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BÖYÜK BRĠTANĠYANIN TĠCARƏT VƏ 

ĠNVESTĠSĠYALAR NAZĠRĠ  DĠQBĠ CONS  

ИLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы  
 
4 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 4-də Böyük Britaniyanın Ticarət və Иnvestisiyalar na-
ziri Diqbi Consu qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ikitərəfli 
münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın uğur-

la inkişaf etdiyi bildirildi, Britaniya şirkətlərinin uzun illərdir 
Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində səmərəli 
fəaliyyət göstərdiyi vurğulandı. Söhbət zamanı Bakıda keçi-
rilən XV Beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının əhə-

miyyətinə toxunuldu və bildirildi ki, bu tədbir regional və bey-
nəlxalq əməkdaşlıq baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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ĠRANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠNĠN MÜAVĠNĠ 

ƏLĠRZA ġEYX ƏTTARIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы  
 
5 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 5-də İran İslam Respublikası Xarici Иşlər nazirinin 
müavini Əlirza Şeyx Əttarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyə-
tini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla İran arasında ikitərəfli əlaqələrin 
uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, bu əlaqələrin bundan sonra da 
genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu. Söhbət zamanı ölkələri-

miz arasında münasibətlərin perspektivlərinə dair fikir müba-
diləsi aparıldı. 
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«STATOЙL HYDRO» ġĠRKƏTĠNĠN BAġ ĠCRAÇI 

DĠREKTORU HELGE LĠNQĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы  
 
5 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 5-də Norveçin «Statoйl Hydro» şirkətinin Baş icraçı 
direktoru Helge Linqin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Norveçin Statoйl şirkəti arasında 
uzun illər davam edən səmərəli əməkdaşlıqdan danışıldı. Bakı-

da keçirilən ХВ neft-qaz sərgisinin əhəmiyyəti, onun enerji 
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət 
etdiyi vurğulandı. Söhbət zamanı Statoйl şirkəti ilə əmək-
daşlığın perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi aparıldı. 
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ĠNTEL ġĠRKƏTĠNĠN PREZĠDENTĠ  

KREYQ BARETĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ  ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Prezident sarayı 
 
5 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 5-də Prezident sarayında İntel şirkətinin prezidenti 
Kreyq Baretin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul et-
mişdir. 

Kreyq Baret rəhbərlik etdiyi şirkətlə Azərbaycanın müvafiq 
qurumları arasında rabitə və informasiya texnologiyalarıнын 
sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu söy-

lədi. Qonaq səfərinin Azərbaycanda informasiya texnologiyala-
rıнын inkişafı istiqamətində görülən işlərlə və bu sahənin pers-
pektivləri ilə yaxından tanış olmaq üçün yaxşı imkanlar yarat-
dığını bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə informasiya texnologi-
yaları sahəsinin inkişaf etdirilməsinin Azərbaycanın ümumi 

iqtisadi inkişafının prioritet sahələrindən biri olduğunu vur-
ğuladı. Bu baxımdan Azərbaycanın İntel şirkəti ilə əmək-
daşlığının gələcək perspektivlərinin müzakirə olunmasının əhə-

miyyətli olduğuну  bildirdi. 
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB DMĠTRĠ MEDVEDEVƏ 
 
Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
Rusiyanın dövlət bayramı – Rusiya günü münasibətilə 

Sizi və bütün Rusiya xalqını Azərbaycan xalqı adından və 
Ģəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edirəm. 

Çox Ģadam ki, müasir Rusiya demokratik dəyiĢikliklərin 

həyata keçirilməsi, qanunçuluq normalarının və hüquqi qay-
danın bərqərar olması, iqtisadi və sosial tərəqqi, ölkənin 
beynəlxalq birlikdə rolunun və nüfuzunun daha da möhkəm-
lənməsi yolunda uğurla irəliləyir. 

Əminəm ki, birgə səylərimiz ənənəvi dostluq və mehriban 
qonĢuluq münasibətlərinin geniĢlənməsinə və dərinləĢmə-

sinə, hərtərəfli əməkdaĢlığın sürətli inkiĢafının təmin edilmə-
sinə, xalqlarımızın və dövlətlərimizin mənafeyi naminə, 
Qafqazda sülh və təhlükəsizlik naminə Azərbaycan ilə Rusi-
ya arasında strateji tərəfdaĢlığın möhkəmlənməsinə yönələ-
cəkdir. 

Hörmətli Dmitri Anatolyeviç, Sizə möhkəm cansağlığı və 

dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Rusiya xalqına sülh və 
firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 5 iyun 2008-ci il 
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RUSĠYA FEDERASĠYASI HÖKUMƏTĠNĠN SƏDRĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB VLADĠMĠR PUTĠNƏ 
 
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 

Rusiyanın dövlət bayramı – Rusiya günü münasibətilə 
ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. 

Azərbaycan ilə Rusiya arasında tarixən yaranmıĢ dost-
luq, mehriban qonĢuluq və əməkdaĢlıq münasibətləri bu gün 
keyfiyyətcə yeni xarakter kəsb etmiĢ, strateji tərəfdaĢlıq 
səviyyəsinə çatmıĢdır. 

Əminəm ki, bizim aramızda yaranmıĢ konstruktiv dialoq, 
qarĢılıqlı anlaĢma və etimad Ģəraiti bundan sonra da öl-
kələrimizin və xalqlarımızın tərəqqisi naminə, regionda sül-
hün və sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə çoxĢaxəli Azər-
baycan–Rusiya qarĢılıqlı əlaqələrinin hərtərəfli inkiĢafına 
kömək edəcəkdir. 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Sizə möhkəm cansağlığı 
və uğurlar, dost Rusiya xalqına sülh və əmin-amanlıq ar-
zulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 5 iyun 2008-ci il 
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PORTUQALĠYA RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ANĠBAL KAVAKU SĠLVAYA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Milli bayramınız – Portuqaliya günü münasibətilə Sizə və 
Sizin simanızda bütün xalqınıza Ģəxsən öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Portuqaliya münasibətləri xalq-
larımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da 
dostluq və əməkdaĢlıq məcrasında inkiĢaf edəcək və geniĢlə-

nəcəkdir. 
Bu xoĢ gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-

lar, dost Portuqaliya xalqına əmin-amanlıq və tərəqqi arzu-
layıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 5 iyun 2008-ci il 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ    

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

SANKT-PETERBURQA SƏFƏRĠ 
 
5 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 5-də MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının 
qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Rusiyanın 
Sankt-Peterburq şəhərinə yola düşmüşdür. 

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Apara-
tının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyə-

tinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 
 

* * * 
  

Azərbaycan dövlətinin başçısını və onun xanımını hava 

limanında Sankt-Peterburqun vitse-qubernatoru Aleksandr 
Vaxmistrov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev hava limanından «Konstantinov» 
sarayı kompleksində onun üçün ayrılmış iqamətgaha yola 
düşdü. 

 
 
 



 13 

 
 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

RUSĠYA PREZĠDENTĠ DMĠTRĠ MEDVEDEV ИЛЯ  

GÖRÜġÜ 
 

Sankt-Peterburq,  «Konstantinov» sarayı 
 

6 iyun 2008-ci il 
 

D m i t r i   M e d v e d e v:  Hörmətli Ġlham Heydər oğlu, 
Peterburqda yenidən görüĢməyimizə Ģadam. Bizim görüĢlərimiz 
üçün kifayət qədər əsas, çoxlu maraqlı layihələr var, hətta 
əmtəə dövriyyəsinin юзцндя дя bir sıra göstəricilər yaxĢılaĢır. 
Bunlar bəlkə də formal Ģeylərdir, lakin Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında ikitərəfli münasibətlər baxımından onlar da vacibdir. 
Ġndi Sizinlə görüĢümüz qısa olacaq, lakin ümid edirəm ki, 
tezliklə biz görüĢəcəyik. Ġyulun əvvəllərində mən sizin ölkəyə, 
Bakıya qonaq gələ bilərəm və orada biz öz əlaqələrimizlə bağlı 
bütün məsələlər barədə ətraflı söhbət edəриk. 

Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyev rusiyalı həmkarına 

təşəkkür edərək dedi: 
– Hörmətli Dmitri Anatolyeviç, görüĢümüzə çox Ģadam. 

Sizin prezidentliyinizin ilk ilində Azərbaycana rəsmi səfərə 
gəlmək barədə bizim dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə də 
Ģadam. Bu bizim ikitərəfli münasibətlərimizin çox mühüm 
göstəricisidir. Ümid edirəm ki, münasibətlərimiz əvvəllərdə 

olduğu kimi, bundan sonra da səmərəli olacaqdır. Biz bu 
istiqamətdə fəal iĢləyəcəyik. Ölkələrimiz arasında münasi-
bətlər tərəfdaĢlıq münasibətləri kimi səciyyələnir, dinamik və 
müsbət Ģəkildə inkiĢaf edir. Bizim əlaqələrimizin formatı çox 
geniĢ, gündəlikdəki məsələlər əhatəlidir. Çox Ģadam ki, biz 
yüksək sürətlə irəliyə doğru gedirik, regionda fəal qarĢılıqlı 

əlaqə saxlayırıq, ikitərəfli münasibətlərimizdə böyük tərəqqi 
müĢahidə olunur. Bu bizi çox sevindirir. 
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MDB ÖLKƏLƏRĠ DÖVLƏT BAġÇILARININ  

QEYRĠ-RƏSMĠ GÖRÜġÜ  
 
Sankt-Peterburq,  «Konstantinov» sarayı 
 
6 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 6-da Sankt-Peterburq yaxınlığında – Strelna-

dakı «Konstantinov» sarayında XII Peterburq Beynəlxalq 

Иqtisadi forumu çərçivəsində MDB ölkələri dövlət başçılarının 
qeyri-rəsmi görüşü keçirilmişdir. Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev görüşdə iştirak etmişdir. 

Dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşlərinin keçirilməsi 
Birliyin təcrübəsində bir ənənəyə çevrilmişdir. İlk belə görüş 
2000-ci il  avqustun 18-də Yaltada olmuşdu. O  vaxtdan  bəri  

9 qeyri-rəsmi görüş keçirilmişdir. Belə görüşlərin formal gün-
dəliyi olmur və onlarda hər hansı məsələlərə dair qərarlar qə-

bul edilməsi nəzərdə tutulmur. Yalnız təxirə salınması müm-
kün olmayan məsələlər istisna təşkil edir. 

Budəfəki qeyri-rəsmi görüş 2008-ci ildə sayca ikincidir. 
Fevralın 22-də Moskvada keçirilmiş görüşdə olduğu kimi, 

indiki görüşdə də MDB-nin üzvü olan bütün ölkələrin prezi-
dentləri iştirak etmişlər. 

Sankt-Peterburq görüşünün təşəbbüsçüsü Rusiya Fede-
rasiyasıdır. 

Görüş başlanmazdan əvvəl dövlət başçıları xatirə şəkli 
çəkdirmişlər. 

Açılışda çıxış edən Birliyin sədri, Qırğızıstan prezidenti 
Kurmanbek Bakiyev Rusiya və Ermənistanın dövlət başçı-
larını prezident vəzifəsinə seçilmələri münasibətilə təbrik et-
mişdir. 
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Rusiya dövlətinin başçısı Dmitri Medvedev görüşdə çıxış 
edərək, MDB çərçivəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsiни, 
humanitar sahədə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirmiş və 
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinin perspektivləri barədə 
fikirlərini bölüşmüşdür. 

MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri, Birliyin icraçı katibi 
Sergey Lebedev sammitdə Birliyin iqtisadi inkişaf strategi-
yasının formalaşdırılması, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
üzrə iş haqqında məruzə ilə çıxış etmişdir. 

Görüşdə iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq və qar-

şılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mü-
badiləsi aparılmışdır. 
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AZƏRBAYCAN VƏ  ERMƏNĠSTAN    

PREZĠDENTLƏRĠNĠN GÖRÜġÜ 
 
Sankt-Peterburq 
 
6 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 6-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan prezidenti 

İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın gö-

rüşü olmuşdur. 
Görüşdə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk 

qrupunun həmsədrləri də iştirak etmişlər. 

Görüşün yekunlarına əsasən iki ölkənin Xarici işlər na-
zirləri – Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbandyan mət-
buat konfransı keçirmişlər. Xarici işlər nazirləri Azərbaycan 
və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşünü müsbət və 
konstruktiv hadisə kimi qiymətləndirмишlər. 

Bildirildi ki, prezidentlər tərəflərin mövqeləri ilə tanış ol-

muş, Xarici işlər nazirlərinə danışıqlar prosesinin davam et-
dirilməsi üçün Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq etmək barədə 
təlimat vermişlər. 

Elmar Məmmədyarov onu da vurğulamışdır ki, Minsk qru-
punun vasitəçilik fəaliyyətinin davam etdirilməsi arzusu ifadə 
olunmuşdur. O bildirmişdir ki, hazırda prezidentlərin və Xarici 

işlər nazirlərinin iş cədvəli nəzərə alınmaqla, həmsədrlərin 
regiona növbəti səfərinin vaxtı razılaşdırılır. Gözlənildiyinə 
görə, bu səfər iyunun axırlarında baş tuta bilər. 

Elmar Məmmədyarov sonda demişdir ки, qarşılıqlı yanaş-

malarla tanış olandan sonra биз  tərəflərin mövqelərinin yaxın-
laşdırılması üzrə işi davam etdirməliyik. 
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Amerikalı həmsədr Mətyu Brayzə də Azərbaycan və Er-
mənistan prezidentlərinin görüşünü uğurlu görüş adlandır-
mışdır.  

Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov 
konkret nəticələr əldə etmək üçün əməkdaşlığı davam etdir-

məyə hazır olduqlarını bildirmişdir. 
 

Səfər baĢa çatdы 
 
MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə 

iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Sankt-Peterburqa səfəri iyunun 7-də başa çatmışdır. 

Azərbaycan dövlətinin başçısını Pulkovo hava limanыnda 
Rusiyanın yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri yola saldılar. 

                                  
* * * 

 
Dövlətimizin başçısı həmin gün Bakıya gəldi. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Apa-

ratının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Haki-
miyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ MÜLKĠ MÜDAFĠƏ, 

FÖVQƏLADƏ HALLAR VƏ FƏLAKƏTLƏRĠN 

NƏTĠCƏLƏRĠNĠN ARADAN QALDIRILMASI 

ÜZRƏ NAZĠRĠ SERGEY ġOYQU ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
9 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 9-da Rusiya Federasiyasının Mülki müdafiə, fövqəladə 
hallar və fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə 
naziri Sergey Şoyqunu qəbul etmişdir. 

Sergey Şoyqu Azərbaycan prezidenti ilə ötən görüşündən 
keçən dövr ərzində Rusiya ilə Azərbaycanın Fövqəladə hallar 

nazirlikləri arasında əməkdaşlığa dair konkret layihələrin 
həyata keçirildiyini qeyd etdi və bu istiqamətdə aparılan 
işlərin əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə xidmət etdiyini 
vurğuladı. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan və Rusiya Fövqəladə hal-
lar nazirliklərinin əməkdaşlığının genişlənməsindən məmnun-

luğunu vurğuladı, nazirliklər arasında müxtəlif istiqamətlərdə 
işlərin həyata keçirilməsinin, təcrübə mübadiləsinin aparılma-
sının qarşılıqlı surətdə faydalı olduğunu bildirdi və bu səfərin 
də bu sahədə əməkdaşlığın daha da genişlənməsi işinə öz 
töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 
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BÖYÜK BRĠTANĠYA VƏ ġĠMALĠ ĠRLANDĠYA 

BĠRLƏġMĠġ KRALLIĞININ BAġ NAZĠRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB QORDON BRAUNA 
 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 

Milli bayramınız – Kraliçanın təvəllüd günü münasi-
bətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu gün Azərbaycan ilə BirləĢmiĢ Krallıq arasındakı mü-
nasibətlər yüksələn xətt üzrə inkiĢaf etməkdədir. Dost ölkə-
lərimizin bir çox sahələrdə müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi 
əməkdaĢlıq, Britaniya Ģirkətlərinin Azərbaycanda səmərəli 

fəaliyyəti, gündən-günə artan əlaqələrimiz bizi sevindirir. 
Fürsətdən istifadə edərək, bu günlər Bakıda keçirilən XV 

Beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgi və konfransı ilə əlaqədar 
mənə ünvanladığınız səmimi təbrik məktubuna və xoĢ arzu-
larınıza görə Sizə öz dərin təĢəkkürümü bildirirəm. 

Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı tərəfdaĢlıq münasibət-

lərinin hazırkı yüksək səviyyəsini qoruyub saxlamaq və 
inkiĢaf etdirmək üçün bundan sonra da səylərimizi ardıcıl 
Ģəkildə davam etdirəcəyik. 

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 
uğurlar, dost xalqınıza sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 9 iyun 2008-ci il 
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BÖYÜK BRĠTANĠYA VƏ ġĠMALĠ 

ĠRLANDĠYANIN KRALĠÇASI ÜLYAHƏZRƏT  

II ELĠZABETƏ 
 
Ülyahəzrət! 

Böyük Britaniya və ġimali Ġrlandiya BirləĢmiĢ Kral-
lığının milli bayramı – Təvəllüd gününüz münasibətilə Sizə 
və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetirməkdən 
məmnunluq duyuram. 

Azərbaycan ilə BirləĢmiĢ Krallıq arasındakı münasibət-

lərin inkiĢafı bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümid-
varam ki, ölkələrimizi və xalqlarımızı birləĢdirən dostluq 
telləri bundan sonra da əlaqələrimizin hərtərəfli geniĢlən-
məsinə xidmət edəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 
uğurlar, BirləĢmiĢ Krallığın dost xalqına əmin-amanlıq və 

firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 9 iyun 2008-ci il 
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ĠSLANDĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB OLAFUR RAQNAR 

QRĠMSSONA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizə 

və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından 
ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Ġslandiya münasibətlərinin 
inkiĢafı bundan sonra da xalqlarımız arasında dostluq və 
əməkdaĢlığa xidmət edəcəkdir. 

Bu xoĢ gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-
lar, dost Ġslandiya xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 9 iyun 2008-ci il 
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«MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQDA 
QADINLARIN ROLUNUN 

GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ» MÖVZUSUNDA 

BEYNƏLXALQ BAKI FORUMUNUN 

ĠġTĠRAKÇILARINA 
 
Hörmətli forum iĢtirakçıları! 
Sizi Beynəlxalq Bakı Forumunun öz iĢinə baĢlaması 

münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamınıza uzun 
ömür, cansağlığı və uğurlar arzulayıram. 

Sizin forumun ġərqlə Qərbin mədəni dəyərlərini özündə 

cəmləĢdirən və əsrlərdən bəri bu sivilizasiyaları tarixi Ġpək 
Yolu boyunca körpü kimi birləĢdirən Azərbaycanın pay-
taxtında keçirilməsi rəmzi məna daĢıyır. Mədəniyyətlərarası 
dialoq sahəsində zəngin təcrübəyə malik olan və yüksək 
tolerantlığı ilə seçilən ölkəmizdə qadınlar daim cəmiyyəti 
düĢündürən problemlərin həlli istiqamətində nəzərəçarpacaq 

xidmətlər göstərmiĢlər. 
Qadınlar dünya tarixinin hər bir dövründə sülhün, əmin-

amanlığın və dinc yanaĢı yaĢamaьın ən böyük təminatçısı 
olmuĢlar. Onlar gələcək nəsillərin maraqlarının müdafiəsi 
naminə səylərini bu gün də əsirgəmir, beynəlmiləl zəmində 
ölkələrin və mədəniyyətlərin bir-birini daha yaxĢı tanımaları 

üçün qüvvələrini səfərbər edirlər. Daim əməkdaĢlığın tərəf-
darı olan qadınlar, sözsüz ki, mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkiĢaf etdirilməsinə bundan sonra da öz layiqli töhfələrini 
verəcəklər. 

Sürətlə qloballaĢan müasir dünyada sivilizasiyaların 

dialoqunun intensivləĢdirilməsi yolunda siyasətçilərin, alim-
lərin, din və mədəniyyət xadimlərinin, həmçinin kütləvi in-
formasiya vasitələri nümayəndələrinin qarĢısında geniĢ pers-
pektivlər mövcuddur. Məhz onların məqsədyönlü və rasional 
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fəaliyyəti nəticəsində bəĢəriyyət mədəniyyətlərin qarĢıdur-
ması təhlükəsini dəf edərək dialoqun uğurlu nəticələrinə nail 
ola bilər. 

Ġnanıram ki, Bakı forumu qadınların mədəniyyətlər ara-
sında dialoqda rolunun geniĢləndirilməsi iĢinə təkan verəcək 

və hər birinizin həyatında yaddaqalan hadisəyə çevrilə-

cəkdir. 
 
Dərin hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 10 iyun 2008-ci il 
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XALQ YAZIÇISI ĠSA HÜSEYNOVA 
 

Hörmətli Ġsa müəllim! 

Sizi – müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nüma-
yəndəsini 80 illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Siz bədii söz sənətimizin dəyərli nümunələri olan əsər-
lərinizlə respublikamızda ədəbi-mədəni mühitin inkiĢafına san-
ballı töhfələr vermisiniz. 60 ilə yaxın bir dövrü əhatə edən sə-

mərəli yazıçılıq fəaliyyətiniz ədəbiyyatımızın zəngin ənənələ-

rinin qorunub saxlanması və yaĢadılması naminə xidmətin parlaq 
нцмунясидир. Xalqımızın yaxın-uzaq keçmiĢinin mənzərələrini 
dəqiq, inandırıcı boyalarla dolğun əks etdirən povest və roman-
larınız ədəbiyyatımızın yeniləĢməsində mühüm rol oynamıĢdır. 

Dərin ictimai, tarixi-fəlsəfi məzmunu və əsl vətəndaĢlıq 
mövqeyi ilə səciyyələnən yaradıcılığınız Azərbaycan oxucu-

sunun bədii zövqünün formalaĢmasına mühüm təsir göstər-
miĢdir. Sizin yazı üslubunuzda doğma dilimizin poetik 
imkanları bütün canlılığı və təbiiliyi ilə özünü büruzə verir. 

Ssenariləriniz əsasında çəkilən, xalqımızın yetirdiyi Nizami 
Gəncəvi, Ġmadəddin Nəsimi və digər qüdrətli Ģəxsiyyətlərin 
ömür yolunu canlandıran bədii filmlər tamaĢaçılar tərəfindən 

həmiĢə böyük rəğbətlə qarĢılanmıĢ, mütəxəssislərin yüksək qiy-
mətinə layiq görülmüĢ və milli kino xəzinəsinə daxil olmuĢdur. 

Siz əzmlə yazıb-yaradaraq ədəbiyyatımızın zənginləĢməsi 
yolunda xidmətlərinizi əsirgəmirsiniz. Ġnanıram ki, gənc 
nəsil bədii fikir tariximizdə özünəməxsus yer tutan yaradıcı-
lığınızdan milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq və əxlaqi saflıq 

mənbəyi kimi, bundan sonra da çox faydalanacaqdır. 
Sizə möhkəm cansağlığı və xoĢbəxtlik arzulayıram. 
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 10 iyun 2008-ci il 
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QIRĞIZISTAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB KURMANBEK BAKĠYEVƏ 
 
Hörmətli Kurmanbek Saliyeviç! 
Dünya Ģöhrətli yazıçı, görkəmli dövlət xadimi və ic-

timai-siyasi xadim, Azərbaycan xalqının böyük dostu Çingiz 
Torekuloviç Aytmatovun vəfatı haqqında xəbər məni də-
rindən kədərləndirdi. 

Çingiz Aytmatovun bütün həyat və fəaliyyəti, onun bən-
zərsiz yaradıcılığı yüksək vətəndaĢlıq, mənəviyyat və əxlaqi 
keyfiyyətlərlə seçilir. 

Öz əsərlərində zəmanəsinin ruhunu, reallıqlarını və adət-
lərini, insanın daxili aləminin bütün gözəlliyini və zənginli-
yini, onun ətraf aləm və təbiət ilə üzvi əlaqəsini dərindən, 

inandırıcı və yüksək istedadla əks etdirmiĢ böyük söz ustadı 
Çingiz Aytmatovun adı dünya ədəbiyyatının, dünya mədə-
niyyətinin xəzinəsinə həmiĢəlik daxil olmuĢdur. 

Azərbaycan xalqı adından və Ģəxsən öz adımdan Sizə, 
Çingiz Aytmatovun qohumlarına və yaxınlarına, bütün 
Qırğızıstan xalqına səmimi-qəlbdən baĢsağlığı verirəm. 

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 11 iyun 2008-ci il 
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ÇĠNGĠZ AYTMATOVUN AĠLƏSĠNƏ 
 
Əziz Çingiz Torekuloviçin vəfatı xəbəri məni dərindən 

kədərləndirdi. 
Dünya Ģöhrətli yazıçı, görkəmli dövlət xadimi və ic-

timai-siyasi xadim Çingiz Aytmatov bizim xatirяmizdə həmi-
Ģə Azərbaycanın böyük dostu, qeyri-adi parlaq Ģəxsiyyət, 
dərin məzmunlu həyat yolu keçmiĢ, yüksək vətəndaĢlıq, 
mənəviyyat, tükənməz əməksevərlik və seçdiyi iĢə sədaqət 
keyfiyyətləri ilə fərqlənən gözəl insan kimi qalacaqdır. 

Bu ağır və əvəzsiz itki ilə əlaqədar sizə səmimi-qəlbdən 

baĢsağlığı verirəm. 
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 11 iyun 2008-ci il 
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ĠSLAM KONFRANSI TƏġKĠLATININ BAġ 

KATĠBĠ EKMƏLƏDDĠN ĠHSANOĞLU ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
11 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 11-də İslam Konfransı Təşkilatının Baş katibi Ek-
mələddin İhsanoğlunu qəbul etmişdir. 

«Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişlən-
dirilməsi» mövzusunda beynəlxalq forumun əhəmiyyətindən 

danışan Ekmələddin İhsanoğlu tədbirin yüksək səviyyədə təş-

kilinə görə dövlətimizin başçısına və YUNESKO və İSESKO-nun 
Xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehri-
ban xanım Əliyevaya minnətdarlığını ifadə etdi. O qeyd etdi 
ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi mədəniyyətlərarası dialoqda 

vя ölkələrin ictimai həyatında qadınların rolunun daha da 
artırılması işinə xidmət edəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı «Mədəniyyətlərarası dialoqda qadın-
ların rolunun genişləndirilməsi» mövzusunda beynəlxalq foru-
mun ölkəmizdə keçirilməsini YUNESKO və İSESKO kimi 
nüfuzlu təşkilatların Azərbaycana olan hörmətinin və bu isti-

qamətdə ölkəmizdə həyata keçirilən işlərə verilən qiymətin 
əlaməti kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, 
bu cür mötəbər tədbirlərin keçirilməsi beynəlxalq əmək-
daşlığın daha da genişlənməsi işinə öz töhfəsini verəcəkdir. 
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«SĠVĠLĠZASĠYALARIN DĠALOQU» DÜNYA 

ĠCTĠMAĠ FORUMUNUN BEYNƏLXALQ 

ƏLAQƏLƏNDĠRMƏ KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ, 

AVROPA ġURASININ KEÇMĠġ BAġ KATĠBĠ 

VALTER ġVĠMMER ĠLƏ GÖRÜġ 

 
Президент сарайы 

  
11 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev  

iyunun 11-də «Sivilizasiyaların dialoqu» Dünya İctimai Foru-
munun Beynəlxalq Əlaqələndirmə Komitəsinin sədri, Avropa 

Şurasının keçmiş Baş katibi Valter Şvimmeri qəbul etmişdir. 
Valter Şvimmer Avropa Şurasının Baş katibi vəzifəsində 

çalışdığı zaman prezident İlham Əliyevlə səmərəli görüşlər 
keçirdiyini vurğulayaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri kimi, onun həmin dövrdəki fəaliyyətini yüksək qiy-
mətləndirdi. O, «Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolu-

nun genişləndirilməsi» mövzusunda beynəlxalq forumun 
Azərbaycanda keçirilməsinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını 
vurğuladı. Valter Şvimmer həmçinin səfəri zamanı ölkəmizин 
böyük inkişafына  şahid olduğunu da qeyd etdi. 

Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə bütün sahələr üzrə sürətli 
inkişafa nail olunduğunu, genişmiqyaslı iqtisadi layihələrin 

uğurla həyata keçirildiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev 
Bakıda keçirilən beynəlxalq forumun əhəmiyyətindən danışa-
raq əminliklə qeyd etdi ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi 
sivilizasiyalararası dialoqa və ölkələrarası əməkdaşlığın inki-
şaf etdirilməsi işinə öz töhfəsini verəcəkdir. 
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SUDAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB ÖMƏR HƏSƏN  

ƏHMƏD ƏL-BƏġĠRƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Xartum Ģəhərinin hava limanında sərniĢin təyyarə-

sində baĢ vermiĢ yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı 
xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi. 

BaĢ vermiĢ faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailə-

lərinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 12 iyun 2008-ci il 
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TÜRKĠYƏNĠN ĠNġAAT VƏ ġƏHƏRSALMA 

NAZĠRĠ FARUK NAFĠZ ÖZAK ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
12 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 12-də Türkiyənin Иnşaat və Şəhərсалма naziri Faruk 

Nafiz Özakı qəbul etmişdir. 
Faruk Nafiz Özak Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti 

Abdullah Gülün və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdo-
ğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Azərbay-
can prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyənin Baş naziri Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın Naxçıvanda keçirilən görüşünü xatırlada-

raq dedi ki, bu görüş Türkiyədə böyük maraqla qarşılanıb və 
ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin çox yaxşı 
nümunəsi hesab oluna bilər. 

Dövlətimizin başçısı Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla 
Naxçıvanda keçirdiyi görüşün əhəmiyyətindən danışaraq 
bildirdi ki, həmin görüş Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin 

perspektivlərini və müxtəlif sahələr üzrə birgə layihələri müza-
kirə etmək baxımından olduqca dəyərli idi. Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin uğurla 
inkişaf etdiyini vurğulayan prezident İlham Əliyev əminliklə 
bildirdi ki, qonağın Azərbaycana bu səfəri də ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığa öz töhfəsini verəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və 
Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiyənin 
prezidentinə və Baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. 
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ĠSLAM ĠNKĠġAF BANKININ PREZĠDENTĠ, ÖZƏL 

SEKTORUN ĠNKĠġAFI ÜZRƏ ĠSLAM 

KORPORASĠYASI DĠREKTORLAR ġURASININ 

SƏDRĠ ƏHMƏD MƏHƏMMƏD ƏLĠNĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 

Президент сарайы 
 

12 iyun 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 12-də İslam İnkişaf Bankının prezidenti, Özəl Sektorun 
İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası Direktorlar Şurasının sədri 

Əhməd Məhəmməd Əlinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

İslam İnkişaf Bankının prezidenti, Özəl Sektorun İnkişafı 
üzrə İslam Korporasiyası Direktorlar Şurasının sədri Əhməd 
Məhəmməd Əli nümayəndə heyətinə göstərilən yüksək qonaq-
pərvərliyə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. O, Özəl 

Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası Direktorlar Şura-
sının iclasının təşkilatın mənzil-qərargahının yerləşdiyi Ciddə 
şəhərində deyil, ilk dəfə olaraq xarici ölkədə, məhz Azərbay-
canda keçirilməsini yüksək dəyərləndirdi. 

Dövlətimizin başçısı Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam 
Korporasiyası Direktorlar Şurasının növbəti iclasının Bakıda 

keçirilməsini beynəlxalq iqtisadi qurumlar tərəfindən Azər-
baycana göstərilən böyük marağın təzahürü kimi qiymət-
ləndirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda qeyri-neft 
sektorunda, özəl sektorda həyata keçirilən genişmiqyaslı işlər-
dən danışdı və ölkəmizin Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam 
Korporasiyası ilə əməkdaşlığının Azərbaycanda özəl sektorun 

daha da inkişaf etdirilməsi işinə xidmət etdiyini bildirdi. 
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BÖYÜK BRĠTANĠYANIN YORK HERSOQU 

ġAHZADƏ ENDRYU ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 
 
12 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 12-də Böyük Britaniyanın York hersoqu, şahzadə 
Endryunu qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında ikitə-
rəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi 
bildirildi, əlaqələrimizin bundan sonra daha da genişlənəcəyinə 
əminlik ifadə olundu. 
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BELÇĠKANIN DÖVLƏT NAZĠRĠ, AVROPA 

PARLAMENTĠNĠN ÜZVÜ, SABĠQ BAġ NAZĠR 

JAN-LUK DEHANЕ ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 
 
13 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 13-də Belçikanın Dövlət naziri, Avropa Parlamentinin 
üzvü, sabiq Baş nazir Jan-Luk Dehaнeni qəbul etmişdir. 

Jan-Luk Dehaнen Azərbaycana 1998-ci ildə səfər etdiyini 
və xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevlə görüşünü 
böyük məmnunluqla xatırlaтdı. Qonaq ölkəmizdə gedən inki-
şaf prosesləri ilə yaxından tanış olmaq üçün bu səfərin yaxşı 

imkan yaratdığını qeyd etdi. 
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Belçika arasında 

əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham 
Əliyev ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin Azərbay-
can–Avropa Иттифагы əməkdaşlığının genişlənməsi baxımından 
əhəmiyyətini vurğuladı, ölkəmizin Avropa ailəsinə inteqrasi-

yası ilə bağlı görülən işlərdən danışdı. 
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ABġ-ыn CON HOPKĠNS UNĠVERSĠTETĠNĠN 

MƏRKƏZĠ ASĠYA VƏ QAFQAZ ĠNSTĠTUTUNUN 

RƏHBƏRĠ FREDERĠK STARR ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 
 
16 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 16-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Con Hopkins 
Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutunun rəhbəri 
Frederik Starrı qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanda gedən inkişaf prosesləri, regional 
və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıl-
mışdır. 
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FRANSA–AZƏRBAYCAN DOSTLUQ 

QRUPUNUN SƏDRĠ JAN-LUĠ  DÜMONUN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 

Президент сарайы 
 

17 iyun 2008-ci il   
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyu-
nun 17-də Fransa–Azərbaycan dostluq qrupunun sədri Jan-Lui 

Dümonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  
Dövlətimizin başçısı Fransa–Azərbaycan dostluq qrupuнун 

nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin гонагларын 
ölkəmizlə daha yaxından tanış olmaлары üçün yaxşı imkan 
yaradacağını bildirdi. Nümayəndə heyətinin iştirak edəcəyi 
Azərbaycan parlamentinin 90 illik yubiley tədbirinə toxunan 

prezident İlham Əliyev ölkəmizin müstəqillik tarixindən danış-
dı və hazırda Azərbaycanın bütün sahələrdə böyük inkişafa 
nail olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz 
arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu 
bildirdi və Fransa–Azərbaycan dostluq qrupunun əməkdaş-

lığımızın daha da genişlənməsi işində öz səylərini əsirgəmə-

yəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  
Nümayəndə heyətinin başçısı Jan-Lui Dümon dostluq qrupu-

nun bu tərkibdə Azərbaycana ilk dəfə səfər etməsindən məmnun-
luğunu bildirdi. O, ölkəmizin siyasi, iqtisadi və enerji sahələrini 
əhatə edən bir sıra qurumları ilə səmərəli görüşlər keçirdiyini 
dedi, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, o cümlədən demokra-

tiyanın təmin olunması istiqamətində böyük işlərin görüldüyünü 
vurğuladı. Jan-Lui Dümon nümayəndə heyətinin ölkəmizə bu 
səfərinin əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsi baxı-

mından əhəmiyyətini qeyd etdi. 
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TÜRKĠYƏ BÖYÜK MĠLLƏT MƏCLĠSĠNĠN SƏDRĠ 

KÖKSAL TOPTANIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ  ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
17 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 17-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Köksal 
Toptanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı dost və qardaş ölkə olan Azərbaycanla 
Türkiyə arasında əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla və sürətlə 
inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev dedi ki, 
ölkələrimiz arasında elə bir sahə yoxdur ki, orada işbirliyi 

olmasın. İkitərəfli münasibətlərimizdə parlamentlərarası əla-
qələrin böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayan dövlət başçısı 
qeyd etdi ki, hər iki ölkə parlamentləri istər beynəlxalq təş-

kilatlar çərçivəsində, istərsə də ikitərəfli formatda çox sıx 
əməkdaşlıq edir, parlament nümayəndələrinin qarşılıqlı səfər-
ləri və keçirilən vaxtaşırı görüşlər isə bu əlaqələri daha da 

möhkəmləndirir. Türkiyə Böyük Millət Məclisi nümayəndə-

lərinin Azərbaycan parlamentinin 90 illik yubiley tədbirlərində 
iştirak etməsinin önəmini qeyd edən prezident İlham Əliyev bu 
səfərin həm də qonaqlara ölkəmizdə gedən inkişaf prosesləri 
ilə yaxından tanış olmaq üçün yaxşı imkan yaradacağını dedi. 
Dövlətimizin başçısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri 

Köksal Toptanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə 
səfərinin əlaqələrimizin daha da inkişaf etdirilməsi işinə töhfə 
verəcəyinə əmin olduğunu bildirdi.  

Qardaş və dost Azərbaycana ilk dəfə səfər etməsindən 
böyük məmnunluq hissi keçirdiyini deyən Türkiyə Böyük 
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Millət Məclisinin sədri Köksal Toptan bildirdi ki, biz həqiqə-
tən, xalqıнızın ümummilli lideri, böyük öndər Heydər Əliyevin 
dediyi kimi, «bir millət, iki dövlətik» və Azərbaycanda özü-

müzü vətəndəki kimi hiss edirik. O, ölkələrimiz arasında 
ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən par-

lamentlərarası əməkdaşlıq sahəsində də uğurla inkişaf etdiyini 
dedi. Ölkəmizə səfəri zamanı Azərbaycan parlamentinin 90 il-
lik yubiley tədbirlərində iştirak edəcəklərini qeyd edən Köksal 
Toptan səfər zamanı keçirilən görüşlərin ikitərəfli müna-
sibətlərin daha da genişlənməsi baxımından önəmli olduğunu 
vurğuladı. 
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ ENERGETĠKA 

NAZĠRĠ SEYĠD PƏRVĠZ FƏTTAHIN BAġÇILIQ 

ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 

 
Президент сарайы  

 
17 iyun 2008-ci il  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 17-də İran İslam Respublikasının Energetika naziri 
Seyid Pərviz Fəttahın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı İran İslam Respublikasına sonuncu 
səfərini məmnunluqla xatırlaтdı və bu səfər zamanı keçirilən 
görüşlərdən ötən dövr ərzində ölkələrimiz arasında iqtisadi 
sahədə, o cümlədən energetika sahəsində əlaqələrin uğurla in-
kişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev İranın Ener-

getika nazirinin ölkəmizə bu səfərinin də energetika sahəsində 
əməkdaşlığımızın daha da genişlənməsi işinə öz töhfəsini 
verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

Seyid Pərviz Fəttah İran İslam Respublikasının Prezidenti 
Mahmud Əhmədinejadın salamlarını prezident İlham Əliyevə 
çatdırdı. O, ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əmək-

daşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində aparılan 
müzakirələrə toxunaraq, bu baxımdan Azərbaycana səfərinin 
əhəmiyyətini qeyd etdi.  

Prezident İlham Əliyev İran prezidenti Mahmud Əhmə-
dinejadın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da 
salamlarını İranın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 
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SƏUDĠYYƏ ƏRƏBĠSTANININ MƏDƏNĠYYƏT VƏ 

ĠNFORMASĠYA NAZĠRĠ ĠYAD ĠBN ƏMĠN  

ƏL-MƏDƏNĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы  

 
17 iyun 2008-ci il  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 17-də Səudiyyə Ərəbistanının Mədəniyyət və Иnfor-
masiya naziri İyad ibn Əmin əl-Mədəniни qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurla 

inkişaf etdiyini bildirdi. Mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın 
vacibliyinə toxunan prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 
«Səudiyyə Ərəbistanı mədəniyyəti günləri»nin keçirilməsinin 
bu sahədə əlaqələrimizin daha da genişlənməsi işində əhə-

miyyətli rol oynayacağını vurğuladı və bu tədbirin xalqımızda 
Səudiyyə Ərəbistanının tarixi, mədəniyyəti barədə geniş 

məlumat yaradacağını qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı qonağın 
ölkəmizə bu səfərinin ümumi əlaqələrimizin genişlənməsi işinə 
xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

İyad ibn Əmin əl-Mədənи Azərbaycana səfərinin ilk dəqi-
qələrindən ölkəmizdə, Bakı şəhərində çox böyük inkişafın 
şahidi olduğunu vurğuladı. O, bu səfərin əhəmiyyətindən danı-

şaraq, ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaş-

lığın genişlənməsi üçün böyük perspektivlərin olduğunu bil-
dirdi. 
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OMBUDSMANLARIN VI BAKI BEYNƏLXALQ  

KONFRANSININ ĠġTĠRAKÇILARINA 
 

Hörmətli konfrans iĢtirakçıları!  
Azərbaycanda Ġnsan hüquqları gününə həsr edilmiĢ 

«QloballaĢan dünyada insan hüquqları» mövzusunda Om-
budsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfransının keçirilməsi 
münasibəti ilə Sizi təbrik edirəm, konfransın iĢinə müvəf-
fəqiyyətlər arzulayıram.  

Bu gün dünyamız sürətli dəyiĢikliklər dövrü yaĢayır. 
DəyiĢikliklər həm mədəniyyətdə, həm həyat tərzində və həm 

də sosial davranıĢda özünü büruzə verir. Bu isə öz növbə-
sində cəmiyyətdə mövcud olan hüquq sisteminə və mədə-
niyyətinə təsir göstərir, hüquq institutlarının təkmilləĢməsinə 
və yenilərinin formalaĢdırılmasına təkan verir, bütövlükdə 
cəmiyyətin inkiĢafını sürətləndirir.  

Minilliyin məqsədlərinə uyğun olaraq insan hüquqlarının 

müdafiəsi, sosial-iqtisadi problemlərin həlli, qanunun aliliyi-
nin təmin edilməsi, idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi demo-
kratik, hüquqi dövlətin baĢlıca vəzifələridir.  

Müasir dünyada özünəməxsus yer tutan, demokratik bə-
Ģəri dəyərləri bölüĢən və hüquqi dövlət quruculuğu yolunda 
inamla irəliləyən Azərbaycan dövləti insanların rifah səviy-

yəsinin, onların cəmiyyətdə özlərini təsdiqetmə imkanlarının 
artırılması üçün ciddi səylər göstərir.  

Hələ 10 il öncə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müs-
təqil Azərbaycan dövlətinin tərəqqisini məhz «insan meya-
rı»nın inkiĢaf etdirilməsində görərək insan hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsində ilk fundamental sənəd olan Milli Dövlət 

Proqramını təsdiq etmiĢdir.  
BəĢəriyyətin üzləĢdiyi yeni çağırıĢlara cavab olaraq insan 

hüquqlarının təmin edilməsi prosesinin keyfiyyətcə yeni 
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müstəviyə keçməsi, universal və regional səviyyədə yeni 
əməkdaĢlıq strategiyasının qurulması, dövlətlə vətəndaĢ cə-

miyyəti arasında tərəfdaĢlıq münasibətlərinin yaradılmasını 
ehtiva edən yeni Milli Fəaliyyət Planı 2006-cı ildə qəbul 
olunmuĢ və uğurla həyata keçirilir.  

Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzünün mənfi 
təsirlərinə baxmayaraq ölkəmiz regionda və dünyada dina-
mik inkiĢaf edən dövlət olaraq demokratik islahatları davam 
etdirir. Bununla yanaĢı, Azərbaycan dövləti soyqırımы və 
etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq 
qaçqın və məcburi köçkünün kütləvi Ģəkildə pozulmuĢ hü-

quqlarının bərpa edilməsi, iĢğal olunmuĢ torpaqların azad 
edilməsi üçün sarsılmaz iradəsini və gücünü nümayiĢ etdirə-
cəkdir. Ümidvaram ki, ombudsmanlar və beynəlxalq təĢki-
latların nümayəndələri bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirə-
cəklər və biz birlikdə insanların pozulmuĢ hüquqlarının bər-
pasına nail olacağıq.  

Azərbaycan insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə beynəl-
xalq sistemin fəal üzvüdür və demokratiya sahəsində etibarlı 
tərəfdaĢlıq münasibətlərini inkiĢaf etdirir.  

Əminəm ki, Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Kon-
fransı insan hüquqlarının səmərəli təmin olunmasına öz töh-
fəsini verəcək, bu sahədə beynəlxalq əməkdaĢlığı daha da güc-

ləndirəcəkdir.  
 

ĠLHAM ƏLĠYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 17 iyun 2008-ci il 
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OMBUDSMANLARIN VI BAKI BEYNƏLXALQ  

KONFRANSININ ĠġTĠRAKÇILARI ĠLƏ GÖRÜġ  
 

18 iyun 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 18-də Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Kon-
fransının iştirakçılarını qəbul etmişdir.  

И l h a m   Ə l и y e v : Hörmətli qonaqlar, mən sizin hamı-
nızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Ölkəmizə xoĢ 

gəlmisiniz! 
Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycanda insan hüquqları günü 

qeyd edilir. Mən bir il bundan əvvəl insan hüquqları gününün 
təsis edilməsi haqqında müvafiq sərəncam imzalamıĢam. Çox 
Ģadam ki, bu gün də Bakıda ombudsmanların, insan hüquqları 
üzrə müvəkkillərin iĢtirakı ilə çox vacib beynəlxalq konfrans 

keçirilir. Mən əminəm ki, müzakirələr çox maraqlı keçir və 
qəbul edilmiĢ qərarlar sizin aranızda əməkdaĢlığın dərinləĢ-

məsinə xidmət göstərəcəkdir. Konfransda iĢtirak edən nüma-
yəndələr bu sahədə böyük təcrübəyə malik olan ölkələri təmsil 
edirlər. Eyni zamanda, o qədər də böyük ənənələrə malik olma-
yan ölkələr də bu konfransda iĢtirak edirlər.  

Azərbaycanda ombudsman təsisatı 6 il bundan əvvəl ya-
radılmıĢdır. Biz bu baxımdan inkiĢafın hələ ki, ilkin mərhə-
ləsindəyik. Amma deyə bilərəm ki, bu qısa müddət ərzində 
Azərbaycanda bu sahədə çox böyük iĢlər görülübdür. Azər-
baycan insan hüquqlarını təmin edən müxtəlif beynəlxalq 
saziĢlərə, konvensiyalara qoĢulmuĢdur. Biz beynəlxalq təĢki-

latlarla bu sahədə çox uğurlu əməkdaĢlıq edirik. Ombud-
sman təsisatının yaradılması və insanların bu quruma ina-
mının artması, əlbəttə, Azərbaycanda insan hüquqlarının 
müdafiə olunmasında çox mühüm rol oynayır. Mən hesab 
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edirəm ki, konfransda səslənən fikirlər və bütövlükdə gedən 
təcrübə mübadiləsi hər bir iĢtirakçı üçün çox faydalı ola-
caqdır.  

Biz ölkəmizdə demokratiyanın, insan hüquqlarının 
inkiĢafına və qorunmasına çox böyük əhəmiyyət veririk. 

Azərbaycanда gənc, müstəqil dövlət kimi, son 17 il ərzində 
bu sahədə çox böyük iĢlər görüлцбдцр və gələcəkdə də hələ  
çox iĢlər görülməlidir. Əlbəttə, çox vacibdir ki, bu sahədə 
həm beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən, щям дя bu sahə ilə 
bilavasitə məĢğul olan qurumlar tərəfindən vahid meyarlar 
tətbiq olunsun.  

Biz, əlbəttə, gələcək fəaliyyətimizdə də Azərbaycanda  
siyasi, iqtisadi, sosial islahatları davam etdirəcəyik, insan 
hüquqlarının qorunması üçün bütün lazımi tədbirləri görə-
cəyik. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan 
əhalisinin kifayət qədər böyük hissəsi bütün insan hüquq-
larından məhrum edilibdir. Onların insan hüquqları kobud-

casına tapdalanıbdır. Mən Ermənistanın Azərbaycana qarĢı 
təcavüzkar siyasəti nəticəsində öz doğma yerlərindən didərgin 
düĢmüĢ bizim soydaĢlarımız haqqında söhbət açıram.  

Bildiyiniz kimi, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi 
təcavüzü etnik təmizləmə siyasəti ilə tamamlanmıĢdır və bir 
milyon soydaĢımız qaçqın-köçkün vəziyyətində yaĢayır. 

Onların əsas və elementar insan hüquqları pozulubdur. 
Onların yaĢadıqları bölgələrdə hər Ģey dağıdılıb və bütün 
infrastruktur, binalar yerlə yeksan edilibdir. ĠĢğal olunmuĢ 
ərazilərdə bizim bütün tarixi abidələrimiz dağıdılmıĢdır. Əf-
suslar olsun, baxmayaraq ki, uzun illər danıĢıqlar gedir, am-
ma heç bir nəticə yoxdur. Biz məsələnin ədalətli Ģəkildə və 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmasının 
tərəfdarıyıq, bunu tələb edirik. Ümid edirik ki, beynəlxalq 
ictimaiyyət bu məsələyə daha da diqqətlə yanaĢacaqdır. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və etnik 
təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən soydaĢlarımız öz 
doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Əminəm ki, biz buna nail 
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olsaq, bu bölgədə sülh, əmin-amanlıq tam Ģəkildə bərqərar 
olunacaqdır.  

Əziz qonaqlar, mən sizi bir daha salamlayıram. Mən 
əminəm ki, konfrans və onun nəticələri çox müsbət və 
uğurlu olacaqdır. Sizin aranızdakı münasibətlər daha da 

güclənəcək və əməkdaĢlıq daha da inkiĢaf edəcəkdir.  
YUNESKO-nun İnsan hüquqları və ayrı-seçkiliyə qarşı 

mübarizə şöbəsinin rəhbəri Sergey Lazarev Azərbaycanda 
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması sahəsində görülən işləri 
yüksək qiymətləndirərək dedi:  

– ĠĢ gününüzün gərgin cədvəlinə baxmayaraq, bizimlə 

görüĢməyə vaxt tapdığınıza və həyata keçirəcəyiniz planlar 
barədə söhbət etdiyinizə görə Sizə dərin təĢəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Mən belə hesab edirəm ki, indi iqtidarın 
hüquq müdafiəçilərini qəbul etməsi faktı çox müsbət haldır. 
Mən burada YUNESKO-nu təmsil edirəm və bu sahədə 
bizim də iĢ təcrübəmiz var. Ġqtidar hüquq müdafiəçilərindən 

uzaq olmağa çalıĢır, çünki onlar iqtidarı bezdirir, ona mane 
olur, onu narahat edirlər, amмa onlarsız da ötüĢmək müm-
kün deyil, çünki insanları daha xoĢbəxt, daha səmimi edən, 
hər kəsin inkiĢaf etməsinə imkan verən vətəndaĢ cəmiyyə-

tinin yaradılmasına yalnız hüquq müdafiəçiləri kömək edə 
bilər. Mənə belə gəlir ki, bu baxımdan Azərbaycan fərqli bir 

ölkədir.  
Mənim fikrimcə, burada çox əlveriĢli Ģərait yaradılmıĢdır. 

Bilirsinizmi nə üçün? Mən bunu izah edərəm. Əgər prezident 
hüquq müdafiəçilərini qəbul edirsə, ombudsman Elmira 
xanımdırsa, məncə bu faktlar cəmiyyətin həqiqətən inkiĢaf 
etməsi, vətəndaĢların daha xoĢbəxt olması üçün əsasdır.  

Bir daha çox sağ olun. Zənnimcə, əgər biz – insan hüquq-
larının müdafiəsi üzrə ofis, YUNESKO və Azərbaycan ara-
sında mövcud əməkdaĢlığı qoruyub saxlasaq, bu həmin 
istiqamətdə iĢin uğur qazanmasının rəhni olacaq.  

И l h a m   Ə l и y e v: Sağ olun. Mən qeyd etmək istəйиряm 
ki, siz – hüquq müdafiəçiləri çox nəcib bir missiyanı yerinə 
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yetirirsiniz. Siz insanların hüquqlarını müdafiə edirsiniz. Bu, 
müdafiə edilməli olan ən vacib dəyərdir. Dünyada, dünyanın 
müxtəlif yerlərində, demək olar ki, hər bir ölkədə insan 
hüquqları pozulur, sadəcə olaraq, bu, müxtəlif formalarda 
baĢ verir. Bəzi yerlərdə bu pozuntular insanların sıxıĢ-

dırılmasına aiddir, bəzi yerlərdə separatizm siyasətinə əsas-
lanır, haradasa qan axıdılması, müharibələr, iĢğal ilə baĢa 
çatır, haradasa daha yüngül formada baĢ verir. Amma hər 
halda, bu bizim hamımız üçün ümumi problemdir.  

Təbii ki, hər bir ölkədə bu problem diqqət mərkəzində 
olmalıdır. Əvvəllər bizdə, ümumiyyətlə siyasi sistem olmadığı 

kimi, bu sahədə də təcrübə yox idi. KeçmiĢ SSRĠ ölkələri yalnız 
1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa edəndən sonra siyasi 
təsisatlar, siyasi sistem, çoxpartiyalı sistem, azad kütləvi 
informasiya vasitələri yaratmağa baĢladılar. Bu proses hər bir 
ölkədə müxtəlif formada gedir. Haradasa nəticələr çox, hara-
dasa azdır, lakin bütövlükdə bu proses labüddür. Biz Azər-

baycanda beynəlxalq birliyə fəal inteqrasiya siyasətini həyata 
keçiririk. Təbii ki, inkiĢaf etmiĢ demokratik dövlətləri səciy-
yələndirən bütün ən mühüm baza meyarları Azərbaycanda da 
tətbiq edilməlidir. Biz bu istiqamətdə də böyük iĢ aparırıq, 
beynəlxalq təĢkilatlarla fəal iĢləyirik, bəzən tənqidə məruz 
qalırıq. Bu tənqid bəzən ədalətli, bəzən qərəzli olur. Tənqid 

ədalətli olanda biz buna yalnız sevinirik. Çünki bu, nöqsanları 
düzəltməyə, vəziyyəti yaxĢılaĢdırmağa imkan verir. Tənqid 
qərəzli olanda isə,  əlbəttə, bizə mənfi təsir göstərir. Ona görə 
ki, əvvəldə dediyim kimi, meyarlar vahid olmalıdır, ikili stan-
dartlara yol verilməməli, hüquq müdafiə fəaliyyətinin, bu və ya 
digər ölkədə insan hüquqlarının qiymətləndirilməsi məsələsində 

ögey-doğmalıq olmamalıdır. Əgər bütün bunlara nail olunsa, 
onda mən əminəm ki, hər bir iqtidar Azərbaycanda bizim et-
diyimiz kimi, hüquq müdafiəçiləri ilə görüĢməyə Ģad olacaqdır.  

Bizim ölkədə müxtəlif hüquq müdafiə təĢkilatları vardır, 
onlar çox fəaldır, iqtidarı, rəhbərliyi fəal tənqid edirlər. Hesab 
edirəm ki, hətta onların bəziləri siyasi qüvvələrin təsiri altında 
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olsalar belə, hərçənd bunu mən, ümumiyyətlə, yolverilməz 
hesab edirəm, bu, normal haldır. Lakin mən düĢünürəm ki, bu, 
inkiĢafımızın müvəqqəti mərhələsidir, biz buna da dözərik. 
Hüquq müdafiə təĢkilatları insanların siyasi mənsubiyyətindən 
asılı olmayaraq, onların hüquqlarının müdafiəsi iĢi ilə məĢğul 

olmalıdırlar. Əgər biz Azərbaycanda bütün hüquq müdafiə 
təĢkilatlarının yalnız öz vəzifələrini əsas tutmalarına nail ola 
bilsək, onda heç bir mübahisəli məsələ qalmayacaq. Təəssüf ki, 
biz hələlik buna tam nail olmamıĢıq. Lakin güman edirəm ki, 
biz buna nail olacağıq. Əminəm ki, hər bir normal cəmiyyət 
üçün, onun inkiĢafı üçün daimi dialoq – iqtidarla cəmiyyət 

arasında, iqtidarla hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məĢğul olan 
strukturlar arasında dialoq zəruridir. Biz vətəndaĢ cəmiyyətinin 
yaradılmasına və ictimai nəzarətə doğru kifayət qədər sürətlə 
irəliləyirik. Buna görə də mən istənilən vaxt sizi yenidən burada 
görməyə Ģad olaram.  

Polşanın ombudsmanı Yanuş Koxonovski sürətlə inkişaf 

edən Azərbaycanın dünya dövlətlərinin hüquq müvəkkilləri 
arasında da yaxşı tanındığını bildirərək dedi:  

– Cənab Prezident, çox məĢğul olduğunuz bir gündə bizi 
qəbul etdiyinizə görə, öz həmkarlarım adından Sizə minnət-
darlığımı bildirirəm. Biz nəinki belə bir vacib konfransda 
iĢtirak etməyimizdən, o cümlədən gözəl ölkənizi görməyimiz-

dən çox məmnunuq. Bu gün biz mərhum atanız, məĢhur siyasi 
xadim Щейдяр Ялийевин xatirəsini yad etdik. Ombudsman 
Elmira xanım Süleymanova ilə aparılan əməkdaĢlıq sayəsində 
ölkənizi insan hüquqları müvəkkilləri arasında yaxĢı tanıyırlar. 
PolĢanın ombudsmanı kimi, mən ölkələrimiz arasında nəinki 
tarixdə, o cümlədən hazırkı dövrdə yaxĢı və sıx münasibətlərin 

olduğunu məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm. Bir daha sağ 
olun. Mən  Sizə və ölkənizə ən böyük uğurlar arzulayıram.  

И l h a m   Ə l и y e v: Azərbaycan çox sürətlə inkiĢaf edir. 
Ölkədə siyasi-iqtisadi islahatlar aparılır. Biz sosial prob-
lemlərə xüsusi diqqət yetiririk. Bu isə insan hüquqlarının 
qorunması iĢi üçün də çox vacibdir. Biz yoxsulluğun aradan 
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qaldırılması üçün beynəlxalq maliyyə qurumları ilə iĢləyirik. 
Mən tamamilə əminəm ki, əgər biz bu məsələnin öhdəsindən 
gəlsək, bu, insan hüquqlarının qorunması sahəsinə ən böyük 
töhfə ola bilər. Sizə deyə bilərəm ki, burada yaĢayan yoxsul 
insanların sayı son dörd il ərzində 49 faizdən 16 faizə düĢ-

müĢdür. Bu rəqəm cari ilin əvvəlində müĢahidə olunmuĢdur. 
Sürətli yaxĢılaĢma onu göstərir ki, bizim islahatlarımız 
insanların gündəlik həyatında öz əksini tapır.  

Bəzən iqtisadi islahatlar ağrılı olur. Bəzi hallarda zəruri 
hesab edilən islahatlar ölkə daxilində gərginlik və müəyyən 
çətinlik, eləcə də maliyyə problemləri yaradır. Lakin biz dəyi-

Ģikliklərdə israrlıyıq və eyni zamanda, çox güclü, sosial siyasət 
həyata keçiririk. Bir sözlə, Azərbaycanda insanlar ildən-ilə 
daha yaxĢı yaĢayırlar. Bu, xüsusən də aĢağı gəlirli insanlara 
aiddir. Hazırda biz yoxsul ailələrə yardım üzrə böyük sosial 
proqramı həyata keçiririk. Təxminən 100 min ailə bu pro-
qramla əhatə olunur və dövlət onlara aylıq maliyyə yardımı 

göstərir. Bu yardım onlara yoxsulluqdan daha təkmil mövqeyə 
doğru addım atmaq imkanlarını açır. Əlbəttə, vaxt keçdikcə 
Azərbaycanın iqtisadi imkanları və potensialı artacaq, prob-
lemləri həll etmək bizim üçün daha asan olacaqdır.  

Mən öncə qaçqınların problemlərinə toxundum. Bu bi-
zim üçün böyük sosial və humanitar problemdir. Lakin 

proqramın uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində hazırda biz 
10 ildən çox çadır düĢərgələrində yaĢamıĢ 80 minə йахын  
insanı normal evlərə köçürdük. Biz bir çox evlər, məktəb və 
xəstəxanalar tikirik. Bu məqsədlə xüsusi infrastruktur yara-
dılıbdır. Lakin bu müvəqqətidir. Çünki bunlar мцвяггяти 
məskunлашма yerləri hesab edilir. Torpaqlarımız azad 

olunarsa, biz həmin Ģəxslər üçün onların doğma yerlərində 
normal yaĢayıĢ Ģəraitlərinin təmin edilməsi üçün çoxlu 
sərmayə qoyacağıq.  

Bir daha xoĢ gəlmisiniz. Çox sağ olun. 
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BELARUS NÜMAYƏNDƏLƏR PALATASININ 

SƏDRĠ VADĠM POPOVUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
18 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Belarus Nümayəndələr Palatasının sədri Vadim 
Popovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Belarus Nümayəndələr Palatasının sədri Vadim Popov 
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun və Belarusun Baş 

naziri Sergey Sidorskinin salamlarını dövlətimizin başçısına 
çatdırdı. Vadim Popov ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurla 
inkişaf etdiyini vurğuladı, dövlət başçılarının yüksək səviyyəli 
qarşılıqlı səfərlərinin əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində 
mühüm rol oynadığını qeyd etdi. O, ikitərəfli münasibətlərin 
hüquqi-normativ bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində 

görülən işlərdən danışdı, əlaqələrimizin bundan sonra daha da 
genişlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

Prezident İlham Əliyev dövlət başçılarının qarşılıqlı səfər-
lərinə toxunaraq, bu səfərlərin əlaqələrimizin möhkəmlənməsi 
işinə xidmət etdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Belarusa 
səfərini xatırlaдaraq, ötən dövr ərzində əlaqələrin daha da 

inkişaf etdiyini, ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələr üzrə 
daha da genişləndiyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev 
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun və Belarusun Baş 
naziri Sergey Sidorskinin salamlarına görə minnətdarlığını 
bildirdi, onun da salamlarını Belarus prezidentinə və Baş 
nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. 
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QAZAXISTAN SENATININ SƏDRĠ 

QASIM COMƏRD TOKAYEV ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 

 
18 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Qazaxıstan Senatının sədri Qasım Comərd To-
kayevi qəbul etmişdir.  

Qasım Comərd Tokayev Qazaxıstan prezidenti Nursultan 
Nazarbayevin salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı.  

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin 
siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə dinamik surətdə 

inkişaf etdiyi vurğulandı, parlamentlərarası əməkdaşlığın 
əlaqələrimizin daha da genişlənməsi işinə öz töhfəsini verə-

cəyinə əminlik ifadə olundu. Həmçinin Ali qanunverici orqan-
ların nümayəndələrinin görüşlərinin vacibliyi qeyd olundu və 
bildirildi ki, Qazaxıstan Senatıнын sədrinin bu səfəri Azər-
baycan–Qazaxıstan münasibətlərinin daha da möhkəmlən-

məsinə xidmət edəcəkdir.  
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan prezidenti Nursultan 

Nazarbayevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və 
onun da salamlarını Qazaxıstanın dövlət başçısına çatdırmağı 
xahiş etdi. 
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POLġA SENATININ SƏDRĠ BOQDAN 

BORUSEVĠÇĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
18 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Polşa Senatının sədri Boqdan Boruseviçin baş-

çılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  
Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında müxtəlif sahə-

lərdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident 
Иlham Əliyev Polşaya sonuncu səfərini xatırlaтdı və bu səfərin 
münasibətlərimizin daha da genişlənməsi baxımından əhəmiy-

yətini vurğuladı. Parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiy-
yətindən danışan dövlətimizin başçısı belə geniş tərkibdə par-
lament nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəriniн Polşa tərəfinin 
Azərbaycan–Polşa əlaqələrinə verdiyi önəmin yaxşı nümunəsi 
olduğunu qeyd etdi.  

Boqdan Boruseviç ölkələrimiz arasında münasibətlərin 

durmadan inkişaf etdiyini vurğuladı, Azərbaycan prezidentinin 
Polşaya uğurlu səfərinin ikitərəfli əlaqələrimizin gələcəkdə 
daha da genişlənməsi üçün yaxşı əsas yaratdığını dedi. 
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RUMINĠYA SENATININ SƏDRĠ NĠKOLAE 

VEKEROYUNUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
18  iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Rumıniya Senatının sədri Nikolae Vekeroyunun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında yaxşı əlaqələrin 
mövcud olduğunu bildirdi və bu əlaqələrin daim genişlən-
diyindən məmnunluğunu ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev 
Rumıniya Senatının nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfə-

rini ölkələrimiz arasında yüksək səviyyədə münasibətlərin 
göstəricisi kimi dəyərləndirdi və bu səfərin həm parlament-
lərarası əməkdaşlıq, həm də ümumilikdə ikitərəfli əlaqələrin 
genişlənməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd etdi. Dövlətimizin 
başçısı Rumıniyaya sonuncu səfərini məmnunluqla xatırla-
дaraq əlaqələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin-
liyini bildirdi.  

Nikolae Vekeroyu ilk dəfə Azərbaycana səfərə gəlməsindən 
məmnunluğunu ifadə etdi və ölkələrimiz arasında müxtəlif 
sahələrdə münasibətlərin daim genişləndiyini dedi. Rumıniya 
Senatının sədri hər iki ölkə parlamentarilərinin Rumıniya–

Azərbaycan dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi 
istiqamətində səylərinin artırılmasının vacibliyini qeyd etdi. 
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GÜRCÜSTAN PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ 

DAVĠD BAKRADZENĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
18 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Gürcüstan parlamentinin sədri David Bakrad-
zenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin siyasi, iqti-
sadi və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı və 
parlamentlərarası əməkdaşlığın bu işdəki rolu xüsusi qeyd 
olundu. Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət başçıları 

səviyyəsində keçirilən görüşlərin, beynəlxalq təşkilatlar çərçi-
vəsində əməkdaşlığın və eləcə də birgə iqtisadi layihələrin 
həyata keçirilməsinin iki ölkə arasında münasibətlərin daha da 
genişlənməsi işinə töhfə verdiyi qeyd olundu. 
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MOLDOVA PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ 

MARĠAN LUPUNUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
18 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Moldova parlamentinin sədri Marian Lupunun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Marian Lupu Moldova prezidenti Vladimir Voroninin 
salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Qonaq Azər-
baycan parlamentinin 90 illik yubileyi münasibətilə dövlətimi-
zin başçısını təbrik etdi. Moldova parlamentinin sədri ölkə-

lərimiz arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini və parla-
mentlərarası əməkdaşlığın genişləndiyini bildirdi, Moldova ilə 
Azərbaycan parlamentariləri arasında sıx əməkdaşlığın həya-

ta keçirildiyini qeyd etdi.  
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Moldova ikitərəfli müna-

sibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. 
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal 
əməkdaşlığın mövcud olduğunu bildirdi və ölkələrimizin bir-
birinin mövqeyini dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirdi. Döv-

lətimizin başçısı parlamentlərarası əməkdaşlığın bundan sonra 
da genişlənəcəyinə və münasibətlərimizin daha da möh-
kəmlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

Prezident İlham Əliyev Moldova prezidenti Vladimir Vo-
roninin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da 
salamlarını Moldovanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş 
etdi. 



 54 

 
 
 

FRANSANIN «TOTAL» ġĠRKƏTĠNĠN 

KONTĠNENTAL AVROPA VƏ MƏRKƏZĠ ASĠYA 

REGĠONU ÜZRƏ VĠTSE-PREZĠDENTĠ 

ARNO BREYAKIN RƏHBƏRLĠK ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
18 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Fransanın «Total» şirkətinin kontinental Avropa 
və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Arno Breyakın 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Görüşdə son illər Azərbaycanda enerji sahəsində qlobal 

layihələrin uğurla həyata keçirilməsi məmnunluqla vurğulandı. 
«Total» şirkəti ilə Azərbaycan arasında səmərəli əməkdaşlığın 
aparıldığı qeyd olundu və bu əməkdaşlığın perspektivləri ilə 
bağlı məsələlər müzakirə edildi.  
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CĠBUTĠ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ĠSMAĠL ÖMƏR QULLEHƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Cibutinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibə-

tilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yeti-
rirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Cibuti münasibətlərinin inkiĢafı 

bundan sonra da ikitərəfli əlaqələrimizin geniĢlənməsində, 
beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində əməkdaĢlığımızın dərin-
ləĢməsində öz ifadəsini tapacaqdır. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 
uğurlar, dost Cibuti xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq ar-
zulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 18 iyun 2008-ci il 
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XORVATĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB STEPAN MESĠÇƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Xorvatiya Respublikasının milli bayramı – Dövlətin 
elan edilməsi günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən 
səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Xorvatiya münasibətlərinin hər-
tərəfli inkiĢafı, dostluq əlaqələrimizin möhkəmlənməsi, əmək-
daĢlığımızın əhatə dairəsinin geniĢlənməsi məqsədilə atdığı-

mız addımlar bundan sonra da davamlı xarakter daĢıya-
caqdır. 

Bu xoĢ gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-
lar, dost Xorvatiya xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 18 iyun 2008-ci il 
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SLOVENĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB DANĠLO TЙУRKА 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Sloveniyanın milli bayramı – Dövlətçilik günü münasi-

bətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xal-
qı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Sloveniya arasındakı dostluq 

və əməkdaĢlıq münasibətləri xalqlarımızın rifahı naminə 
bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkiĢaf edəcəkdir. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, 
dost Sloveniya xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq diləyi-
rəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 18 iyun 2008-ci il 
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LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU 

ƏLAHƏZRƏT ANRĠYƏ 
 

Əlahəzrət! 

Lüksemburqun milli bayramı – Böyük Hersoqun tə-
vəllüd günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xal-
qınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi 
təbriklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Lüksemburq arasındakı dost-
luq və əməkdaĢlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə 

uyğun olaraq daim inkiĢaf edəcək və geniĢlənəcəkdir. 
Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 

uğurlar, dost Lüksemburq xalqına əmin-amanlıq və fira-
vanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 18 iyun 2008-ci il 
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MOZAMBĠK RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ARMANDU EMĠLĠU ЭEBUZAYA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi 

və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Mozambik arasındakı 

münasibətlərin inkiĢafı daim dostluq əlaqələrimizin və əmək-

daĢlığımızın geniĢlənməsinə xidmət edəcəkdir. 
Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 

xalqınıza sülh və tərəqqi diləyirəm. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 18 iyun 2008-ci il 
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AZƏRBAYCAN PARLAMENTĠNĠN 90 ĠLLĠK 

YUBĠLEYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ 

YIĞINCAГDA NĠTQ  
 

18 iyun 2008-ci il  
 
Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Hörmətli deputatlar, əziz qonaqlar!  
Mən sizin hamınızı bu gün bu gözəl gündə ürəkdən 

salamlayıram. Bütün qonaqlara «XoĢ gəlmisiniz!» deyirəm.  

Bu gün Azərbaycanın tarixində çox əlamətdar bir gündür. 
Biz Azərbaycan parlamentinin 90 illik yubileyini təntənəli 
Ģəkildə qeyd edirik. Bu, həqiqətən də çox əlamətdar və tarixi 
hadisə olmuĢdur. Biz keçən ay Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin 90 illik yubileyini geniĢ Ģəkildə qeyd etдik. Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması dünya miqyasında 

tarixi bir hadisə idi. Çünki ilk dəfə müsəlman aləmində, bü-

tövlükdə ġərqdə demokratik respublika yaranmıĢdı. Müx-
təlif səbəblər nəticəsində respublikanın ömrü uzun olmamıĢ, 
iki ildən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etmiĢ 
və Azərbaycan xalqı yenidən müstəqillikdən məhrum edil-
miĢdir.  

Biz öz tariximizi yaxĢı bilirik və onu da bilirik ki, bu acı 
tarix  кечян ясрин 90-cı illərinин əvvəllərində də təkrarlana bi-
lərdi, daha doğrusu, təkrarlanırdı. Azərbaycan xalqı yenidən 
müstəqilliyə qovuĢanda, Sovet Ġttifaqının dağılması nəticə-

sində müstəqil respublika fəaliyyətə baĢlayanda ölkədə 
gedən ictimai-siyasi proseslər çox mürəkkəb idi, çox gərgin 

idi və demək olar ki, gənc dövlətin gələcəyi o qədər də 
müəyyən deyildi. Çünki həm ölkə daxilində, həm də hüdud-
larımızdan kənarda gedən proseslər Azərbaycanı çox ağır 
vəziyyətə qoymuĢdu. Bir tərəfdən, Ermənistanın Azərbay-
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cana qarĢı elan olunmamıĢ müharibəsi, digər tərəfdən, da-
xildə yaĢanan siyasi və iqtisadi böhran vəziyyəti son dərəcə 
gərginləĢdirmiĢdi. Bu çətin, ağır Ģəraitdə Azərbaycan xalqı 
düzgün seçim etmiĢdir.  

1993-cü ildə Azərbaycan xalqı milli lideri Heydər Əliyevə 

müraciət edərək, onu yenidən siyasi hakimiyyətə gətirməklə 
öz müstəqilliyini qoruya bilmiĢdir. Biz müstəqilliyi qoruduq, 
möhkəmləndirdik və bu gün Azərbaycan müstəqillik yolu ilə 
uğurla inkiĢaf edir. Bütün bu iĢlərdə Azərbaycan parlamen-
tinin böyük rolu olmuĢdur. Çünki yeni Azərbaycanın qurul-
masının, müstəqil güclü dövlətin qurulmasının əsası məhz bu 

binada qoyulmuĢdur.  
Biz bir neçə gün bundan əvvəl Milli QurtuluĢ gününü geniĢ 

Ģəkildə qeyd etдik. 1993-cü il iyun ayının 15-də Heydər Əliyev 
Azərbaycan parlamentinin sədri vəzifəsinə seçiləndən sonra 
ölkəmizdə vəziyyət müsbətə doğru dəyiĢilməyə baĢlamıĢdır. 
XoĢagəlməz bütün hadisələrin qarĢısı alınmıĢdır. Qeyri-qanuni 

silahlı birləĢmələr tərk-silah edilmiĢdir. Azərbaycanda asayiĢ 
bərpa olunmuĢ, beləliklə, hərtərəfli inkiĢaf üçün çox gözəl Ģərait 
yaradılmıĢdır.  

Ondan əvvəl, hələ Azərbaycan müstəqil olmayan dövrdə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının parlamenti Heydər Əli-
yevin sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli 

bayrağını Dövlət bayrağı elan etmiĢdir. O vaxt Azərbaycan 
hələ müstəqil deyildi, Sovet Ġttifaqının tərkibində idi. Ancaq 
Naxçıvanda tarixi qərarın qəbul olunması bizim müstə-
qilliyimizi yaxınlaĢdırırdı. Bütün baĢqa həlledici məqam-
larda xalqla Heydər Əliyev arasında olan birlik Azərbaycanı 
bu çətin, ağır Ģəraitdən Ģərəflə çıxara bilmiĢdir.  

Bu gün ölkəmiz uğurla inkiĢaf edir. Azərbaycanda parla-
mentarizm ənənələri də yaranır. Azərbaycan parlamenti öz 
beynəlxalq əlaqələrini geniĢləndirir və bu gün biz bu tədbirdə 
müxtəlif ölkələrdən gələn qonaqların timsalında bunu görürük. 
Biz görürük ki, Azərbaycan dünya birliyinə çox sürətlə inteq-
rasiya edir, Azərbaycanda hakimiyyətin bütün qolları vahid 
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komanda kimi fəaliyyət göstərir və vahid amal uğrunda 
birləĢibdir. Bu amal ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi daha da möhkəmlənsin, ölkə daha da inkiĢaf etsin 
və inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sıralarına daxil olsun.  

Biz bu vəzifəni qarĢımıza qoymuĢuq və bu çox böyük, 

məsuliyyətli vəzifədir. Ancaq 10 il, 15 il bundan əvvəl qarĢı-
mızda baĢqa vəzifələr dayanmıĢdı. O vaxt biz fikirləĢirdik ki, 
Azərbaycanı ağır, çətin vəziyyətdən necə çıxaraq? Ġqtisadi 
tənəzzülün qarĢısı necə alınmalıdır? Siyasi və iqtisadi isla-
hatlar necə aparılmalıdır? Bütün bunlar bizim üçün yenilik 
idi. Azərbaycanın qarĢısında müxtəlif inkiĢaf istiqamətləri 

mövcud idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin seçdiyi yol yeganə 
düzgün yoldur. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünya 
birliyinə sürətlə inteqrasiya etməlidir, Azərbaycanın inkiĢafı 
daxili resurslar əsasında təmin olunmalıdır, Azərbaycan öz 
təbii sərvətlərindən məharətlə istifadə etməlidir və öz milli 
maraqlarını maksimum dərəcədə möhkəmləndirməlidir. 

Azərbaycanda çox güclü iqtisadi potensial yaradılmalıdır. 
Bu gün biz keçmiĢə nəzər salarkən görürük ki, ölkə qarĢısın-
da ən çətin və həlledici məqamlarda duran bütün əsas vəzi-
fələr uğurla icra edilmiĢdir.  

Bu gün Azərbaycan inkiĢaf dövrünü yaĢayır. Bizdə siyasi 
və iqtisadi islahatlar uğurla həyata keçirilir. Bir daha qeyd 

etmək istəyirəm ki, Milli Məclisin bu iĢdəki fəaliyyətini mən 
çox yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycan bir neçə çox vacib 
beynəlxalq saziĢlərə, konvensiyalara qoĢulmuĢdur. Mütərəq-
qi qanunlar qəbul edilir və bu qanunlar Azərbaycanda siyasi 
sistemin möhkəmlənməsinə və iqtisadi islahatların dərinləĢ-
məsinə xidmət göstərir. O da həqiqətdir ki, baxmayaraq, 

Azərbaycan xalqının çox qədim və zəngin tarixi, mədəniy-
yəti vardır, Azərbaycanda bundan əvvəl heç vaxt siyasi sis-
tem olmayıb. Biz yalnız müstəqilliyi bərpa edəndən sonra 
siyasi islahatlara baĢlamıĢıq və tarix baxımından çox qısa 
müddət ərzində bütün lazımi tədbirləri görmüĢük. Azərbay-
canda siyasi sistem yaradılıb, siyasi təsisatlar yaradılıb və 
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möhkəmlənib, Azərbaycan beynəlxalq təĢkilatlarla çox 
uğurlu və qarĢılıqlı hörmət əsasında əməkdaĢlıq edir. Bir da-
ha demək istəyirəm ki, həm iqtisadi sahədə, həm sosial mə-

sələlərin həlli iĢində, həm də siyasi islahatların dərinləĢ-
məsində Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiĢ qərarlar 

xüsusi rol oynayır. Mən çox Ģadam ki, bizim ölkəmizin inki-
Ģafı üçün hakimiyyətin bütün qolları öz töhfələrini verir.  

Bu gün bizim qarĢımızda yeni vəzifələr, yeni çağırıĢlar 
dayanır və biz bunlara hazır olmalıyıq.  Azərbaycan öz müs-
təqil siyasətini davam etdirəcəkdir. Bu siyasət Azərbaycan 
xalqının milli maraqlarına xidmət göstərir, milli maraq-

larımızı qoruyur və Azərbaycan əhalisinin rifah halının yax-
ĢılaĢmasına xidmət едir. Siyasi proseslərin müsbət istiqa-
mətdə inkiĢaf etməsi, Azərbaycanda vətəndaĢ cəmiyyətinin 
formalaĢması, xalqla iqtidar arasında birliyin möhkəm-
lənməsi – bütün bu amillər ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı üçün 
gözəl Ģərait yaradır.  

Sabitlik olmayan yerdə inkiĢaf mümkün deyil. Eyni za-
manda, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin tarixinə, yaxud da indiki 
vəziyyətinə nəzər salsaq görərik ki, o ölkələrdə sabitlik möv-
cuddur. Yəni bu iki amil bir-birini tamamlayır. Mən çox 
Ģadam ki, Azərbaycanda biz həm inkiĢafa nail ola bilmiĢik, 
həm də sabitlik çox yüksək səviyyədədir. Əminəm ki, gələcək 

illərdə biz qarĢımıza qoyduğumuz bütün vəzifələrə, hədəflərə 
çatacağıq.  

Biz Azərbaycanı güclü dövlətə çevirməliyik. Bu vəzifə bir 
müddət əvvəl qarĢıya qoyulmuĢdur və biz bu məqsədə doğru 
uğurla irəliləyirik. Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar 
öz səmərəsini verməkdədir. Biz son dörd il ərzində iqtisadi 

inkiĢaf baxımından dünyada ən sürətlə inkiĢaf edən ölkəyik. 
Dörd il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 96 faiz 
artmıĢdır ki, bu da analoqu olmayan bir göstəricidir.  

Bununla bərabər, Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən 
sosial islahatlar öz müsbət nəticələrini verir. Ġldən-ilə Azər-
baycan xalqı daha da yaxĢı yaĢayır. Azərbaycan xalqının 



 64 

rifah halı yaxĢılaĢır və bunun göstəricisi olan yoxsulluğun 
səviyyəsi kəskin Ģəkildə aĢağı düĢmüĢdür. Son dörd il ərzində 
49 faizdən 16 faizə düĢən yoxsulluğun səviyyəsi onu göstərir 
ki, qəbul etdiyimiz bütün qərarlar, apardığımız siyasi və 
iqtisadi islahatlar, uğurlu neft siyasətimiz Azərbaycan xalqının 

rifah halının yaxĢılaĢmasına yönəldilibdir. Sürətlə inkiĢaf edən 
bəzi cəmiyyətlərə xas olan təbəqələĢmə prosesi Azərbaycan 
cəmiyyətində getmir. Əksinə, Azərbaycanda çox güclü orta 
sinif yaranır, sahibkarlar sinfi yaranır və bilirsiniz ki, bu sahəyə 
çox böyük diqqət göstərilir. Bu gün ölkə iqtisadiyyatının 80 
faizdən yuxarı hissəsi özəl sektorda formalaĢır. Baxmayaraq ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hissəsini enerji resursları 
təĢkil edir və enerji resursları dövlət nəzarətindədir, özəl sektor 
sürətlə inkiĢaf edir.  

Regionlarda gedən abadlıq-quruculuq iĢləri, yeni iĢ yerlə-
rinin açılması və regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair 
beĢillik Dövlət Proqramının uğurla icra edilməsi bizim bö-

yük nailiyyətimizdir. Bu gün artıq bölgələrdən mərkəzə miq-
rasiya meyilləri, demək olar ki, son dərəcə azalıbdır. Bu gün 
bölgələrdə insanların yaĢaması üçün ən müasir infrastruktur 
yaradılır – istər səhiyyə, istər təhsil, istər nəqliyyat və sair 
sahələrdə. Biz öz təbii sərvətlərimizdən çox böyük səmərə ilə 
istifadə edərək, təbii resurslarımızı insan kapitalına çeviririk. 

Bu gün əsas prioritetlərdən biri Azərbaycan xalqının və gələ-
cək nəslin bilikli olmasıdır. Milli adət-ənənələrimizin təmin 
olunması Ģərti ilə dünyada gedən proseslərə qoĢulmasıdır, 
dünya birliyinə inteqrasiya etməsidir.  

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu müstəqillik həsrətində idi. 
Biz müxtəlif dövrlərdə baĢqa-baĢqa dövlətlərin tərkibində 

yaĢamıĢıq. Amma öz milli xüsusiyyətlərimizi itirməmiĢik. 
Nəyin hesabına? Onun hesabına ki, biz öz ana dilimizi sax-
laya bilmiĢik, öz mədəniyyətimizi saxlaya bilmiĢik, ədəbiy-
yatımız inkiĢaf edibdir, milli ənənələrimiz qorunub saxlanı-
lıbdır. Budur hər bir xalqın milli identifikasiyasını Ģərtlən-
dirən əsas məsələlər.  
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Azərbaycan cəmiyyətində bütövlükdə ölkədə aparılan 
bütün islahatlara böyük rəğbət var. Əgər belə olmasaydı, heç 
bir islahatın əhəmiyyəti olmazdı. Bəzi hallarda iqtisadi 
islahatlar, xüsusilə keçid dövründə yaĢayan cəmiyyətlərdə 
iqtisadi islahatlar insanların həyat səviyyəsinin pisləĢməsinə 

gətirib çıxarır. Ancaq Azərbaycanın timsalında biz bunu 
görmürük. Əgər belə olsaydı, o zaman yoxsulların sayı azal-
mazdı, artardı. Bizim güclü sosial siyasətimiz uğurlu iqtisadi 
islahatlara əsaslanır. Çünki biz iqtisadi potensialı yaratmasaq, 
sosial proqramların həlli üçün imkanımız olmayacaq. Bir də 
demək istəyirəm ki, biz ancaq öz imkanlarımıza güvənirik. Biz 

müstəqilliyi bərpa edəndən sonra bu günə qədər ancaq öz 
hesabımıza, Azərbaycan xalqının zəhməti hesabına bütün bu 
gözəl nəticələrə çata bilmiĢik.  

Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, son dörd il ərzində 
Azərbaycanda büdcə xərcləri 10 dəfədən çox artıbdır. Bizim 
valyuta ehtiyatlarımız artır və ilin sonuna qədər 20 milyard 

dollara yaxın olmalıdır. Bu bizim üçün böyük üstünlükdür, 
böyük bir imkandır. Biz bu imkanlardan çox səmərəli Ģə-

kildə istifadə etməliyik. Azərbaycanın bütün sahələrini inki-
Ģaf etdirməliyik. Ġqtisadiyyatımızı Ģaxələndirməliyik ki, uzun 
illər bundan sonra, onilliklər bundan sonra Azərbaycan 
xalqı və gələcək nəsillər rahat yaĢasın. Gələcək nəsil də və-

tənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır və mən çox Ģadam ki, 
bu gün biz bunu görürük.  

Gələcək nəsillərin xoĢbəxt yaĢaması üçün biz indidən 
lazımi tədbirləri görürük. Mən bir daha parlamentin bu 
sahədəki rolunu qeyd etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, 
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu gələcək nəsillərin rahat 

yaĢaması üçün böyük dərəcədə valyuta ehtiyatlarını yığmağa 
baĢlamıĢdır və bu, bir neçə ildən sonra yüz milyardlarla ölçü-
ləcəkdir. Belə olan halda bu imkanlardan, bu resurslardan 
səmərəli istifadə etmək üçün ən Ģəffaf mexanizm yaradılmalı-
dır. Azərbaycan bu Ģəffaf mexanizmi yarada bilibdir. Neft 
Fondundan xərclənən hər bir manat, hər bir dollar ancaq 
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parlamentin razılığı ilə mümkündür. Parlamentin üzvləri 
büdcəni təsdiq edərkən bu məsələni də həll edirlər. Yəni 
burada ictimai iĢtirak və ictimai nəzarət çox güclüdür. Mən 
bir neçə dəfə bu barədə öz fikirlərimi bildirmiĢəm, bir də 
demək istəyirəm ki, çox sürətlə inkiĢaf edən ölkələrdə, çox 

böyük dövlət investisiyaları qoyulan bir ölkədə ictimai nəza-
rət çox güclü olmalıdır.  

