
  236,237,238,256,293,294,  
  298,299,315–317 

Danimarka   – 242 
Daşkәsәn   – 68,73 
Davos    – 75,154,168 
Әfqanıstan   – 200,223 
Яли Байрамлы   – 315 
Finlandiya   – 62 
Fransa    – 79,108,204,221 
Füzuli    – 285–304 
Gәncә    – 67–81,87,93,160,264 
Эюйчя    – 115 
Gюygöl    – 87 
Gürcüstan   – 51,93,171,220,315 
Hacıkәnd   – 87 
Horadiz   – 292,305–307 
Ханкянди   – 36–38 
Xanlar    – 97–118 
Xatın    – 36 
Xәzәr dәnizi   – 13,46,59,104,144,145,146,  

   159,224,235 
Xocalы    – 36–38,206 
İran        – 93,210 
Иrlandiya   – 127 
Иspaniya   – 79,233 
Италийа    – 108,278 
Кялбяъяр   – 113–118,295 
Kosovо    – 147,148,200 



 383

Krakov    – 47,50,52,53 
Kuba    – 35 
Qafqaz    – 13,206 
Qana    – 33 
Qara dәniz   – 46,104,144,145,146,224,  

   235,236 
Qazaxıstan   – 30 
Qdansk   – 57–60 
Qırğızıstan   – 28–30 
Лачын    – 295 
Latviya    – 222 
Lәnkәran   – 160 
Liditsa    – 36 
Мексика   – 69 
Mingәçevir   – 87 
Мисир    – 69 
Moskva   – 8–30,32,88 
Naftalan   – 82–88 
Naxчıvan   – 160 
Naxчıvan MR   – 167 
Namibiya   – 128 
Niderland   – 271 
Oradur    – 36 
Orta Asiya   – 130,131 
Pakistan   – 122,126 
Polşa    – 39–61,88,108 
Rumıniya   – 219–227,236 
Rusiya    – 6,8–30,66,69,93,108,204,  

   221,225,315 
Саатлы    – 315 
Samux    – 89–96 
Seneqal   – 176 
Sәudiyyә Әrәbistanı  – 177 
Suriya    – 243 
Şәki    – 87 
Şәmkir    – 90 



 384

Tanzаniya  – 270 
Тяртяр   – 303 
Tunis   – 129 
Tцrkiyә  – 79,108,147,225,244,257,275,315 
Türkmәnistan  – 121,240–241 
Ukrayna  – 51 
Vanuatu  – 205 
Varşava  – 42 
Vatikan  – 134–138,269 
Vilnüs   – 50 
Yaponiya  – 223 
Yerevan  – 206 
Yunanıstan  – 124,147,172 
Зянэязур  – 210 
Zobucuq  – 287–299 
Йени Zod (kәnd) – 210 

 



 385

 
 
 
 

МЦНДЯРИЪАТ 
 

 
ÇEXİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB VATSLAV KLAUSA 
 
20 феврал 2008-ъи ил .................................................................................... 5 
 
AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV RUSİYA 
FEDERAL TӘHLÜKӘSİZLİK XİDMӘTİ DİREKTORUNUN 
BİRİNCİ MÜAVİNİ – SӘRHӘD XİDMӘTİNİN RӘİSİ, 
GENERAL VLADİMİR PRONİÇEVİ QӘBUL ETMİŞDİR  
 
20 fevral 2008-ci il .................................................................................... 6 
 
ABŞ SENATORU SEM BRAUNBӘKİN RӘHBӘRLİK 
ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
20 fevral 2008-ci il .................................................................................... 7 
 
AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
MOSKVAYA SӘFӘRİ 
 
20 fevral 2008-ci il .................................................................................... 8 
 
AZӘRBAYCAN RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ 
İLHAM ӘLИYEVИN RUSИYA FEDERASИYASININ 
PREZИDENTИ VLADИMИR PUTИN ИLӘ GÖRÜŞÜ  
 
21 fevral 2008-ci il .................................................................................... 9 
 
AZӘRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ 
İLHAM ӘLИYEVӘ M.V.LOMONOSOV ADINA 
MOSKVA DÖVLӘT UNИVERSИTETИNИN FӘXRИ 
PROFESSORU ADЫNIN VEРИLMӘSИ MӘRASИMИ  
 
21 fevral 2008-ci il .................................................................................. 11 
 
 



 386

AZӘRBAYCAN PREZИDENTИ İLHAM ӘLİYEVİN 
M.V.LOMONOSOV ADINA MOSKVA DÖVLӘT 
UNİVERSİTETİNDӘ NİTQİ  
 
21 феврал 2008-ъи ил .................................................................................. 13 
 