Biz gələcək haqqında da fikirləĢirik və mən əminəm ki, 
Azərbaycanın gələcəyi çox parlaq olacaqdır. Bizim beynəl-
xalq əlaqələrimiz möhkəmlənir, yeni müttəfiqlər qazanırıq, 
bizim xarici siyasətimiz də çox açıqdır, birmənalıdır, çox 

çevikdir. Biz bütün ölkələrlə qarĢılıqlı hörmət, qarĢılıqlı ma-
raqlar əsasında öz siyasətimizi qururuq və bu siyasət öz bəh-
rəsini verməkdədir. Azərbaycan dünyada daha da çox tanı-
nır, Azərbaycana hörmət artır. Azərbaycanın müstəqil siya-
səti bilirəm ki, çox böyük rəğbətlə qarĢılanır və biz bu müstə-
qil xəttimizi qoruyub saxlayacağıq. Müstəqilliyimizi daha da 

möhkəmləndirəcəyik və bunu etmək üçün, əlbəttə ki, bizim 
imkanlarımız daha da artmalıdır. Görülən bütün iĢlər биr 
məqsədə yönəldilibdir – Azərbaycan bölgədə və dünyаda öz 
mövqelərini möhkəmləndirsin, Azərbaycanda siyasi islahat-
lar daha da sürətlə getsin, Azərbaycanda bütün kriteriyalar – 
istər siyasi həyatda, istərsə də iqtisadi, sosial həyatda bütün 

kriteriyalar dünyanın aparıcı ölkələrinin kriteriyalarına ya-
xınlaĢsın. Bunu etmək üçün bizim həm niyyətimiz var, həm 
də proqramlarımız var. Beynəlxalq təĢkilatlarla müxtəlif 
proqramlar var və biz bunları uğurla icra edirik.  

Mən hesab edirəm ki, biz həm siyasi islahatlar sahəsində, 
həm ölkədə gedən demokratikləĢmə prosesinin inkiĢafında, 

həm də iqtisadi və sosial məsələlərin həllində nə mümkünsə 
maksimum dərəcədə etmiĢik. Bunun nəticəsində bu gün ölkə 
qarĢısında elə problem yoxdur ki, biz onu asanlıqla həll edə 
bilməyək. Ölkə daxilində sabitlik, vətəndaĢ cəmiyyətinin 
möhkəmlənməsi, siyasi sistemin möhkəmlənməsi, iqtisadi 
islahatlar, çevik xarici siyasət və bölgədə bizim təĢəbbüsü-
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müzlə həll olunan irimiqyaslı layihələrin icrası–bu istiqamət-
lərdə bütün vəzifələr öz həllini tapıbdır.  

Bu gün bölgədə gedən uğurlu regional əməkdaĢlıq bir çox 
hallarda məhz Azərbaycanın təĢəbbüskarlığı ilə bağlıdır. Biz 
enerji və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi ilə həm öz 

iqtisadi imkanlarımızı gücləndiririk, həm də böyük mənada 
regional əməkdaĢlığa da öz töhfəmizi veririk.  

Bildiyiniz kimi, bu gün dünyanın siyasi gündəliyində 
enerji təhlükəsizliyi məsələləri xüsusi yer tutur. Azərbaycan 
bu sahəyə öz töhfəsini verir və gələcəkdə дя  öz töhfəsini ver-
məyə hazırdır. Biz irimiqyaslı enerji layihələrinin təĢəbbüs-

karı və iĢtirakçısıyıq. Bu layihələrin nəticəsində Azərbaycan 
xalqı həm böyük mənfəət götürür, həm ölkənin beynəlxalq 
mövqeləri möhkəmlənir, həm də regional əməkdaĢlıq üçün 
çox gözəl Ģərait yaranır. Bu gün bizim həm Xəzəryanı 
ölkələrlə, qonĢu dövlətlərlə, həm də Qara dəniz, Baltik dənizi 
ölkələri ilə üzərində iĢlədiyimiz konkret layihələr var. Bizim 

siyasi əlaqələr güclənir və əlbəttə ki, nəqliyyat, enerji və hu-
manitar sahəлярdə regional əməkdaĢlıq bu bölgəyə daha da 
çox imkanlar gətirir, bizim qarĢımızda daha da çox imkanlar 
açır və biz bundan sonra da regional iĢlərdə öz fəallığımızı 
davam etdirəcəyik.  

Bu gün burada müxtəlif ölkələrdən эялян qonaqlar bizim-

lə bərabər bu günü qeyd edirlər. Dünən mən nümayəndə 
heyətlərinin, demək olar ki, əksəriyyəti ilə görüĢmüĢəm. 
GörüĢlər bu gün də davam edəcəkdir. Mən bir də demək 
istəyirəm, Azərbaycan parlamentinin dəvətini almıĢ, bu gün 
bizimlə bərabər olan bütün qonaqlara xüsusi minnətdarlıq 
bildirmək istəyirəm ki, onlar vaxt tapıb bu tədbirdə bizimlə 

bирликдя iĢtirak edirlər. Onların diqqətini bizi narahat edən 
məsələyə də cəlb etmək istəyirəm. O da bölgədə gərginlik 
yaradan, çox böyük təhlükə mənbəyi olan Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunma-
masıdır.  
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Biz uzun illər ərzində çalıĢırıq ki, məsələ öz həllini sülh 
yolu ilə, danıĢıqlar yolu ilə, beynəlxalq hüquq əsasında tap-
sın. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurasının 
4 qətnaməsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 
torpaqlarından çıxarılmasını tələb edir. Ancaq Ermənistan 

tərəfi buna məhəl qoymur.  
Bu yaxınlarda BMT BaĢ Məclisində Azərbaycanın iĢğal 

olunmuĢ torpaqlarında vəziyyətlə bağlı Azərbaycan tərəfin-
dən irəli sürülmüĢ qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul 
edilmiĢdir. Mən bu fürsətdən istifadə edib bizim qətnamə-
mizi dəstəkləyən ölkələrin nümayəndələrinə xüsusi minnət-

darlığımı bildirmək istəyirəm. Bununla bərabər, ATƏT, Av-
ropa ġurası, Ġslam Konfransı TəĢkilatı, GUAM və digər mö-
təbər beynəlxalq təĢkilatlar bu məsələnin yalnız Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü əsasında həll olunmasının mümkünlüyü haq-
qında bəyanatlar, qərarlar vermiĢdir. Amma məsələ öz həllini 
tapmır. Ermənistanın iĢğalçı siyasəti, azərbaycanlılara qarĢı 

soyqırımı siyasəti –  Xocalı soyqırımı, etnik təmizləmə siyasəti 
1 milyondan artıq azərbaycanlının öz doğma topraqlarından 
didərgin düĢməsinə səbəb olmuĢdur, minlərlə soydaĢımız, 
günahsız insanlar həlak olmuĢdur. Etnik təmizləmə siyasəti 
nəticəsində bu insanlar bu gün elementar insan hüquqlarından 
məhrumdurlar. ĠĢğal olunmuĢ torpaqlarda – Dağlıq Qarabağ-

da və onun ətrafındakı 7 rayonda bütün binalar dağıdılıbdır. 
Bizim mədəni abidələrimiz, əcdadlarımızın məzarları, məktəb-
lər, xəstəxanalar, yollar – hər Ģey dağıdılıb, hər Ģey talan edilib-
dir. Bir neçə il əvvəl ATƏT-in faktaraĢdırıcı missiyası iĢğal 
olunmuĢ bölgələrə səfər etmiĢdir və onların məruzəsində 
dediyim bütün məsələlər öz əksini tapmıĢdır. Ancaq nədənsə 

beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə biganə qalır.  
Bir daha demək istəyirəm, biz çalıĢırıq ki, məsələni sülh 

yolu ilə həll edək. Amma bu həll ədalətli həll olmalıdır. 
Kiminsə əsaslanmamıĢ istəkləri əsasında olmamalıdır. Bey-
nəlxalq hüquq əsasında olmalıdır. Beynəlxalq hüquq bütün 
ölkələrə Ģamil edilməlidir. Əks-təqdirdə dünyada, dünya 
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birliyində xaos yaranar. Əgər ölkələr beynəlxalq hüquqa 
məhəl qoymasalar, onda beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyəti 
Ģübhə altına düĢür. О beynəlxalq təĢkilatlar ki, bu məsələyə 
dair öz qərarlarını açıqlayıblar,  özlərinə hörmət etməlidirlər 
və iĢğalçı dövlətdən tələb etməlidirlər ki,  iĢğala son qoysun. 

Azərbaycana məxsus olan və bütün dünya birliyi tərəfindən 
Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınan bölgələrdən çıx-
sınlar və o zaman bölgədə sülh yarana bilər. Əks-təqdirdə, 
gərginlik artacaq. Bu münaqiĢə yalnız Azərbaycana, yaxud 
da Ermənistana aid deyil. Bütün bölgənin təhlükəsizliyi 
bölgədə çox vacib, regional layihələrin və əməkdaĢlıq imkan-

larının qarĢısında dayanan böyük bir maneədir. Mən bütün 
xarici qonaqlar qarĢısında öz mövqeyimi bir daha açıqlamaq 
istəyirəm. Bir daha demək istəyirəm ki, bu məsələ yalnız 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında öz həllini tapa bilər. 
Ermənistanın bütün qoĢunları iĢğal olunmuĢ torpaqlardan 
qeyd-Ģərtsiz çıxarılmalıdır. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda 

yaĢayan ermənilərin və ora qayıdacaq azərbaycanlıların bir-
gə yaĢaması üçün lazımi tədbirlər görülməlidir və o bölgəyə 
yüksək özünüidarəetmə muxtariyyət statusu verilməlidir. Bu, 
beynəlxalq hüquq əsasında artıq özünü müxtəlif yerlərdə 
tapmıĢ bir yanaĢmadır. Bu yanaĢma yeganə düzgün yanaĢ-

madır. Mən çox Ģadam ki, beynəlxalq təĢkilatlar bizim 

mövqeyimizi müdafiə edirlər. Lakin qəbul edilmiĢ bu qərar-
lar kifayət deyil ki, məsələ öz həllini tapsın.  

Bir daha demək istəyirəm, biz çalıĢırıq ki, məsələni sülh 
yolu ilə həll edək. Bölgədə yaranmıĢ reallıqları da qarĢı tərəf 
anlamalıdır. Ġqtisadi, hərbi, siyasi cəhətdən Azərbaycan son 
illər ərzində böyük irəliləyiĢə nail olubdur, beynəlxalq hüquq 

normaları da bizim tərəfimizdədir.  
Mən bu məsələyə xüsusilə toxundum. Çünki бу bizim 

qarĢımızda duran əsas və bəlkə də yeganə problemdir. Mən 
beynəlxalq birliyi, burada яйляшян müxtəlif ölkələrin parla-
mentlərinin nümayəndələrini çağırıram ki, onlar öz ölkələ-
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rində bu məsələni diqqətdə saxlasınlar və sülhü yaxınlaĢdıra 
biləcək addımlar atsınlar.  

Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bu gün bizim qo-
naqlarımız öz ürək sözlərini deyəcəklər. Bir daha demək is-
təyirəm ki, parlamentin yaranmasının 90 illik yubileyi çox 

böyük hadisədir, Azərbaycanda bayramdır. Biz öz dövlət-
çilik ənənələrimizi 1991-ci ildə bərpa etdik, 1993-cü ildə isə 
müstəqil Azərbaycanın quruculuğu üçün bütün lazımi təd-
birlər görüldü. Bu gün dövlət quruculuğu, dövlətçilik im-
kanları Azərbaycanda geniĢlənir.  

Ġlk demokratik respublika iki il yaĢadı, müstəqilliyi qoru-

ya bilmədi. Bugünkü Azərbaycan 17 ildən çoxdur müstəqil 
ölkə kimi yaĢayır və əbədi yaĢayacaqdır! 
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PAKĠSTAN PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ 

MUHAMMAD MĠAN SUMRONUN BAġÇILIQ 

ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
19 iyun 2008-ci il  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 19-da Pakistan parlamentinin sədri Muhammad Mian 
Sumronun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Pakistan arasında 
münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi, siyasi əlaqələ-
rimizin yaxşı səviyyədə olduğunu, iqtisadi sahədə əməkdaş-
lığımızın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar yaran-

dığını vurğuladı. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində ölkələrimizin bir-birinin mövqeyini dəstəkləməsini 
yüksək qiymətləndirdi. Ölkələrimizin parlamentarilərinin əlaqə-

lərinin əhəmiyyətindən danışan prezident İlham Əliyev bu səfərin 
həm Ali Qanunverici orqanlar arasında əməkdaşlığın, həm də 
ikitərəfli münasibətlərimizin daha da möhkəmləndirilməsinə öz 

töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  
Azərbaycan parlamentinin 90 illik yubiley tədbirlərində 

iştirak etmək üçün ölkəmizə dəvət aldığına görə, prezident 
İlham Əliyevə təşəkkür edən Pakistan parlamentinin sədri 
Muhammad Mian Sumro ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrə 
böyük önəm verdiyini bildirdi. Qonaq iqtisadi sahədə əlaqə-

lərimizin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu 
söylədi. Muhammad Mian Sumro Pakistanla Azərbaycan 
parlamentləri arasında əməkdaşlığın ikitərəfli münasibətləri-
mizin daha da möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini 
qeyd etdi. 
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TÜRKMƏNĠSTAN PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ 

XANIM AKCA NURBERDIYEVANIN BAġÇILIQ 

ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
19 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 19-da Türkmənistan parlamentinin sədri xanım Akca 
Nurberdıyevanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir.  

Xanım Akca Nurberdıyeva Türkmənistan prezidenti Qur-
banqulu Berdiməhəmmədovun salamlarını dövlətimizin başçı-

sına çatdırdı. O, Azərbaycan parlamentinin 90 illik yubileyi 

münasibətilə prezident İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını 
təbrik etdi. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında 
parlamentlərarası əlaqələrin vacibliyini qeyd edən qonaq bu 
əlaqələrin bundan sonra daha da genişlənəcəyinə ümidvar 
olduğunu bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Türkmənistan arasında 

ikitərəfli münasibətlərin dinamik olaraq inkişaf etdiyini 
vurğuladı. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəm-
mədovun ölkəmizə səfərinə toxunan prezident İlham Əliyev 
həmin səfərin əlaqələrimizin gələcəkdə daha da inkişaf etdiril-
məsi işinə xidmət göstərdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin bundan sonra da genişlənə-

cəyinə əminliyini ifadə etdi.  
Prezident İlham Əliyev Türkmənistan prezidenti Qurban-

qulu Berdiməhəmmədovun salamlarına görə minnətdarlığını 
bildirdi, onun da salamlarını Türkmənistanın dövlət başçısına 
çatdırmağı xahiş etdi. 
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RUSĠYA FEDERASĠYA ġURASI SƏDRĠNĠN 

MÜAVĠNĠ SVETLANA ORLOVANIN BAġÇILIQ 

ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
19 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 19-da Rusiya Federasiya Şurası sədrinin müavini 
Svetlana Orlovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir.  

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 

uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, dövlət başçıları səviyyəsində 
keçirilən görüşlərin münasibətlərimizin daha da inkişaf 
etdirilməsində mühüm əhəmiyyət daşıdığı qeyd olundu. Gö-

rüşdə həmçinin Azərbaycan və Rusiya Ali Qanunverici orqan-
ları arasında mütəmadi görüşlərin və qarşılıqlı səfərlərin par-
lamentlərarası əlaqələrin və əməkdaşlığın genişlənməsi işinə 

xidmət etdiyi vurğulandı və bu sahədə əlaqələrin daha da 
möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olundu. 
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ĠORDANĠYA HAġĠMĠLƏR KRALLIĞI 

PARLAMENTĠ SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ TAHĠR  

ƏL-MASRĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ   
 
Президент сарайы 

 
19 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 19-da İordaniya Haşimilər Krallığı parlamenti sədrinin 
müavini Tahir əl-Masrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir.  

İordaniya parlamenti sədrinin müavini Tahir əl-Masri İor-
daniya krali Əlahəzrət II Abdullahın salamlarını prezident 

İlham Əliyevə çatdırdı. Azərbaycana səfərinin əhəmiyyətindən 
danışan qonaq İordaniya Haşimilər Krallığının ölkələrimiz 
arasında əlaqələrə böyük önəm verdiyini qeyd etdi və 
əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyinə ümidvar 
olduğunu bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla İordaniya arasında 

əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. 
Prezident İlham Əliyev İordaniya kralı Əlahəzrət II Abdul-
lahın ölkəmizə və özünün İordaniya Haşimilər Krallığına 
səfərini məmnunluqla xatırlaтdı və həmin səfərlərin ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafında əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd 
etdi. Dövlət başçısı ikitərəfli münasibətlərimizin bundan sonra 

da genişlənəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  
Prezident İlham Əliyev İordaniya kralы Əlahəzrət II Ab-

dullahın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da 
salamlarını İordaniya kralına çatdırmağı xahiş etdi. 
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ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN TƏHSĠL VƏ 

MƏDƏNĠYYƏT MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ 

KÖMƏKÇĠSĠ QOLĠ AMERĠNĠN BAġÇILIQ 

ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
20 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 20-də ABŞ Dövlət katibinin Təhsil və Mədəniyyət 
Məsələləri üzrə köməkçisi Qoli Amerinin başçılıq etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Qoli Ameri ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük 
önəm verdiyini vurğuladı. O, ölkəmizdə olduğu müddətdə təh-

sil sahəsində məhsuldar görüşlər keçirdiyi və müzakirələr 
apardığı haqda prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Qoli 
Ameri ABŞ-la Azərbaycan arasında təhsil və mədəniyyət sahə-

lərində əlaqələrin bundan sonra daha da genişlənməsi isti-
qamətində bütün imkanlardan istifadə edilməsini vacib saydı.  

Prezident İlham Əliyev təhsilin ölkəmizdə prioritet sahələr-

dən biri olduğunu vurğuladı və bu sahədə Azərbaycanda böyük 
işlərin görüldüyünü qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azər-
baycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında təhsil, mədə-

niyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini 
bildirdi və bu istiqamətdə əlaqələrimizin bundan sonra da 
davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi. 
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASI PARLAMENTĠ 

SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ MƏHƏMMƏD 

ƏBUTURABĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
20 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 20-də İran İslam Respublikası parlamenti sədrinin 
müavini Məhəmməd Əbuturabinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir.  

Görüşdə Azərbaycanla İran İslam Respublikası arasında 
ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdiyi qeyd olundu, ölkələ-

rimizin əlaqələrinin daha da genişlənməsində parlamentlər-
arası əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulandı. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

ESTONĠYA PARLAMENTĠ SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ 

KRĠSTĠNA OYULANDI QƏBUL ETMĠġDĠR 
 
Президент сарайы 
 
20 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 20-də Estoniya parlamenti sədrinin müavini Kristina 
Oyulandı qəbul etmişdir.  

Görüşdə ikitərəfli münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsində 

parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulandı, ölkələ-

rimiz arasında əlaqələrin Avropaya inteqrasiya istiqamətində 
və Avropa İttifaqı çərçivəsində də önəm daşıdığı qeyd olundu. 
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KANADANIN GENERAL-QUBERNATORU  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

XANIM MĠKAEL JANA 
 
Hörmətli xanım General-qubernator! 

Ölkənizin milli bayramı – Kanada günü münasibətilə 
Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Azərbaycan–Kanada münasibətlərində hazırda nəzərə 
çarpan inkiĢaf meyilləri məmnunluq doğurur. Əminəm ki, 
dostluq əlaqələrimiz, ikitərəfli qaydada və beynəlxalq qu-

rumlar çərçivəsində əməkdaĢlığımız xalqlarımızın mənafe-
lərinə uyğun olaraq daim inkiĢaf edəcək və geniĢlənəcəkdir. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢləri-
nizdə uğurlar, dost Kanada xalqına sülh və tərəqqi arzula-
yıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 23 iyun 2008-ci il 
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HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA SARAYDA APARILAN 

ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ 

ĠLƏ TANIġLIQ  

 
23 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Hey-

dər Əliyev adına Sarayda aparılan əsaslı təmir və yenidən-
qurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə binanın fasadına baxdı, 
burada işlərin gedişi ilə maraqlandı. Prezident İlham Əliyevə 
məlumat verildi ki, sarayın fasadı xüsusi mərmərlə üzlənmiş, 
binanın qarşı və yan tərəflərində ABŞ istehsalı olan ekran tipli 
şüşələr quraşdırılmışdır. Bu ekran tipli şüşələr içəridə keçirilə-

cək tədbirləri birbaşa sarayın xaricindən də izləməyə imkan 

verəcəkdir. Bu isə sarayın əsas özəlliklərindən birini təşkil 
edəcəkdir. Ekran tipli şüşələr şəhərin gecə görüntüsünə də xü-

susi yaraşıq verəcəkdir. Onlardan monitor kimi də istifadə olu-
nacaqdır. Bundan əlavə, interyerdəki bütün mühəndis qurğu-
ları dünyanın ən iri meqapolislərində istifadə olunan inşaat 
materiallarından hazırlanır. 

Dövlətimizin başçısı sarayın istismarının da yüksək sə-
viyyədə təşkil olunması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 

Bildirildi ki, artıq binada işlərin 95 faizi görülmüşdür. 
«Azəraqrartikinti» və «Pim Proje» Türkiyə–Azərbaycan birgə 
müəssisəsinin həyata keçirdiyi əsaslı təmir və yenidənqurma 
işləri qısa vaxtda tam başa çatdırılacaqdır. Artıq sarayın dam 

örtüyü dəyişdirilmiş, işıqlandırma sistemi yenidən qurulmuş-

dur. Binanın tavanında aparılan işlər də yekunlaşmaq üzrədir. 
Burada xüsusi alkapon materialdan istifadə olunub ki, bu da 
döşəməyə vurulan mərmərlə memarlıq baxımından vəhdət 
təşkil edir. Girişdə yaradılacaq su pərdəsi isə zövq oxşaya-
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caqdır. Saraya gələn qonaqlar buradan xüsusi lazer sistemlə 
müxtəlif görüntüləri izləmək imkanı qazanacaqlar. 

Prezident İlham Əliyev salona da baxdı. 2128 yerlik 
salonda tamaşaçıların rahatlığı üçün bütün şərait yaradılır. 
Burada modern avadanlıq quraşdırılır. Salonu işıqlandıracaq 

çilçıraqlar  xüsusi özəlliyi ilə fərqlənəcəkdir. Səhnədə də işlər 
sürətlə aparılır. Akustikası müasir tələblərə tam cavab verəcək 
səhnədə işlərin mühüm hissəsi başa çatmışdır. Liftlər və 
eskalatorlar yeniləri ilə əvəzlənmiş, binanın daxilində həssas 
avtomatik yanğınsöndürmə sistemi qurulmuşdur. İndi inzibati 
korpusda rəngsazlıq, foyedə banket zalı və digər yardımçı 

otaqlarda bəzək işləri aparılır, xidməti otaqlar hazır vəziyyətə 
gətirilir. Binada xüsusi havalandırma sistemi quraşdırılmışdır. 
İtaliyadan alınan kondisioner və xüsusi havalandırma sis-
temləri artıq yerləşdirilmişdir. Sarayın həyətinə 6 min kvad-
ratmetrdən çox mərmər və qranit döşənir, ətrafda yaşıllıqlar 
salınacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı işlərin yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə 
görülməsi üçün tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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FĠLĠPPĠN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

XANIM QLORĠYA MAKAPAQAL ARROYOYA 
 
Hörmətli xanım Prezident! 
Ölkənizdə baĢ vermiĢ təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı 

insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni son dərəcə 
kədərləndirdi. 

BaĢ vermiĢ faciə ilə əlaqədar dərdinizə Ģərik çıxır, Sizə, 

həlak olanların ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə 
baĢsağlığı verir, yaralananların və xəsarət alanların tezliklə 
sağalmasını arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 24 iyun 2008-ci il 
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KÜVEYT ƏMĠRĠ APARATININ RƏHBƏRĠ ġEYX 

NASĠR SABAH ƏL-ƏHMƏD ƏL-SABAHIN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 

Президент сарайы 
 

24 iyun 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 24-də Küveyt Əmiri Aparatının rəhbəri Şeyx Nasir 
Sabah əl-Əhməd əl-Sabahın başçılıq etdiyi nümayəndə heyə-

tini qəbul etmişdir. 
Küveyt Əmiri Aparatının rəhbəri Küveyt Əmiri Şeyx Sabah 

əl-Əhməd əl-Cabir əl-Sabahın xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevlə keçirdiyi görüşləri daim böyük ehtiramla xatır-
ladığını dedi. Şeyx Nasir Sabah əl-Əhməd əl-Sabah Küveyt 
Əmirinin və Baş nazir Nasir Məhəmməd əl-Əhməd əl-Sabahın 
salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. O, ölkəsinin zəngin 
tarixi keçmişə malik olan Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu dedi və əlaqələrimizin bundan 

sonra daha da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında münasibətlərin 

yaxşı səviyyədə olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev siyasi 
əlaqələrimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, iqtisadi 
əməkdaşlığımızın da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Döv-
lətimizin başçısı ümidvar olduğunu bildirdi ki, Şeyx Nasir Sabah 

əl-Əhməd əl-Sabahın Azərbaycana bu səfəri də ikitərəfli müna-
sibətlərimizin daha da möhkəmlənməsi işinə xidmət edəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev Küveyt Əmiri Sabah əl-Əhməd əl-
Cabir əl-Sabahın və Baş nazir Nasir Məhəmməd əl-Əhməd əl-
Sabahın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da 
salamlarını Küveyt Əmirinə və Baş nazirə çatdırmağı xahiş 
etdi. 
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AZƏРBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ   

ИLHAM ƏLĠYEV BOLQARISTANIN 

ÖLKƏMĠZDƏKĠ SƏFĠRĠ ĠVAN PALÇEVĠ 

DĠPLOMATĠK FƏALĠYYƏTĠNĠN BAġA ÇATMASI 

ĠLƏ ƏLAQƏDAR QƏBUL ETMĠġDĠR 
 
Президент сарайы 

 
24 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 24-də Bolqarıstanın ölkəmizdəki səfiri İvan Palçevi 

diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul et-
mişdir. 

Dövlətimizin başçısı son illər Azərbaycan ilə Bolqarıstan 
arasında əlаqələrin müxtəlif sahələrdə genişləndiyini vurğu-
ladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda diplomatik fəaliy-
yəti dövründə səfirin ölkələrimiz arasında ikitərəfli mü-

nasibətlərin daha da möhkəmlənməsi işinə öz töhfəsini verdi-
yini qeyd etdi və gələcək fəaliyyətində ona uğurlar arzuladı. 

İvan Palçev diplomatik fəaliyyəti dövründə səfirliyin işinə 
göstərilən yüksək diqqətə görə Azərbaycan hökumətinə və 
şəxsən prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. O, 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin siyasi, iqtisadi, humanitar və 

digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini dedi, münasibətləri-
mizin bundan sonra daha da inkişaf edəcəyinə əmin olduğunu 
bildirdi. 
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 «ALOV» ZAVODUNUN AÇILIġI  
 

25 iyun 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 25-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Optika-Mexanika 
İstehsalat Birliyinin «Alov» zavodunun açılış mərasimində 
iştirak etmiş, yeni yaradılan müəssisənin istehsal prosesi ilə 
tanış olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi. Sonra 

dövlətimizin başçısı zavodun həyətində ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin büstünü ziyarət etdi. 

Dövlətimizin başçısı müəssisənin əvvəlki və təmirdən son-
rakı vəziyyətini əks etdirən videosüjetə baxdı. Daha sonra 
prezident İlham Əliyev müəssisədə yaradılmış Heydər Əliyev 
Muzeyi ilə tanış oldu. 

Müdafiə Sənayesi naziri Yavər Camalov nazirliyin Optika-
Mexanika İstehsalat Birliyinin «Alov» zavodu barədə Azər-
baycan prezidenti İlham Əliyevə ətraflı məlumat verərək 
bildirdi ki, müəssisə 1990-cı ildən fəaliyyətini dayandırmış, 
ərazisi tamamilə bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il 16 dekabr tarixli Sə-

rəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldıqdan sonra 
müəssisənin istehsal istiqaməti dəyişdirildi. Qısa vaxt ərzində 
zavod ən müasir standartlara uyğun olaraq əsaslı şəkildə 
bərpa edildi. Azərbaycanda yeni bir sahənin – optik nişan-
gahların, gecəgörmə cihazlarının və digər müşahidə qurğula-
rının istehsalına başlanıldı. 

Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı istehsal sahələrinin işi ilə 
maraqlandı. Rəqəmlə idarə edilən torna və frezer emal 
mərkəzlərində oldu. Prezident İlham Əliyev burada nişangah-
ların gövdə detallarının tökülməsi üçün nəzərdə tutulan müasir 
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qurğularla tanış oldu, gövdələrin mexaniki emal prosesini 
izlədi. Məlumat verildi ki, sexdə dünyanın ən müasir stan-
dartlarına cavab verən avadanlıq quraşdırılmışdır. Sonra pre-
zident İlham Əliyev termik emal sahəsi ilə tanış oldu, 
müəssisədə istehsal edilmiş nişangahların, mexaniki və klima-

tik sınaqların keçirildiyi avadanlıqların iş prosesini izlədi. 
Prezident həmçinin mexaniki universal avadanlıqlar sexindəki 
müasir tipli torna və frezer dəzgahlarında emal prosesini 
izlədi, eləcə də optik nişangahlarda istifadə edilən linzaların, 
prizmaların və torların istehsal sahəsi ilə də tanış oldu. Ayrı-
ayrı istehsal sahələrinə baxan prezident İlham Əliyev yığım 

sahəsinə də gəldi. Burada nişangahların tam şəkildə yığılma 
prosesi, onların xarakteristikasının və parametrlərinin ölçül-
məsi, eləcə də texniki nəzarət proseslərini izlədi. Daha sonra 
dövlətimizin başçısı müəssisədə istehsal olunan hazır məh-
sulların sərgisi ilə tanış oldu, onların keyfiyyəti ilə maraqlandı. 

Sonra prezident İlham Əliyev motodor və moтodor tipli 

müasir zirehli maşınların təqdimat mərasimində iştirak etdi. 
Dövlətimizin başçısı sükan arxasına keçərək zirehli maşını özü 
idarə etdi. Zirehli maşınların keyfiyyəti ilə tanış olan pre-
zident İlham Əliyev bu tipli zirehli texnikanın Azərbaycanda 
istehsal olunmasını tövsiyə etdi, bütövlükdə zavoddakı istehsal 
sahələrinin gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 

müvafiq tapşırıqlarını verdi. 
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SĠLAHLI QÜVVƏLƏRĠN ALĠ BAġ KOMANDANI 

ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI 

SĠLAHLI QÜVVƏLƏRĠNИН YARADILMASININ 

90-cы ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ BAKIDA 

KEÇĠRĠLƏN HƏRBĠ PARADDA  

 
«Azadlıq»  meydanı  

 

26 iyun 2008-ci il  

 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yara-
dılmasının 90-cı ildönümü münasibətilə iyunun 26-da Bakının 
bayram libası geymiş Azadlıq meydanında hərbi parad 

keçirilmişdir. Hərbi paradda Silahlı Qüvvələrin bütün qoşun 
növlərinin, hərbi birlik və birləşmələrinин, hərbi tədris müəssi-
sələrinin, həmçinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başqa 
silahlı birləşmələrin 4510 nəfərlik şəxsi heyəti, 210 mo-
dernləşdirilmiş hərbi texnika, döyüş vertolyotları, təyyarələri, 
gəmiləri və qayıqlarы iştirak edirdi. 

Bu möhtəşəm tədbir Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevин ideyalarına sədaqət və ehtiramının təntənəsi ol-
maqla yanaşı, Silahli Qüvvələrimizin güc və qüdrətinin nümayişi-
dir. On ildir ki, 26 iyun müstəqil Azərbaycanda ümumxalq bay-
ramı kimi qeyd edilir. Bu günün tarixləşməsi də ümummilli 
liderimizin adı ilə bağlıdır. Prezident Heydər Əliyev 1998-ci il 

mayın 22-də imzaladığı Fərmanla tarixi həqiqətin və Milli Ordu 
quruculuğunda varislik ənənələrinin bərpası ilə bağlı çox böyük 
əhəmiyyətə malik bir addım atmışdır. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdı-
şından sonra məhz ulu öndərin rəhbərliyi altında həyata keçirilən 
islahatlar nəticəsində qısa müddətdə vahid komandanlığa tabe 

olan nizami ordu formalaşmışdır. 
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Meydana toplaşanlar Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevi 
sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
əsgərləri salamladı. 

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestri Azər-
baycanın Dövlət himnini ifa etdi. 

Azərbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı İlham Əliyev nitq söylədi. 
 

Təntənəli hərbi paradda nitq 
 
Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar! 
Əziz hərbçilər! 
Xanımlar və cənablar! 
Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycan Or-

dusunun 90 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edi-
rəm, bütün Azərbaycan xalqına cansağlığı, xoĢbəxtlik, yeni-
yeni uğurlar arzulayıram. 

Azərbaycan Milli Ordusunun yaranması bizim tariximizdə 
çox əlamətdar və tarixi bir hadisə idi. 1918-ci ildə müsəlman 

aləmində ilk dəfə demokratik respublikanın yaranması çox 
böyük tarixi hadisə idi. Azərbaycan xalqı müstəqilliyə qovu-
Ģurdu. Azərbaycan dünya aləminə qovuĢurdu. Biz bu yaxın-
larda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyini 
böyük təntənə ilə və çox geniĢ Ģəkildə qeyd etdik. Bir daha qeyd 
ediриk ki, Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı, iki ildən 

sonra Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirdi. 
1991-ci ildə Sovet Ġttifaqının dağılması nəticəsində Azər-

baycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, əlbəttə 
ki, Milli Ordunun yaranması çox vacib məsələ idi. Əfsuslar 
olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanda nizami 
ordu yarana bilmədi. Azərbaycanda ordu quruculuğu lazımi 

səviyyədə aparılmırdı. Yalnız Azərbaycan xalqının tələbi ilə 
ümummilli lider, ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə Azər-



 88 

baycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra ölkədə ordu qurucu-
luğu prosesi baĢlanmıĢdı. Əslində, Azərbaycanda dövlət 
quruculuğu prosesi baĢlanmıĢdı və müstəqil ölkəmizin quru-
cusu Heydər Əliyevin səyi nəticəsində, müstəsna xidmətləri 
сайяsində Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi çox 

sürətlə aparılırdı. 
Qısa müddət ərzində nizami ordunun yaranması mümkün 

olmuĢdur və bu gün ordunun güclənməsi üçün bütün lazımi 
tədbirlər görülür, peĢəkarlıq artır. Mən çox Ģadam ki, bu gün 
Azərbaycan Ordusu ən yüksək standartlara cavab verir. 
Bildiyiniz kimi, mən hərbi hissələrdə tez-tez oluram, cəbhə 

bölgələrində, düĢmənlə təmas xəttində dayanan əsgərlərlə 
səngərlərdə görüĢürəm. Tərtər, Ağdam, Füzuli rayonlarının 
ərazisində, Naxçıvanda və digər sərhəd bölgələrində zabit-
lərlə, əsgərlərlə görüĢərkən bir daha görдüм ki, Azərbaycan 
Ordusunun səviyyəsi çox yüksəkdir. Ruh yüksəkliyinin 
artırılması, peĢəkarlıq, müasir standartlara uyğunlaĢma 

prosesi çox sürətlə gedir. Əlbəttə ki, biz bunu böyük qürur 
hissi ilə qeyd edirik. 

PeĢəkarlıqla yanaĢı, ordunun maddi-texniki bazası da 
möhkəmlənir. Bu istiqamətdə son illər ərzində böyük iĢlər 
görülübdür. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, 2003-cü ildə 
ölkəmizin hərbi xərcləri bugünkü hərbi xərclərdən ən azı on 

dəfə az idi. Bu gün ordu quruculuğu prosesi maddi-texniki 
bazanın möhkəmlənməsi ilə tamamlanır. Azərbaycanın 
ümumi hərbi xərcləri son beĢ il ərzində 10 dəfədən çox 
artmıĢdır və bu gün 2 milyard dollardan da çoxdur. Biz bir 
müddət bundan əvvəl qarĢıya məqsəd qoymuĢduq ki, 
Azərbaycan Ordusunun maddi-texniki bazası möhkəmlən-

sin. Mən çox Ģadam ki, bu gün biz buna nail oluruq. Gələ-

cəkdə daha da böyük iĢlər görüləcəkdir. 
Bu gün keçirilən hərbi paradda bizim hərbi potensia-

lımızın kiçik bir hissəsi nümayiĢ etdiriləcəkdir və Azərbay-
can xalqı görəcəkdir ki, Azərbaycan Ordusu nəyə qadirdir. 
Biz bu prosesi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Azər-
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baycanın maddi imkanları artır, maliyyə imkanları artır və 
biz ordu quruculuğuna daha da böyük səylər göstərəcəyik. 
Onu demək kifayətdir ki, Azərbaycanın dövlət xərclərində 
hərbi xərclər birinci yerdədir və əminəm ki, bundan sonrakı 
illərdə də bu belə olacaqdır. Bununla yanaĢı, hərbçilərin 

sosial-məiĢət шяраиtinin yaxĢılaĢdırılması üçün əməli-praktiki 
tədbirlər görülür. Ġldə iki dəfə əməkhaqları qaldırılır və 
bildiyiniz kimi, dünən hərbçilərin əməkhaqlarının qaldırıl-
ması üçün yeni sərəncam imzalanmıĢdır. Bu proses davam 
etdiriləcəkdir. Hərbçilərin sosial məsələlərinin həlli, məiĢət 
problemlərinin həlli həmiĢə diqqət mərkəzində olmuĢdur, 

bu, bu gün də belədir. Gələcəkdə bizim maddi imkanlarımız 
artdıqca, əlbəttə ki, biz bunu daha da böyük həcmdə təmin 
edəcəyik. 

Böyük məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, son bir neçə 
il ərzində Azərbaycanda müasir və çox güclü hərbi sənaye 
kompleksi yaradılmıĢdır. Bildiyiniz kimi, mən bir müddət 

bundan əvvəl Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması 
haqqında sərəncam imzalamıĢdım. Bu gün çox Ģadam ki, bu 
sərəncamdan sonra əməli-praktiki iĢlər çox sürətlə gedir. 
Dünən hərbi sənaye kompleksinin yeni tərkib hissəsi olan 
zavodun açılıĢında olarkən bir daha gördüm ki, Azərbay-
canda bu sahədə istehsal olunan məhsullar dünyanın ən 

yüksək standartlarına cavab verir. Biz qısa müddət ərzində 
Azərbaycanda güclü hərbi sənaye kompleksinin yaradılma-
sına nail olmalıyıq. Biz bunun ilkin nəticələrini görürük və 
bu çox sevindirici haldır. Bu onu göstərir ki, qəbul edilmiĢ 
bütün qərarlar çox böyük keyfiyyətlə və qısa müddət ərzində 
həyatda öz əksini tapır. Biz təbii ki, hələ silah-sursatın, hərbi 

texnikanın, döyüĢ təyyarələrinin böyük əksəriyyətini xaric-
dən alırıq. Bu proses davam etdirilir və bizim dost ölkələrlə 
bu sahədəki əməkdaĢlığımız güclənir. Ancaq biz istəyirik ki, 
Azərbaycana lazım olan hərbi texnika və silah-sursat maksi-
mum dərəcədə Azərbaycanda istehsal olunsun. 
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Bunu etmək üçün, əlbəttə, yeni texnologiyalar gətirilməlidir, 
peĢəkar mütəxəssislər hazırlanmalıdır və maliyyə imkanları da 
ayrılmalıdır. Bütün bu amillər bu gün Azərbaycanda mövcud-
dur. Ġldən-ilə artan hərbi xərclərin tərkib hissəsi olan müdafiə 
sənayesinə ayrılan xərclər də artır. Biz yaxın zamanlarda daha 

da böyük rəqəmləri görəcəyik. Bir sözlə, hərbi potensialın 
gücləndirilməsi üçün, müasir ordunun yaranması üçün Azər-
baycanda çox böyük iĢlər görülübdür. Biz bu gün bunu ordu-
nun inkiĢaf etməsində görürük, müasir standartlara cavab 
verməsində görürük. Mən Ģübhə etmirəm ki, gələcəkdə bu 
müsbət meyillər davam etdiriləcəkdir. 

Bir müddət bundan əvvəl mən demiĢdim ki, Azərbaycanın 
hərbi xərcləri artmalıdır, bu, prioritet məsələ olmalıdır. Bu gün 
bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət büdcəsinin əsas 
xərcləri bu məqsədlərə yönəldilir. DemiĢdim ki, ordu qurucu-
luğuna nə qədər vəsait lazımdır, o qədər də ayrılacaqdır. Onu 
da demiĢdim ki, Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın 

bütün dövlət xərclərinə bərabər olmalıdır. Biz bu gün bunu 
görürük. Bu gün bütün hərbi məsələlərə ayrılan xərclər 2 
milyard dollardan çoxdur. Biz bu məbləği gələn illərdə 
artıracağıq. 

Bəzi hallarda beynəlxalq aləmdə bizim siyasətimiz nara-
hatlıq doğurur. Amma deyə bilərəm ki, bizim təkcə hərbi 

xərclərimiz artmır. Bütün baĢqa sahələrə qoyulan xərclər 
böyük dərəcədə artmıĢdır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 
son beĢ il ərzində Azərbaycanın dövlət büdcəsi 10 dəfədən 
çox artmıĢdır, 2003-cü ildə 1,3 milyard dollar idisə, 2008-ci 
ilin ümumi icmal büdcəsi 16 milyard dollara yaxındır. Yəni 
Azərbaycanın artan iqtisadi imkanları, bizim güclü iqtisadi 

potensialımızın yaradılması Azərbaycanın bütün sahələrdəki 
təĢəbbüslərinə böyük dəstəkdir. Hərbi xərclər artır, səhiyyə 
xərcləri artır, təhsil xərcləri artır, infrastruktur layihələri 
uğurla icra edilir. 

Azərbaycanda çox müasir infrastruktur yaradılır. Biz bütün 
sahələrdə uğurlu proqramlar icra edirik və Azərbaycanın pers-
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pektivləri də çox müsbətdir, çox parlaq olacaqdır. Bunu artıq 
Azərbaycan xalqı görür və bütün dünya ictimaiyyəti görür. Ona 
görə bizim hərbi xərclərimizi ümumi kontekstdən çıxarıb, 
bundan böyük bir hadisə yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. 

Ancaq o da həqiqətdir ki, Azərbaycan müharibə Ģəraitində 

yaĢayır və müharibə hələ bitməyibdir. Müharibənin birinci 
mərhələsi baĢa çatıbdır və müvəqqəti olaraq atəĢkəs rejimi 
mövcuddur. Bu atəĢkəs qorunub saxlanılır. Ancaq o demək 
deyil ki, müharibə baĢa çatıbdır. Biz hər an öz doğma torpaq-
larımızı azad etməyə hazır olmalıyıq və məhz bu məqsədlə biz 
güclü ordu yaradırıq. O ölkələrdə ki, onların torpaqları iĢğal 

olunmayıb, bəlkə də ordu quruculuğuna o qədər də diqqət 
göstərilmir. Biz isə 10 ildən çoxdur ki, bu iĢğaldan  əziyyət çə-

kirik. Azərbaycan öz torpaqlarının bir hissəsini müvəqqəti 
olaraq itiribdir. Belə olan halda, ordu quruculuğu, müdafiə 
potensialının möhkəmlənməsi və güclü ordunun yaranması 
dövlət üçün, hökumət üçün, hər bir vətəndaĢ üçün bir nömrəli 

vəzifədir. Biz bu istiqamətdə öz səylərimizi davam etdirəcəyik. 
Biz hər an hazır olmalıyıq ki, öz doğma torpaqlarımızı iĢğalçı 
qüvvələrdən hərbi yolla azad edək və bu məqsədlə nə lazımdır 
Azərbaycan dövləti edir. 