MDB-nin ÜZVÜ OLAN ЮLKӘLӘRİN DÖVLӘT 
BAŞÇILARININ QEYRİ-RӘSMİ ZİRVӘ TOPLANTISI 

 
22 fevral 2008-ci il .................................................................................. 28 
 
ABŞ DÖVLӘT DEPARTAMENTİNİN AVRASİYA 
MӘSӘLӘLӘRİ ÜZRӘ ӘLAQӘLӘNDİRİCİSİ STİVEN 
MӘNNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ 
İLӘ GÖRÜŞ 
 
25 fevral 2008-ci il .................................................................................. 31 
 
MӘŞHUR YAZIÇI ÇİNGİZ AYTMATOVLA GÖRÜŞ 
 
25 fevral 2008-ci il .................................................................................. 32 
 
QANA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB CON KOFİ AQİYEKUM 
KUFUORA 
 
25 fevral 2008-ci il .................................................................................. 33 
 
BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB GEORGİ PIRVANOVA 
 
25 fevral 2008-ci il .................................................................................. 34 
 
KUBA RESPUBLİKASI DÖVLӘT ŞURASININ SӘDRİ 
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB RAUL KASTRO RUSA 
 
25 fevral 2008-ci il .................................................................................. 35 
 
XOCALI FACİӘSİ QURBANLARININ ANIM 
MӘRASİMİ  
 
25 fevral 2008-ci il .................................................................................. 36 
 
 



 387

AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN  
POLŞAYA RӘSMİ SӘFӘRİ 
 
26 fevral 2008-ci il .................................................................................. 39 

 
AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN VӘ 
POLŞA PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİN TӘKBӘ-
TӘK GÖRÜŞÜ 
 
26 fevral 2008-ci il .................................................................................. 41 

 
DÖVLӘT BAŞÇILARININ GENİŞ TӘRKİBDӘ 
GÖRÜŞÜ  
 
26 fevral 2008-ci il .................................................................................. 42 
 
AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN VӘ 
POLŞA PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİN БЯЙА-
НАТЛАРЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
26 fevral 2008-ci il  ........................................................................................ 43 
 
POLŞANIN BAŞ NAZİRİ DONALD TUSK İLӘ GÖRÜŞ  
 
26 fevral 2008-ci il .................................................................................. 48 
 
POLŞA SENATININ MARŞALI BOQDAN BORU-
SEVİÇ İLӘ GÖRÜŞ  
 
26 fevral 2008-ci il .................................................................................. 49 
 
AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEVİN 
ŞӘRӘFİNӘ RӘSMİ ZİYAFӘT 
 
26 fevral 2008-ci il .................................................................................. 50 
 
AZӘRBAYCAN PREZИDENTИ İLHAM ӘLИYEV 
POLŞA RESPUBLИKASININ «XИDMӘTLӘRӘ 
GÖRӘ» BÖYÜK XAÇ ORDENİ ИLӘ TӘLTИF 
EDИLMИŞDИR  
 
26 fevral 2008-ъи ил .................................................................................. 54 
 



 388

QДАNSK ŞӘHӘRİNӘ YOLASALMA MӘRASİMİ 
 
27 fevral 2008-ci il .................................................................................. 57 
 
QDANSK NEFT LИMANЫ ИLӘ TANIŞLIQ  
 
27 fevral 2008-ci il .................................................................................. 58 
 
ATӘT-in FӘALİYYӘTDӘ OLAN SӘDRİ İLKKA 
KANERVANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ 
HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ 
 
28 fevral 2008-ci il .................................................................................. 62 
 
XALQ ARTИSTИ ARİF BABAYEV İLӘ GÖRÜŞ  
 
29 fevral 2008-ci il .................................................................................. 63 
 
ABŞ DÖVLӘT DEPARTAMENTİNİN AVRASİYA 
ENERJİ MӘSӘLӘLӘRİ ÜZRӘ ӘLAQӘLӘNDİRİCİSİ 
STİVEN MӘNN İLӘ GÖRÜŞ 
 
1 mart 2008-ci il...................................................................................... 65 
 
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB DMİTRİ MEDVEDEVӘ 
 
3 mart 2008-ci il ............................................................................................. 66 
 
AZӘRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ 
İLHAM ӘLİYEVİN GӘNCӘ ŞӘHӘRİNӘ SӘFӘRİ 
 
3 mart 2008-ci il  ............................................................................................ 67 
 