Bildiyiniz kimi, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqiĢəsinin həlli üçün danıĢıqlar aparılır. Bu danı-

Ģıqlar uzun müddətdir ki, aparılır və Azərbaycan xalqı bu 
danıĢıqlardan artıq yorulubdur. Biz hesab edirik ki, danı-

Ģıqlar əbədi aparıla bilməz. DanıĢıqlar prosesində, düzdür, 
müsbət irəliləyiĢlər var. Bu gün müzakirə predmeti olan 
təkliflərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi əsas tu-
tulur və danıĢıqlar masasında mövcud olan təkliflərdə Dağ-

lıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması üçün heç bir me-
xanizm yoxdur. Bu da təbiidir. Çünki bütün dünya Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bunu dəstəkləyir. 
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bunu 
tarix və beynəlxalq hüquq normaları göstərir. Bütün dünya 



 92 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bunu nüma-
yiĢ etdirən lazımi tədbirlər də görülür. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurasının 
dörd qətnaməsi qəbul edilibdir. Bu yaxınlarda BMT-nin BaĢ 
Məclisində yeni qətnamə qəbul edilibdir. Bütün bunlar bizim 

üçün çox böyük dəstəkdir və məsələnin sülh yolu ilə, ədalətli 
həlli üçün bizə imkan yaradır. Lakin qarĢı tərəf beynəlxalq 
hüquq normalarına məhəl qoymur. Belə olan halda biz nə 
etməliyik?! Əlbəttə, biz hələ ki, danıĢıqları davam etdirə-

cəyik. Eyni zamanda, güclü ordunun yaranması həm danı-

Ģıqlar prosesinə müsbət təsir göstərir və göstərəcəkdir, həm 

də bizə imkan verir ki, biz istənilən yolla ədaləti bərpa edək 
və öz doğma torpaqlarımızı iĢğalçılardan azad edək. 

Bu, böyük ədalətsizlikdir. Azərbaycanlılara qarĢı etnik 
təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır. Bu siyasət nəticəsində tor-
paqlarımızın 20 faizi iĢğal altına düĢмцш, биr milyondan çox 
qaçqın-köçkün yaranmıĢdır. Biz bu ədalətsizliyə dözə bil-

mərik. Mən əminəm ki, biz bütün səylərimizi səfərbər edib 
diplomatik, iqtisadi, hərbi siyasətimizi gücləndirərək istədi-
yimizə nail olacağıq. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, bey-
nəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, iqtisadi imkanlar bizim 
tərəfimizdədir, hərbi üstünlük də artıq bizim tərəfimizdədir. 
Vaxtilə Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi sahədə 

olan balans, tarazlıq pozulubdur. Bu gün Azərbaycan Ordu-
su bölgənin ən güclü ordusudur və bu proses davam etdirilir, 
ordunun güclənməsi üçün nə lazımdırsa, biz bundan sonra 
da edəcəyik. 

Əziz dostlar, bu gözəl gündə mən sizin hamınızı bayram 
münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. 

Azərbaycanda hərbi paradın keçirilməsi böyük hadisədir. 
Mən çox Ģadam ki, bu gün bütün Azərbaycan xalqı görə-

cəkdir ki, Azərbaycan Ordusu nəyə qadirdir. Əminəm ki, bu 
paradı görən hər bir vətənpərvər insan fəxr edəcəkdir ki, 
Azərbaycanın belə güclü və qüdrətli ordusu var. 

Azərbaycan Ordusuna eĢq olsun! 
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RUSĠYA FEDERASĠYASI DAĞISTAN 

RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

MUXU ƏLĠYEVĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
26 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 26-da Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının 
Prezidenti Muxu Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Əvvəlcə prezidentlərin təkbətək görüşü oldu. Görüşdə 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 
ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsindən, bu 
baxımdan ölkəmizin Rusiyanın ayrı-ayrı regionları, o cüm-
lədən Dağıstan Respublikası ilə əməkdaşlığının uğurla davam 
etdirilməsindən məmnunluq ifadə olundu. Dağıstan Respub-
likasının Prezidenti Muxu Əliyevin respublikamıza səfərinin 

Azərbaycan ilə Dağıstan arasında əlaqələrin iqtisadi və digər 
sahələrdə genişləndirilməsinə xidmət etdiyi bildirildi. 

Sonra görüş nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş 
tərkibdə davam etdirildi. Dağıstan prezidenti Muxu Əliyevin 
Azərbaycana ötənilki səfərini xatırladan prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan ilə Rusiya arasında ikitərəfli münasibət-

lərin, o cümlədən respublikamızla Dağıstan arasında əlaqə-
lərin genişlənməsindən məmnunluğunu vurğuladı. Dövlətimizin 
başçısı bu əməkdaşlığın gələcəkdə daha da genişlənəcəyinə və 
yeni sahələri əhatə edəcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident 
İlham Əliyev Dağıstan prezidenti Muxu Əliyevin ölkəmizə 
səfərinin nəticələrinin səmərəli olacağına inamını ifadə etdi. 
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Dağıstan prezidenti Muxu Əliyev ötən səfərlərdə olduğu 
kimi, bu dəfə də Dağıstan nümayəndə heyətinə Bakıda gös-
tərilən yüksək qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirdi. 
O, Dağıstan xalqının ən xoş arzularını prezident İlham 
Əliyevə və Azərbaycan xalqına çatdırdı. Azərbaycan ilə Da-

ğıstan arasında ənənəvi tarixi, mədəni yaxınlığın olduğunu 
diqqətə çatdıran prezident Muxu Əliyev Bakıya növbəti səfə-
rinin də əlaqələrin daha da inkişafına xidmət etdiyini bildirdi. 
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ATƏT-in MĠNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRĠ 

VƏ ATƏT-in FƏALĠYYƏTDƏ OLAN SƏDRĠNĠN 

XÜSUSĠ NÜMAYƏNDƏSĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
27 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 27-də ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri 
Bernar Fasyeni, rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakovu, ameri-
kalı həmsədri Mətyu Brayzəni və ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspирşiki qəbul etmişdir. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqların hazırki vəziy-

yətinə dair məsələlər müzakirə edilmişdir. 
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ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN DEMOKRATĠYA,  

ĠNSAN HÜQUQLARI VƏ ƏMƏK MƏSƏLƏLƏRĠ 

ÜZRƏ MÜAVĠNĠ DEVĠD KRAMER ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
27 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 27-də ABŞ Dövlət katibinin Demokratiya, insan hü-
quqları və əmək məsələləri üzrə müavini Devid Krameri qəbul 
etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları ara-
sında ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. 
Müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrimizin daha da 

genişlənməsi işinə xidmət etdiyi qeyd olundu. Söhbət zamanı 
ölkəmizdə demokratiyanın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 
görülən işlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 
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NATO BAġ KATĠBĠNĠN CƏNUBĠ QAFQAZ VƏ 

MƏRKƏZĠ ASĠYA ÜZRƏ XÜSUSĠ 

NÜMAYƏNDƏSĠ ROBERT SĠMMONS ĠLƏ 

GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 

 
27 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 27-də NATO Baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi 
Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsu qəbul 
etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan–NATO əməkdaşlığının hazırki vəziy-
yəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 

Robert Simmons Bakıda hərbi paradın yüksək səviyyədə 
keçirildiyini vurğulayaraq, bu münasibətlə dövlətimizin başçı-
sını təbrik etdi. 

Prezident İlham Əliyev təbrikə görə minnətdarlığını bil-
dirdi, hərbi paradın bu cür yüksək səviyyədə keçirilməsini 
ölkəmizdə ordu quruculuğuna göstərilən diqqətin nümunəsi 

kimi qiymətləndirdi. 
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BEYNƏLXALQ GÜLƏġ FEDERASĠYASININ 

PREZĠDENTĠ RAFAEL MARTĠNETTĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 

 
27 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 27-də Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti 
Rafael Martinettini qəbul etmişdir. 

Rafael Martinetti Azərbaycanın böyük güləş ənянələrinə 
malik olduğunu bildirərək, Bakıda güləş üzrə Qran-Pri 
beynəlxalq turnirinin yüksək səviyyədə təşkilini və ölkəmizdə 
güclü güləş komandasının olduğunu qeyd etdi. 

Dövlətimizin başçısı Bakıda güləş üzrə Qran-Pri beynəl-
xalq turnirinin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı. Prezi-
dent İlham Əliyev Azərbaycanda bu cür idman tədbirlərinin 
keçirilməsiniн ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində əmək-
daşlığının daha da genişlənməsi işinə xidmət etdiyini bildirdi. 
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QLOBAL EKOLOGĠYA FONDUNUN ĠCRAÇI 

DĠREKTORU XANIM MONĠK BARBÜ ĠLƏ 

GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 

 
30 iyun 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 30-da Qlobal Ekologiya Fondunun icraçı direktoru 
xanım Monik Barbünü qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə ekologiya sahəsində irimiq-
yaslı proqramların uğurla icra olunduğunu bildirdi, ekologiya 
ilə bağlı məsələlərin kompleks şəkildə həlli istiqamətində 
gələcəkdə geniş planların həyata keçiriləcəyini qeyd etdi. 

Prezident İlham Əliyev Qlobal Ekologiya Fondu ilə ölkəmizin 
müvafiq strukturları arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf 
etdiyini dedi, bu baxımdan fondun icraçı direktoru xanım 
Monik Barbünün səfərinin əhəmiyyətini vurğuladı. 

Qlobal Ekologiya Fondunun icraçı direktoru xanım Monik 
Barbü ölkəmizdə böyük iqtisadi inkişafа şahid olduğunu 

vurğuladı. O, Azərbaycanda ekologiya sahəsində görülən işlə-

rə toxunaraq, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin əhə-

miyyətini qeyd etdi. Xanım Monik Barbü ümidvar olduğunu 
bildirdi ki, birgə layihələrin həyata keçirilməsi əməkdaş-

lığımızın daha da möhkəmlənməsi işinə xidmət edəcəkdir. 
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UKRAYNA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ  

VĠKTOR YUġġENKONUN AZƏRBAYCANA 

ĠġGÜZAR SƏFƏRĠ  
 
30 iyun 2008-ci il 
 
Украйна президенти Виктор Йушшенко ийунун 30-да 

Азярбайъана эялмишдир. 
Azərbaycan və Ukraynanın dövlət bayraqları ilə bəzədilmiş 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə 
Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Ukrayna dövlətinin başçısını təyyarənin pilləkəni yanında 
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub 

Eyyubov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. 
Milli geyimli uşaqlar dost ölkənin rəhbərinə gül dəstələri 

təqdim etdilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

VƏ UKRAYNA PREZĠDENTĠ  

VĠKTOR YUġġENKONUN TƏKBƏTƏK  

GÖRÜġÜ 

 
Президент сарайы 

 
30 iyun 2008-ci il 

 
İyunun 30-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 

ölkəmizə işgüzar səfərə gəlmiş Ukrayna prezidenti Viktor 
Yuşşenkonun təkbətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə hazırda 
uğurla inkişaf edən ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi üçün 
yüksək səviyyədə görüşlər keçirməyin səmərəli olдуьу qeyd 
edildi. Dövlət başçıları Azərbaycan ilə Ukraynanın beynəlxalq 

təşkilatlarda bir-birinin mövqelərini dəstəklədiklərini 
vurğuladılar. Tərəflər əmin olduqlarını bildirdilər ki, budəfəki 
səfər Azərbaycan–Ukrayna əlaqələrinin dərinləşməsi işinə öz 
töhfəsini verəcəkdir. 

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir 
mübadiləsi aparıldı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ УКРАЙНА 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН GENĠġ TƏRKĠBDƏ 

GÖRÜġÜ  

 
30 ийун 2008-ъи ил 
 

İyunun 30-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 
Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenkonun təkbətək görüşü başa 
çatdıqdan sonra dövlət başçılarının nümayəndə heyətlərinin 
iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilmişdir. 

И л щ а м   Я л и й е в:  Hörmətli Viktor Andreyeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Ġcazə verin, Sizi Azərbaycanda bir daha salamlayım. 

Bizim əlaqələrimizin bu cür intensiv xarakter daĢıması mənə 
çox xoĢdur. Düz bir ay bundan əvvəl mənim rəsmi səfərim 

və energetika sammiti çərçivəsində Sizinlə Kiyevdə görüĢ-
dük, çox uğurlu və konstruktiv danıĢıqlar apardıq. Sizin 
Azərbaycana bugünkü səfəriniz bizim əməkdaĢlığın möщ-
кəmləndirilməsi iĢində daha bir mühüm addımdır. 

Bu gün qarĢılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə 
etdik və mən böyük razılıq hissi ilə demək istəyirəm ki, son 

illərdə ölkələrimiz arasında əldə edilmiĢ bütün razılaĢmalar 
bizim milli mənafelərimizə uyğundur. 

Sizin bugünkü səfəriniz xüsusən onunla əlamətdardır ki, 
biz Bakıda Ukrayna xalqının görkəmli oğlu Taras ġevçen-
konun abidəsinin açılıĢında iĢtirak edəcəyik. Bu hadisə həm 
Ukraynanın böyük oğlunun xatirəsinə hörmət əlaməti, həm 

də ölkələrimiz arasında ikitərəfli əməkdaĢlığın mühüm ele-
mentidir. 

Ümumiyyətlə, bizim müzakirə etdiyimiz və daim üzərində iĢ 
aparılan məsələlərin bütün spektrляри barədə mövqelərimiz üst-
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üstə düĢür. Əminəm ki, bu gün fəal müzakirə edilən bütün 
məsələlər üzrə gələcəkdə müsbət irəliləyiĢlərin Ģahidi olacağıq. 

Bir daha xoĢ gəlmisiniz! 
V и k t o r   Y u Ģ Ģ e n k o: Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli azərbaycanlı dostlar! 

Sizin ölkənizin qonağı olmaq mənim üçün həmiĢə böyük 
Ģərəfdir. Biz buraya kifayət qədər böyük nümayəndə heyəti 
ilə gəlmiĢik. HəmiĢə sanballı, konkret mövzulara dair danı-

Ģıqlarla səciyyəvi olan münasibətlərimizin geniĢlənməsini 
qeyd etmək istərdim. Biz gündəlikdəki bütün məsələləri 
müntəzəm müzakirə edirik. Deyə bilərəm ki, bu məsələlərdə 

çox uğurlu tərəqqi müĢahidə olunur. Energetika sahəsində 
əməkdaĢlıq məsələsinə gəldikdə demək istərdim ki, enerji 
layihələrinin həyata keçirilməsinin gediĢindən, bu layihələrin 
əməli reallaĢmasının sürətlənməsindən razıyam. 

Əlamətdar haldır ki, biz bu gün həm Azərbaycanda «Uk-
rayna mədəniyyəti günləri»ni, həm də Taras Qriqoryeviç 

ġevçenkonun abidəsini açacağıq. Mənə belə gəlir ki, Uk-
raynaya ən böyük iltifat göstərmək istəyən халг Taras Qri-
qoryeviç ġevçenkoya abidə ucaldır. Buna görə Sizə təĢəkkür 
edirəm. 
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AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA 

PREZĠDENTLƏRĠNĠN MƏTBUAT 
KONFRANSIНДА БЯЙАНАТЛАРЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
Президент сарайы 
 
30 iyun 2008-ci il 

 
İyunun 30-da geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra 

Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin birgə mətbuat kon-
fransı olmuşdur. 

Dövlət başçıları jurnalistlər qarşısında bəyanatlarla çıxış 
etdilər. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 
Hörmətli Viktor Andreyeviç! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən Ukrayna prezidentini Azərbaycanda bir daha 

salamlamaq istəйиrяm. Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veri-
rik və ona ölkələrimizin rəhbərləri arasında intensiv əlaqələrin 

davamı kimi baxırıq. Son vaxtlar bu əlaqələr keyfiyyətcə yeni 
səviyyəyə yüksəlir. Çox fəal siyasi dialoq, iqtisadi əlaqələrdə, 
humanitar əməkdaĢlıqda, energetikada fəallaĢma müĢahidə 
olunur. BaĢqa sözlə desək, bizim münasibətlərimizin formatı 
kifayət qədər geniĢdir. 

Bunu demək kifayətdir ki, düz bir ay əvvəl mən Ukray-

nada rəsmi səfərdə olmuĢam və həmin səfər çərçivəsində 
bizim münasibətlərin gələcək inkiĢafı barədə çox mühüm 
razılaĢmalar əldə edilmiĢdir. 

Bu gün biz Ukrayna prezidentini ölkəmizdə qəbul edirik. 
Bu da bizim münasibətlərin nə dərəcədə dinamik inkiĢaf 
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etməsinin göstəricisidir. Bu gün biz ikitərəfli münasibətlər, 
regional təhlükəsizlik, regional əməkdaĢlıq məsələlərinin çox 
geniĢ spektrini müzakirə etdik və bu məsələlərin həllinə ya-
naĢmalarımız oxĢardır. 

Ейни заманда, energetika sahəsində qarĢılıqlı əlaqə mə-

sələlərini ətraflı müzakirə etdik. Kiyev energetika sam-
mitindən sonra biz energetika sahəsində əməkdaĢlığımızın 
bütün Ģərtlərinin razılaĢdırılması proseslərinin intensivləĢə-

cəyinə ümid edirik və bu ilin payızında keçiriləcək Bakı 
sammitinə qədər bizim regionda energetika sahəsində qar-
Ģılıqlı fəaliyyəti müəyyənləĢdirəcək ciddi qərarlar qəbul 

etmək niyyətindəyik. Diversifikasiyanın istehlakçılar və mal-
göndərənlər üçün vacibliyini nəzərə alsaq, bu məsələ bu gün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan və Ukrayna bu 
məsələdə fəal əməkdaĢlıq edir və biz bu prosesin daha da 
fəallaĢması üçün bundan sonra da səy göstərəcəyik. Bunun 
üçün çox yaxĢı perspektivlər var və mən ümid edirəm ki, 

nəzərdə tutduqlarımızın hamısını yerinə yetirəcəyik. 
Biz həmçinin iqtisadi əlaqələrin intensivləĢdirilməsi, 

mümkün qarĢılıqlı investisiyalar, bizim Ģirkətlərin Ukray-
nada və Azərbaycanda layihələrdə iĢtirakı məsələlərini, baĢ-
qa sözlə, ikitərəfli əməkdaĢlıq üçün güclü iqtisadi potensial 
yaradan bütün imkanları müzakirə etdik. 

Bu gün Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin 
tarixində əlamətdar gündür – Ukrayna xalqının görkəmli oğ-

lu, Azərbaycanda xatirəsi əziz tutulan Taras Qriqoрyeviç 
ġevçenkonun abidəsinin açılıĢı olacaqdır. Bu, ölkələrimiz 
arasında humanitar sahədə münasibətləri səciyyələndirən 
mühüm tarixi məqamdır. Bu gün biz həmin əməkdaĢlığı yeni 

formalarla necə zənginləĢdirmək barədə konkret danıĢdıq. 
Humanitar sahədə əməkdaĢlıq xalqlarımızı, dövlətlərimizi 
bir-birinə yaxınlaĢdırır və gələcəkdə də Azərbaycan ilə 
Ukraynanın beynəlxalq aləmdə iki dost dövlət kimi, fəal 
qarĢılıqlı əlaqələri üçün möhkəm zəmin yaradır. 



 106 

Biz həmçinin beynəlxalq təĢkilatlarda iĢtirak məsələlərini 
də müzakirə etdik. Böyük razılıq hissi ilə qeyd edildi ki, biz 
bir-birimizin bütün təĢəbbüslərini dəstəkləyirik. Biz BMT-nin 
BaĢ Məclisində Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüĢ Azər-
baycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərində vəziyyət haqqında qətna-

mənin Ukrayna tərəfindən dəstəklənməsini xüsusi min-
nətdarlıqla qeyd edirik. Bu dəstək dostluq əlaməti, həm-
rəylik əlaməti, Ukraynanın Cənubi Qafqazda məsələlərin 
beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll edilməsinə ədalətli ya-
naĢmasının əlamətidir. 

BaĢqa sözlə, bu gün böyük razılıq hissi ilə qeyd etmək 

olar ki, Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri gələcək 
münasibətlər üçün təməl yaradır. Bu möhkəm təməl tarixi 
köklərə, artıq mövcud olan ciddi təcrübəyə əsaslanır. Ümid 
edirik ki, gələcəkdə də ölkələrimiz arasında əməkdaĢlıq sə-
mərəli olacaqdır. 

TəĢəkkür edirəm. 
 

Ukrayna prezidenti Viktor YuĢĢenkonun bəyanatı  
 

Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli jurnalistlər! 
Mən ondan baĢlayardım ki, bizim münasibətlər – 

Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlər xüsusi xa-

rakter daĢıyır. Bunu qeyd etmək mənə xoĢdur ki, son illərdə 
bu münasibətlər yüksələn xətt üzrə, çox dinamik inkiĢaf edir. 
Ġlham Heydər oğlunun bu gün qeyd etdiyi kimi, biz ticarət, 
investisiyalar, energetika sahələrində əməkdaĢlığın əsaslarını 
nəzərdən keçirdik. Qeyd etmək xoĢdur ki, bizim münasi-

bətlər, xüsusən ticarət sahəsində münasibətlər çox sürətli di-
namikaya malikdir. Keçən il ticarət əlaqələrimizin həcmi 
əvvəlki ilin müvafiq göstəricisinin üçdə bir hissəsi qədər art-
mıĢdır, yaxın bir il yarımda ölkələrimiz arasında əmtəə döv-
riyyəsinin həcmi 1 milyard dollara çatdırılacaqdır. Bu cür 
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münasibətlərin inkiĢafı üçün bizim yaxĢı, normal qanunve-
ricilik bazamız var. 

Prezidentlər, hökumətlər səviyyəsində çox fəal dialoq 
aparılır. Bu bizim münasibətlərin sabitliyinə, onların xüsusi 
statusuna dəlalət edir. Ən mühüm bloklar barədə danıĢmalı 

olsaq, məmnuniyyətlə qeyd etməliyəm ki, energetika kimi 
profil məsələlərdə bütün layihələr, o cümlədən Xəzər neftinin 
Ukrayna ərazisindən Avropa Ġttifaqına nəql edilməsi layihə-
si normal inkiĢaf edir. Mən Odessa–Brodı–Avropa Ġttifaqı 
layihəsinin gələcək inkiĢafını nəzərdə tuturam. Bu gün hə-
min marĢrut üzrə test nəqli üçün Azərbaycanın texnoloji 

neftinin çatdırılması barədə həm ekspertlər səviyyəsində, 
həm də hökumətlər səviyyəsində razılıq əldə edildi. Ġstehlak 
və satıĢ portfelinin formalaĢması üzrə iĢ aparılır. Bir sözlə, 
bu layihə texniki səviyyədə normal davam edir. 

Bu gün biz regional səviyyədə təhsil və mədəniyyət sahə-
sində əməkdaĢlıq layihələri barədə danıĢdıq. Bu məsələlərə dair 

qərarlarımızı jurnalistlərin diqqətinə çatdırmaq istərdim. 
Təhsil sahəsində. Slavyan Universitetinin intensiv iĢi, bu-

rada Ukrayna filologiyası ixtisası üzrə 37 tələbə hazırlan-
ması bizi çox məmnun etdi. Bu il həmin tələbələr Ukrayna-
nın ali məktəblərində təcrübə keçəcəklər. Onların bir hissəsi, 
demək olar ki, yarısı təhsilini Ukraynanın ali məktəblərində 

davam etdirəcəkdir. Bu tələbələr təhsili baĢa vurduqdan 
sonra Azərbaycana qayıdacaq, təhsil sahəsində iĢləyəcəklər. 
Biz Ukraynada Azərbaycan məktəbi və Azərbaycanda Uk-
rayna məktəbi açılması barədə danıĢdıq. Biz nazirlərimizə və 
səfirlərimizə müvafiq tapĢırıqlar verdik. 

Mədəniyyət sahəsində. Bunu qeyd etmək mənə çox xoĢ-

dur ki, bizim bugünkü dialoqumuz nadir bir hadisə ilə –Ba-
kıda Ukraynanın böyük oğlu Taras Qriqoryeviç ġevçenko-
nun abidəsinin açılıĢı ilə baĢlanır. Bu abidə ukraynalı müəl-
liflər kollektivinin iĢidir. Mən Azərbaycan tərəfinin ölkə 
paytaxtında bu abidənin ucaldılması üçün göstərdiyi səyə və 
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köməyə görə Илham Heydər oğluna və Bakının hakimiyyət 
orqanlarına təĢəkkürümü bildirmək istəйиряm. 

Bu gün biz qərara aldıq ki, payızda Azərbaycan preziden-
tinin himayəsi altında Taras Qriqoryeviç ġevçenkonun iki-
cildlik əsərləri nəĢr edilсин. Bu gün biz daha bir layihəni – 

уkraynaca–azərbaycanca ilk lüğətin, bu qəbildən ilk məh-
sulun layihəsini birgə təqdim edirik. 

Biz regionlar səviyyəsində mədəni münasibətlərin inkiĢafı 
barədə danıĢdıq. Ukraynanın regional strukturlarının rəh-
bərlərindən ibarət böyük bir nümayəndə heyəti yayda Azər-
baycana gələcəkdir. Biz payıza qədər – oktyabrda keçirilə-

cək zirvə toplantısına qədər bir sıra məsləhətləĢmələr apar-
mağı və bir sıra ikitərəfli regional layihələr təqdim etməyi 
planlaĢdırırıq. Ġnanıram ki, bu gün bizim ikitərəfli münasi-
bətlərin universal inkiĢafı üçün bu məsələ çox vacibdir. 

Biz QNS – qazın nəqli sistemi sahəsində əməkdaĢlıq barə-
də də danıĢdıq. Bu gün bu istiqamətdə bütün layihələr üzrə 

normal iĢ gedir. Bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycanın 
yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti bu sahədə əməkdaĢlıq 
barədə müvafiq protokol razılaĢmalarına nail olmuĢdur. 
BaĢqa sözlə desək, burada münasibətlər yaxĢı inkiĢaf edir. 

Biz cari ilin payızında Bakıda Ukrayna sənaye və kənd 
təsərrüfatı sərgisinin keçirilməsi barədə danıĢdıq. Hər iki 

prezidentin fikrincə, iĢgüzar səviyyədə  əlaqələrin əsas prob-
lemi informasiya qıtlığıdır. Buna görə də biz bu qəbildən 
olan müxtəlif konfranslar, görüĢlər, sənaye və kənd təsər-
rüfatı sərgilərinin keçirilməsini prezidentlər səviyyəsində hər 
vasitə ilə stimullaĢdıracağıq. 

Cənab Prezident qeyd etdi ki, beynəlxalq fəaliyyət sahə-

sində bizim yaxĢı  əməkdaĢlığımız formalaĢmıĢdır. Biz bütün 
incə məsələlər barəsində, o cümlədən Ġlham Heydər oğlunun 
xatırlaтdığı məsələ barədə praktiki olaraq, sinxron mövqe-
lərdə dururuq. Bu, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı çərçivəsində 
baxılan və Dağlıq Qarabağla əlaqədar məsələdir. Bu gün biz 
1932-33-cü illərdə Ukraynada aclıqdan qırılanlar mövzu-



 109 

sunu müzakirə etdik. Bu məsələdə istər beynəlxalq səviy-
yədə, istərsə də bizim ikitərəfli münasibətlər səviyyəsində 
Azərbaycan rəhbərliyinin tam dəstəyini görürük. 

Bütövlükdə demək istərdim ki, bizim münasibətlər çox 
dinamik xarakter daĢıyır. Bu münasibətlər əməkdaĢlığın 

bütün istiqamətləri üzrə tərəqqi edir və Ukrayna nümayəndə 
heyəti ilə birlikdə bu gün dost Azərbaycanda olmağım mənə 
çox xoĢdur. 

Sağ olun. 
* * * 

Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab 
verdilər. 

 

S u a l: Ukrayna mədəniyyətinə göstərilən sayğı və hör-

mətə – Taras ġevçenkonun abidəsinin açılıĢına görə cənab 

Əliyevə və bütün Azərbaycan xalqına təĢəkkür etmək istəyirəm. 

Amma mənim sualım baĢqa məsələyə aiddir. Cənab prezidentlər, 

sizin Kiyevdəki son görüĢünüz zamanı mətbuat konfransında 

qeyd edilmiĢdir ki, iyulun əvvəlinə qədər ekspertlər Odessa–Brodı 

boru kəmərinə texnoloji neftin nəql edilməsi müddətlərini və 

həcmini müəyyən edəcəklər. Bununla əlaqədar sualım var. Cənab 

YuĢĢenko, həmin parametrlər müəyyən edilmiĢdirmi və ekspert 

qruplarının sonrakı konkret addımları nədən ibarət olacaqdır? 

Cənab Əliyev, Siz Bakı sammitində hansı ciddi qərarların qəbul 

olunacağına ümid edirsiniz? 
V i k t o r  Y u Ģ Ģ e n k o: Odessa–Brodı–Avropa Ġttifaqı 

layihəsinin texniki tərkib hissəsinin reallaĢdırılmasına gəl-

dikdə, biz bunu əsas götürürük ki, beynəlxalq müĢtərək 
müəssisə bu gün yaradılıb və o çox dinamik Ģəkildə iĢləyir. 
Bu layihə çərçivəsində bütün saziĢlər yerinə yetirilir. Azər-
baycan tərəfindən texnoloji neftin nəql olunmasının təmin 
edilməsi barədə Kiyev sammitində qoyulmuĢ məsələ bu gün 
həll edilmiĢdir. Bütün boru kəməri xətti üzrə operator funk-

siyalarının «Sarmatiya» birgə müəssisəsinə verilməsi məsə-
ləsinə gəldikdə isə, bu gün xidmətlərin həmin növü üzərində 
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dövlət inhisarına malik olan bütün ölkələr səviyyəsində bu 
məsələyə baxılır. Mənim fikrimcə, bu texniki məsələ də ya-
xın vaxtlarda həll ediləcəkdir, çünki siyasi səviyyədə heç bir 
etiraz yoxdur. Yalnız həll edilməli olan bəzi formal məsələlər 
var. 

Ġlk nəqlə gəldikdə, mənim fikrimcə, bu gün bu məsələ 
final mərhələsindədir. Birinci vəzifə texnoloji neftin çatdırıl-
ması, istehlakçılar portfelinin və təchizat portfelinin forma-
laĢdırılmasıdır. Artıq qeyd etdiyim kimi, bu layihədə hər iki 
tərəf, o cümlədən müĢtərək müəssisə də əvvəlki görüĢdə əldə 

edilmiĢ razılaĢmaların həyata keçirilməsi çərçivəsində fəaliy-
yət göstərir. Layihənin reallaĢması normal davam edir. De-
tallara gəldikdə isə, bu məsələni «Sarmatiya» birgə müəs-
sisəsi Ģərh etməlidir. Burada dövlətlər səviyyəsində heç bir 
problem yoxdur. 

Ġ l h a m  Ə l и y e v: Biz bu layihənin reallaĢdırılması 

çərçivəsində fəal əməkdaĢlıq edirik və bildiyiniz kimi, son 
vaxtlarda bu sahədə böyük irəliləyiĢ olmuĢdur. Nisbətən qısa 
müddətdə çox iĢ görülmüĢdür və bu gün həmin layihənin tam 
dəyərli texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırlanır. Əminəm 
ki, bu sənəd çoxəhatəli olacaq və layihənin həyata keçiril-

məsinə baĢlamağımıza imkan verəcəkdir. 
Ġlk sınaq neftinin nəql edilməsinə gəldikdə, bu məsələ lap 

yaxın vaxtlarda gerçəkləĢə bilər. Bunun üçün müəyyən iĢlər 
aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın neft potensialı 
nefti müxtəlif istiqamətlərdə nəql etməyə imkan verir. 
Mənim fikrimcə, biz bu layihəni praktikada testləĢdirmək 

üçün yaxın vaxtlarda neftin sınaq nəqlinə baĢlayacağıq. 
Əlbəttə, texniki-iqtisadi əsaslandırma bu layihənin kom-
mersiya baxımından cəlbediciliyi barədə tam təsəvvür əldə 
etməyə imkan verəcəkdir. Lakin mən əminəm ki, texniki 
sınaqlar, yəni neftin praktiki nəql edilməsi daha tam mən-
zərə yaradacaqdır. Biz buna hazırıq və buna çalıĢırıq. Fik-

rimcə, yaxın vaxtlarda bütün texniki məsələlər, xüsusən Xə-
zər neftinin Qara dəniz limanlarına çatdırılması yolları barə-
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də razılıq əldə ediləndən sonra biz ilk addımlar atmağa 
baĢlayacağıq. 

S u a l: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Sizin fikri-

nizcə, Azərbaycan–Ukrayna münasibətləri regional əməkdaĢ-

lığın inkiĢaf etdirilməsi iĢinə nə kimi töhfə verir? 
V i k t o r  Y u Ģ Ģ e n k o: Biz belə hesab edirik ki, bu 

bizim ikitərəfli münasibətlərimizin mühüm tərkib hissələrin-
dən biridir. Biz qonĢu ölkələr deyilik. Buna görə də regionda 
iqtisadi, iĢgüzar, siyasi münasibətlərimizin necə formalaĢma-
sı  çox vacibdir. Bizim ikitərəfli münasibətlərimizin xeyli his-
səsi də bundan asılıdır, ona görə də biz bu baxımdan fəal 

birgə və regional siyasət yeridirik. Artıq qeyd etdiyim kimi, 
biz bütün əsas məsələlərdə – iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik 
siyasəti məsələlərində, bir qayda olaraq, ümumi mövqelər-
dən çıxıĢ edirik. 

Ġlk növbədə onu qeyd etmək istərdim ki, GUAM çərçi-
vəsində bir neçə iqtisadi, o cümlədən enerji və tranzit layihə-

ləri həyata keçirilir. «Vikinq» layihəsinin inkiĢafından danı-
Ģırıq. Bu layihə xalis regional xarakter daĢıyır. Hazırda hə-
min layihənin geniĢləndirilməsi, neftin nəql edilməsinə və 
onun Baltik dənizindən Qara dənizə və Xəzər dənizinə çat-
dırılmasına nəzarət edəcək rəsmi hüquqi Ģəxsin yaradılması 
məsələsinə baxılır. Bu mənada Azərbaycan əsas iĢtirakçılardan 

biridir. Tranzitin bu hissəsini inkiĢaf etdirmək üçün Moldovaya 
və Gürcüstana da müvafiq təkliflər göndərilmiĢdir. 

Enerji layihələrindən danıĢırıqsa, Avrasiya neft nəqli 
dəhlizinin təĢkili barədə suala cənab Prezidentin necə cavab 
verməsinin Ģahidi oldunuz, biz bu məsələnin yekun mər-
hələsindəyik. Bu layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması 

haqqında məruzənin birinci hissəsi may ayında təqdim edil-
miĢdir. Oktyabr ayında Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji sam-
miti zamanı neft kəmərinin bütün marĢrutu üzrə bu layihə-
nin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasına dair tam hesabat 
təqdim ediləcəkdir. Həmin sənədin müsbət olacağına Ģübhə 
yoxdur, çünki may ayında təqdim edilmiĢ məruzə də bütün-
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lüklə bu layihənin iqtisadi baxımdan yüksək səviyyədə olma-
sını əsaslandıran müsbət məqamlardan ibarət idi. Həmin 
layihə çərçivəsində bir sıra mühüm məsələlər, o cümlədən 
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, PolĢa və bir sıra digər 
tərəfdaĢ ölkələrin ərazisində müĢtərək tarif və tranzit siyasəti 

məsələləri həll edilir. 
Mənim fikrimcə, təhlükəsizlik siyasəti regional siyasətin 

çox mühüm elementidir. Biz GUAM iĢtirakçısı olan ölkə-
lərin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri müntəzəm olaraq 
GUAM-ın gündəliyinə daxil edirik. Bu məsələ ilə əlaqədar 
GUAM ölkələrində mövcud gərginlik nöqtələrinə biz çox 

həssaslıqla yanaĢırıq. Dağlıq Qarabağ barədə məsələnin 
müsbət həllini BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı çərçivəsində 
Ukraynanın necə dəstəkləməsinin Ģahidi olduq. Bu onu 
göstərir ki, həm Ukrayna, həm də Azərbaycan bu və ya 
digər aktual məsələlərin – təhlükəsizlik siyasəti, bizim ticarət 
və iqtisadi münasibətlərimiz, tranzit sahəsində əməkdaĢlıq 

məsələlərinin həllinə sabit münasibət bəsləyir, bu sahədə 
onların baxıĢları formalaĢmıĢdır. 

Biz onu əsas götürürük ki, regional komponent bizim 
ikitərəfli münasibətlərimizin ən həssas komponentlərindən 
biridir və buna görə də biz həmin komponentin inkiĢafına 
çox diqqətlə yanaĢırıq. 

Ġ l h a m  Ə l i й e v: Regional əməkdaĢlıq bizim ikitərəfli 
münasibətlərimizin mühüm amilidir və biz bu münasibətlərə 
çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu gün biz əməli addımlar at-
maqla regional əməkdaĢlığı yeni formalarla zənginləĢdiririk. 
Xəzər dənizi – Qara dəniz əməkdaĢlığının çox səmərəli və 
möhkəm formatı artıq yaranmıĢdır. Bu baxımdan, Odessa–

Brodı–Avropa Ġttifaqı boru kəmərinə dair təĢəbbüslər 
regional əməkdaĢlığın tərkib hissəsidir. Biz ümid edиrik ki, 
regional əməkdaĢlığın mühüm amili olan energetika iqtisa-
diyyatın yeni sektorlarının bu sahəyə cəlb edilməsinə Ģərait 
yaradacaqdır. 
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Bu gün biz nəqliyyat, kommunikasiya layihələrinə ciddi 
əhəmiyyət veririk və bu istiqamətdə çox yaxĢı təməl yaradıl-
mıĢdır. Əminəm ki, burada, Qafqazda və Ukraynada həyata 
keçirilən təĢəbbüslər nəqliyyatын tərkib hissəsinin regional 
formatda daha mühüm rol oynamasına kömək edəcəkdir. 

Əlbəttə, gələcəkdə regional əməkdaĢlıq ölkələrimizin mövqe-
lərindən asılı olacaqdır. Çünki bizim irəli sürdüyümüz təĢəb-
büslər əməkdaĢlığın möhkəmlənməsinə yönəlmiĢdir. Biz öz 
münasibətlərimizin regional amilinə ölkələri bir-birinə yaxın-
laĢdıracaq, Qafqazda sülhün bərqərar olmasına, təhlükə-
sizliyə, əlveriĢli investisiya mühiti yaradılmasına, qarĢılıqlı 

ticarətin inkiĢafına, yəni ölkələri və xalqları yaxınlaĢdıran nə 
varsa hamısına kömək edəcək amil kimi baxırıq. Biz regio-
nal əməkdaĢlığın möhkəmləndirilməsini çox ciddi məqsəd 
kimi qarĢıya qoymuĢuq. 

Kiyevdə keçirilən enerji sammiti iĢtirakçılarının tərkibi 
artıq onu göstərir ki, bizim regional əməkdaĢlıq Xəzər və 

Qara dəniz hüdudlarından kənara çıxır. Bütün bunlar re-
gionda əməkdaĢlığın yeni elementləridir вя ölkələrimizin 
uğurla inkiĢaf etməsi üçün çox yaxĢı ilkin zəmin yaradır. Biz 
gələcəkdə də bu istiqamətdə fəal iĢ aparacağıq. Biz səmərəli, 
konstruktiv iĢləyəcəyik ki, təhlükəsizlik sistemi möhkəm-
lənsin və bizim iqtisadi potensialımızın tam dəyərli real-

laĢması üçün yeni imkanlar yaradılsın. 
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BAKIDA GÖRKƏMLĠ UKRAYNA ġAĠRĠ  

TARAS ġEVÇENKONUN ABĠDƏSĠNĠN   

AÇILIġI  
 

30 iyun 2008-ci il 
 

İyunun 30-da Bakının Azadlıq prospekti, 91/23 ünva-
nında görkəmli Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsinin 
açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti 
Viktor Yuşşenko mərasimdə iştirak etmişlər. 

Azərbaycan Dövlət xor kapellasının ifasında Taras Şevçen-
konun məşhur əsərlərindən biri olan «Dumı moi dumı» əsəri 
səsləndi. 

Dövlət başçıları mərasimdə çıxış etdilər. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı  
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 
Bu gün Ukrayna–Azərbaycan münasibətlərinin tari-

xində çox gözəl və əlamətdar bir gündür. 
Bu gün Bakıda Ukrayna xalqının böyük oğlu Taras Qri-

qoryeviç ġevçenkonun abidəsi açılır və bu münasibətlə mən 
sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ukrayna xalqının 
böyük oğlu Taras ġevçenko həm dahi Ģair, həm istedadlı 
rəssam, həm də çox fəal ictimai xadim idi. Milli azadlıq 

uğrunda mübarizə onun həyat və fəaliyyətinin çox önəmli 
tərkib hissəsi idi. Azərbaycanda Taras ġevçenkonun xatirə-
sinə çox böyük hörmət var. Onun, demək olar ki, bütün 
əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiĢdir. Mən çox 
Ģadam ki, bu abidənin açılıĢında bizimlə bərabər mənim dos-
tum Ukrayna prezidenti cənab Viktor YuĢĢenko da iĢtirak 
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edir. Bu abidənin açılıĢının Ukrayna–Azərbaycan müna-
sibətlərinin gələcək inkiĢafı üçün çox önəmli rolu vardır. 

Bu gün Ukrayna prezidentinin Azərbaycana iĢgüzar 
səfəri çərçivəsində ikitərəfli münasibətlər bir daha təhlil 
edilmiĢ və gələcək əməkdaĢlıq haqqında vacib qərarlar qəbul 

edilmiĢdir. Ġki ölkə arasında əlaqələr çox sürətlə inkiĢaf edir. 
Bildiyiniz kimi, keçən ay mən Ukraynada rəsmi səfərdə 
olmuĢdum, bu gün Ukrayna prezidenti bizim qonağımızdır. 
Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim aramızda çox səmimi 
dostluq münasibətləri vardır və bu münasibətlər gündən-
günə inkiĢaf edir. 

Keçən ay Ukraynada rəsmi səfərim çərçivəsində mənə 
Taras ġevçenkonun adını daĢıyan Ukrayna Dövlət Univer-
sitetinin Fəxri doktoru adı verilmiĢdir. Bu mənim üçün çox 
böyük Ģərəfdir. Çünki bu ali məktəb dünya səviyyəsində çox 
məĢhurdur. Çox Ģadam ki, Ukrayna Dövlət Universitetində 
azərbaycanlı tələbələr də oxuyurлар. Bakı Slavyan Universi-

tetində isə azərbaycanlı tələbələr Ukrayna dilini öyrənirlər. 
Bizim aramızda münasibətlər bütün sahələrdə – siyasi, iqti-
sadi və energetika sahələrində çox sürətlə inkiĢaf edir. Ancaq 
bununla bərabər, humanitar sahədə əməkdaĢlığın xüsusi 
önəmi var. 

Biz humanitar sahədə əməkdaĢlığa çox böyük əhəmiyyət 

veririk və hesab edirəm ki, Taras ġevçenkonun abidəsinin açı-
lıĢı bu istiqamətdə çox önəmli bir addımdır. Bizim xalq-
larımızın bir-birinə çox böyük rəğbəti vardır və bu abidə bu 
rəğbətin nümayiĢidir. Taras ġevçenko milli azadlıq uğrunda 
mübarizə aparmıĢdır və çox əlamətdar hadisə ondan ibarətdir 
ki, bu küçə də Azadlıq prospektidir. Amma bu küçənin əvvəlki 

adı Lenin prospekti idi. Bu da rəmzi xarakter daĢıyır. Ukrayna 
və Azərbaycan xalqları əsrlər boyu müstəqillik uğrunda 
mübarizə aparmıĢlar, müstəqillik əldə etmiĢ вя onu itirmiĢdilər. 
Ancaq bu gün müstəqil ölkələr kimi, uğurla inkiĢaf edirlər. 
Taras ġevçenkonun abidəsinin məhz Azadlıq prospektində 
yerləĢməsi xüsusi rəmzi xarakter daĢıyır. 
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Mən, əziz dostlar, bir daha Ukrayna prezidentini və 
onunla bərabər Bakıya gəlmiĢ bütün qonaqları, eləcə də 
Azərbaycan ictimaiyyətini, Azərbaycanda yaĢayan Ukrayna 
icmasının nümayəndələrini bu gözəl hadisə münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, uğurlar arzu-

layıram. 
 

Ukrayna prezidenti Viktor YuĢĢenkonun çıxıĢı  
 

Əziz Ġlham Heydər oğlu! 

Əziz Ukrayna icması! 
Mən həqiqətən düĢünürəm, Ukraynadan bir neçə min 

kilometr uzaqda olduğum halda Ukrayna icması ilə görüĢ-
mək və bu meydanda Taras Qriqoryeviç ġevçenkonun bəlkə 
də ən yaxĢı əsərlərindən birini – «Mənim düĢüncələrim»i 
oxumaq imkanına malik olmaq necə də gözəldir. Bu gün bizi 

qeyri-adi və təkcə Ukrayna milləti üçün deyil, inanıram ki, 
hər iki xalq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən çox gözəl bir 
hadisə birləĢdirir. Bu gün biz millətimizin peyğəmbəri sayı-
lan Taras Qriqoryeviç ġevçenkonun xatirəsinə hörmət və 
ehtiramımızı bildiririk. Bütün dünyada hamıdan çox bu 
insanın Ģərəfinə abidə ucaldılmıĢdır. Dünyada Taras Qriqor-

yeviç ġevçenkonun onlarca heykəli var və bu gün biz bu-
rada, Bakıda onun daha bir abidəsinin açılıĢının Ģahidi 
olmaq imkanına malikik. 

Bizi bu meydana gətirən nədir? Nə üçün biz bu gün Taras 
Qriqoryeviç ġevçenkonun Ģəxsiyyətinə bu dərəcədə qayğı ilə 
yanaĢırıq? Mən əminəm ki, 200 il bundan əvvəl nə müstəqil 

Azərbaycanın, nə də müstəqil Ukraynanın mövcud olmadığı 
dövrdə, bizim əcdadlarımız müstəqillik arzusu ilə yaĢadığı 
vaxtlarda onların gələcək müstəqilliyi qorumaq və onu dərk 
etmək üçün bəlkə də ən güclü seçimlərindən biri məhz söz 
olmuĢdur. 200 il bundan əvvəl müstəqil Ukrayna və ya 
müstəqil Azərbaycan məsələsi yox idi. Lakin 10 ildən, 100 

ildən, yaxud 200 ildən sonra bizi bir millət kimi tanıdan 
dəyərləri necə qoruyub saxlamaq məsələsi gündəmdə idi. 
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Taras Qriqoryeviç yazırdı: «Bizim düĢüncələrimiz, bizim 
mahnımız ölməyəcək, məhv olmayacaq. Ey insanlar, bizim 
Ģöhrətimiz, Ukraynanın Ģöhrəti bunlardır». ġair 200 il və ya 
150 il bundan əvvəl göstərirdi ki, Ukrayna milləti məhz 
Ukrayna sözünün, Ukrayna ənənələrinin, Ukrayna incəsə-

nətinin, Ukrayna mənəviyyatının vasitəsilə dirçələcəkdir. 
Əminəm ki, bu, 150–200 il bundan əvvəl hər bir insanın 
suveren Ukrayna üçün verə biləcəyi ən böyük töhfədir. 

Biz Taras Qriqoryeviç ġevçenko haqqında təkcə milli 
böyüklük və milli mənsubiyyət kontekstində danıĢmırıq. 
Əminəm, ġevçenkonun qüdrəti ondadır ki, o, hər bir millət 

üçün vacib olan dəyərləri bu dünyaya bəxĢ etmiĢ və tərən-
nüm etmiĢdir. Mən əminəm, burada iĢtirak edənlərin hər 
birindən ġevçenkonun ondan ötrü kim olmasını soruĢsaq, 
biri onu yüksək səviyyəli sənətkar, bir baĢqası öz dövrünün 
ən yaxĢı nəqqaĢı adlandıracaqdır. Çünki o, Sankt-Peterburq 
Rəssamlıq Akademiyasının fərqlənmə diplomunu almıĢdır. 

Burada iĢtirak edənlərdən kimsə deyə bilər ki, ġevçenko öz 
millətinin iradəsini və azadlığını hamıdan yaxĢı tərənnüm 
edirdi, bir baĢqası deyər ki, o, əla Ģair olmuĢdur. Biri də 
deyər ki, o öz dövrünün böyük filosofu idi. Bu adamların 
hamısı haqlı olar. Ona görə ki, ġevçenkonun Ģəxsiyyətində 
bu cavabların hər biri, dediklərimin hamısı təcəssümünü tap-

mıĢdı. Əminəm ki, Taras Qriqoryeviç ġevçenkonun obrazın-
da biz bütün bəĢəriyyətə xidmət etmiĢ bir dahi görürük. Ona 
görə də bugünkü hadisə, heç Ģübhəsiz, Ġlham Heydər oğlu-
nun Ukrayna millətinə böyük ehtiramının ifadəsidir. Bu, 
Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında ikitərəfli münasi-
bətlərə böyük hörmətin təzahürüdür. Bu bizim hansı milləti 

təmsil etməyimizdən asılı olmayaraq, bizi bir-birimizə yaxın-
laĢdıran dəyərlərə töhfədir. 

Bu gün biz elə böyük bir insan haqqında danıĢırıq ki, 
onun bəxĢ etdiyi və tərənnüm etdiyi dəyərlərlə təkcə Ukray-
na milləti yaĢamır. Buna görə də mən fürsətdən istifadə edib 
bir il bundan əvvəl bu layihənin həyata keçirilməsi barədə 
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razılığa gəldiyimizə görə Ġlham Heydər oğluna təĢəkkürümü 
bildirmək istəйирям. On iki ay keçdi və biz bütün məsələləri 
həll etdik. Əminəm ki, bu gün bu möhtəĢəm prospektdə 
ucalan bu abidə həm müstəqil Ukraynanı, həm də müstəqil 
Azərbaycanı tərənnüm edir. Mən Bakı Ģəhərinin rəhbərliyi-

nə, heykəltəraĢa və layihə müəlliflərinə, bugünkü hadisəyə 
aidiyyəti olan insanların hamısına təĢəkkür etmək istəйиряm. 
ĠĢiniz uğurlu olsun. Mən bu gün əllərində Ukraynanın dövlət 
bayraqlarıны tutub, bu meydanda dayanan insanların ha-
mısına Ukrayna milləti adından, Ukrayna xalqı adından 
dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Ukrayna icmasını burada 

görmək mənim üçün böyük Ģərəfdir. 
 

* * * 
 
Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna 

prezidenti Viktor Yuşşenko abidənin üzərindəki örtüyü götür-
dülər. Dövlət başçıları Taras Şevçenkonun abidəsi önünə 
əklillər qoydular. 

Prezident İlham Əliyev və prezident Viktor Yuşşenko abi-
dənin müəllifi, Ukraynanın tanınmış heykəltəraşı İqor Qre-

çanikə bu gözəl işinə görə təşəkkür etdilər. 
Dövlət başçıları Taras Şevçenkonun abidəsinin açılış mə-

rasimində iştirak edən Ukrayna diasporunun çoxsaylı nüma-
yəndələri ilə səmimi söhbət etdilər. Ukrayna icmasının üzvləri 
Azərbaycanda yüksək tolerantlıq şəraitinin hökm sürdüyünü 
vurğuladılar, onların öz doğma mədəniyyətinə yiyələnməsi, 

milli özünəməxsusluğu qoruyub saxlaması üçün yaradılmış 
şəraitə görə ölkəmizin rəhbərliyinə təşəkkür etdilər. 

Ukraynanın dövlət strukturlarında məsul vəzifələr tutan, 
Bakıya məxsusi olaraq iki qardaş xalqın tarixində bu əla-
mətdar hadisədə iştirak etmək üçün gəlmiş azərbaycanlılar da 
prezident İlham Əliyevi və prezident Viktor Yuşşenkonu sa-

lamladılar. 
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BAKIDA UKRAYNA SƏFĠRLĠYĠ ÜÇÜN 

TĠKĠLƏCƏK BĠNALARIN LAYĠHƏLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġLIQ 
 
30 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 30-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və 

Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko Bakıda Ukraynanın yeni 

səfirliyi üçün ayrılan əraziyə baxmış və burada tikiləcək 
binaların layihələri ilə tanış olmuşlar.   

Ukrayna səfirliyi üçün ayrılan ərazi Xətai rayonunda, 
Katolik kilsəsinin yaxınlığında, İzzət Orucova və Nəcəfqulu 
Rəfiyev küçələrinin arasında yerləşir. Sahəsi 0,9 hektar olan 
ərazidə səfirliyin binası ilə yanaşı, konsulluq, texniki və yaşa-

yış binalarının inşası da nəzərdə tutulmuşdur. 
Dövlət başçılarına məlumat verildi ki, paytaxtın abad-

laşdırılan və yeni, müasir tikintilərlə zəngin olan bu ərazisində 
inşa olunacaq səfirlik kompleksi üçün 2 layihə hazırlanmışdır. 
Azərbaycan memarlarının təklif etdiyi layihələr Ukrayna və 

Azərbaycan memarlıq üslublarını özündə birləşdirir. 
Dövlət başçılarına səfirlik kompleksinin eskizləri təqdim 

olundu. Klassik memarlıq üslubunda hazırlanmış birinci 
layihədə ənənəvi yerli materiallardan və Ukraynanın qırmızı 
qranitindən istifadə olunması nəzərdə tutulur. Modern üslubda 
işlənmiş ikinci layihə isə forma etibarilə fərqlənməklə yanaşı, 

müasir üzlüklər – şüşə və metal materiallardan geniş istifadəni 
tələb edir. 

Kompleksin mərkəzində 440 kvadratmetr ərazini əhatə 
edən səfirliyin üçmərtəbəli binası yerləşəcəkdir. Digər üçmər-
təbəli konsulluq binası üçün 210 kvadratmetr sahə ayrılıb. 463 
kvadratmetr ərazini əhatə edən yaşayış binasında diplomatik 
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korpusun əməkdaşları, Ukraynanın Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən müəssisələrində çalışan nümayəndələri yaşayacaqlar. 
Doqquzmərtəbəli, ikibloklu binanın birinci mərtəbəsində 
Ukrayna Mədəniyyətи və Sərgi Mərkəzi fəaliyyət göstərəcək-
dir. Səfirliyin ərazisində ikimərtəbəli texniki bina da inşa 

ediləcəkdir. Bina idman-istirahət kompleksi üçün nəzərdə 
tutulub. 

Dövlət başçılarına ərazidə aparılacaq abadlaşdırma işləri 
barədə də məlumat verildi və bildirildi ki, burada yaşıllıq saлы-
nacaq və istirahət üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. 

Prezidentlər layihələr və görüləcək işlərlə bağlı tövsi-
yələrini verdilər. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti 
Viktor Yuşşenko burada xatirə şəkli çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCANDA «UKRAYNA MƏDƏNĠYYƏTĠ 

GÜNLƏRĠ»NĠN AÇILIġI 

 
30 iyun 2008-ci il 

 
İyunun 30-da M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyasında Azərbaycanda «Ukrayna mədəniyyəti gün-
ləri»nin açılışı münasibətilə konsert olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban 
Əliyeva və Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko konsertdə 

olmuşlar. 
Salona toplaşanlar dövlət başçılarını hərarətlə qarşıladılar. 
Ukrayna incəsənət ustalarının ifasında konsert proqramı 

nümayiş olundu. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əli-

yeva və Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenkonun adından 

инъясянят усталарына gül çələngləri təqdim edildi. 
Konsertdən sonra filarmoniyanın foyesində Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyevə Taras Şevçenkonun Bakıda ucaldıl-
mış abidəsinin maketi təqdim olundu. Abidənin müəllifi, uk-
raynalı heykəltəraş İqor Qreçanik dedi ki, azadlıq mübarizi 
Taras Şevçenkonun abidəsinin maketinin Azərbaycan prezi-

dentinə təqdim olunması rəmzi xarakter daşıyır. 
Taras Şevçenkonun Bakıda abidəsinin açılmasını əlamətdar 

hadisə adlandıran dövlətimizin başçısı uğurlu işinə görə 
müəllifi təbrik etdi. 

Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, yazıçı Kamal Ab-
dulla Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinə lüğət təqdim 
etdi. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

GÜRCÜSTANA SƏFƏRĠ 
 
1 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

GUAM dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün 
iyulun 1-də Gürcüstanın Batumi şəhərinə yola düşmüşdür. 

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Apara-

tının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

   

Azərbaycanın və Gürcüstanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Batumi hava liманынda dövlətimizin başçısının şərəfinə 
Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Gürcüstan prezidenti 
Mixeil Saakaşvili səmimiyyətlə qarşıladı. 

Milli geyimli uşaqlar dövlətimizin başçısına gül dəstələri 
təqdim etdilər. 

Gürcüstanın dövlət və hökumət nümayəndələri prezident 
İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Gürcüstan 
prezidenti Mixeil Saakaşviliyə təqdim olundu. 
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GUAM DÖVLƏT BAġÇILARININ ZĠRVƏ 

GÖRÜġÜ 
 
Batumi 
 
1 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 1-də Gürcüstanın Batumi şəhərindəki «İntourist 

Palace» mehmanxanasında GUAM дювлят башчыларынын zirvə 
görüşünün plenar iclası keçirilmişdir. 

İclasda GUAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları – 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan prezidenti 
Mixeil Saakaşvili, Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko və 

Moldovanın Daxili İşlər naziri Valentin Mejinski, habelə 
qonaqlar – Polşa prezidenti Lex Kaçinski, Litva prezidenti 
Valdas Adamkus, ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya 
məsələləri üzrə müşaviri Devid Merkel, Çexiyanın, Rumı-
niyanın, Yaponiyanın, Beynəlxalq Avtonəqliyyat İttifaqının, 
MDB İcraiyyə Komitəsinin nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Ümumiyyətlə, zirvə görüşündə müxtəlif ölkələrdən 25-dək 
nümayəndə iştirak etmişdir. 

Zirvə görüşünü Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili 
açaraq tədbirin iştirakçılarını salamladı, sözü GUAM-a sədr-
lik edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə verdi. 

Yüksək qonaqpərvərliyə və təşkilatçılığa görə Gürcüstan 

tərəfinə minnətdarlıq edən Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev dedi ki, GUAM-ın keçən ilin yayında Bakıda keçirilmiş 
sammitindən sonra təşkilata Azərbaycan sədrlik edir. Bu dövr-
də müxtəlif sahələrdə, o cümlədən regional, təhlükəsizlik, 
enerji, nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq genişlənmiş, konkret 
nəticələr qazanılmışdır. 
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Dövlətimizin başçısı BMT Baş Məclisində Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin qəbul 
edilməsində göstərdikləri dəstəyə görə GUAM dövlətlərinə və 
digər dost ölkələrə minnətdarlıq etdi. Prezident İlham Əliyev 
münaqişələrdən söhbət açaraq bildirdi ki, GUAM ölkə-

lərindəki münaqişələr beynəlxalq hüququn normaları əsasında, 
dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev GUAM çərçivəsində 
əməkdaşlıq məsələsinə toxundu, Xəzər dənizi, Qara dəniz və 
Baltik dənizi bölgələri ölkələri arasında əməkdaşlığın geniş-
ləndiyini bildirdi, bu bölgəлярdə enerji və nəqliyyat dəhliz-

lərinin yaradılması istiqamətində son vaxtlar böyük irəli-
ləyişlərin olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Odessa–
Brodı–Qdansk boru kəməri ilə bağlı layihələrin uğurla davam 
etdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, növbəti enerji 
sammiti bu ilin noyabrında Bakıda keçiriləcəkdir. Azərbay-
canın enerji hasilatını artırdığını bildirən dövlət başçısı 

regional nəqliyyat layihələrindən söhbət açdı, bildirdi ki, 
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu dəhlizi ilə bağlı iş gedir. Bu 
layihə təkcə üç ölkəni deyil, eyni zamanda, Avropa və Asiyanı 
birləşdirir. Azərbaycan prezidenti ölkəmizdə demokratik inki-
şaf proseslərindən də danışdı. 

Dövlətimizin başçısı GUAM-a sədrliyin Gürcüstana 

keçdiyini elan etdi və bu işdə dost ölkəyə uğurlar arzuladı. 
Sonra Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili çıxış etdi, 

Azərbaycana GUAM-a sədrlik dövründə göstərdiyi səylərə 
görə təşəkkürünü bildirdi, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş 
olduğunu vurğuladı. GUAM çərçivəsində əməkdaşlıqdan 
danışan Gürcüstan prezidenti bildirdi ki, GUAM ölkələriнин 

ərazilərindəki münaqişələrin həlli çox vacibdir. Regionun daha 
da inkişafı baxımından bu münaqişələr yalnız və yalnız 
ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. 

Sonra Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko çıxış etdi, 
GUAM-a sədrlik dövründəki işlərinə görə Azərbaycan prezi-
denti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Qeyd etdi ki, son 
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vaxtlar GUAM-ın fəaliyyəti daha da genişlənmişdir. GUAM 
ölkələrinin qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcminin artması 
buna əyani sübutdur. Ukrayna prezidenti enerji dəhlizlərinin 
reallaşmasında Azərbaycanın əhəmiyyətini xüsusi vurğuladı. 
GUAM məkanındakı münaqişələrin həllinə toxunan Ukrayna 

prezidenti bu münaqişələrin dövlətlərin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həllinin vacibliyini qeyd etdi. V.Yuşşenko bəyan 
etdi ki, Ukrayna Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləyir. 

 
GUAM dövlət başçılarının  zirvə görüşündə Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyev nitq söyləmişdir    
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi  
 

Əvvəlcə mən cənab prezident SaakaĢviliyə və bütün 
gürcü dostlarımıza zirvə görüĢünü əla təĢkil etdiklərinə və səmi-
mi qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Azərbaycan GUAM-da sədrliyə baĢladığı Bakıdakı son 
zirvə görüĢündən sonra biz önəmli iĢlər yerinə yetirmiĢik. 

Biz regional əməkdaĢlıq, regionda təhlükəsizlik məsələləri, 

enerji əməkdaĢlığı, nəqliyyat, humanitar fəaliyyət sahələrində 
sıx iĢləyirik və bütün sahələrdə praktiki nəticələr görürük. 

Biz Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərində vəziyyətlə 
bağlı ölkəmizin BMT-nin BaĢ Məclisində irəli sürdüyü qət-
naməyə verdikləri dəstəyə görə GUAM-ın üzv-ölkələrinə və di-
gər dostlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Ümumiyyətlə, 

ölkələrimizin ərazi bütövlüyünə beynəlxalq ictimaiyyətin və 
region ölkələrinin verdiyi dəstək çox vacibdir. Ümid edirik ki, 
ölkələrimizdə mövcud olan münaqiĢələr beynəlxalq hüquq və 
ölkələrimizin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll oluna-
caqdır. Bu, münaqiĢələrin həll olunmasının yeganə yoludur. 

MünaqiĢələrin bizim üçün çox böyük siyasi, iqtisadi, so-

sial və mənəvi ağırlıq olması faktına baxmayaraq, Azərbay-
can uğurlu inkiĢaf yoluna nail olub. Ġqtisadi nailiyyətlər və 
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sosial problemlərin həlli sahəsindəki nəticələr ölkəmizdə 
tamamilə yeni vəziyyət yaradır. Biz dostlarımız və tərəfdaĢ-
larımızla regional əməkdaĢlıq üzərində sıx iĢləyirik. Bu gün 
biz Xəzər dənizi–Qara dəniz–Baltik dənizi regionları arasın-
da enerji, daĢıma sahələrində və yaxud siyasi sahədə regional 

əməkdaĢlıq üçün çox yaxĢı perspektivlərə malikik. Ġqtisadi 
münasibətlərimiz geniĢlənir. Bütün bunlar gələcək əməkdaĢ-
lıq üçün çox yaxĢı əsaslar yaradır. 

Əlbəttə ki, enerji dəhlizlərinin yaradılması regionların bir 
araya gətirilməsi istiqamətində atılmıĢ əsas addım oldu. Bu 
gün biz həmin əməkdaĢlığın praktiki nəticələrini görürük. 

Odessa–Brodı–Qdansk boru kəməri layihəsi uğurla irəliyə 
doğru aparılır. Ümid edirik ki, bu ilin payızında Bakıda 
keçiriləcək enerji sammitində biz əməkdaĢlığın ilk əməli 
nəticələrinin Ģahidi olacağıq. 

Azərbaycan özünün neft və qaz hasilatını artırır, neft və 
qazı dünya bazarlarına çatdıran bütün boru kəmərlərindən 

istifadə edir. Ġstehsalçı ölkələr ilə istehlakçı ölkələr arasında 
maraqların tarazlığı səmimi regional əməkdaĢlıq üçün ilkin 
Ģərtdir. GUAM nümunəsi və zirvə görüĢlərimizdə qonaqları-
mızın tez-tez iĢtirakı maraqların tarazlığının mümkünlüyünü 
aydın Ģəkildə nümayiĢ etdirir. Dostluq, tərəfdaĢlıq və strateji 
baxıĢlara əsaslanan həmin maraqlar tarazlığı davamlı və 

uzunmüddətli uğura zəmin yarada bilər. 
Bu gün biz daĢıma məsələləri üzərində çalıĢırıq. Bakı–

Tbilisi–Qars dəmir yolu xəttinin tikintisi bütün region ölkə-
ləri üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır. Bu nəinki bizim ölkə-
lərimizi, o cümlədən Asiya ilə Avropanı bir-biri ilə birləĢdi-
rəcək dəmir yolu xətti olacaqdır. Ona görə biz ölkələrimizdə 

qlobal transmilli enerji daĢıyıcılarının nəqli layihələri, siyasi 
dəyiĢikliklər, demokratikləĢmə sisteminin, güclü siyasi siste-
min yaradılması üzərində uğurla iĢləyirik. Biz foruмla-
rımızda iĢtirak edən ölkələrə, ölkə baĢçılarına minnətdarıq. 
Onlar təĢəbbüslərimizə verdikləri fəal dəstəklə bütün təĢəb-
büslərimiz üçün münasib Ģərait yaradırlar. Bu gün PolĢa və 
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Litva prezidentləri aramızdadır. Biz PolĢa–Litva təĢəbbüsü 
sayılan Krakov təĢəbbüsünü belə bir xüsusi formatda birgə 
irəli sürdük. Bu gün həmin format uğurla inkiĢaf etdirilir. 
Əminəm ki, gələcəkdə onun iĢtirakçıları daha çox olacaqdır. 

Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, keçən ilin iyun ayında 

keçirilmiĢ sonuncu zirvə görüĢü və Vilnüsdəki yubiley 
görüĢümüzdən sonrakı dövr əməkdaĢlığımız üçün çox faydalı 
və uğurlu olmuĢdur. Çox Ģadam ki, Azərbaycanın sədrliyi 
dövründə birillik müddət üçün planlaĢdırılan bütün nəticələr 
əldə olunmuĢdur. 

Bu gün biz məmnunluq hissi ilə sədrliyi Gürcüstana təhvil 

veririk. Əminəm ki, Gürcüstanın sədrliyi ölkələrimiz və tərəf-
daĢlarımız arasında münasibətlərin daha da geniĢlənməsinə 
və əməkdaĢlığın dərinləĢməsinə imkan yaradacaqdır. 

Çox sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN 

PREZĠDENTLƏRĠNĠN GÖRÜġÜ 
 
Batumi 
 
1 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 1-də «Babokvati» hökumət iqamətgahında Azər-

baycan prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstan prezidenti 

Mixeil Saakaşvilinin görüşü olmuşdur. 
Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurla inkişaf 

etdiyi vurğulandı, ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə 
genişlənməsindən məmnunluq ifadə olundu. 

GUAM-ın Batumidə keçirilən sammitinin əhəmiyyətinin 
vurğulandığı görüşdə ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çər-

çivəsində əməkdaşlığının möhkəmləndiyi qeyd olundu. 
Görüşdə dövlət başçıları Azərbaycan ilə Gürcüstan arasın-

da əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə 
etdilər. 
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POLġA PREZĠDENTĠ LEX KAÇĠNSKĠ ĠLƏ  

GÖRÜġ 
 
Batumi 
 
1 iyul 2008-ci il  

 
İyulun 1-də Batumidə «İntourist Palace» mehman-

xanasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Polşa 

prezidenti Lex Kaçinskinin görüşü olmuşdur. 
Görüşdə Azərbaycan ilə Polşa arasında ikitərəfli müna-

sibətlərin genişlənməsindən məmnunluq ifadə olundu. Bu cür 
yüksək səviyyədə görüşlərin ölkələrimiz arasında əlaqələrin 
daha da möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyйəti vurğulandı. 
Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən GUAM çərçivə-

sində əməkdaşlığının inkişaf etdiyi qeyd olundu. 
Bildirildi ki, Azərbaycan–Polşa əlaqələri Azərbaycanın 

Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı baxımından da əhəmiyyətlidir. 
Dövlət başçıları əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə                                                                                                                                                                                        
əminliklərini ifadə etdilər. 
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GUAM–POLġA GÖRÜġÜ 
 
Batumi 
 
1 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 1-də Batumidə «İntourist Palace» mehman-

xanasında GUAM–Polşa görüşü keçirilmişdir. 
Görüşü Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili açdı. 
Polşa prezidenti Lex Kaçinski çıxış edərək ölkəsinin 

GUAM dövlətləri, o cümlədən Azərbaycan ilə əməkdaşlığa 
böyük önəm verdiyini bildirdi. Prezident Lex Kaçinski xüsusi 

vurğuladı ki, Polşa GUAM məkanındakı münaqişələrin döv-
lətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Polşa 
Azərbaycanın, Gürcüstanın və Moldovanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev görüşdə çıxış etdi. 
Dövlətimizin başçısı GUAM–Polşa münasibətlərinin inkişa-

fından və regional əməkdaşlıqdan danışdı. Azərbaycan prezi-
denti Polşa prezidenti tərəfindən GUAM–Polşa müna-
sibətlərinin inkişafına göstərilən dəstəyə görя, она minnət-
darlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın GUAM-a 
sədrliyi dövründə görülmüş işlərdən də danışdı və sonda ümid 
etdiyini bildirdi ki, bu görüş  GUAM–Polşa əməkdaşlığının 

genişlənməsinə töhfə verəcəkdir. 
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ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN AVROPA VƏ 

AVRASĠYA MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ MÜġAVĠRĠ 

DEVĠD MERKEL ĠLƏ GÖRÜġ 
 

Batumi 
 
1 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 1-də Batumidə «İntourist Palace» mehmanxa-

nasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ABŞ Dövlət kati-
binin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri Devid 
Merkel ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasında müxtəlif sahələrdə 
ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, əla-
qələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik bildirildi. 

Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasında ikitərəfli münasibətlərə 
dair fikir mübadiləsi aparıldı. 
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BATUMĠDƏ GÜRCÜ AĠLƏSĠNĠN MƏNZĠLĠNDƏ 

AZƏRBAYCAN QAZI YANDIRILMIġDIR 
 
Batumi 
 
1 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 1-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Gür-

cüstan prezidenti Mixeil Saakaşvilinin iştirakı ilə gürcü 
ailəsinin mənzilində Azərbaycan qazı yandırılmışdır. 

Binanın sakinləri Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərini 
alqışlarla qarşıladılar. 

Dövlət başçıları Batumi şəhərinin Qaydar Abaşidze küçə-

sindəki 2 nömrəli evin 21-ci mənzilində Azərbaycan qazı ilə 
təchiz olunmuş qaz plitəsini yandırdılar. 

Sonra prezidentlər mənzilin sakinləri ilə çay süfrəsi arxa-
sında söhbət etdilər. 

Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili bu mənzilə ilk dəfə 
qaz verildiyini bildirdi, bunun Batumi sakinləri üçün nə qədər 

mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini söylədi. 
Xoşməramlı tədbirdən məmnunluğunu ifadə edən prezident 

İlham Əliyev Batumiyə Azərbaycan qazının verilməsini tarixi 
hadisə kimi qiymətləndirdi, bunun yerli əhalinin məişət şə-

raitinin yaxşılaşdırılmasına əsaslı töhfə olduğunu vurğuladı. 
Dövlətimizin başçısı Batumiyə qaz verilməsini Azərbaycan–

Gürcüstan dostluğu və əməkdaşlığının bariz nümunələrindən 
biri kimi dəyərləndirdi, belə böyükhəcmli layihənin qısa müd-
dətdə həyata keçirildiyini dedi. Prezident İlham Əliyev Gür-
cüstanın qazlaşdırılmasında yaxından iştirak edən Azərbay-
candan qonşu ölkəyə ixrac edilən qazın həcminin artdığını 
bildirdi. 
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Prezident Mixeil Saakaşvili Batumi şəhərinin XIX əsrin 
sonu və XX əsrin əvvəllərində məhz Bakının sürətli inkişafı ilə 
əlaqədar böyüdüyünü və inkişaf etdiyini xatırlatdı. O, Azər-
baycandakı sürətli inkişafın yenidən Batuminin də inkişafına 
təkan verdiyini vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında 
yüksək səviyyəli əlaqələrin və mehriban qonşuluq münasi-
bətlərinin bundan sonra da genişlənəcəyini və daha da möh-
kəmlənəcəyini bildirdi. 

Mənzilin sakinləri də Azərbaycan – Gürcüstan münasibət-
lərinin inkişafından razılıqlarını ifadə etdilər, onlara yaxından 

dəstəyə görə Azərbaycan dövlətinin başçısına minnətdar-
lıqlarını bildirdilər. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycandan Gürcüstana təbii 
qazın verilməsi ilə yanaşı, bu ölkədə də qazlaşdırmanı Azər-
baycan Dövlət Neft Şirkəti kimi nüfuzlu bir qurumun yerinə 
yetirməsindən razılığını vurğuladı. 

Mənzilin sahibi Tamuna Sioridze dost ölkələrimizin dövlət 
başçılarını öz evində qəbul etməkdən şad olduğunu dedi, 
Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinə dərin minnətdar-
lığını bildirdi. 

Sonra dövlət başçıları bu əlamətdar hadisə münasibətilə  ев 
сащибиня təbriklərini və ən xoş arzularını yetirdilər.  
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BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI 
 
Batumi 
 
1 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 1-də Batumidə GUAM sammitinin plenar iclası 

başa çatdıqdan sonra dövlət başçılarının birgə mətbuat 
konfransı olmuşdur. 

Mətbuat konfransını Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili 
açmışdır. Zirvə görüşündə vacib məsələlərin müzakirə olun-
duğunu bildirən Gürcüstan prezidenti Batumi sammitinin uğurla 

keçdiyini qeyd etdi. Bildirdi ki, GUAM üzv və tərəfdaş ölkələrin 
əməkdaşlığı üçün əhəmiyyətli təşkilatdır. 

Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko təşkilat daxilində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın ol-
duğunu dedi və bildirdi ki, bu sammitdə qəbul edilən qərarlar 
münasibətlərin dərinləşdirilməsi və inkişafı baxımından mü-

hüm addım hesab olunmalıdır. 
Sammitin təşkilinə və qonaqpərvərliyə görə Gürcüstan 

prezidenti Mixeil Saakaşviliyə təşəkkür edən Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyev bugünkü zirvə görüşünün GUAM-ın 
gələcək inkişafı baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. 
GUAM-ın bir təşkilat kimi, əhəmiyyətinin getdikcə artdığını 

bildirən Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, üzv-ölkələr bir-
birini dəstəkləyir. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda BMT 
Baş Məclisində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
vəziyyətə dair qətnamənin qəbulu zamanı GUAM dövlətlərinin 
ölkəmizi dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirdi. 

Dövlətimizin başçısı regional təhlükəsizlik məsələlərinə 

toxundu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaratdığı prob-
lemləri diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki, münaqişə nəticəsində bir 
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milyondan artıq insan doğma torpaqlarından didərgin düşüb, 
onların insan haqları kobud şəkildə pozulub, ərazilərimizin 20 
faizi işğal olunub. Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğuladı ki, 
bu münaqişələrin həlli yalnız beynəlxalq hüquq normaları 
əsasında, ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında 
strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğunu, bu əməkdaşlığın 
enerji sektorunda da davam etdiyini söylədi, qeyd etdi ki, bu 
gün səhər Azərbaycan qazı Batumi sakinlərinin mənzillərində 
yandırılmışdır. Bu bizim yüksək səviyyədə olan əməkdaş-
lığımızın təzahürüdür. Bizim müxtəlif sahələrdə əlaqələrimiz 

inkişaf edir. Azərbaycanın və Gürcüstanın enerji layihələrində 
birgə iştirakını diqqətə çatdıran dövlətimizin başçısı bəyan 
etdi ki, Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik dənizi hövzəsində 
yeni əməkdaşlıq təşəbbüsləri vardır. 

Azərbaycan prezidenti çıxışına «Bizim siyasətimiz regio-
nun təhlükəsizliyinə yönəlib» sözləri ilə yekun vurdu. 

Polşa prezidenti Lex Kaçinski çıxış edərək GUAM-la 
əməkdaşlığın ölkəsi üçün böyük önəm daşıdığını qeyd etdi, 
enerji sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğuladı. GUAM 
dövlətlərinin Avropa strukturlarına inteqraсiyasını dəstək-
lədiyini bildirdi, iqtisadi əlaqələrin inkişafına tərəfdar oldu-
ğunu söylədi. Polşa prezidenti qeyd etdi ki, onun ölkəsi 

GUAM dövlətlərinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu ölkə-

lərin ərazi bütövlüyünün pozulması yolverilməzdir. 
Litva prezidenti Valdas Adamkus çıxış edərək GUAM-ın 

əməkdaşlıq baxımından əhəmiyyətini vurğuladı, müasir dövrdə 
münaqişələrin, dövlətin ərazisinin güc yolu ilə tutulmasının 
yolverilməz olduğunu bildirdi. V.Adamkus münaqişələrin həl-

linin regionun daha da çiçəklənməsinə və inkişafına şərait 
yaradacağını qeyd etdi. 
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Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin bəyanatы 
 
Əvvəlcə, mən zirvə görüĢünün əla təĢkil olunmasına və 

bizə göstərilmiĢ qonaqpərvərliyə görə prezident SaakaĢviliyə 

öz minnətdarlığımı bildirirəm və onu təbrik edirəm. 
Bu tədbir təĢkilatımızın inkiĢafında vacib bir mərhələ 

oldu. Azərbaycan ötən il Bakıda GUAM-ın sədrliyini qəbul 
etdi və biz son bir il ərzində əldə olunmuĢ nailiyyətləri müza-
kirə etdik. Bu müddətdə təĢkilat daha səmərəli fəaliyyət 
göstərmiĢdir. Üzv-ölkələr arasında, o cümlədən zirvə görü-

Ģündə qonaq qismində iĢtirak edən ölkələr arasında müna-
sibətlər uğurla inkiĢaf edir. Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, 
GUAM səmərəli beynəlxalq təĢkilata çevrilib. Biz bir-
birimizə beynəlxalq səviyyədə və təĢkilatlar çərçivəsində 
dəstək veririk. Biz hər zaman bir-birimizə yardım etməyə 
çalıĢırıq. Bir çox halları nümunə kimi gətirə bilərik ki, öl-

kələrimiz arasında praktiki əməkdaĢlıq qarĢılıqlı fayda 
vermiĢdir. Biz bir-birimizə bütün siyasi iĢlərimizdə güclü 
dəstək veririk. Bu gün mən geniĢ iclas zamanı bildirdim və 
yenə də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan BMT-nin BaĢ 
Məclisində ölkəmizin iĢğal olunmuĢ əraziləri ilə bağlı irəli 
sürdüyü qətnaməyə dəstək vermiĢ bütün ölkələrə olduqca 

minnətdardır. GUAM-ın bütün üzvləri həmin qətnamənin 
lehinə səs vermiĢlər. Eyni birlik və həmrəyliyi biz Gürcüs-
tanın öz ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnaməsi irəli sürüləndə 
gördük. 

Regional təhlükəsizlik məsələlərinə göz yummaq olmaz. 
Çünki gələcək inkiĢafımız, iqtisadi və sosial tərəqqi məhz 

regional təhlükəsizlik məsələsindən asılıdır. Bu gün ölkələ-

rimizin ərazi bütövlüyü pozulub. Gürcüstan və Azərbaycan 
etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkir. Bu siyasətin 
nəticəsində yüz minlərlə vətəndaĢımız məcburi köçkün vəziy-
yətinə düĢmüĢdür. Onlar mülkiyyətindən, adi insan hüquq-
larından məhrum olmuĢlar. Bu gün bir milyon insan 

təcavüz, iĢğal, separatçılıq və ərazi bütövlüyünün pozulma-
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sından əziyyət çəkir. Biz ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi 
səylərində həmrəyik. Azərbaycanda biz məsələni siyasi yolla 
həll etməyə çalıĢırıq. Lakin onun həlli yalnız ərazi bütövlüyü 
prinsipi və beynəlxalq hüquq normaları əsasında tapılma-
lıdır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün 

əlimizdən gələni edirik. Bu səbəbə görə, regional təhlükə-

sizlik məsələsi böyük diqqət tələb edir. Bugünkü sammitdə 
qəbul olunmuĢ sənədlər ölkələrimiz arasında gələcək əmək-
daĢlıq üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Artıq dostum prezident SaakaĢvilinin qeyd etdiyi kimi, 
bu gün səhər biz Batumidə yaĢayan bir gürcü ailəsinə baĢ 

çəkdik. Bizim çox səmimi görüĢümüz oldu. Mən bunu məra-
sim yox, məhz görüĢ adlandırıram. Bu, adi ailənin prezi-
dentlər ilə keçirdiyi səmimi görüĢü idi. Azərbaycan qazı artıq 
Batumiyə çatmıĢdır. Bu, tarixi hadisədir. Bu, tarixdə ilk dəfə 
idi ki, baĢ verirdi, çünki bildiyimə görə, əvvəllər bu yerlərdə 
qaz olmamıĢdır. Beləliklə, bundan sonra Batumi və onun 

ətraf yerlərində yaĢayan sakinlər təbii qaz almağa baĢla-
yacaqlar. Bu, yalnız Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında 
aparılan əməkdaĢlıq sayəsində mümkün olmuĢdur. 

ƏməkdaĢlığımız iqtisadiyyatımıza, siyasi inteqrasiyamıza 
və təhlükəsizliyimizə, o cümlədən regional əməkdaĢlığa bö-

yük təsir göstərir. Biz regionda böyük enerji layihələrini bir-

gə həyata keçirmiĢik. ƏməkdaĢlıq regionda siyasi münasi-
bətlər sisteminə güclü təsir göstərir. Artıq sirr deyil ki, enerji 
təhlükəsizliyi beynəlxalq gündəlikdə duran əsas məsələlərdən 
birinə çevrilir. Müttəfiqlər, tərəfdaĢlar və dost ölkələr kimi, 
Gürcüstan ilə Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi iĢinə böyük 
töhfə verirlər. BaĢladığımız layihələr uğurla həyata keçirilib. 

Ġndi isə gündəlikdə daha geniĢ əməkdaĢlığı nəzərdə tutan 
yeni layihələr var. Hazırda biz Odessa–Brodı–Qdansk layi-
həsi üzərində PolĢa, Ukrayna və Litvadaн olan dostlarımızla 
birgə iĢləyirik. 

Əminəm ki, irəli sürdüyümüz təĢəbbüslər sayəsində bir 
çox ölkələr əhatə olunacaqdır. Beləliklə, regional əməkdaĢlıq 
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regionlar arasında tərəfdaĢlığı daha da gücləndirəcəkdir. Bu 
gün biz artıq bəyan edirik ki, Xəzər dənizi–Qara dəniz–
Baltik dənizi regionu enerji təhlükəsizliyinin, nəqletmə 
marĢrutlarının, yeni dəhlizlərin, xalqlar və ölkələr arasında 
əlaqələrin təĢviq olunmasında səylərini birləĢdirir. Bu, 

müxtəlif regionларda yerləĢən ölkələrin birləĢməsini nümayiĢ 
etdirən əla nümunədir. 

GUAM bu əməkdaĢlıq üçün çox münasib formatdır. 
Mən GUAM-ın gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, Gürcüs-
tanın təĢkilatа sədrliyi çox uğurlu olacaq. Gələn birillik dövr 
ərzində nailiyyətlərimiz daha çox olacaq və bunun nəti-

cəsində tərəfdaĢlıq və əməkdaĢlığımız güclənəcəkdir. 
Mən bütün gürcü xalqına dərin dostluq və qardaĢlıq 

hisslərimi ifadə etmək istəyirəm. Xalqlarımız arasında olan 
münasibətlərin böyük tarixi var. Bu, dostluq və əməkdaĢlıq 
tarixidir. Biz xoĢbəxtik ki, bizim nəsil müstəqil ölkələrdə 
yaĢayır. Əsrlər boyu ata-babalarımız xalqlarımızı müstəqil 

görmək arzusu ilə yaĢayıblar, buna çalıĢıblar. Ġndi isə biz 
bunu görürük. Hazırda biz həmin müstəqilliyimizi və tərəf-
daĢlığımızı möhkəmləndirmək üçün çalıĢmalıyıq. 

Mən dostum Mixeil SaakaĢviliyə qonaqpərvərliyə və əla 
təĢkilatçılıq iĢlərinə görə bir daha minnətdarlığımı bildirmək 
istəyirəm. Çox Ģadam ki, bu zirvə görüĢü böyük uğurla nəti-

cələndi və gələcəkdə bir çox görüĢləri səmimiyyətlə arzula-
yıram. 

TəĢəkkür edirəm. 
 



 139 

 

 
 

DÖVLƏT BAġÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ 

QƏBUL  
 

Batumi 
 

1 iyul 2008-ci il 
 

İyulun 1-də Batumidə Gürcüstan prezidenti Mixeil 
Saakaşvilinin adından GUAM zirvə görüşündə iştirak edən 
dövlət başçılarının şərəfinə rəsmi ziyafət verilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ziyafətdə iştirak 
etmişdir. 

     

Səfər baĢa çatdы 
 

İyulun 1-də GUAM dövlət başçılarının Batumi zirvə 

görüşündə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri başa çatmışdır. 

Batumi Hava Limanında dövlətimizin başçısını Acarıstan 
Muxtar Respublikasının qubernatoru Levan Varşalomidze, 
GUAM-ın Baş katibi Valeri Çeçelaşvili və digər yüksək 
vəzifəli şəxslər böyük hörmət və ehtiramla yola saldılar. 

 
* * * 

 
Dövlətimizin başçısı həmin gün gecə Bakıya gəldi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Heydər Əliyev Бей-
нялхалг Aerоportunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin 
İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI DAXĠLĠ ĠġLƏR 

ORQANLARININ ġƏXSĠ HEYƏTĠNƏ 
 

Hörmətli polis əməkdaĢları və veteranlar! 