«DAŞKӘSӘN FİLİZSAFLAŞDIRMA» ASC-nin GӘN-
CӘ POLAD KOMPLEKSİNİN VӘ DETAL ALÜMİ-
NİUM ZAVODUNUN TӘMӘLQOYMA MӘRASİMİ  
 
3 mart 2008-ci il  ..................................................................................... 68 
 
AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV 
NAFTALAN ŞӘHӘRİNДӘ  
 
3 mart 2008-ci il...................................................................................... 82 
 



 389

SAMUX RAYONUNDA HEYDӘR ӘLİYEV MUZEYİ 
İLӘ TANIŞLIQ 
 
3 mart 2008-ci il  ..................................................................................... 89 
 
AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ӘLİYEV 
XANLAR ŞӘHӘRİNДӘ  
 
4 март 2008-ъи ил...................................................................................... 97 
 
ERMӘNИSTANDAN DИDӘRGИN DÜŞMÜŞ ZOD 
KӘNDИNИN QAÇQINLARI VӘ KӘLBӘCӘRDӘN 
OLAN MӘCBURИ KÖÇKÜNLӘRLӘ GÖRÜŞ  
 
4 март 2008-ъи ил.................................................................................... 113 
 
ABŞ DÖVLӘT KATİBİNİN AVRASİYA MӘSӘLӘ-
LӘRİ ÜZRӘ MÜŞAVİRİ, ATӘT-in MİNSK QRU-
PUNUN HӘMSӘDRİ MӘTYU BRAYZӘ İLӘ GÖRÜŞ  
 
5 mart 2008-ci il.................................................................................... 119 
 
NATO PARLAMENT ASSAMBLEYASININ SӘDRİ 
JOZE LELLON İLӘ GÖRÜŞ 
 
5 mart 2008-ci il.................................................................................... 120 
 
TÜRKMӘNİSTAN NAZİRLӘR KABİNETİ SӘDRИ-
НИН MÜAVİNİ, XARİCİ İŞLӘR NAZİRİ RӘŞİD 
MEREDOVUN RӘHBӘRLİK ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ 
HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
5 mart 2008-ci il.................................................................................... 121 
 
PAKİSTANIN ÖLKӘMİZDӘKİ SӘFİRİ CAVİD 
QUREYŞİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
6 mart 2008-ci il.................................................................................... 122 
 
«İNTERNATİONAL CRİSİS GROUP»UN DİREKTOR 
MÜAVİNİ NİKOLAS QRONONУ İLӘ GÖRÜŞ  
 
6 mart 2008-ci il.................................................................................... 123 



 390

YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB KAROLOS PAPULİASA 
 
7 mart 2008-ci il.................................................................................... 124 
 
BANQLADEŞ XALQ RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB İACUDDİN 
ӘHMӘDӘ 
 
7 mart 2008-ci il ........................................................................................... 125 
 
PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB PӘRVİZ 
MÜŞӘRRӘFӘ 
 
7 mart 2008-ci il ........................................................................................... 126 
 
İRLANDİYANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLӘRİ 
XANIM MERİ MAKALİSӘ 
 
7 mart 2008-ci il ........................................................................................... 127 
 
NAMİBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLӘRİ CӘNAB HİFİKEPUNYE 
POHAMBAYA 
 
7 mart 2008-ci il.................................................................................... 128 
 
TUNİS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-
ALİLӘRİ CӘNAB ZEYNULABİDİN BEN ӘLİYӘ 
 
7 mart 2008-ci il ........................................................................................... 129 
 
NATO BAŞ KATİBİNİN CӘNUBİ QAFQAZ VӘ ORTA 
ASİYA ÜZRӘ XÜSUSİ NÜMAYӘNDӘSİ ROBERT 
SİMMONSUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ 
HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
7 mart 2008-ci il.................................................................................... 130 
 
AVROPA İTTİFAQININ ORTA ASİYA ÜZRӘ XÜSUSİ 
NÜMAYӘNDӘSİ PYER MORELİN BAŞÇILIQ 
ETDİYİ NÜMAYӘNDӘ HEYӘTİ İLӘ GÖRÜŞ  
 
7 mart 2008-ci il.................................................................................... 131 



 391

8 MART BEYNӘLXALQ QADINLAR GÜNÜ 
MÜNASİBӘTİLӘ AZӘRBAYCAN QADINLARINA 
TӘBRİK 
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SӘFӘRİ 
 
10 mart 2008-ci il .................................................................................. 139 

 
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
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