Sizi Azərbaycan polisinin yaranmasının 90 illik yubile-
yi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Polis orqanları 90 illik Ģanlı tarixi ərzində Ģərəfli yol 
keçərək dövlətçiliyimizin əsas dayaqlarından birinə çevril-
miĢdir. 1918-ci il iyulun 2-də asayiĢi mühafizə dəstələrinin 
yaradılması ilə təməli qoyulan polis orqanları Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkənin müstəqilliyinin və 
daxili asayiĢin təmin olunmasında mühüm rol oynamıĢdır. 
Cümhuriyyətin süqutundan sonrakı 70 il ərzində daxili iĢlər 
orqanları sovet dövlətinin siyasətini həyata keçirsələr də, 
bütövlükdə təcrübə qazanmıĢ, yüksək peĢə hazırlığı əldə 
etmiĢ və təĢkilati cəhətdən möhkəmlənmiĢdir. 

1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkə-
mizdə yaranan mürəkkəb vəziyyət, Ermənistanın Azərbay-
cana qarĢı hərbi təcavüzü Ģəraitində siyasi-iqtisadi böhranın 
dərinləĢməsi, qanunsuz silahlı dəstələrin mövcudluğu, qa-
nunların fəaliyyətsizliyi, hərc-mərcliyin və cinayətkarlığın 
vüsət alması, ölkəyə rəhbərlik edənlərin yaranmıĢ vəziyyət-

dən çıxıĢ yolu tapa bilməməsi Azərbaycanda dövlətçiliyin 
itirilməsi təhlükəsinə gətirib çıxarmıĢdır. 

Belə bir Ģəraitdə 1993-cü il iyunun 15-də xalqın israrlı 
tələbi ilə siyasi rəhbərliyə qayıdan ümummilli lider Heydər 
Əliyev qanunçuluq və dövlətçilik prinsiplərini rəhbər tutaraq 
hökm sürən özbaĢınalığa son qoymuĢ, ölkəmizi vətəndaĢ 

müharibəsi təhlükəsindən xilas edərək ictimai-siyasi sabitli-
yin təmin edilməsinə, Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunub 
saxlanmasına və demokratik hüquqi dövlətin möhkəm əsas-
larda qurulmasına nail olmuĢdur. 
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Bu dövr ərzində Azərbaycan polisi cinayətkarlığa qarĢı 
mübarizədə qətiyyətli addımlar atmıĢ, qanunun aliliyinin, 
insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması, ictimai asayiĢin 
qorunması kimi çətin vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəl-
miĢdir. 

Daxili iĢlər orqanlarının Ģəxsi heyəti Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsi baĢlandıqdan sonra erməni təcavüzünün dəf 
edilməsində ön sıralarda vuruĢmuĢ, ölkəmizin müstəqilliyi, 
ərazi bütövlüyü uğrunda döyüĢlərdə 932 Ģəhid vermiĢdir. 

Bu gün Azərbaycan polisi inkiĢaf və yeniləĢmə mərhə-

ləsini yaĢayır. Müasir dövrün çağırıĢlarına cavab olaraq 

aparılan islahatlar nəticəsində onun üzərinə qoyulan vəzifə-

lərin dairəsi geniĢlənir. Cinayətlərin qarĢısının alınması ilə 
yanaĢı, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması daxili iĢlər 
orqanlarının əsas prioritetlərindən birinə çevrilir. Polis 
orqanlarının fəaliyyətini təkmilləĢdirmək, iĢ keyfiyyətini, 
peĢə hazırlığını və bilik səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə yeni 

axtarıĢ və informasiya texnologiyaları ilə təmini, maddi-
texniki bazanın ən müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması və 
Ģəxsi heyətin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqa-
mətində lazımi tədbirlər görülür. Polisin inkiĢafına dövlət 
qayğısı bundan sonra da davam edəcəkdir. 

Bu isə öz növbəsində polis orqanlarının məsuliyyətini 

artırır. Hakimiyyətin nümayəndəsi kimi, xalqa xidmət etmə-
yə borclu olan polis qətiyyəti, peĢəkarlığı və mədəniyyəti ilə 
onun daha böyük inamını qazanmalıdır. Polisin sosial 
funksiyalarını effektiv yerinə yetirməyə imkan verən, müasir 
dövrün tələblərinə və dünya təcrübəsinə cavab verən müasir 
iĢ metodları tətbiq edilməli, institusional islahatlar davam 

etdirilməli, cinayətkarlığa qarĢı mübarizə daha da gücləndi-
rilməlidir. 

Əminəm ki, xalqa, vətənə, dövlətçiliyə və peĢə borcuna 
sadiq olan daxili iĢlər orqanlarının əməkdaĢları bundan 
sonra da Azərbaycan Respublikasına ləyaqətlə xidmət edə-
cək, cinayətkarlığa qarĢı mübarizədə, ictimai qaydanın qo-



 142 

runması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində öz vəzi-
fələrini vicdanla yerinə yetirəcəklər. 

Sizi bir daha peĢə bayramınız münasibətilə təbrik edir, 
Ģərəfli və fədakar fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı , 1 iyul 2008-ci il 
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AVROPA ġURASI PARLAMENT 

ASSAMBLEYASININ SƏDRĠ LUĠS MARĠA DE 

PUÇUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
2 iyul 2008-ci il  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 2-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri 
Luis Maria de Puçun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Avropa Şurası ara-
sında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. Qo-

naqların zəngin səfər proqramları barədə məlumatlı olduğunu 
deyən prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bu səfər Azər-
baycanda gedən proseslər barədə daha geniş informasiya əldə 
etmək üçün yaxşı imkan yaradacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda Avropa Şurası Par-
lament Assambleyasının sədri vəzifəsinə seçilən Luis Maria de 

Puçun ölkəmizə səfərinin əhəmiyyətinə toxunaraq əminliklə 
qeyd etdi ki, səfər əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi 
işinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Luis Maria de Puç ölkəmizə səfərinin və Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyevlə görüşünün əhəmiyyətli olduğunu bil-
dirdi. O, cənab İlham Əliyevin Avropa Şurasında Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən fəaliyyətini xatırlaтdı və 
onun çıxışlarının həmişə maraqla qarşılandığını qeyd etdi. 

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında 
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir 
mübadiləsi aparıldı. 



 144 

 
 

 

RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ 

DMĠTRĠ MEDVEDEVĠN AZƏRBAYCANA  

RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 

2 iyul 2008-ci il 
 
Ийулун 2-дя Русийа Федерасийасынын Президенти Дмитри 

Медведев Азярбайъана сяфяр етмишдир.  
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının asıldığı Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü. 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevi 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasizadə və 
digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. 

Hava limanının ali qonaqlar üçün salonunda prezident 

Dmitri Medvedev və Baş nazir Artur Rasizadə arasında qısa 
protokol söhbəti oldu. 

 
* * * 

 
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı mey-

danda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya prezidenti 

Dmitri Medvedevi böyük səmimiyyətlə qarşıladı. 
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Rusiya prezidentinə raport 

verdi. 
Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifasın-

da Rusiyanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

Prezidentlər İlham Əliyev və Dmitri Medvedev Fəxri qaro-
vul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Rusiya prezidenti Azər-
baycan əsgərlərini salamladı. 
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Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri prezident 
Dmitri Medvedevə, Rusiya nümayəndə heyətinin üzvləri pre-
zident İlham Əliyevə təqdim olundu. 

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət 
başçılarının qarşısından keçdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

VƏ RUSĠYA PREZĠDENTĠ DMĠTRĠ 

MEDVEDEVĠN TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 

Президент сарайы 
 

3 iyul 2008-ci il 
 

İyulun 3-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 

Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təkbətək görüşü ol-
muşdur. 

Ġ l h a m   Ə l i y e v : Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
Mən Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram, Sizi gör-

məyimə çox Ģadam. Bu Sizin ölkəmizə ilk səfərinizdir və çox 
xoĢdur ki, Siz prezident vəzifəsində iĢə baĢlayandan az sonra 

Azərbaycana səfər edirsiniz. Bu bizim əməkdaĢlığımızın, 
ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin çox yaxĢı 
əlamətidir. Mən əminəm ki, bu səfər çox uğurlu olacaq və 
münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edə-
cəkdir. Bizim çox geniĢ gündəliyimiz var, qarĢılıqlı maraq 
doğuran məsələlərin əhatə dairəsi geniĢdir. Əminəm ki, səfə-

rin nəticələri çox uğurlu olacaq və fəal surətdə irəlilə-

məyimizə imkan verəcəkdir. 
D m i t r i  M e d v e d e v : Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Sizin indicə dediklərinizlə tamamilə razıyam. Sankt-

Peterburq zirvə toplantısında razılaĢdığımız kimi, Sizə qo-
naq gəlməyimə çox Ģadam. Çox yaxĢıdır ki, Bakıya rəsmi 

səfərim belə tezliklə baĢ tutdu. Əminəm ki, danıĢıqlarımız 
konstruktiv keçəcək, yaxĢı nəticələr verəcəkdir. Bu gün Si-
zinlə imzalayacağımız bəyannamə və bir sıra sənədlər xalqla-
rımızın mənafelərinə cavab verəcəkdir. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ РУСИЙА 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН GENĠġ TƏRKĠBDƏ 

GÖRÜġЦ 
 

Президент сарайы  
 

3 iyul 2008-ci il 
 

İyulun 3-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təkbətək görüşü başa 
çatдыгdan sonra iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə 
geniş tərkibdə Azərbaycan–Rusiya danışıqları aparılmışdır. 

Ġ l h a m Ə l i y e v: Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Sizi Azərbaycanda bir daha salamlamaq istəйиряm. XoĢ 

gəlmisiniz! Sizin bu vəzifədə iĢə baĢlamağınızdan az sonra 
Azərbaycana rəsmi səfər etməyinizi biz çox yüksək qiymət-

ləndiririk. Bu bizim münasibətlərimizin xarakterinin və ru-
hunun göstəricisidir. Bu səfər ölkələrimiz arasında münasi-
bətləri daha da möhkəmlədəcəkdir. Bu gün biz ikitərəfli və 
regional xarakterli məsələlərin çox geniĢ spektrini, beynəl-
xalq münasibətləri müzakirə etdik. Böyük razılıq hissi ilə 
qeyd etmək istəyirəm ki, danıĢıqlarımızın yekunları çox 

müsbətdir. 
Ölkələrimiz arasında münasibətlər ənənələrə, tarixə əsas-

lanır. Dostluq, mehriban qonĢuluq və strateji münasibətlər 
kimi səciyyələnən bu münasibətlər Azərbaycanın mənafe-
lərinə və əminəm ki, Rusiyanın da maraqlarına tam cavab 
verir. Mən həmçinin əminəm ki, səfər çox uğurlu olacaqdır. 

Bizim müzakirə etdiyimiz, planlaĢdırdığımız məsələlər, 
səfərin yekunlarına əsasən imzalayacağımız sənədlər yerinə 
yetiriləcək və ölkələrimiz arasında münasibətlər yeni səviy-
yəyə yüksələcəkdir. Bu münasibətlər bundan sonra da tərəf-



 148 

daĢlıq, strateji və dostluq münasibətləri kimi səciyyələnə-

cəkdir. Bu, Azərbaycanın milli maraqlarına tam cavab verir. 
Əminəm ki, bu səfər – Siz Azərbaycanda əvvəllər də olmu-
sunuz, lakin prezident kimi, buraya ilk dəfə gəlmisiniz – və 
onun nəticələri müsbət olacaq, habelə ölkəmizlə, Ģəhərimizlə 

bir daha tanıĢlıq üçün yaxĢı fürsət olacaqdır. 
XoĢ gəlmisiniz! 
D m i t r i M e d v e d e v: Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli həmkarlar! 
Əlbəttə, Azərbaycan Qafqazda bizim strateji tərəfdaĢı-

mızdır. Mən tamamilə razıyam ki, bizi çoxəsrlik tarixi 

köklər və indiki tərəfdaĢlığımızın xüsusi xarakteri, çox güclü 
əlaqələr birləĢdirir və bu həqiqətən, ən müxtəlif problemlərin 
həllinə kömək edir. Bununla əlaqədar mən onu da demək 
istərdim ki, bir müddət əvvəl əmtəə dövriyyəsinin həcmini 
indiki meyarlarla yüksək səviyyəyə – təxminən 2 milyard 
dollara çatdırmaq barədə qarĢıya qoyduğumuz məqsədə nail 

olmağa əslində yaxınlaĢmıĢıq. Hətta son dörd ayda əmtəə 
dövriyyəsinin, demək olar ki, yarıbayarı artması müĢahidə 
olunur. Yəni bu sahədə çox yaxĢı potensial var. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, söhbət təkcə enerji daĢıyıcılarından 
deyil, həm də intellektual məhsullardan gedir, bu isə ölkə-

lərimizin potensialını yaradır. Ona görə də mən bu səfəri 

mühüm hadisə hesab edirəm. Zənnimcə, bu gün biz Sizinlə 
həqiqətən çox mühüm, mürəkkəb, ciddi, lakin çox pers-
pektivli məsələləri – qarĢılıqlı əlaqələrimizi, həm ticarи-iqti-
sadi, həm də humanitar sahələrdə əməkdaĢlığımızın pers-
pektivli məsələlərini müzakirə etdik. Ümid edirəm ki, bizim 
həmkarlarımız vaxtı hədər yerə itirməyiblər, indi biz bəzi 

baĢqa məsələləri də müzakirə edəcəyik. Müzakirələrin ye-
kunlarına əsasən hazırda əməkdaĢlığımızın yüksək səviyyə-

sini səciyyələndirən müəyyən sayda yeni sənədlər, o cüm-
lədən ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluğa və 
qardaĢlığa həsr edilmiĢ birgə bəyannamə imzalanması nəzər-
də tutulur. Bizi Azərbaycana dəvət etdiyinizə görə sağ olun. 
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SƏNƏDLƏRĠN ĠMZALANMA МЯРАСИМИ 
 

3 iyul 2008-ci il 
 

İyulun 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri 
Medvedevin geniş tərkibdə danışıqları başa çatдыгdan sonra 
Rusiya–Azərbaycan ялагяляриня даир sənədlər imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedev Dostluq 

və strateji əməkdaşlıq haqqında bəyannaməni imzaladılar. 
Rusiya Federasiyasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi 

üzrə Federal Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi arasında 
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və idarə edilməsi sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında memorandumu Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Kərəm Həsənov və Rusiya Federasiyasının Dövlət Əm-
lakının İdarə Edilməsi üzrə Federal Agentliyinin rəhbəri Yuri 
Petrov imzaladılar. 

Rusiya Federal Gömrük Xidməti və Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Gömrük Komitəsi arasında Gömrük hüquq 

pozuntularına qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında sazişi 
Azərbaycan Respublikası Dövlят Gömrük Komitəsinin sədri 
Aydın Əliyev və Rusiya Federal Gömrük Xidmətinin rəhbəri 
Andrey Belyaninov imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə 
Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Nazirliyi arasında Tranzit 

yüklərin salamatlığının təmin edilməsi sahəsində qarşılıqlı 
fəaliyyət haqqında memorandumu Azərbaycan Respublika-
sının Daxili İşlər naziri Ramil Usubov və Rusiya Federa-
siyasının Daxili İşlər naziri Rəşid Nurqaliyev imzaladılar. 
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Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Ru-
siya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında Arxivlər 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycan Respub-
likasının Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov və Rusiya 
Federasiyasının Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov imzaladılar. 
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DÖVLƏT BAġÇILARININ MƏTBUAT 

КОНФРАНСЫНДА  BƏYANATLARЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 

3 iyul 2008-ci il 
 

İyulun 3-də Azərbaycan–Rusiya ялагяляриня даир сяняд-
лярин imzalanma mərasimi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 
mətbuat üçün bəyanatlarla çıxış etmişlər. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 

Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Mən Rusiya prezidentini Azərbaycanda bir daha 

ürəkdən salamlamaq istəйиrяm. Biz Rusiya prezidentinin 

rəsmi səfərinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Əminik ki, bu 
səfər Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq, mehriban qon-
Ģuluq əlaqələrinin möhkəmlənməsi iĢinə xidmət edəcəkdir. 

Biz çox səmərəli danıĢıqlar apardıq, ikitərəfli məsələlərin, 
regional əməkdaĢlıq, beynəlxalq münasibətlər məsələlərinin 
çox geniĢ spektrini müzakirə etdik. Məmnuniyyətlə qeyd 

etmək istərdim ki, gündəliyin bütün bəndləri üzrə bizim möv-
qelərimiz üst-üstə düĢür. 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin formatı 
geniĢlənir və zənginləĢir. Biz siyasi müstəvidə fəal əməkdaĢlıq 
edirik, iqtisadi əlaqələrimiz, əmtəə dövriyyəsi artır, onun 
strukturu, nəqliyyat və humanitar sahələrdə, təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi və regionumuzda təhlükəsizlik tədbirlərinin 
gücləndirilməsi sahəsində əməkdaĢlıq yaxĢılaĢır. Bunlar daim 
müzakirə edilən məsələlərin heç də tam siyahısı deyildir. 
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Bu gün çox mühüm sənədlər imzalanmıĢdır, onlar gələ-

cəkdə əməkdaĢlığımızın inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən edə-

cəklər. ĠmzalanmıĢ sənədlər arasında mən Rusiya ilə Azər-
baycan arasında dostluq və strateji tərəfdaĢlıq haqqında 
birgə bəyannaməni xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu bəyan-

namənin adı çox Ģeydən xəbər verir. Biz bir-birimizi dost 
ölkələr, bir-birini strateji tərəfdaĢ adlandıran ölkələr hesab 
edirik. Bu sadəcə, rəsmiyyət deyil, bizim münasibətlərimizin 
mahiyyətini əks etdirir. 

Bu münasibətlərin möhkəm təməli, dərin tarixi var və bu 
gün onlar dostluq, mehriban qonĢuluq, hüquq bərabərliyi və 

qarĢılıqlı fayda prinsiplərinə əsaslanır. Bəyannamə ikitərəfli 
əməkdaĢlığımızın bütün sahələrini əhatə edir və çox sevin-
dirici haldır ki, Azərbaycanda bir nömrəli məsələ sayılan 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 
həlli məsələsi də bu bəyannamədə öz əksini tapmıĢdır. 
Həmin sənəddə deyilir ki, münaqiĢə beynəlxalq hüququn 

prinsip və normaları əsasında, BMT Təhlükəsizlik ġurasının 
qətnamələri, ATƏT-in qərarları əsasında, dövlətlərin ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsip-
lərinə uyğun olaraq həll edilməlidir. Biz bu mövqeyinə görə 
Rusiyaya təĢəkkür edirik. Əminik ki, bu mövqe, eləcə də 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, Rusiyanın mü-

naqiĢənin həllində fəal iĢtirakı öz səmərəsini verəcəkdir. 
Bu gün biz ənənəvi və potensial enerji əməkdaĢlığı məsə-

lələrini fəal müzakirə etdik. Elektrik energetikası sahəsində 
əməkdaĢlığın zəngin tarixi və yaxĢı perspektivləri var, neft-
qaz sahəsində əməkdaĢlıq da tarixi nailiyyətlərə əsaslanır və 
bu gün biz qarĢılıqlı maraq doğuran, karbohidrogen ehti-

yatlarından maksimum səmərə ilə istifadə olunmasına 
xidmət edəcək yeni layihələri nəzərdən keçiririk. 

Xəzər dənizinin statusunun tənzimlənməsi ilə bağlı 
məsələlər də ölkələrimizi birləĢdirir. Biz həm Qafqazda, həm 
də Xəzərdə qonĢuyuq. Regionda proseslərin inkiĢafı və iqti-
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sadi inteqrasiya məsələləri xeyli dərəcədə bizim ölkələrimiz 
arasında qarĢılıqlı əlaqələrin səviyyəsindən asılıdır. 

Bizim münasibətlərimizin humanitar formatı geniĢlənir. 
Bu gün mən Dmitri Anatolyeviçə dedim ki, Azərbaycanda 
təhsilin rus dilində aparıldığı 300-dən çox məktəb var. 

Onlardan 19-u xalis rus məktəbidir, həmin məktəblərdə 
tədris yalnız rus dilində aparılır. Bu yaxınlarda Azərbay-
canda Moskva Dövlət Universitetinin filialının yaradılması 
haqqında qərar qəbul edilmiĢdir. Cənubi Qafqazda ən böyük 
rus icması Azərbaycandadır, burada rus dilində çoxlu qəzet 
nəĢr edilir. BaĢqa sözlə desək, Azərbaycanın rusdilli vətən-

daĢlarının hərtərəfli inkiĢafı üçün zəruri olan bütün iĢlər 
görülür. Buna görə də əməkdaĢlığın humanitar formatı, təbii 
ki, münasibətlərimizdə mühüm yer tutur. Biz gələcəkdə də 
bu əməkdaĢlığı yeni formalarla və yeni layihələrlə zən-
эinləĢdirmək üçün səy göstərəcəyik. 

Bir sözlə, ikitərəfli münasibətlərimiz haqqında və onların 

burada, Qafqazda oynadığı rol haqqında çox danıĢmaq 
olar. Mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Onu demək 
istəyirəm ki, müzakirə edilən bütün məsələlər barədə bizim 
qarĢılıqlı anlaĢmamız var, nailiyyətləri və ən baĢlıcası, 
gələcək perspektivləri ümumi mövqedən qiymətləndiririk. 
Əminəm ki, səfər uğurlu baĢladığı kimi, uğurlu da davam 

edəcək və münasibətlərimizin daha da inkiĢaf etdirilməsi və 
dövlətlərimizin daha da yaxınlaĢması iĢində çox mühüm 
addım olacaqdır. 

 

Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin bəyanatı  
 

Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Ġlk növbədə, qonaqpərvər Bakıda keçən bu səmərəli 

görüĢ üçün Azərbaycan prezidentinə və bütün azərbaycanlı 
dostlara təĢəkkür etmək və Rusiya–Azərbaycan münasi-
bətlərinin vəziyyətinə indicə verilən qiymətlərlə tam razılaĢ-
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dığımı bildirmək istərdim. Biz bütün məsələləri dostcasına, 
iĢlərimizin çox yaxĢı vəziyyətdə olmasını və gələcək üçün çox 
əlveriĢli planlarımızын olmasını nəzərə almaqla müzakirə 
etdik. 

Güman edirəm ki, bu ilin payızında Bakıda keçirilməsi 
nəzərdə tutulan gənc ifaçılar festivalı yeni istedadları üzə 
çıxaracaq və mədəni həyatda gözəl, əlamətdar hadisə ola-
caqdır. 

Biz baĢqa mövzuları da müzakirə etdik. Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsinin həlli problemindən də yan keçmədik. Bu, 

mürəkkəb prosesdir və biz imkan daxilində onun irəlilə-
məsinə kömək edəcəyik. Bəzi cüzi irəliləyiĢlər var. Hər halda, 
biz iyunun 6-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənis-
tan prezidentləri arasında birbaĢa danıĢıqların bərpa olun-
masını tamamilə dəstəkləyirik. Bir daha vurğulayıram ki, 
Rusiya bu məsələnin qarĢılıqlı məqbul həllinin tapılmasına 

bundan sonra da kömək edəcəkdir. 
Ġlham Heydər oğlunun qeyd etdiyi daha bir məsələ Xəzər 

mövzusudur. Biz necə iĢləməli olmağımız barədə, qarĢıdakı 
zirvə toplantısı haqqında danıĢdıq. RazılaĢdıq ki, zirvə top-
lantısını onun qəti gündəliyi formalaĢandan sonra, o cüm-
lədən Xəzərdə təhlükəsizliyə dair saziĢ məsələlərinə baxılan-

dan sonra keçirmək lazımdır. Bu, ötən il Tehranda qəbul 
edilmiĢ qərarlara uyğundur. BaĢqa sənədlər də hazırlana 
bilər. Bu halda müvafiq tədbirin, Xəzəryanı dövlətlərin rəh-
bərlərinin müvafiq görüĢünün keçirilməsi də məqbul və 
zəruri olacaqdır. 

Bir daha vurğulamaq istərdim ki, aparılmıĢ danıĢıqlar 

Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin inkiĢafında, ölkələri-
miz, xalqlarımız arasında strateji tərəfdaĢlığın və dostluğun 
möhkəmlənməsində mühüm mərhələ oldu. 

Ġcazə verin, əsl dostluq və iĢgüzarlıq ruhlu qarĢılıqlı 
fəaliyyətə görə prezident Ġlham Əliyevə bir daha təĢəkkü-

rümü bildirim. 
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ALĠ QONAĞIN ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ QƏBUL  
 
«Эцлцстан» сарайы  
 
3 iyul 2008-ci il 
 
İyulun 3-də «Gülüstan» sarayında Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Rusiya Fede-
rasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin şərəfinə rəsmi qəbul 

təşkil edilmişdir. 
Dövlət başçıları qəbulda nitq söylədilər. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi  
 
Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 

Xanımlar və cənablar! 
Ġcazə verin, prezident Dmitri Anatolyeviç Medvedev 

baĢda olmaqla, Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətini 
bir daha ürəkdən salamlayım və səfərin nəticələrindən çox 
məmnun olduğumu bildirim. 

Biz çox Ģadıq ki, Rusiya prezidenti özünün ilk rəsmi 
səfərlərindən birini bizim ölkəmizə etmiĢdir. Biz bunu dost-
luq əlaməti kimi, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaĢlıq 
münasibətlərinин yüksək səviyyəsinin ifadəsi kimi qiymət-
ləndiririk. 

Xalqlarımız arasında münasibətlərin çoxəsrlik tarixi var. 

Xalqlarımız yüzilliklər boyu sülh, dostluq, əməkdaĢlıq Ģərai-
tində yaĢamıĢ, həmiĢə fəal qarĢılıqlı əlaqə saxlamıĢlar. Çox 
xoĢdur ki, Sovet Ġttifaqı dağılandan sonra Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında münasibətlər, xüsusən indiki mərhə-

lədə, 2000-ci illərdən baĢlayaraq çox dinamik, konstruktiv 
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Ģəkildə inkiĢaf edir. Bu əlaqələr səmimi, mehriban qonĢuluq 
və dostluq münasibətlərinə əsaslanır. 

Bugünkü səfər buna parlaq sübutdur. Bu gün biz ikitərəfli 
maraq doğuran məsələləri müzakirə etdik, əvvəlki uğurları-

mızı təhlil etdik. Əlbəttə, münasibətlərin gələcək perspektiv-

lərini müzakirə etdik ki, bu da çox əhəmiyyətli məqamdır. 
Xüsusən ona görə ki, Azərbaycan və Rusiya Xəzər dənizi 
regionunda və Qafqaz regionunda baĢ verən proseslərə təsir 
göstərən ölkələrdir. Ona görə də regionda gələcəkdə yarana-
caq vəziyyət ölkələrimiz arasında səmimi qarĢılıqlı əlaqə-

lərdən, səylərimizi əlaqələndirməkdən, təhlükəsizliyin möh-

kəmləndirilməsi naminə fəal iĢləməkdən, əməkdaĢlıqdan, 
iqtisadi və humanitar inkiĢafdan çox asılı olacaqdır. 

Bu gün biz böyük razılıq hissi ilə qeyd edirik ki, kifayət 
qədər geniĢəhatəli münasibətlərimizin gündəliyinin bütün 
bəndləri üzrə tam anlaĢma var, bizim yanaĢmalarımız eyni-
dir. BaĢa düĢürük ki, bizim münasibətlərimiz indiyə qədər 

olduğu kimi, bundan sonra da səmərəli və dinamik inkiĢaf 
etməlidir. 

Bu gün müzakirə edilən mövzular arasında regional 
təhlükəsizlik, regional əməkdaĢlıq, enerji təhlükəsizliyi 
məsələləri, energetika sahəsində əməkdaĢlıqla bağlı mövcud 
layihələr, gələcək üçün potensial layihələr vardır ki, bunlar 

da ölkələrimizi daha sıx birləĢdirəcək və qarĢılıqlı əmtəə 
dövriyyəsini daha da artırmağa, nəqliyyat, kommunikasi-
yalar, texnologiyalar, təhsil və humanitar sahədə əməkdaĢ-

lığı geniĢləndirməyə imkan verəcəkdir. Bu gün praktik 
olaraq bütün istiqamətlər üzrə qazanılmıĢ uğurlar təhlil 
olunmuĢ və gələcəyə aparan yollar müəyyən edilmiĢ, dialo-

qun intensivləĢdirilməsi və bütün planlarımızın sürətlə həya-
ta keçirilməsi barədə müvafiq strukturlara konkret tapĢırıq-
lar verilmiĢdir. 

Əlbəttə, bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasi-
bətlər kifayət qədər çoxsahəlidir. Lakin mən humanitar 
sahədə əməkdaĢlığı xüsusi vurğulamaq istərdim. ġübhə 
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yoxdur ki, əmtəə dövriyyəsi artır, biz yeni sahələri əhatə 
edən qarĢılıqlı əməkdaĢlığın potensialını geniĢləndiririk. 
Lakin ölkələrimiz arasında gələcək münasibətlərin əsasını, 
müstəqil Azərbaycan və müstəqil Rusiya Ģəraitində böyüyən 
və püxtələĢən gələcək nəsillərin formalaĢdıracağı münasibət-

lərin əsasını, əlbəttə, humanitar sahə təĢkil edəcəkdir. Hesab 
edirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu istiqamətdə 
əməkdaĢlıq baĢqa ölkələr üçün nümunə sayıla bilər. 

Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə çox qayğıkeĢ 
münasibət bəsləyirlər. Cənubi Qafqazda ən böyük rus icması 
Azərbaycanda yaĢayır və biz bunu regionda Ģəraitin tarixi 

inkiĢaf amili kimi qiymətləndiririk. Elə bir amil hesab edirik 
ki, müstəqillik əldə olunduqdan sonrakı 17 ildə ölkəmizdə 
elə vəziyyət yaranmıĢdır ki, burada yaĢayan bütün millət-
lərin nümayəndələri özlərini rahat, sərbəst hiss edir, bir 
böyük ailə kimi dolanırlar. Ölkəmizdə millətlərarası sülh və 
konfessiyalararası dialoq bizim uğurlu inkiĢafımızın əsası-

dır. Heç Ģübhəsiz ki, Qafqazda ən böyük icma və Azərbay-
canda yaĢayan icmalardan ən böyüyü olan rus icması bu 
baxımdan çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanda rus teatrı 
fəaliyyət göstərir, Moskva Dövlət Universitetinin filialı 
yaradılır, tədrisin rus dilində aparıldığı 300-dən çox məktəb 
var, rus dilində çoxsaylı, Sovet Ġttifaqı dövründə oldu-

ğundan daha çox qəzet çıxır. 
Mən bunları təkcə əldə edilmiĢ uğurları vurğulamaq üçün 

deyil, həm də ölkələrimiz arasında münasibətlərin ruhunu 
bir daha ifadə etmək üçün deyirəm. Bizim çox yaxĢı əla-
qələrimiz, qarĢılıqlı iqtisadi münasibətlər, siyasi dialoq, neft-
qaz, nəqliyyat və s. sahələrdə konkret layihələrimiz ola bilər. 

Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə səylərin artmasını müĢahidə 
edirik və gələcəkdə bu səyləri artırmaq ümidindəyik. Lakin 
mən hesab edirəm ki, xalqlarımızın mənəvi yaxınlığı, səmimi 
münasibətlər, qonĢuluq münasibətləri heç də az əhəmiyyəti 
olmayan amillərdir. Hər Ģeydən əввəл, Rusiya və Azər-
baycan həm də qonĢu ölkələrdir. QonĢular arasında müna-
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sibətlər heç də arzu edilən kimi olmur. Biz bunu öz re-
gionumuzun və daha geniĢ coğrafi məkanın tarixindən 
bilirik. 

Ġndiki halda mən hesab edirəm ki, ölkələrimizin müna-

sibətləri qonĢular arasında, böyük ölkə ilə coĢğun inkiĢaf 
edən ölkə arasında, vaxtilə bir dövlətdə yaĢamıĢ və hazırda 
iki müstəqil dövlət kimi, öz münasibətlərini dostluq, meh-
riban qonĢuluq, qarĢılıqlı kömək, qarĢılıqlı dəstək və hüquq 
bərabərliyi əsasında quran ölkələr arasında münasibətlərə 
nümunə ola bilər. 

Mən səfərin nəticələrini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bir 
daha demək istəyirəm, nəinki mən, Azərbaycanın bütün 
ictimaiyyəti bu faktı çox yüksək qiymətləndirmiĢdir ki, 
Azərbaycan Rusiya prezidentinin səfər etdiyi ilk ünvanlar-
dan biridir. Əminəm ki, bu əlaqələr gələcəkdə də intensiv 
davam edəcək və ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında 

münasibətlərin inkiĢafına xidmət edəcəkdir. 
Mən bu badəni Rusiya prezidenti Dmitri Anatolyeviç 

Medvedevin sağlığına, dost Rusiya dövlətinin tərəqqisi Ģərə-

finə, Azərbaycan ilə Rusiya arasında dostluьун Ģərəfinə 
qaldırmaq istəyirəm. 

 

Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin nitqi  
 
Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli Mehriban Arif qızı! 
Hörmətli dostlar! 
Hörmətli həmkarlar! 
Bu gün Azərbaycanda səfərdə olmağım mənə çox 

xoĢdur. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Lakin ilk növbədə ona 

görə ki, biz buraya dostlarımızın yanına qonaq gəlmiĢik və 
bugünkü danıĢıqlar, bugünkü görüĢlər də bizim əməkdaĢlı-
ğımızın nə qədər dinamik, nə qədər əsaslı olduğunu göstərdi. 

Bu axĢam vaxtı sizi rəqəmlərlə, danıĢıqların yekunları 
barədə faktlarla yormaq istəmirəm. Hərçənd, mənim fikrim-
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cə, bu danıĢıqlar özləri hər Ģeyi göstərdi. Bu danıĢıqlar bir-
biri ilə çox sıx əlaqə saxlayan, bütün istiqamətlərdə – həm 
energetika, həm sənaye, həm də sosial-humanitar istiqa-
mətlərdə birgə iĢləyən iki dövlət arasında danıĢıqlardır. 
Əlbəttə, bütün bunlar ölkələrimizin son illərdəki inkiĢafının 

nəticələridir. 
Zənnimcə, biz hələ çox iĢ görməliyik. Xüsusən ona görə 

ki, bir sıra layihələr həqiqətən gələcəyə istiqamətlənmiĢdir. 
Biz hər iki ölkə üçün faydalı olan iri layihələrin maddiləĢ-

məsi üçün, onların xalqlarımıza, dövlətlərimizin mənafe-
lərinə xidmət etməsi üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik. 

Dünya inkiĢaf edir və onun problemləri azalmır. Buna 
görə də mən belə hesab edirəm ki, bizim müntəzəm əlaqə-

lərimiz, ən mürəkkəb beynəlxalq məsələləri, postsovet məka-
nında mövcud olan məsələləri, mürəkkəb dövlətlərarası 
problemləri müzakirə etməyimiz yalnız iĢin xeyrinədir. 
Bugünkü dialoq bunu növbəti dəfə nümayiĢ etdirdi. 

Ġlham Heydər oğlu ilə biz, demək olar ki, bütün beynəl-
xalq problemləri gözdən keçirdik, həm uzaq xaricdə, həm də 
postsovet məkanında münasibətlərin necə qurulması barədə 
danıĢdıq. Biz, demək olar ki, bütün beynəlxalq məsələlərə 
dair fikir mübadiləsi etdik və bu göstərdi ki, bütün məsələ-

lərə münasibətdə mövqelərimiz eynidir. Bu çox yaxĢı haldır. 

Bu bizim gələcək münasibətlərimizi də həm əvvəllər, Azər-
baycana Heydər Əlirza oğlu Əliyevin rəhbərlik etdiyi dövr-
də, həm də indi – Azərbaycan Respublikasına Ġlham Heydər 
oğlu Əliyevin baĢçılıq etdiyi Ģəraitdə olduğu kimi, konstruk-
tiv dostluq əlaqələri üzərində qurmağa imkan verəcəkdir. 

Hesab edirəm ki, bu, gələcək üçün çox yaxĢı, möhkəm 

təməldir. Mən o fikirlə də tam razıyam ki, iqtisadiyyatdan 
əlavə, insanlar arasında əlaqələr, humanitar qarĢılıqlı müna-
sibətlər də çox vacibdir. Əlbəttə, bu mənada Azərbaycan 
baĢqa dillərə, tarixən həqiqətən millətlərarası ünsiyyət dili 
olmuĢ rus dilinə qayğıkeĢ münasibət göstərilməsinin nümu-
nəsidir. Mədəni dialoqun inkiĢafı, tədrisin rus dilində 
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aparıldığı məktəblər Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi, üniversi-
tetlərin, o cümlədən Moskva Universitetinin filialının açıl-
ması – bütün bunlar məhz bu istiqamətdə atılan addımlardır 
və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. 

Hesab edirəm ki, əgər biz tərəfdaĢlığımızı bundan sonra 

da bu Ģəkildə davam etdirsək, o, son dövrdə vaxtilə bizi 
birləĢdirən vahid dövlətin əsasında yaranmıĢ dövlətlərin 
inkiĢafının real nümunəsi olacaqdır. 

Azərbaycana gəlməyə dəvət olunduğum üçün səmimi 
təĢəkkürümü bildirmək istərdim. Mənim fikrimcə, bizim bu 
il də ünsiyyət saxlamağımız üçün səbəb çox olacaqdır. Biz 

həmiĢə Moskvada qonaq kimi Sizin yolunuzu gözləyirik. Biz 
Sizi təkcə Moskvada yox, Rusiyanın baĢqa Ģəhərlərində də 
görməyə həmiĢə Ģad olarıq. Rusiya kiçik ölkə deyil, bizim 
layihələrimiz də çoxdur, sadəcə görüĢmək, ən müxtəlif məsə-

lələri müzakirə etmək üçün səbəblər də çoxdur. Bu qədər 
ciddi və ölkələrimiz üçün vacib məsələlərin müzakirəsində 

iĢtirak etdiklərinə görə bütün iĢtirakçılara – dövlət struktur-
larının nümayəndələrinə, dövlət qulluqçularına, biznes 
təmsilçilərinə, bu gün görüĢdüyüm konfessiyaların nümayən-
dələrinə təĢəkkür etmək istəйирям. Doğrudan da Azərbay-
candakı vəziyyət konfessiyalararası dialoqun və vətəndaĢ 
sülhünün gözəl nümunəsidir. 

Ġcazə verin, Azərbaycan prezidenti Ġlham Heydər oğlu 
Əliyevin, onun xanımı Mehriban Arif qızının sağlığına, 
Azərbaycan xalqının firavanlığı, xalqlarımız arasında dost-
luğun Ģərəfinə badə qaldırmağı təklif edim. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 161 

 
 
 

HEYDƏR ƏLĠYEV FONDU ĠLƏ TANIġLIQ 
 
3 iyul 2008-ci il 

 
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev iyulun 3-də Heydər 

Əliyev Fondunda olmuşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və fondun preziden-

ti, YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli Məc-
lisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Rusiyanın dövlət baş-

çısını səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev ali qonağa Azərbaycan xalqının 
ümummilli liderinin xatirəsinə yaradılmış fondun məqsədləri, 
ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin 
ayrı-ayrı dövrlərinə aid eksponatlar barədə ətraflı məlumat 
verdi. 

Rusiya prezidenti fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin hə-

yatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan 
tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu 
sənədlərlə, dünyanın tanınmış siyasi xadimlərinin bəxş et-
dikləri hədiyyələrlə, ulu öndərə həsr edilmiş kitablarla, dün-
yanın nüfuzlu elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında fikirləri ilə 
tanış oldu, müxtəlif ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə çəkilmiş 
şəkillərə maraqla baxdı. 

Prezident Dmitri Medvedev fondla tanışlıqdan sonra 
Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Rusiya prezidentinə hədiyyə təqdim olundu. 

Ali qonaq fonddan xoş və zəngin təəssüratla ayrıldı. 
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FRANSA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB NĠKOLA SARKOZĠYƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Fransanın milli bayramı – Bastiliyanın alınması günü mü-

nasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı Ģəxsən öz adım-
dan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu gün Azərbaycan–Fransa münasibətləri müvəffəqiyyətlə 
inkiĢaf etməkdədir. Ölkələrimiz arasında daim geniĢlənən 

dostluq əlaqələri, bir sıra sahələrdə qarĢılıqlı maraq doğuran 
səmərəli əməkdaĢlığımız ikitərəfli münasibətlərimizin dinami-
kasının və məzmununun bariz göstəricilərindəndir. 

Biz Fransanın Azərbaycana maraq və diqqətindən, ölkə-

mizin qarĢısında duran məsələlərin həllinə öz töhfəsini vermək 
istəyindən məmnunluq duyuruq. Bu бахымдан Azərbaycanın 

Avropa Ġttifaqı ilə münasibətlərinin dərinləĢməsi prosesinə 
Fransanın Ġttifaqa sədrliyi dövründə xüsusi dəstək vermək 
niyyətində olması bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Ən baĢlıcası isə, biz ölkəmizə qarĢı təcavüz nəticəsində 
yaranmıĢ Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qiĢəsinin sülh yolu ilə tezliklə və ədalətli həlli üçün ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədri kimi, Fransanın öz fəallığını və 
əzmkarlığını daha da artıracağına böyük ümidlər bəsləyirik. 

Cənab Prezident, bu əlamətdar bayram münasibətilə bir 
daha Sizə öz təbriklərimizi yetirir, möhkəm cansağlığı, 
iĢlərinizdə uğurlar, dost Fransa xalqına əmin-amanlıq və fi-
ravanlıq arzulayıram. 

 

Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı, 4 iyul 2008-ci il 
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MONQOLUSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB NAMBARIN ENXBAYARA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı – Xalq inqilabı günü münasi-
bətilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Monqolustan arasındakı 
dostluq və əməkdaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı bundan 
sonra xalqlarımızın rifahına xidmət edəcəkdir. 

Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
Monqolustan xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 4 iyul 2008-ci il 
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ÇEXĠYANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ KAREL 

ġVARTSENBERQĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
4 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 4-də Çexiyanın Xarici İşlər naziri Karel Şvartsenberqin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Çexiya arasında mü-

nasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğunu bildirdi. Ölkələrimizin 
regional və beynəlxalq çərçivədə əməkdaşlığına toxunan prezi-
dent İlham Əliyev GUAM-ın Batumi sammitində Çexiya 
tərəfinin iştirakının əhəmiyyətini qeyd etdi. Dövlətimizin baş-

çısı ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin 
olduğunu vurğuladı və qonağın ölkəmizə bu səfərinin 

əlaqələrin daha da genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini 
söylədi. 

Karel Şvartsenberq Çexiya Respublikasının Azərbaycana 
səfər edən ilk Xarici Иşlər naziri olduğunu vurğuladı. O, öl-
kələrimiz arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini, 
əməkdaşlığın gələcəkdə daha da möhkəmləndirilməsi üçün 

geniş imkanların olduğunu bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ  

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

QAZAXISTANA ĠġGÜZAR SƏFƏRĠ 
 
5 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Astananın 10 illik yubileyi münasibətilə keçirilən təntənəli 

tədbirlərdə iştirak etmək üçün iyulun 5-də Qazaxıstan Res-
publikasına işgüzar səfərə yola düşmüşdür. 

Dövlətimizin başçısını Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Apara-
tının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yola saldılar. 

 
* * * 

 
Astana Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin baş-

çısının şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Qazaxıstanın yüksək 
vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri böyük hörmət və 
ehtiramla qarşıladılar. 

Milli geyimli qız dövlətimizin başçısına gül dəstəsi təqdim 
etdi. 

 
 
 

 
 



 166 

 
 
 

DÖVLƏT BAġÇILARININ GÖRÜġÜ 
 
Астана  
 
5 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 5-də Qazaxıstan prezidentinin sarayında – 

«Akorda»da Astananın 10 illiyi ilə əlaqədar təntənəli yubiley 
tədbirlərində iştirak edən dövlət başçılarının görüşü olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev gö-

rüşdə iştirak etmişdir. 
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev dövlət başçı-

larını səmimiyyətlə qarşıladı, onlara «Astananın 10 illik yu-
bileyi medalı»nı təqdim etdi. 

Dövlət başçıları fikir mübadiləsi apardılar. 
 

Astana Ģəhərinin 10 illiyinə həsr olunmuĢ  

təntənəli iclas 
 

İyulun 5-də «Sülh və əmin-amanlıq» sarayında Qazaxıstan 
Respublikasının paytaxtı Astana şəhərinin 10 illiyinə həsr 
olunmuş təntənəli iclas keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

tədbirdə iştirak etmişdir. 
Əvvəlcə Qazaxıstanın Dövlət himni səsləndi. 
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev iclasda çıxış 

etdi. 
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ASTANADA YUBĠLEY KONSERTĠ 
 
5 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 5-də Astananın 10 illik yubileyi münasibətilə 

şəhər stadionunda incəsənət ustalarının konserti olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev kon-

sertə tamaşa etmişdir. 
 

* * * 
 
Elə həmin gün Astananın 10 illik yubileyi münasibətilə 

təntənəli tədbirlərdə iştirak edən dövlət başçılarının şərəfinə 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin adından ziya-
fət verilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ziyafətdə iştirak et-
mişdir. 
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ĠORDANĠYA KRALI II ABDULLAH ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Astana  
 
5 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 5-də Astanada Azərbaycan prezidenti İlham 

Əliyevin və İordaniya kralы II Abdullahın görüşü olmuşdur. 
Görüşdə Azərbaycan–İordaniya münasibətlərinin genişlən-

məsindən məmnunluq ifadə olundu, iki ölkə arasında əmək-
daşlığın yaxşı perspektivlərinin olduğu vurğulandı. Azərbay-
can prezidenti ilə İordaniya kralы arasında dostluq münasi-
bətlərinin ölkələrimizin əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə 
verdiyi qeyd olundu. Söhbət zamanı yüksək səviyyəli görüş-

lərin əhəmiyyəti vurğulandı, qarşılıqlı münasibətlərin bundan 

sonra daha da möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə edildi. 
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TÜRKĠYƏ PREZĠDENTĠ ABDULLAH GÜL ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 

Astana  
 

6 iyul 2008-ci il 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyulun 6-da As-
tanada onun üçün ayrılmış iqamətgahda Türkiyə prezidenti 
Abdullah Gül ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq müna-

sibətlərinin müxtəlif sahələrdə daim inkişaf etdiyi vurğulandı. 
Qeyd olundu ki, ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlarda yüksək 
səviyyədə əməkdaşlıq edirlər. Münasibətlərimizin bundan 
sonra da inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olundu. 

Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir 
mübadiləsi apardılar. 

 

Səfər baĢa çatdы 
 

Astananın 10 illik yubileyi münasibətilə keçirilən təntənəli 

tədbirlərdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin Qazaxıstana işgüzar səfəri iyulun 6-da 
başa çatmışdır. 

Astana Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçı-

sının şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Qazaxıstanın yüksək 

vəzifəli rəsmi şəxsləri böyük hörmət və ehtiramla yola saldılar. 
 

* * * 
Dövlətimizin başçısı həmin gün Bakıya gəldi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Heydər Əliyev 
Бейнялхалг Aeroportunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezi-
dentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev qarşıladılar. 
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MACARISTANIN BAġ NAZĠRĠ FERENTS 

DYURÇAN ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
7 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 7-də Macarıstanın Baş naziri Ferents Dyurçanı qəbul 

etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı Macarıstanın Baş naziri ilə görüşünü 

məmnunluqla xatırladaraq dedi ki, onun ölkəmizə bu səfəri 
əlaqələrimizin hazırkı vəziyyətini, perspektivlərini nəzərdən 
keçirmək üçün yaxşı imkan yaradır. Azərbaycan–Macarıstan 
əməkdaşlığının uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan prezident 

İlham Əliyev cənab Ferents Dyurçanın respublikamıza səfə-

rinin səmərəli keçəcəyinə, ölkələrimizin ikitərəfli əlaqələrinin 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə yaxşı pers-
pektivləri olduğunu və bu əlaqələrin bundan sonra daha da 
genişlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 

Ölkələrimizиn bütün sahələrdə əlaqələrinin uğurla inkişaf 

etdiyini söyləyən Baş nazir Ferents Dyurçan Azərbaycana 
səfəri zamanı keçirdiyi görüşlər barədə prezident İlham 
Əliyevə məlumat verdi və bu görüşlərin məhsuldar olduğunu 
qeyd etdi. O, Azərbaycan–Macarıstan ikitərəfli əlaqələrinin 
bundan sonra daha da möhkəmlənəcəyinə əmin olduğunu 
vurğuladı. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI DĠPLOMATĠK 

ХИДМЯТ ORQANLARI RƏHBƏRLƏRĠNĠN  

ЫЫЫ  MÜġAVĠRƏSĠ  
 

7 iyul 2008-ci il 
 

İyulun 7-də Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Res-

publikasının diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin ЫЫЫ mü-

şavirəsi keçirilmişdir. 
Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 

hərarətlə qarşıladılar. 
Дювлятимизин башчысы мцшавирядя эениш нитг сюйляди. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli səfirlər, Xarici ĠĢlər Nazirliyinin əmək-
daĢları! 

Bu müĢavirələr artıq ənənəvi xarakter daĢıyır və ha-
mımız yaxĢı bilirik ki, müĢavirələrin çox gözəl nəticələri olur. 
Bu görüĢlərin geniĢ formatda keçirilməsi, bir neçə gün ərzində 
bütün səfirlərin Bakıda olması və müvafiq strukturların nü-

mayəndələri ilə görüĢləri əminəm ki, səfirlərin fəaliyyəti üçün 
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Səfirlər xarici siyasətin prezi-
dent tərəfindən müəyyən edilmiĢ istiqamətlərini bir daha eĢi-
dirlər. Təbii ki, bizim xarici siyasətimiz çox açıqdır, aydındır, 
çox səmimidir və bizim bütün bəyanatlarımız, atdığımız 
addımlar bütün ictimaiyyət üçün aydındır. Amma eyni zaman-

da, бцтцн mərhələlərdə siyasi kursun daha dəqiq müəyyən-
ləĢməsi əhəmiyyət kəsb edir. 

Səfirlər qarĢısında böyük vəzifələr dayanır. Bildiyiniz 
kimi, son illər ərzində bir neçə ölkədə yeni səfirliklər açıl-
mıĢdır. Nazir qeyd etdi ki, son dörd il ərzində 30 ölkədə 
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Azərbaycan səfirlikləri açılmıĢdır ki, bu da ölkəmizin xarici 
siyasətinin daha da uğurlu olmasına çox böyük dəstək verir. 
Biz bunu edirik və bu siyasəti davam etdirəcəyik. Çünki hələ 
dünyada Azərbaycan haqqında tam müfəssəl məlumat yox-
dur. Düzdür, bizim siyasi və diplomatik səylərimiz nəticə-

sində Azərbaycan haqqında vaxtilə formalaĢmıĢ mənfi rəy 
artıq tamamilə dağıdılıbdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra 
Azərbaycan haqqında məlumat, ümumiyyətlə, ya az idi, ya 
da ki, çox mənfi xarakter daĢıyırdı. Bunun həm obyektiv, 
həm subyektiv səbəbləri vardı. Amma o da faktdır ki, 
Azərbaycanın inkiĢafı, xarici əlaqələrinin geniĢlənməsi üçün 

bu çox böyük maneə idi. Bu gün Azərbaycan haqqında 
dünyada daha dolğun, daha dəqiq məlumat vardır. Əminəm, 
gələcək illərdə biz nail olacağıq ki, Azərbaycan həqiqətləri 
dünya birliyinin nəzərinə tam Ģəkildə çatdırılsın. Əlbəttə ki, 
səfirlərin bu iĢdə çox böyük rolu vardır. 

Prezident kimi, мян xarici siyasətə çox böyük diqqət 

göstərirəm və son illər ərzində müxtəlif ölkələrdə həm iĢ-

güzar, həm rəsmi səfərlərдə olmuĢam. Bütün bu səfərlər həm 
ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafı üçün lazımdır, həm də Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması istiqamətində 
çox mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Çünki demək olar ki, əksər 
hallarda ikitərəfli səfərlər zamanı imzalanan siyasi bəyan-

namяляр Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini bir daha 
təsdiqləyir. Prezidentin fəaliyyəti ilə bərabər, səfirlərin mütə-

madi fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyət daĢıyır. Baxmayaraq 
ki, bu, böyük maliyyə ehtiyatları tələb edir, məhz bu məq-
sədlə bu gün bizim 47 ölkədə səfirliyimiz fəaliyyət göstərir. 

Səfirlər Azərbaycanla çalıĢdıqları ölkələrin arasında 

əməkdaĢlığın daha da dərinləĢməsi üçün ciddi fəaliyyət gös-
tərməlidirlər. Biz bu fəaliyyəti görürük, bunu bəyənirik. 
Amma hesab edirəm ki, bu bizi tam Ģəkildə qane edə bilməz. 
Çünki bəzi hallarda, hətta yüksək dövlət məmurları xaricdən 
Azərbaycana gələrkən və Azərbaycan reallıqları ilə tanıĢ 
olarkən bildirirlər ki, onlar gözləmirдиlər ki, Azərbaycan 
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belə inkiĢaf etmiĢ müasir ölkədir, Azərbaycanda ictimai-
siyasi vəziyyət çox yüksək səviyyədədir, бурада bütün mil-
lətlərin, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢa-
yırlar. Yəni, hətta yüksək vəzifəli dövlət məmurları bəzi 
hallarda Azərbaycana gələrkən bu ifadələri iĢlədirlərsə, 

deməyə əsas var ki, bu istiqamətdə fəaliyyət daha da 
mütəĢəkkil  və məqsədyönlü olmalıdır. 

Səfirlər bütün dövlət, hökumət qurumları ilə sıx əlaqə 
saxlamalıdırlar, Azərbaycan həqiqətlərini onlara çatdırmalı-
dırlar, ictimai qurumlarla fəaliyyəti gücləndirməlidirlər, 
xaricdə yaĢayan Azərbaycan icmaları ilə daha da sıx əlaqə 

saxlamalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə son 
illər ərzində çox böyük iĢlər görülübdür. Demək olar ki, azər-
baycanlıların yaĢadıqları bütün ölkələrdə bizim diaspor 
strukturlarımız formalaĢıb və güclənir. Bu həm orada 
yaĢayan azərbaycanlılar üçün böyük fayda gətirir, həm də ki, 
Azərbaycanın siyasətinə böyük dəstəkdir. 

Mətbuat orqanları ilə iĢ haqqında. Mən keçən müĢavi-
rədə də bunu demiĢdim və hesab edirəm ki, bunu bir daha 
deməyə əsas var. Çünki son iki il ərzində dünya mətbuatında 
Azərbaycan haqqında daha tarazlı, yaxud da ki, qərəzsiz 
məlumatlar dərc edilməsinə baxmayaraq, hələ ki, biz qərəzli 
məqalələri də görürük. Erməni lobbisi tərəfindən Azərbay-

cana qarĢı aparılan siyasət davam etdirilir və bu fəaliyyət 
heç vaxt dayanmayacaqdır. Biz buna hazır olmalıyıq, 
hazırıq və mən bir daha demək istəyirəm ki, biz bütün istiqa-
mətlərdə hücum taktikasını rəhbər tutmalıyıq və bu taktika 
bütün istiqamətlərdə öz bəhrəsini verməkdədir. 

Səfirlər Azərbaycanın siyasi və iqtisadi maraqlarını 

çalıĢdıqları ölkələrdə dəstəkləməlidirlər. Bu gün Azərbaycan 
iqtisadiyyatı çox sürətlə inkiĢaf edir, ölkəmizin imkanları 
artır, Azərbaycan Ģirkətləri böyük maliyyə imkanlarına 
malik olurlar və müxtəlif ölkələrə investisiya qoyurlar. Bu 
investisiya imkanlarını araĢdırmaq, Azərbaycan Ģirkətləri 
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üçün daha da yaxĢı Ģərait yaratmaq və müxtəlif istiqamətlərə 
yönəltmək vəzifələri də çox mühüm əhəmiyyət daĢıyır. 

Bəlkə iki il bundan əvvəl biz bu barədə heç danıĢmırdıq. 
Amma bu gün bu reallıqdır və gələcəkdə belə imkanlar daha 
da artacaq. Əlbəttə ki, biz investisiyaları ilk növbədə bizim 

üçün daha yaxın ölkələrə yönəltməliyik. Baxmayaraq ки, bu 
gün Azərbaycan investisiyaları xaricdə gözlənilir və mənim 
müxtəlif həmkarlarım ilə çoxsaylı görüĢlərimdə bu mövzu 
qaldırılır. Onu da deyə bilərəm ki, təkcə son bir il ərzində 
Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti Türkiyə və Gürcüstan 
iqtisadiyyatına 2,5 milyard dollar sərmayə qoyubdur və bu 

proses davam edir. Biz sərmayələr üçün nəinki enerji 
sahəsində, digər sahələrdə дя yeni yerlər axtarırıq. Bunu 
etmək üçün bizim imkanlarımız var. Bu, Azərbaycanın 
iqtisadi maraqlarını daha da gücləndirəcək, iqtisadiyyatı 
Ģaxələndirəcəkdir. Beləliklə, nəticədə Azərbaycan daha da 
uğurlu xarici siyasət aparacaqdır. 

Əlbəttə ki, səfirlərin əsas vəzifələrindən biri Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında həqi-
qətləri beynəlxalq aləmə çatdırmaqdır. Mən hesab edirəm 
ki, biz bu istiqamətdə artıq böyük uğurlar əldə edə bilmiĢik. 
Bu gün Azərbaycanın haqq iĢi dəstəklənir, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü beynəlxalq təĢkilatlarda və bayaq qeyd 

etdim ki, ikitərəfli müstəvidə dəstəklənir. Bütün dünya artıq 
bilir ki, bu münaqiĢə yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Bu mövqe həm beynəlxalq 
hüquq normalarına, həm də tarixə əsaslanır. O da sirr deyil 
ki, Azərbaycanın artan imkanları, Azərbaycanın önəmli öl-
kəyə çevrilməsi, əlbəttə, bizim mövqeyimizi daha da güclən-

dirir. Beynəlxalq hüquq bəzi hallarda əfsuslar olsun ki, iĢlə-

mir. Beynəlxalq hüquq normaları pozulur və dünya ictimaiy-
yəti buna biganə qalır. Hətta BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı 
Təhlükəsizlik ġurasının dörd qətnaməsi, əgər belə demək 
olarsa, havada qalıbdır. Belə olan halda biz, əlbəttə ki, öz 
diplomatik səylərimizi və ölkəmizi daha da gücləndirməliyik. 
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Bu gün Azərbaycan regional çərçivələrdə çox önəmli rola 
malikdir. Getdikcə bu rol daha da böyüyəcəkdir. Biz artıq 
regional çərçivələrdən çıxıb daha böyük əməkdaĢlıq 
məkanında öz rolumuzu gücləndiririk. Azərbaycan tərəfin-
dən irəli sürülmüĢ təĢəbbüslər, konkret layihələr, əməkdaĢ-

lığa yönəldilmiĢ enerji siyasətimiz, əlbəttə ki, ölkəmizin 
imkanlarını gücləndirir və Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün daha da əlveriĢli vəziyyət 
yaradır. Bu gün həm siyasi, həm iqtisadi baxımdan, həm 
beynəlxalq hüquq normaları baxımından və nəhayət, hərbi 
potensial baxımından Azərbaycan Ermənistandan bir neçə 

dəfə üstündür. Uğurlu xarici siyasətimiz, beynəlxalq təĢkilat-
larda təĢəbbüslərimizə dəstəyin verilməsi, xüsusilə BMT BaĢ 
Məclisində qətnaməmizin dəstəklənməsi bizim böyük siyasi 
və diplomatik qələbəmizdir. Biz bu səyləri artırmalıyıq. Həm 
beynəlxalq təĢkilatlarda, həm də ikitərəfli formatda bu 
mövzu birinci yerи tutmalıdır. 

Bu belədir. Mən istəyirəm ki, bu daim belə olsun, Er-
mənistanın iĢğalçı siyasəti nəinki dövlətlərin rəsmi orqan-
larında, ictimai rəydə дя, mətbuatda да tam Ģəkildə ifĢa 
olunsun. Bu da çox önəmlidir. Çünki ictimai rəy dünyada və 
o cümlədən Azərbaycanda çox böyük rol oynayır. MünaqiĢə 
haqqında dəqiq məlumat, Azərbaycan torpaqlarının uzun 

müddət iĢğal altında qalması – bütün bu mövzular daim 
danıĢıqlar və fəaliyyət mövzusu olmalıdır. Bu məsələdə biz 
bir dəfə keçirilmiĢ hansısa tədbirlə, yaxud da ki, bir dəfə 
edilmiĢ hansısa bəyanatla kifayətlənməməliyik. Bu, gündəlik 
fəaliyyətdə olmalıdır. Necə ki, mən bu mövzunu gündəlik 
fəaliyyətimdə, bütün görüĢlərdə, bütün beynəlxalq tədbir-

lərdə, bütün bəyanatlarımda diqqətdə saxlayıram. Bəlkə də 
bəzi hallarda iqtisadi forumlarda, ya digər mövzu ətrafında 
keçirilmiĢ forumlarda birbaĢa bu mövzuya toxunulmur. 
Amma mən daim bu məsələni həm diqqət mərkəzində sax-
layıram, həm də Azərbaycanın haqq iĢini bütün beynəlxalq 
aləmə çatdırmağa çalıĢıram. Deyə bilərəm ki, beynəlxalq 
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təĢkilatlar öz yerində, biz beynəlxalq ictimai rəydə də 
müsbətə doğru dəyiĢiklikləri görürük. Baxmayaraq ki, çox 
güclü erməni lobbisi daim bizə qarĢı çalıĢır, Azərbaycanı 
ləkələmək istəyir. Bəzi hallarda xarici mətbuatda Azərbay-
can haqqında əsassız ittihamlarla dolu məqalələrin arxasın-

da məhz erməni təĢkilatlarının fəaliyyəti dayanır. Biz bunu 
bilirik və onu da bilirik ki, bizə qarĢı bu mübarizə heç vaxt 
dayanmayacaqdır. Heç vaxt. Biz də öz mübarizəmizi da-
yanmadan aparmalıyıq. Hücum etməliyik. Nəzərə almalıyıq 
ki, bunu etməyə, həqiqəti deməyə bizim tam əsasımız var. O 
ki qaldı münaqiĢənin həlli yollarına, bu barədə də, əlbəttə, 

siz mənim mövqeyimi, Azərbaycan dövlətinin mövqeyini 
bilirsiniz. 

Bu məsələ ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsi 
əsasında həll olunmalıdır. Heç vaxt Dağlıq Qarabağa müs-
təqillik verilməyəcək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danıĢıq-

lar mövzusu deyil. DanıĢıqlar masasında mövcud olan sə-

nəddə də, onu da mən sizə deyə bilərəm və bunu ictimaiyyət 
bilir, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması mexa-
nizmi yoxdur. Ermənistanын rəsmi nümayəndələri nə qədər 
deməyə çalıĢsalar ki, danıĢıqların mahiyyətində xalqların 
müqəddəratının təyin olunması prinsipi dayanır, bu yalan-

dır. Bu prinsipin icra olunma mexanizmləri yoxdur. Danı-

Ģıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün iĢğal olunmuĢ tor-
paqlarının qaytarılmasıdır, qaçqın, köçkün soydaĢlarımızın 
öz doğma torpaqlarına qayıtmasıdır, təhlükəsizlik tədbir-
lərinin təmin olunmasıdır və Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünün bərpasıdır. O ki qaldı xalqların müqəddəratının 

təyin olunmasına, erməni xalqı öz taleyini bir dəfə həll 
edibdir. Onların bir erməni dövləti var. Baxmayaraq ki, bu 
dövlət əzəli Azərbaycan torpağında yaradılıbdır. Azər-
baycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına heç 
vaxt Azərbaycan dövləti və xalqı icazə verməz. Bildiyiniz 
kimi, biz maksimum konstruktivlik göstərərək danıĢıqlarda 

hələ ki, iĢtirak edirik. Baxmayaraq ki, artıq atəĢkəs reji-
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mindən 14 il vaxt keçir və heç bir nəticə yoxdur. ĠrəliləyiĢin 
olması müsbət əlamətdir. Amma nəticə olmayan halda bu 
irəliləyiĢin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz danыĢıqlarda hələ 
ki, iĢtirak etmək fikrindəyik. Ermənistanın yeni rəhbər-
liyinin mövqeyi bizim üçün hələ ki, tam aydın deyil. Bəzi 

məqamlarda ümidverici fikirlər səslənir, bəzi hallarda yenə 
də köhnə mövzular ortaya atılır. Nəzərə alsaq ki, Ermə-

nistanda indi ictimai-siyasi vəziyyət sabit deyil, bəlkə bu da 
təbiidir. Yəqin ki, yeni rəhbərliyə müəyyən bir vaxt lazımdır 
ki, cəmiyyətdə sabitlik yaransın və ondan sonra daha da 
cəsarətli addımlar atılsın. 

Ermənistan tərəfindən əgər cəsarətli addımlar atılmasa, 
münaqiĢə heç vaxt öz həllini tapa bilməz. Azərbaycandan isə 
güzəĢt tələb etmək əsassızdır. Biz bütün mümkün güzəĢtləri 
etmiĢik, Dağlıq Qarabağa gələcəkdə ən yüksək muxtariyyət 
statusunu verməyə hazırıq. Bundan böyük güzəĢt ola bilməz. 
Buna bənzər baĢqa münaqiĢələrdə bu barədə söhbət getmir. 

Erməni əhalisinin tam əksəriyyəti Dağlıq Qarabağa digər 
bölgələrdən köçürülübdür və qonaq kimi gəlmiĢdilər. Buna 
baxmayaraq, biz onlara muxtariyyət verməyə hazırıq. Ermə-

nistanda yaĢayan azərbaycanlılara muxtariyyətmi veriliб? 
Orada bir nəfər də azərbaycanlı qalmamıĢdır. Hamısını 
sürgün etdilər və etnik təmizləmə siyasəti apardılar. Nəinki 

Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda və ətraf bölgələrdə дя. 
Baxmayaraq ki, Qərbi Azərbaycan – indiki Ermənistan əra-
zisi Azərbaycan torpağıdır və tarixən də belə olubdur. Ona 
görə bizdən əlavə güzəĢt tələb etmək, sadəcə olaraq danı-

Ģıqlara zərbə vurmaqdır. Bizim mövqeyimiz açıqdır, bəllidir. 
Bu, dəfələrlə bəyan edilibdir və biz bu mövqedən geriyə bir 

addım  да atmayacağıq. Gözləyirik ki, qarĢı tərəf – iĢğalçılıq 
siyasəti, azərbaycanlılara qarĢı etnik təmizləmə siyasəti 
aparan tərəf, nəhayət ki, beynəlxalq hüquq normalarına 
riayət edəcək və torpaqlarımızdan öz xoĢu ilə çıxacaqdır. 
Əks-təqdirdə istənilən vasitəyə əl atmaq olar. Azərbaycanın 
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tam haqqı var, bütün hüquqi əsaslar var və qarĢı tərəf də 
bunu bilir və bilməlidir. 

Mən bu gün bölgədə bizimlə rəqabət aparmaq iqti-
darında olan ikinci dövlət görmürəm, nəinki o da ola 
problemlər içində çabalayan Ermənistan. Bizim həm iqtisadi 

potensialımız onlardan qat-qat üstündür, həm də hərbi 
gücümüz. Bölgədə siyasi proseslər bizim xeyrimizə gedir və 
biz bu siyasəti davam etdirəcəyik. Ancaq bununla bərabər, 
bir də demək istəyirəm ki, bizim haqq iĢimizi, ədalətli 
mövqeyimizi daha da gücləndirmək üçün bütün ölkələrdə, 
səfirliyimiz olan ölkələrdə mütəmadi qaydada bu məsələ 

qaldırılmalıdır. Müxtəlif forumlar keçirilməlidir. 
Bir müddət bundan əvvəl mən göstəriĢ vermiĢdim ki, 

müxtəlif ölkələrdə sərgilər keçirilsin, Xocalı soyqırımı haq-
qında məlumat daha da dolğun verilsin. Müxtəlif konfrans-
lar keçirilməlidir. Ġndi Azərbaycanın iqtisadi imkanları var. 
Xarici ĠĢlər Nazirliyinin büdcəsi də ildən-ilə artır və nə qədər 

lazımdırsa biz bunu artıracağıq ki, Azərbaycanın haqq iĢi 
dünya birliyinə çatdırılsın, dünya ictimai rəyində tam Ģəkildə 
ədalətli yanaĢma üstünlük əldə etsin. Bu bizə lazımdır, həm 
danıĢıqların davam etdirilməsi üçün, həm də ki, əgər danı-

Ģıqlar dayansa, baĢqa tədbirlərin görülməsi üçün. Bunlar 
səfirlər və səfirliklər qarĢısında duran əsas vəzifələrdir. 

Bildiyiniz kimi, bizim xarici siyasətimiz çox açıqdır, 
çevikdir. Biz ikitərəfli formatda çox uğurlu xarici siyasət 
aparırıq. Mənim son beĢ ilə yaxın müddətdə çoxsaylı xarici 
rəsmi və qeyri-rəsmi, iĢgüzar səfərlərim olubdur. Xarici 
dövlət və hökumət baĢçılarının Azərbaycana səfərləri olub-
dur və bu davam edir. Azərbaycan son illər ərzində bölgə 

üçün, dünya üçün çox əhəmiyyətli ölkəyə çevrilibdir və biz 
ikitərəfli münasibətlərimizi bundan sonra da gücləndirə-

cəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim siyasətimiz səmi-
midir. Bizim bəyanatlarımız və bizim əməllərimizlə bunlar 
arasında heç bir fərq yoxdur və auditoriyadan, yaxud da ki, 
səfər etdiyim ölkədən asılı olmayaraq bütün məsələlərlə – 



 179 

istər daxili məsələ, istər xarici, istər münaqiĢələr, istər 
dünyada narahatlıq doğuran məsələlərlə bağlı Azərbaycanın 
mövqeyi birmənalıdır. Biz bütün ölkələrlə ikitərəfli formatda 
qarĢılıqlı maraq, qarĢılıqlı hörmət, bir-birimizin iĢinə qarıĢ-

mamaq prinsiplərini üstün tuturuq və görürük ki, hətta bəzi 

hallarda bir-biri ilə o qədər də yaxın münasibəti olmayan 
ölkələrlə də Azərbaycanın münasibətləri yaxĢıdır. 

Mən bunu əvvəllər də demiĢəm, bu gün də demək is-
təyirəm ki, Azərbaycan qarĢıdurma məkanına, rəqabət mə-

kanına çevrilməyəcəkdir. Azərbaycan əməkdaĢlıq üçün gözəl 
bir ölkədir. Azərbaycan dünyada əməkdaĢlıq üçün, iĢbirliyi 

üçün, iqtisadi layihələr üçün, sosial məsələlərin həlli üçün və 
dünyada sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsi üçün 
əvəzolunmaz rol oynayır. Bizim təcrübəmiz, bizim siya-
sətimiz göstərir ki, əgər ölkə müstəqil siyasət aparırsa, öz 
milli maraqlarını müdafiə edirsə, bəzi hallarda bu hansısa 
baĢqa ölkələrin maraqları ilə üst-üstə düĢməyə də bilər, bu 

da təbiidir, bu mövqe hörmətə malik olacaqdır. Mən deyə 
bilmərəm ki, hamı bizim siyasətimizi bəyənir və qarĢımıza 
belə məqsəd də qoymamıĢıq. Amma hamı bizə hörmət edir. 
Bilirlər ki, əgər Azərbaycan hansısa təĢəbbüsü irəli sürübsə, 
hansısa bəyanatı veribsə, bunun arxasında dayanacaqdır. 
Bizim siyasətimizdə konyunktura meyilli heç bir məqam 

yoxdur. Yaxud da ki, qeyri-səmimi, ləyaqətsiz addımlar 
yoxdur. Biz öz milli maraqlarımızı müdafiə edirik. Belə də 
olmalıdır və biz bütün ölkələrlə münasibətləri, bir də demək 
istəyirəm ki, qarĢılıqlı maraqlar və qarĢılıqlı hörmət əsasında 
qurmuĢuq. Mən sizə deyə bilərəm ki, bu siyasət dünyada 
böyük rəğbətlə qarĢılanır. Hətta bəzi hallarda, qeyri-rəsmi 

söhbətlərdə sual verilir, necə olub ki, Azərbaycan öz maraq-
larına güzəĢt etmədən bütün ölkələrlə normal münasibətlər 
yarada bilibdir. 

Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bir də demək istəyirəm ki, 
bizim siyasətimiz birmənalıdır və açıqdır. Azərbaycan xal-

qının maraqları hər Ģeydən üstün olmalıdır. 
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Səfirlər də öz növbəsində bu münasibətləri daha da zən-
ginləĢdirməlidirlər. Onlar müxəlif ölkələrdə yaĢayırlar, ölkə-

lərin problemlərini də, imkanlarını da yaxĢı bilirlər və elə 
etməlidirlər ki, bütün ölkələrlə bizim münasibətlərimiz daha 
konkret xarakter daĢısın. Siyasi sahədə bizim heç bir 

problemimiz yoxdur. Biz elə etməliyik ki, iqtisadi, sosial, 
mədəni sahələrdə də münasibətlər güclənsin. 

Beynəlxalq təĢkilatlarla bağlı olan məsələlər haqqında 
nazir öz çıxıĢında söylədi. Mən bir də demək istəyirəm ki, 
bizim son illər ərzində beynəlxalq təĢkilatlarda uğurlu 
siyasətimiz konkret, praktik nəticələrə gətirib çıxarıbdır. 

Onları sadalamaq üçün çox vaxt lazımdır, yəqin ki, bu müĢa-
virədə bunlar müzakirə olunacaq. Mən mart ayında BMT-nin 
BaĢ Məclisində iĢğal olunmuĢ torpaqlarda vəziyyətlə bağlı 
qətnamənin qəbul olunmasını qeyd etmək istəyirəm. Bu 
doğrudan da bizim böyük siyasi və diplomatik qələbəmizdir. 
Biz bir neçə il idi ki, bu qələbəyə doğru irəliləyirdik. Bu 

qətnamənin qəbul olunması üçün çox böyük iĢlər görülübdür. 
Ġctimaiyyət təbii ki, bunun son nəticəsini görür. Görür ki, artıq 
səsvermədə Azərbaycan böyük üstünlüklə qələbə qazanıb. 
Amma bunu təmin etmək üçün nə qədər böyük səylər 
göstərilibdir. Əlbəttə ki, bunu hamı bilə bilməz. Bu qətnamə 
artıq digər beynəlxalq təĢkilatlara da öz təsirini göstərir. Bu 

yaxınlarda Avropa ġurası tərəfindən qəbul edilmiĢ sənəddə 
artıq BMT BaĢ Məclisindəki sənədə istinad edilir və bunun 
əhəmiyyəti haqqında sizə йенидян deməyə ehtiyac yoxdur. Siz 
bunu yaxĢı anlayırsınız. Bu onu göstərir ki, məqsədyönlü 
siyasət və düĢünülmüĢ addımlar nəticəyə, uğura gətirib çıxarır. 
Digər beynəlxalq təĢkilatlarla da münasibətlərimiz bizi qane 

edir. Biz bəzi beynəlxalq təĢkilatlar qarĢısında ora üzv olarkən 
üzərimizə öhdəliklər götürmüĢük. Məsələn, Avropa ġurasına 
üzv olarkən götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetiririk. Biz o 
təĢkilata könüllü daxil olmuĢuq. Heç kim bizi ora dartmayıb, 
heç kim bizi məcbur etməyib ki, biz ora üzv olaq. Üzv olduq və 



 181 

biz istəyirik ki, Avropanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrində mövcud 
olan müsbət təcrübə Azərbaycanda da tətbiq edilsin. 

Avropa ġurası bildiyiniz kimi, daha çox demokratiya, 
insan haqları məsələləri ilə məĢğuldur və son 7 il ərzində bu 
istiqamətdə Azərbaycan çox böyük bir yol keçibdir. Azər-

baycanda demokratikləĢmə prosesləri, insan haqlarının 
qorunması iĢində atdığımız addımlar ölkəmizi daha da 
zənginləĢdirir və gücləndirir. Bəzi hallarda siz də bunu yaxĢı 
bilirsiniz ki, bizə qarĢı ikili standartlar siyasəti aparılır və 
bunun səbəбləri də aydındır. Nə üçün bu belədir, bunun 
tarixi səbəbləri nədən ibarətdir? Əlbəttə, tarixi səbəbləri var. 

Azərbaycanın müstəqil siyasəti deyə bilmərəm ki, hamının 
xoĢuna gəlir və biz buna hazır olmalıyıq. Avropa ġurası 
Parlament Assambleyasında son sessiyalarda Azərbaycanla 
bağlı məsələ müzakirə olunarkən Avropa deputatları de-
miĢdilər ki, Azərbaycan cəmi 7 ildir ki, təĢkilatın üzvüdür, nə 
üçün 8-ci dəfə Azərbaycan məsələsi müzakirə olunur? Nə 

üçün Azərbaycanla bərabər, yaxud da ki, hətta ondan daha 
əvvəl təĢkilata üzv olmuĢ MDB ölkələri belə böyük diqqətə 
malik deyillər? Nə üçün? Biz bu sualları qarĢı тяряфя, yəni 
bizim tərəfdaĢlara açıq Ģəkildə дейирик və predmetli da-
nıĢıqlar nəticəsində görürük ki, bizim əsaslı iradlarımıza, 
əsaslı narahatlığımıza tutarlı cavab ala bilmirik. Bəzi 

hallarda bizim həmkarlarımız razılaĢmağa məcbur olurlar 
ki, bəli, dünyada ikili standartlar var və biz bunu bilirik. 
Azərbaycan cəmiyyəti də bunu bilir. Bizə qarĢı bəzi hallarda 
əsassız hücumlar, tənqidlər bütün Azərbaycan xalqını da, 
bizi də üzür. Çünki bu hücumlar əsassızdır. 

Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər Ģey kamil deyil. 

Hansı cəmiyyətdə hər Ģey mükəmməldir? Ən inkiĢaf etmiĢ 
ölkələrdə, özünü demokratiya simvolu adlandıran ölkələrdə 
məgər hər Ģey demokratik əsaslarla həll olunur? Əlbəttə ki, 
yox! Bu gün qloballaĢma dövründə, internet dövründə heç 
bir Ģeyi gizlətmək mümkün deyil və insanlar hər Ģeyi 
görürlər. Biz sadəcə olaraq, bunu nəzərə almalıyıq. Amma 
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biz öz siyasətimizdən, milli maraqlarımızın müdafiəsi prin-
siplərindən bir addım да geri çəkilməyəcəyik. Qoy bizi nə 
qədər istəyirlər tənqid etsinlər, qoy nə qədər istəyirlər Azər-
baycanı ləkələməyə çalıĢsınlar. Onsuz da Azərbaycan xalqı, 
Azərbaycan cəmiyyəti ölkədə gedən bütün müsbət dəyiĢik-

likləri görür və bunu dünya birliyi də görür. Sadəcə, istərdik 
ki, bəzi təĢkilatlarda bu riyakar siyasət artıq keçmiĢdə qal-
sın. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Bizə qarĢı bir təzyiq me-
xanizmi kimi, bu iĢləmir. Bunu hamı da görür. Bizə təzyiq 
etmək mümkün deyil. O təzyiq cəhdləri sadəcə olaraq, 
münasibətlərin gərginləĢməsinə gətirib çıxarır və əgər bir 

neçə il bundan əvvəl biz, sadəcə olaraq, buna reaksiya 
vermirdik, yaxud da ki, susurduqса, bu gün biz susmuruq. 
Bu gün biz sözümüzü deyirik və əgər kimsə Azərbaycanın 
gözəl imicini ləkələmək istəyirsə, biz o tərəfə qarĢı mübarizə 
aparacağıq. Bizim gücümüz də var, imkanlarımız da! 

Sözün qısası, onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanla 

hesablaĢmaq lazımdır, Azərbaycanla əməkdaĢlıq etmək la-
zımdır, Azərbaycanla yaxĢı münasibətlər qurmaq lazımdır. 
Necə ki, biz bütün ölkələrlə və beynəlxalq təĢkilatlarla yaxĢı 
münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıyıq. Hesab edirik ki, 
bizə də adekvat münasibət olacaq. O halda ki, münasibət 
adekvat olmayacaq, onda bizdən də heç kim inciməsin. 

Bizim münasibətimiz də eyni olacaqdır. 
Siz səfirlərsiniz və siz 47 ölkədə öz fəaliyyətinizi göstərirsiniz. 

Təbii ki,  iĢlədiyiniz ölkələrdə Azərbaycanla o ölkələr arasında 
münasibətlərin inkiĢafı üçün çalıĢırsınız. Siz çalıĢdığınız 
ölkələrin daxili iĢляриnə qarıĢmırsınız. Təbii ki, qarıĢmırsınız, 
çünki Azərbaycanın siyasəti buna imkan verməz. Siz səfirliyə, 

onun statusuna xas olmayan təĢəbbüslər irəli sürmürsünüz. 
Əlbəttə ki, biz bütün ölkələrdən eyni münasibəti gözləyirik, eyni 
yanaĢmanı gözləyirik. Biz bütün ölkələrlə çox yaxĢı müna-
sibətlərin davam etdirilməsində maraqlıyıq, bunu istəyirik. 
Ancaq bu, qarĢılıqlı olmalıdır və Azərbaycana qarĢı əsassız, 
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bəzi hallarda təzyiq xarakterli addımları biz nə qəbul edə 
bilərik, nə də ki, buna göz yuma bilərik. 

Digər beynəlxalq təĢkilatlarla da münasibətlər davam 
edir. Biz Avropa Ġttifaqı ilə indi həm qonĢuluq siyasətin-
dəyik, qonĢuluq proqramındayıq, həm də enerji dialoqun-

dayıq. Bu qonĢuluq proqramı artıq iki ilə yaxındır ki, icra 
olunur. Ümid edirik ki, növbəti illərdə biz bu proqramın 
daha da konkret nəticələrini görəcəyik. Bir baĢlanğıc kimi, 
proqram, əlbəttə ki, müsbət hadisədir və o proqrama da biz 
könüllü qoĢulduq, yəni bu, məcburi xarakter daĢımırdı. Ona 
görə qoĢulduq ki, biz istəyirik Azərbaycanda bütün meyarlar 

Avropanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin müsbət meyarlarına 
uyğun olsun – istər iqtisadi azadlıqlarda, siyasi azadlıqlarda, 
istərsə də demokratik proseslərdə, sosial məsələlərin həllin-
də. Sirr deyil ki, Avropa Ġttifaqının inkiĢaf etmiĢ ölkələrində 
bu məsələlər yüksək səviyyədə həll olunub. Biz də bunu 
istəyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan müasir dövlətə çevril-

sin, bütün lazımi təchizatlar yaransın və insanlar daha da 
yaxĢı yaĢasınlar. Və hesab edirik ki, növbəti illərdə qonĢuluq 
siyasətində biz daha da konkret nəticələri görəcəyik. 

O ki qaldı enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə, mən hələ buna 
toxunacağam. Bu istiqamətdə Azərbaycan əməkdaĢlığa həmiĢə 
hazır olub və burada baĢlanmıĢ və bizim təĢəbbüsümüzlə icra 

olunan layihələr artıq bizim maraqlarımızı təmin edir və bizə 
dost olan ölkələrin maraqlarına xidmət edir. 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı ilə bizim münasibətlərimiz 
güclənir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda müxtəlif tədbirlər 
keçirilir. Ġslam aləmi ilə bizim münasibətlərimiz çox sürətlə 
inkiĢaf edir və bu məni çox sevindirir. Biz elə etməliyik ki, 

bütün beynəlxalq təĢkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyək, 
islam həmrəyliyini gücləndirək və bizim üçün dost olan 
ölkələrlə münasibətlərimizi bütün istiqamətlərdə davam etdi-
rək. Azərbaycan Ġslam Konfransı TəĢkilatı çərçivəsində çox 
vacib rol oynayır və bu rolu oynamağa davam edəcəkdir. 
MDB, GUAM, NATO, Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq 
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TəĢkilatı, ĠƏT – bütün bu təĢkilatlarla da bildiyiniz kimi, biz 
əməkdaĢlıq edirik və onların tədbirlərində fəal iĢtirak edirik. 

Ġndiki zəmanədə bildiyiniz kimi, enerji təhlükəsizliyi 
məsələləri ön plana çıxır. Bu, beynəlxalq təĢkilatların gündə-

liyindədir və bütövlükdə dünyada müzakirə olunan mövzu-

lardan biridir, bəlkə də ən önəmli mövzudur. Çünki bu gün 
enerji təhlükəsizliyi ölkələrin əslində milli təhlükəsizliyi 
deməkdir. Azərbaycan bu istiqamətdə uzun illərdir ki, öz 
töhfəsini verir. Ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 
baĢlanmıĢ və bu gün uğurla davam etdirilən Azərbaycanın 
neft strategiyası nəinki ölkəmizi tamamilə yeniləĢdiribdir,  

bölgədə bizim imkanlarımızı gücləndiribdir və bizim 
müttəfiqlərimizin sayının artırılmasında önəmli rol oynayıb-
dır. Enerji təhlükəsizliyi, enerji diplomatiyası – bütün bunlar 
yəqin ki, növbəti illərdə də  дцнйанын диггят мяркязиндя duran 
vacib məsələlərdən biri olacaqdır. Bizim enerji potensialımız 
dünya birliyinə bəllidir. Biz artıq çox böyük neft və qaz hasil və 

ixrac edən ölkəyə çevrilirik. Bu il Azərbaycanda neft hasilatı 50 
milyon tondan çox olacaqdır. Qaz hasilatı haradasa, 20 mil-
yard kubmetrə yaxın olacaqdır. Bizim zəngin neft-qaz yataq-
larımız 100 ildən sonra da Azərbaycanın maraqlarını təmin 
edəcək və bizim ixrac potensialımızın davam etdirilməsinə im-
kan yaradacaqdır. Bizim neft kəmərlərimiz 3 istiqamətə Azər-

baycan neftini daĢıyır. Biz indi yeni layihələr üzərində iĢləyirik. 
Bakı–Ceyhan, Bakı–Supsa, Bakı–Novorossiysk – bütün 

bu kəmərlər iĢlək vəziyyətdədir. Təmirdə olan Bakı–Supsa 
neft kəməri yəqin ki, bir-iki aydan sonra yenə fəaliyyətə 
baĢlayacaqdır. Biz Odessa–Brodı layihəsi üzərində iĢləyirik. 
«ġahdəniz» qaz layihəsi uğurla davam етдирилир. Bizi qonĢu 

ölkələrlə bağlayan dörd qaz kəməri var. Bəlkə dünya icti-
maiyyəti bu barədə o qədər də böyük bilgilərə malik deyildir. 
Hesab edilirdi ki, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərindən 
baĢqa kəmərlər yoxdur. Bu belə deyildir. Əlbəttə ki, Bakı–
Tbilisi–Ərzurum газ кямяри bizim böyük tarixi nailiyyə-

timizdir. Azərbaycan qazı artıq bu gün Avropa Иттифагы 
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məkanına daxil edilibdir. Bu, tarixi bir hadisədir. Amma 
bununla bərabər, bizi Gürcüstanla birləĢdirən digər qaz 
kəmərimiz var. Biz indi onu bərpa etmiĢik, bütün təmir iĢləri 
aparılır və eyni zamanda, o kəmər vasitəsilə Gürcüstana qaz 
ötürülür. Bizi Rusiya ilə bağlayan qaz kəmərimiz var. O da 

hər iki istiqamətə iĢləyə bilər və bu barədə də söhbətlər 
aparılır. Ölkəmizi Ġranla bağlayan qaz kəmərimiz var. O qaz 
kəməri vasitəsilə bu gün Ġranla mübadilə əməliyyatı aparılır. 
Ġran Naxçıvana, biz isə Astaradan Ġran ərazisinə qaz 
ötürürük. Yəni bu dörd kəmərin hamısı iĢlək vəziyyətdədir 
və bu dörd kəmər imkan verir ki, biz öz qazımızı istənilən 

istiqamətə, istənilən həcmdə nəql edək. Enerji ehtiyatlarının 
Ģaxələndirilməsi məsələləri budur. Bu gün istehlakçılar 
Ģaxələndirmə haqqında düĢünürlər və hesab edirlər ki, hələ 
bu istiqamətdə iĢləmək lazımdır. Amma bu, istehsalçılar 
üçün də az əhəmiyyət daĢımır. Əgər bizim 7 neft-qaz kəmə-

rimiz olmasaydı, vəziyyətimiz indiki kimi ola bilməzdi. Da-

nıĢıqlarda bizim mövqeyimiz möhkəm ola bilməzdi. Bütün 
kəmərləri iĢlək vəziyyətdə saxlamağımız bizim milli maraq-
larımıza uyğun gəlir. Əlbəttə, hər bir baĢqa ölkə kimi, Azər-
baycan özü üçün ən məqbul, ən əlveriĢli variantları seçib və 
seçəcəkdir. Bu bir variant da və йа çox variant da ola bilər. 

Yəni bu gün bizim qarĢımızda duran bütün enerji məsə-

lələrini uğurla icra etdik. Demək olar ki, Heydər Əliyev neft 
strategiyası zəfər çalıbdır. Azərbaycanın bugünkü imkanları 
bu strategiyanın təntənəsidir. Əlbəttə ki, bundan sonra daha 
da rahat formada, tələsmədən və maksimum mənfəət əldə 
etmək Ģərti ilə – mənfəət dedikdə, burada təkcə iqtisadi 
mənfəətdən söhbət getmir – biz bu iĢləri davam etdirəcəyik. 

Bizimlə əməkdaĢlıq etmək istəyənlərin sayı artır. Dünyada 
və bölgədə bizim qazımıza tələbat artır və biz müxtəlif 
ölkələrlə bu münasibətləri sadəcə olaraq, qarĢılıqlı maraqlar 
əsasında həll etməliyik. Bizim qaz ehtiyatlarımız  minimum 
2 trilyon kubmetrdir ki, bu da bizə 100 ildən çox müddətə 
kifayət edəcəkdir. Bir daha demək istəyirəm ki, enerji siya-
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sətimiz bundan sonra da Azərbaycanın milli maraqlarına, 
iqtisadi və siyasi maraqlarına xidmət edəcəkdir. Biz bu gün 
iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik. Heç bir kreditdən 
asılı deyilik, əksinə, biz kreditlər veririk. 

Ġqtisadi müstəqillik imkan verir ki, biz müstəqil siyasət 

aparaq. Əgər biz iqtisadi cəhətdən kimdənsə asılı olsaydıq, 
müstəqil siyasət apara bilərdikmi? Əlbəttə ki, yox! Сюзсцз ки,  
bizi hansısa təĢəbbüslərə, hansısa istiqamətə yönəltmək, sövq 
etmək istəyən tərəflər daha da fəal olacaqlar. Ancaq 
Azərbaycana heç bir iqtisadi yardım lazım deyil. Məsələn, 
biz Avropa Ġttifaqı ilə əməkdaĢlıq edirik və inteqrasiya siya-

sətimizi davam etdiririk. Ona görə yox ki, biz Avropa Ġtti-
faqından nəsə umuruq, nəsə gözləyirik. Yox, bizə heç nə 
lazım deyil. Bilirsiniz ki, Avropa Ġttifaqının yeni üzvləri 
təĢkilatdan böyük məbləğdə – milyardlarla dollar vəsait 
alırlar. Bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Ona görə bu, imkan 
verir ki, biz müstəqil siyasi xətt aparaq və aparırıq – istər 

daxili, istər xarici siyasətdə, istər enerji diplomatiyasında – 
bütün istiqamətlərdə. Azərbaycan bəlkə də nadir ölkələrdən 
biridir ki, xarici siyasətimiz tam Ģəkildə müstəqildir. Mən 
bunu dəfələrlə demiĢən, bir daha demək istəyirəm, 
müstəqillik o deməkdir ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin. 

Biz müstəqillik arzusu ilə yaĢamıĢdıq. Nəsillər müstəqillik 

arzusu ilə yaĢamıĢdılar. 1918-ci ildə qısa müddət ərzində 
müstəqillik əldə edildi və deyə bilmərəm ki, o vaxt Azər-
baycan tam Ģəkildə müstəqil siyasət apara bilərdi. O vaxt 
mövcud vəziyyət hamımıza tarixdən yaxĢı bəllidir. Demək 
olar ki, Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmaq imkanları 
çox məhdud idi. 1918-ci ildə Azərbaycan öz dövlətini elan 

edəndə qərarlar baĢqa ölkələr tərəfindən qəbul edilirdi və 
verilirdi. Bizim o vaxtkı bədbəxtliyimiz də məhz onda idi ki, 
o vaxt bu qərarları verən tərəflər sonra o qərarlarından geri 
çəkilмиш və nəticədə Azərbaycan öz müstəqilliyini itirmiĢdi. 
Ondan sonra biz baĢqa ölkənin tərkibində yaĢadıq. Biz bu 
gün müstəqilik. Bu bizim ən böyük sərvətimizdir. Müstəqil 
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olmaq öz xalqının maraqlarına qulluq etməkdir, öz müstəqil 
siyasətini aparmaqdır. Biz bunu edirik və edəcəyik. 

Mən görürəm, bizim belə açıq siyasətimiz, prinsipial 
mövqeyimiz bəzi hallarda kimisə qıcıqlandırır. Ancaq nəticə 
etibarilə güclü və müstəqil Azərbaycan bizim dostlarımız 

üçün də çox böyük imkanlar açır. Çünki hamı artıq dəqiq 
bilir ki, bizim mövqeyimizdə konyunktura naminə heç bir 
dəyiĢiklik olmayacaqdır. Bizim mövqeyimizdə dəyiĢiklik 
ancaq o halda ola bilər ki, bu, Azərbaycan dövlətçiliyinin 
möhkəmlənməsi və Azərbaycan xalqının daha da yaxĢı 
yaĢaması üçün zəruridir. Hansısa xarici amillər bizim 

siyasətimizə təsir edə bilməz. Bunu artıq hamı gözəl anlayır. 
Bir daha demək istəyirəm ki, söylədiyim bütün məsələlər 
nəinki xarici siyasət prioritetləridir, daxildə gedən proseslərə 
də böyük təsir göstərir. Xarici siyasət daxili siyasətin 
davamıdır. Biz daxildə bütün imkanlarımızı səfərbər edə 
bilmiĢik. Biz dördüncü ildir ki, iqtisadi inkiĢaf baxımından 

dünyada ən sürətlə inkiĢaf edən ölkəyik. Ġkinci belə ölkə 
yoxdur ki, üç il ərzində iqtisadiyyatı 96 faiz artsın. Əgər 
varsa, qoy desinlər. Əgər ikinci belə ölkə varsa ki, üç il 
ərzində yoxsulluq 49 faizdən 16 faizə düĢübdür, qoy desinlər. 

650 min iĢ yeri açılıbdır. Bütün ölkədə quruculuq-abadlıq 
iĢləri gedir. Bütün cəmiyyət ruh yüksəkliyi ilə yaĢayır. Budur 

Azərbaycanın reallıqları. 
Ona görə də «Azərbaycanda o düzgün deyil», «bu iĢ yaxĢı 

aparılmır», «orada qüsur var» deyянlər geдиб bir güzgüyə 
baxsınлар, öz ölkəляриnə nəzər salsınлар. Yəni bir daha demək 
istəyirəm ki, son müĢavirədən keçən dövr ərzində bizim bu 
məsələlərlə bağlı mövqeyimiz daha da sərt və daha da 

birmənalı olubdur. Biz, əlbəttə ki, diplomatik qaydalara 
riayət edirik və siz səfirlər də bunu etməlisiniz. Amma o 
halda ki, bizə qarĢı diplomatik münasibət göstərilir. O halda 
ki, bu göstərilmir, mən sizə deyirəm, baxmayaraq ki, dip-
lomatsınız, siz də eyni qaydada cavab verməlisiniz. Heç 
kimin ixtiyarı yoxdur ki, Azərbaycanın daxili iĢinə qarıĢsın, 
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bizə məsləhət versin, bizə mühazirə oxusun. Biz bu haqqı 
heç kimə verməmiĢik və heç bir ölkənin qarĢısında öhdəlik 
götürməmiĢik. Yenə deyirəm, beynəlxalq təĢkilatlara üzv 
olarkən öhdəlik götürmüĢük və onu yerinə yetiririk. Əgər 
bizim orada olmağımız kiməsə sərf eləmir, gəlиб desinlər. Biz 

beynəlxalq təĢkilatda olmasaq nə olacaq? Azərbaycan 
batacaqmı? Azərbaycan ən ağır vəziyyətdə olanda – 1993-cü 
ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə kim gəlib bizə arxa 
olub, kim bizə kömək edib? Bizim pulumuz olmayanda, 
bizim iqtisadiyyatımız dağılanda – sənaye istehsalı tamamilə 
tənəzzülə uğramıĢdı, xaos, böhran, vətəndaĢ müharibəsi 

hökm sürürdü və iqtisadiyyat iflic olmuĢdu – kimsə gəlib 
bizə məsləhət veribmi? Xəzinədə bir manat pul olmayanda 
kimsə ora bir manat qoyub ki, indi gəlib bizim imkan-
larımıza nəzarət etsin? Bizim öz iĢimizdir. Biz neft gəlir-
lərinin idarə olunmasında ən Ģəffaf mexanizm icad etmiĢik. 
BMT buna görə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu mü-

kafatla təltif edibdir. Biz özümüz bilirik necə yaĢamalıyıq, 
özümüz bilirik ölkəmizi necə idarə etməliyik. Biz deyəndə, 
mən Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Çünki Azər-
baycan xalqının qərarı ilə mən bu gün bu vəzifədəyəm və sizi 
də mən təyin etmiĢəm. Azərbaycan hakimiyyətinin mənbəyi 
Azərbaycan xalqıdır. Əgər kimsə Azərbaycan xalqına, 

Azərbaycan dövlətinə qarĢı pis fikirdə olsa, biz amansız 
mübarizə aparacağıq, öz müstəqilliyimizi, öz müstəqil siya-
sətimizi qorumaq üçün, Azərbaycan xalqının maraqlarını 
təmin etmək üçün və Azərbaycanın inkiĢafı üçün. Budur əsas 
prinsiplər. Hər bir ölkənin uğurunun təməlində müəyyən 
prinsiplər dayanır. O da heç də hər zaman iqtisadi amillərlə, 

yaxud da ki, enerji ehtiyatları ilə ölçülmür. O prinsiplər 
ölkəni ölkə edir, müstəqilliyi gücləndirir və ölkə qarĢısında 
yeni üfüqlər açır. Bunlar dövlətçilik, müstəqillik və rifah 
prinsipləridir. 

Mən hesab edirəm ki, bir neçə gün ərzində keçiriləcək 
müĢavirə sizin üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır, burada 
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müxtəlif qurumların nümayəndələri çıxıĢ edəcək və sizin 
üçün yeni informasiya verəcəklər. Əminəm ki, sizin gələcək 
fəaliyyətiniz üçün bu çox lazımlı olacaqdır. Bir daha demək 
istəyirəm ki, siz – Azərbaycan dövlətini təmsil edən insanlar – 
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etməlisiniz, Azərbaycanın milli 

maraqlarını müdafiə etməlisiniz və iĢlədiyiniz ölkələrlə 
münasibətlərin daha da yaxĢı inkiĢaf etməsinə çalıĢmalısınız. 
Bütövlükdə mən bizim diplomatik nümayəndələrin fəaliy-
yətindən razıyam, bunu bəyənirəm, sadəcə olaraq, öz söz-
lərimi deməklə sizi bu iĢlərdə daha da fəal olmağa çağırıram. 

Sağ olun. 
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PAKĠSTAN SENATININ XARĠCĠ ƏLAQƏLƏR 

DAĠMĠ KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ MÜġAHĠD 

HÜSEYN SƏĠDĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Президент сарайы 
 

8 iyul 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyu-

lun 8-də Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Daimi Komitəsinin 
sədri Müşahid Hüseyn Səidin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Senator Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf və Baş nazir 
Yusuf Raza Gillaninin salamlarını prezident İlham Əliyevə 
çatdırdı. O, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin hər-

tərəfli inkişaf etdiyini, Pakistan və Azərbaycan xalqları ara-
sında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndiyini bildirdi. Mü-

şahid Hüseyn Səid Azərbaycan prezidentinin Pakistana səfəri 
zamanı etdiyi çıxışın çox böyük maraqla qarşılandığını vur-
ğuladı. Qonaq qeyd etdi ki, ölkələrimizin parlamentlərarası 
əməkdaşlığının genişlənməsi ikitərəfli münasibətlərimizin daha 

da inkişafı işinə öz töhfəsini verir. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Pakistan arasında 

əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etməsindən məmnunluğunu 
ifadə etdi, ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
uğurla əməkdaşlıq etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı Pa-
kistan Senatının Xarici Əlaqələr Daimi Komitəsinin sədrinin 

ölkəmizə bu səfərinin həm parlamentlərarası əməkdaşlığın, 
həm də ikitərəfli münasibətlərimizin daha da dərinləşməsi 
baxımından əhəmiyyətini qeyd etdi. 
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Prezident İlham Əliyev Pakistan prezidenti Pərviz Müşər-
rəfin və Baş nazir Yusuf Raza Gillaninin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını Pakistanın 
dövlət başçısına və Baş nazirə çatdırmağı xahiş etdi. 
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«QARABAĞ» YÜK GƏMĠSĠNĠN ĠSTĠSMARA 

VERĠLMƏSĠ  MƏRASĠMĠ  
 
Bakı buxtası 
 
8 iyul 2008-ci il 
 
İyulun 8-də Yaxt-klubun yerləşdiyi Bakı buxtasında 

«Qarabağ» yük gəmisinin istifadəyə verilməsi mərasimi ol-

muşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir. 
Dövlətimizin başçısını Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyinin rəisi Aydın Bəşirov qarşıladı. Sonra gəminin 
kapitanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məruzə etdi. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə gəminin yük göyərtəsinə 
baxdı. Sonra üst qatdakı göyərtədə gəminin kayutları, heyətin 
istirahət salonu, yeməkxana ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, Xorvatiyanın Pula tərsanəsində inşa 
olunmuş gəmi öz göyərtəsinə əvvəlki gəmilərdən fərqli olaraq 

28 yox, 52 dəmiryol vaqonu götürə bilir. 
Bu gəmidən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını 

qoyduğu TRASEKA nəqliyyat dəhlizində yükdaşımada istifa-
də olunacaqdır. «Qarabağ» gəmisi Türkmənistanın Türkmən-
başı və Qazaxıstanın Aktau limanlarından Bakıya və əks 
istiqamətlərə yük daşıyacaqdır. 

Gəminin uzunluğu 154,5 metr, eni 17,5 metr, sürəti saatda 
14 dəniz milidir. Tam yükgötürmə qabiliyyəti 5985 tondur. 

Ən müasir naviqasiya avadanlığı ilə təchiz olunmuş gəmidə 
kompyuter idarəetmə sistemi quraşdırılmış, beynəlxalq kon-
vensiyaların tələblərinə uyğun olaraq yüksək səviyyədə təhlü-

kəsizlik tədbirləri görülmüşdür. 
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Vaqonlar gəmidə 2 göyərtəyə yüklənəcəkdir. Bunun üçün 
xüsusi lift quraşdırılmışdır. Gəmini 22 nəfərdən ibarət heyət 
idarə edəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı kapitan körpüsündə gəminin istifadəyə 
verilməsini bildirən fitin düyməsini basdı. 

Prezident İlham Əliyev «Qarabağ» gəmisinin kollektivinə 
uğurlar arzuladı. 
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MÜASĠR TĠPLĠ YOLÖTÜRÜCÜ VƏ TUNELĠN 

AÇILIġI  
 
10 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Bakı şəhərində 

nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006–2007-ci illər 
üçün  Tədbirlər Planыnыn təsdiq edilməsi  haqqında» 2006-cı il 

2 fevral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, paytaxtda inşa 
edilən 9 yol qovşağından daha biri – «Excelsior» mehmanxa-
nası dairəsində müxtəlif səviyyəli yol qovşağının ilkin mər-
hələsi iyulun 10-da istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində 
iştirak etmişdir. 

Yolötürücünün və tunelin açılışına toplaşan inşaatçılar 
prezident İlham Əliyevi böyük hörmət və ehtiramla qar-
şıladılar. 

Dövlətimizin başçısı yol qovşağı kompleksinin layihəsinə və 
sxemlərinə baxdı. 

Nəqliyyat  naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, 2006-cı 

il avqustun 4-də prezident İlham Əliyevin təməlini qoyduğu yol 
qovşağı kompleksini Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə «Ak-
kord» şirkətlər qrupu inşa edir. Kompleksə 4 yolötürücü ilə 
bərabər, 2 tunel daxildir. Həmin ərazidən keçən dəmir yolu 
körpüsü yenisi ilə əvəz edilir. 

İstifadəyə verilən yolötürücünün aşırım hissəsinin uzunluğu 

340 metr, eni 11,7 metr, yanaşma yolları ilə birlikdə ümumi 
uzunluğu 540 metrdir. Tunelin uzunluğu isə 220 metr, eni 11 metr, 
iki istiqamətdə yan yolların ümumi uzunluğu 2600 metrdir. 
Respublikamızda ilk dəfə olaraq bu yolötürücüdə avtomatik 
istilik sistemi quraşdırılmışdır. Temperatur mənfi 1 dərəcəyə 
enən kimi, istilik sistemi avtomatik işə düşür, müsbət 6 də-
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rəcəyə çatanda sistem dayanır. Yolötürücünün və tunelin giriş-

çıxışlarında təzyiqlə vurulan suyun fırlatdığı 8 qranit kürə 
qoyulmuşdur. 

Ərazidə 20 min kvadratmetr yaşıllaşdırma-abadlıq işləri 
aparılmış, ağac və gül kolları əkilmiş, 15 min kvadratmetr 

sahəyə asfalt döşənmişdir. Yolötürücüdə paslanmayan mate-
rialdan hazırlanmış 1560 metr məhəccər, 24 işıqlandırma 
dirəyi qoyulmuşdur. Tunelin və yolötürücünün inşasında qranit 
pиltələrdən istifadə olunmuşdur. Tikinti zamanı 600 yerli 
mütəxəssis üç növbədə çalışmışdır. 

Dövlətimizin başçısı yolötürücünün açılışını bildirən rəmzi 

lenti kəsdi, inşaatçıları təbrik etdi. 
Prezident İlham Əliyev yolötürücünü və tuneli gəzdi, işin 

keyfiyyəti ilə maraqlandı, kompleksin qalan hissəsinin yüksək 
səviyyədə inşası ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə yolötürücünün açı-

lışından xatirə olaraq hədiyyə təqdim edildi. 
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BELÇĠKA KRALI ƏLAHƏZRƏT II ALBERTƏ  
  
Əlahəzrət! 
Belçikanın milli bayramı – Kralın andiçmə günü mü-

nasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza Ģəxsən öz 

adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbrik-
lərimizi yetirirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan–Belçika münasibətlərinin, istər 
ikitərəfli qaydada, istərsə də Avrоatlantika strukturları çər-
çivəsində əməkdaĢlığımızın inkiĢafı bundan sonra da xalq-
larımızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir.  

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 
uğurlar, dost Belçika xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq 
arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  
 

ĠLHAM ƏLĠYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 10 iyul 2008-ci il 
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MĠSĠR ƏRƏB RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB MƏHƏMMƏD HÜSNÜ MÜBARƏKƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Misir Ərəb Respublikasının milli bayramı – Ġnqilab 
günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı Ģəxsən öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu gün Azərbaycan ilə Misir arasındakı ənənəvi dostluq 
və əməkdaĢlıq münasibətləri ardıcıl inkiĢaf yolundadır. 
Əminəm ki, dövlətlərarası münasibətlərimiz bir çox sahə-

lərdə qarĢılıqlı maraq doğuran səmərəli əməkdaĢlığımız üçün 
daim möhkəm zəmin olacaqdır. 

Bu xoĢ gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-
lar, dost Misir xalqına əmin-amanlıq və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 10 iyul 2008-ci il 
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KOLUMBĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ALVARO URĠBE VELESƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü müna-
sibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Kolumbiya arasında 
münasibətlər dostluq və əməkdaĢlıq məcrasında inkiĢaf edə-

cəkdir.  
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, xalqınıza 

sülh və tərəqqi arzulayıram.  
 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 10 iyul 2008-ci il 
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BĠBĠHEYBƏT ZĠYARƏTGAH KOMPLEKSĠNĠN 

ƏSASLI YENĠDƏNQURMA VƏ TĠKĠNTĠ 

ĠġLƏRĠNDƏN SONRA AÇILIġI  
 
12  iyul 2008-ci il 

 
Əsaslı yenidənqurma və tikinti işlərindən sonra Bibiheybət 

ziyarətgah kompleksi  iyulun 12-də istifadəyə verilmişdir. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir. 

IX əsrin yadigarı, müqəddəs qəbirlərin sayına görə islam 
dünyasının üçüncü ziyarətgahı sayılan Bibiheybətdə pey-
ğəmbər nəslinin 7-ci nümayəndəsi uyuyur. İmam Museyi Kazı-

mın qızı həzrəti Hökümə xanımın məzarı da bu ziyarətgah-
dadır. Sovet dövründə Azərbaycanın say-seçmə övladları ilə 
yanaşı, maddi-mədəniyyət abidələrimiz, o cümlədən xalqımı-

zın iman və inanc yeri olan Bibiheybət ziyarətgahı da repres-
siyaya məruz qalmışdır. 1934-cü ildə bolşeviklər bu müqəddəs 
ocağı darmadağın etməklə xalqımızın vicdan azadlığı hüqu-
quna ağır zərbə vurmuşlar. 

Azərbaycanın müasir tarixində müstəsna xidmətləri olan 
ulu öndər Heydər Əliyevin prinsipial mövqeyi, iradəsi, milli- 

mənəvi dəyərlərimizə dərindən bağlılığı sayəsində bu ziyarət-
gaha yenidən həyat verilmişdir. Ümummilli lider 1994-cü ilin 
martında Qurban bayramı günündə bu müqəddəs ocağı ziyarət 
etmiş, 1997-ci il iyulun 23-də, peyğəmbərin mövludu günündə 
burada yeni məscid kompleksinin bünövrəsini qoymuşdur. Bir 
il sonra, yenə də peyğəmbərin mövludu günündə məscidin əsas 

korpusunun açılış mərasimində iştirak etmişdir. 
Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalan və onu uğurla 

davam etdirən prezident İlham Əliyevin maddi-mədəniyyət 
abidələrimizin, müqəddəs ocaqlarımızın bərpası ilə bağlı imza-
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ladığı fərman və sərəncamlar, verdiyi tapşırıqlar sırasında 
Bibiheybət məscid kompleksinin genişləndirilməsi də əksini tap-
mışdır. Dövlətimizin başçısı 2005-ci ilin oktyabrında və 2007-ci 
ilin dekabrında buranı ziyarət edərkən fikirlərini bölüşmüş, 
tövsiyələrini vermişdir. Bununla da müsəlman dünyasının müqəd-

dəs ziyarətgahlarından olan Bibiheybət məscidinin inşası sürət-
ləndi. Prezident İlham Əliyev tikintinin gedişini daim diqqətdə 
saxlamış, qarşıya çıxan problemlər dərhal həll olunmuş, qısa 
müddətdə bu müqəddəs ocaq tanınmaz dərəcədə dəyişmiş, nəfis 
və möhtəşəm görkəm almışdır. 

Açılış mərasiminə gələn prezident İlham Əliyev yolüstü 

Bibiheybət buxtasında aparılan ekoloji tədbirlərlə tanış oldu. 
Neft mədənlərinin yerləşdiyi həmin ərazi uzun müddət 

təmizlənmədiyindən, burada heç bir əsaslı ekoloji tədbir 
həyata keçirilmədiyindən Bibiheybət buxtasında acınacaqlı 
vəziyyət yaranmışdı. Ətraf ərazi çirklənmiş, torpaq yararsız 
hala düşmüşdü. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, 

burada qısa müddətdə xeyli iş görülmüş, silsilə ekoloji təd-
birlər həyata keçirilmiş, torpaq neft tullantılarından təmiz-
lənmiş, ətrafda yaşıllıqlar salınmışdır. 

Bütün bunlar ərazinin görkəminin tanınmaz dərəcədə 
dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Hazırda ölkəmizin başçısının 
tapşırığına müvafiq olaraq nəzərdə tutulan tədbirlər davam 
etdirilir. 

Prezident İlham Əliyev burada görüləcək işlərlə bağlı əlavə 
tapşırıqlarını verdi. 

Sonra dövlətimizin başçısı xanımı Mehriban Əliyeva, qızla-
rı Leyla və Arzu ilə birlikdə Bibiheybət ziyarətgah kompleksi-

nə gəldi. 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam  Щаъы 

Allahşükür Paşazadə prezident İlham Əliyevə burada aparılan 
əsaslı yenidənqurma və tikinti işləri barədə ətraflı məlumat 
verdi. Bildirildi ki, ziyarətgah kompleksində ən yüksək səviy-
yədə yenidənqurma, tikinti və tərtibat işləri aparılmışdır. 
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Dövlətimizin başçısına ziyarətgah kompleksində yüksək 
zövqlə aparılan tərtibat işləri barədə geniş məlumat verildi. 
Qeyd olundu ki, məscidin birinci və ikinci mərtəbələrində, 
mərkəzi salonda, foyenin tavanında, zirzəminin divarlarında 
incə memarlıq nümunələri əksini tapmışdır. Məscidin gümbəzi 

də mükəmməl şəkildə işlənib. Burada smaltadan rəngbərəng 
şüşə materiallarından ibarət mozaikada Qurani-Kərimdən 
«Ən-Nisa» surəsi yazılıb. Ümumiyyətlə, məscidin müxtəlif 
guşələrində Quranın müxtəlif surələri əksini tapmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ərazinin 
relyefinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, ziyarətgah və bura-

dan keçən magistral yol genişləndirilmiş, köhnə evlər sa-
hiblərinə yeni mənzillər verilməklə və ya kompensasiya ödə-

nilməklə sökülmüşdür. Müsəlmanların digər möhtəşəm ziya-
rətgahlarında olduğu kimi, bu məsciddə də ilk dəfə muzey və 
kitabxana zəvvarların ixtiyarına verilmişdir. Burada aparılan 
yenidənqurma tədbirləri ölkəmizdə dini dəyərlərə nə qədər 

həssaslıqla yanaşılmanın bariz nümunəsidir. 
Kompleksdə çoxlu yardımçı otaqlar tikilmiş, yeməkxana, 

hər cür şəraiti olan qurbangah yaradılmışdır. Kompleksin ay-
rıca qazanxanası, mükəmməl su təchizatı, havalandırma və 
digər mükəmməl kommunikasiya sistemi vardır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva həzrəti 

Hökуmənin və imamın nəvələrinin məzarlarını ziyarət etdilər. 
Onların ruhларынa dualar oxundu. 

Prezident İlham Əliyev nəzir verdi. 
Mərasimdən yadigar olaraq xatirə şəkli çəkdirildi. 
Dövlətimizin başçısı kompleksin üst qatında həyata 

keçirilən yenidənqurma və tikinti işləri ilə tanış oldu. Qeyd 

edildi ki, burada tikilmiş geniş meydançada dini mərasimlər 
icra olunacaq, müxtəlif mədəni tədbirlər təşkil ediləcəkdir. 
Burada yay aylarında ziyarətgaha gələnlərin istirahəti üçün 
hər cür şərait yaradılmışdır. 
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AZƏRBAYCAN PREZИDENTИ ĠLHAM ƏLИYEVИN 

BИBИHEYBƏT ZИYARƏT KOMPLEKSИNИN 

AÇILIġINDA NИTQИ 
 

 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli din xadimləri! 
Əziz dostlar! 
Bu gün Azərbaycan xalqının həyatında çox əlamətdar 

və tarixi bir gündür. Bu gün Bibiheybət məscidində təmir-
bərpa və geniĢləndirmə iĢləri tam baĢa çatmıĢdır. Bu mü-

nasibətlə mən bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik 
edirəm. 

IX əsrin yadigarı olan Bibiheybət ziyarətgahı əsrlər boyu 
insanların inanc və ibadət yeri olmuĢ, Azərbaycan xalqı 

tərəfindən qorunmuĢdur. Bibiheybət ziyarətgahının böyük 
tarixi vardır və XIII əsrdə burada ġirvanĢahlar tərəfindən 
məscid tikilmiĢdir. Bütün dövrlərdə bu müqəddəs ocaq 
insanları özünə cəlb edib. Bildiyiniz kimi, keçən əsrin 30-cu 
illərində məscid dağıdılmıĢdır. Bütövlükdə, Sovet Ġttifaqı za-
manında dinə qadağa qoyulmuĢdu və məscidin dağı-

дылmasını əks etdirən o acı kadrlar bizim gözümüzün qaba-
ğındadır. Dəfələrlə biz bu dəhĢətli hadisəni kinokadrlar 
vasitəsilə görmüĢük. 

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
müstəqil ölkə kimi yaĢamağa baĢlamıĢdır. Ancaq müstə-

qilliyimizin ilk illəri ölkəmiz üçün çox ağır keçirdi. Demək 

__________________ 


Mərasimdə Qafqaz Müsəлmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam 

Щаъы AllahĢükür PaĢazadə, Bakı və Xəzəryanı bölgə yeparxiyası-

nın yepiskopu Aleksandr Ata, Dağ yəhudiləri icmasının sədri Seм-

йon Ġxiilov və Bakıdakı Roma katolik kilsəsinin baĢçısı Yan Çapla 
çıxıĢ etdilər. 
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olar ki, ölkəmizdə bütün istiqamətlərdə geriləmə müĢahidə 
olunurdu. Ġqtisadiyyat çökmüĢdü, sənaye istehsalı tənəzzülə 
uğrayırdı, ölkədə xaos və böhran hökm sürürdü. Deyə 
bilərəm ki, 1991–93-cü illərdə milli-mənəvi dəyərlərə o qədər 
də böyük fikir verilmirdi. O vaxtkı iqtidar nümayəndələri 

özlərini elə aparırdılar ki, sanki onlardan əvvəl heç tarix də 
olmamıĢdır. Milli-mənəvi dəyərlərin təbliğ olunması, bizim 
milli ənənələrimizə qayıdıĢ prosesi ulu öndər Heydər 
Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdıĢından sonra baĢlamıĢdır. 
Məhz 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin ha-
kimiyyətə gəlməsi Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə 

xoĢagəlməz proseslərin dayanmasına gətirib çıxardı. Mənə-

viyyat sahəsində də Azərbaycan xalqı öz mənəvi və dini 
köklərinə qayıtdı. 

Bildiyiniz kimi, o illər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 
böyük sınaq illəri olmuĢdur. Demək olar ki, iqtisadi inkiĢaf 
sıfır dərəcəsində idi, ölkədə çoxlu sosial problemlər mövcud 

idi. Sovet Ġttifaqının dağılması nəticəsində və 1991–93-cü 
illərdə müĢahidə olunan böhran nəticəsində hər hansı bir 
iqtisadi dirçəliĢdən söhbət gedə bilməzdi. 

Ulu öndərin səyləri nəticəsində ölkədə sabitlik yarandı, 
quruculuq, inkiĢaf dövrü baĢladı və baxmayaraq ki, o illərdə –  
1993–94-cü illərdə bizim dövlət büdcəmiz də çox məhdud idi, 

əlavə imkanlarımız da yox idi, xəzinədə 1 manat vəsait də 
yox idi. Bibiheybət məscidinin bərpası üçün 1994-cü ildə 
Heydər Əliyevin qərarı iĢıq üzü gördü. 1994-cü ildə Qurban 
bayramında Heydər Əliyev buranı ziyarət etmiĢ və göstəriĢ 
vermiĢdi ki, burada məscidin binası tikilsin. Ondan sonra 
layihələndirmə iĢləri baĢlamıĢ, layihə hazırlanmıĢ və 1997-ci 

ildə həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin mövludu günündə 
Heydər Əliyevin iĢtirakı ilə məscidin bünövrəsi qoyul-
muĢdur. 

Mən xüsusilə diqqəti iqtisadi çətinliklərə yönəltmək istə-

yirəm. Çünki Azərbaycanın indiki Ģəraitində, əlbəttə ki, 
bütün böyük layihələri icra etmək olar. Ġnfrastruktur layihə-
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lərinin, sosial proqramların həlli, iqtisadi və sənaye poten-
sialının möhkəmlənməsi üçün müxtəlif tədbirlər görülür və 
siz bunların hamısını yaxĢı bilirsiniz. Ancaq o dövrdə  Azər-
baycan tamamilə, demək olar ki, iqtisadi cəhətdən iflic 
vəziyyətdə idi, Azərbaycanda sənaye istehsalı üçün heç bir 

vasitə yox idi. 1994-cü ilin yazında ulu öndər bu müqəddəs 
yeri ziyarət etmiĢdi, o vaxt bizim perspektivlərimiz də çox 
müəmmalı idi. Bizim heç neft müqaviləmiz də imzalan-
mamıĢdı. Ancaq milli-mənəvi dəyərlərə ulu öndərin verdiyi 
önəm və qiymət imkan yaratdı ki, hətta məhdud iqtisadi 
imkanlar Ģəraitində məscidin tikintisiня baĢlanылsın. 1997-ci 

ildə baĢlanmıĢ tikinti 1998-ci ildə baĢa çatmıĢdır və Heydər 
Əliyevin iĢtirakı ilə məscidin əsas korpusunun, əsas his-
səsinin açılıĢı olmuĢdur. 

Azərbaycanın son illər ərzində əldə etdiyi uğurların təmə-

lində ulu öndər Heydər Əliyevin qoyduğu siyasi xətt dayanır. 
Biz bu xəttə sadiqik, biz Azərbaycanı onun göstərdiyi yolla 

inkiĢaf etdiririk və Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı üçün 
əlimizdən gələni əsirgəmirik. Bu gün istər iqtisadi sahədə, 
sosial məsələlərin həlli istiqamətində, nəhəng infrastruktur 
layihələrinin icrası sahəsində – bütün istiqamətlərdə biz 
uğurlardan qürur hissi ilə danıĢa bilərik. 

Azərbaycan doğrudan da çox yüksək dərəcədə inkiĢaf 

edibdir. Biz öz siyasi və iqtisadi mövqelərimizi möhkəmlən-
dirmiĢik. Biz bölgədə söz sahibiyik. Azərbaycan müasirləĢir, 
yeniləĢir, Azərbaycanın bölgədəki imkanları və mövqeləri 
güclənir, artır. Biz ölkəmizi hərtərəfli inkiĢaf etdiririk və bu 
gün istər iqtisadi inkiĢaf baxımından, sənaye istehsalı artımı 
baxımından, istərsə ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin sabit 

olması baxımından Azərbaycan haqlı olaraq bu bölgənin 
lideri adını qazanmıĢdır. 

Biz nəinki iqtisadi islahatlara üstünlük veririk, eyni 
zamanda, siyasi islahatları da uğurla icra edirik və demo-
kratik inkiĢaf baxımından Azərbaycan bölgə üçün nümunə 
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ola bilər və biz bunu yaxĢı bilirik. Azərbaycan xalqının  
rahat yaĢaması üçün biz bütün imkanlardan istifadə edirik. 

Bu gün bizim ölkəmiz bölgədə gedən proseslərə çox 
böyük təsir imkanlarına malikdir. Azərbaycan dünyada gö-

zəl imic əldə edibdir. Bizimlə əməkdaĢlıq etmək istəyən və 

bizimlə bərabər layihələrdə iĢtirak etmək istəyənlərin sayı 
artır. Azərbaycan böyük imkanlarından bölgədə əməkdaĢ-

lığın inkiĢafı üçün məharətlə istifadə edir. Biz ölkəmizi 
gələcəyə aparırıq. Biz milli mənəvi dəyərlər əsasında, zəngin 
mədəni və tarixi irsimiz əsasında müasir ölkə yaradırıq və bu 
istiqamətdə artıq böyük uğurlara nail olmuĢuq. 

Bu gün elə məsələ tapmaq çətindir ki, biz bunu edə 
bilməyək. Bax, bu müqəddəs ocağa gələrkən mən yolda ma-
Ģını saxlaтdım və yuxarıdan Bibiheybət buxtasına baxdım. 
Bir müddət əvvəl mənim tərəfimdən göstəriĢ verilmiĢdi ki, 
bütün bu ərazi neftlə çirklənmiĢ gölməçələrdən təmizlənsin. 
Bu ərazidə uzun illər – bir əsrdən çoxdur ki, neft hasil edilir 

və ekoloji vəziyyət çox acınacaqlı idi. Bu gün yuxarıdan bu 
əraziyə baxarkən gördüm ki, həqiqətən də elə məsələ yoxdur 
ki, biz bunu həll edə bilməyək. Artıq köhnədən qalan neft 
dirəkləri yığıĢdırılıb, Bibiheybət buxtasının ətrafında 30 
mindən çox ağac əkilibdir. Ekoloji vəziyyət böyük dərəcədə 
yaxĢılaĢıbdır və vaxtilə ekoloji fəlakət sahəsi kimi tanınan bu 

ərazi bu gün artıq ekoloji cəhətdən ən təmiz yerlərdən birinə 
çevrilib və bu hələ baĢlanğıcdır. Bir ildən, iki ildən sonra o ağaclar 
böyüyəcək,  gözəl parklar олаъаг, orada insanların istirahəti 
üçün, yaĢaması üçün çox gözəl imkanlar yaranacaqdır. Nə 
üçün mən bunu deyirəm, ona görə ki, bir daha qeyd etmək 
istəyirəm, müasir Azərbaycanın qarĢısında elə problem 

yoxdur ki, biz bunu uğurla həll etməyək və bütün isti-
qamətlərdə bizim proqramlarımız uğurla icra edilir. Həya-
tımızın hər bir sahəsi üçün müvafiq proqramlar var və 
onların konkret icra mexanizmləri var, maliyyə resursları 
var. Ölkəmizdə gedən quruculuq-abadlıq iĢləri hər bir 
Azərbaycan vətəndaĢını sevindirir. Biz nəinki transmilli 
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enerji və nəqliyyat layihələrini icra edirik, biz ölkəmiz üçün 
ölkə daxilində çox böyük infrastruktur və sosial obyektlərin 
tikintisi ilə məĢğuluq – təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində, 
yollar çəkiliĢi sahəsində – bütün sahələrdə. 

Azərbaycanın artan iqtisadi imkanları və artan nüfuzu, 

yenə də deyirəm, ulu öndərin кечян ясрин 90-cı illəriнин 
ortalarında baĢlanmıĢ uğurlu neft strategiyasına əsaslanır. 
Əgər o vaxt o cəsarətli addım atılmasaydı, bu gün Azər-
baycan, əlbəttə ki, müstəqil siyasət apara bilməzdi. Biz 
müstəqil siyasət aparırıq, Azərbaycan xalqının maraqları 
əsasında bu siyasəti aparırıq və bundan sonra da bu siyasətə 

sadiq olacağıq. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycan cəmiy-
yətində ümummilli ideya ətrafında bütün cəmiyyət səfərbər 
olunub, cəmiyyət аzərbaycançılıq ideyası, dövlətçilik ideyası, 
müstəqillik ideyası və müstəqil həyat ideyası uğrunda bir-
ləĢibdir. Budur bizim əsas siyasi prinsiplərimiz və bu prin-
siplər əsasında biz öz siyasətimizi qururuq – istər ikitərəfli 

formatda, istər bölgədə gedən əməkdaĢlıq prizmasından. 
Bizim əsas sütun prinsiplərimiz bunlardır və bütün sahələrdə 
olduğu kimi, Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər 
elə müsbət istiqamətdə inkiĢaf edir ki, Azərbaycanda 
yaĢayan bütün dinlərin nümayəndələri özlərini çox rahat hiss 
edirlər. Azərbaycan bu baxımdan  nümunə ölkə ola bilər və 

artıq dünya birliyi bunu daha da dərindən dərk etməyə 
baĢlamıĢdır. Ölkəmizdə keçirilən çoxsaylı dialoqlar, forum-
lar əsasında sivilizasiyalararası dialoqun möhkəmlənməsi, 
dinlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi iĢində Azərbaycan 
nəinki bölgədə, dünyada əvəzolunmaz funksiyasını yerinə 
yetirir. 

Biz çox Ģadıq ki, Azərbaycanda bütün millətlər, bütün 
dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayırlar, öz doğma 
vətəninin inkiĢafına töhfələrini verirlər. Bu bizim böyük üstün-
lüyümüzdür, böyük sərvətimizdir. Azərbaycan çoxmillətli ölkə-

dir, çoxkonfessiyalı ölkədir. Bizim təcrübəmiz, mən bunu tam 

qətiyyətlə deyirəm, аrtıq baĢqa ölkələrdə öyrənilir, beynəlxalq 
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təĢkilatlarda diskussiyalar mövzusuna çevrilir və gələcəkdə, 
əlbəttə ki, Azərbaycanın tolerantlıq məkanı kimi, rolu dünya 
iĢlərində, dünyada gedən proseslərdə artacaqdır. Biz öz milli 
köklərimizə, dini köklərimizə qayıtmıĢıq. Azərbaycan xalqını, 
azərbaycanlıları bütün dövrlərdə, müstəqil olmadığımız 

dövrlərdə bir millət kimi qoruyub saxlayan bizim ənənələrimiz, 
milli-mənəvi dəyərlərimiz, ana dilimiz olubdur, bizim dinimiz 
olubdur. Biz bütün baĢqa dinlərə hörmətlə yanaĢırıq və hesab 
edirik ki, dünyada bütün dinlərə hörmətlə yanaĢılmalıdır. 

Ġslam dini Azərbaycan xalqının formalaĢmasında çox 
mühüm rol oynamıĢdır və bu gün bizim dini abidələrimiz 

bərpa olunur. Bibiheybət məscidinin ərazisi xeyli geniĢlən-
dirilmiĢdir. Mən qeyd etdim ki, 1998-ci il iyulun 12-də 
məscidin əsas hissəsi istismara verilmiĢdir. Düz 10 il sonra 
2008-ci il iyulun 12-də biz Bibiheybət məscid-ziyarətgahına 
yeni həyat verдik və bu gözəl salon yenidən tikilmiĢdir. 
Məscidin yuxarı hissəsində təmir-bərpa iĢləri aparılmıĢdır. 

Əminəm ki, buraya toplaĢan dostlarımız imkan tapıb 
vəziyyətlə tanıĢ olacaqlar. Ən yüksək səviyyədə təmir-bərpa 
iĢləri aparılmıĢdır. Mən dəfələrlə müxtəlif müsəlman ölkələ-

rində olmuĢam. Orada olarkən məscidləri ziyarət etmiĢəm. 
Deyə bilərəm ki, biz Bibiheybət məscidində mövcud olan 
vəziyyətlə fəxr edə bilərik. Burada ən keyfiyyətli material-

lardan istifadə olunubdur, ən gözəl ustalar burada fəda-
karcasına iĢləyiblər. Bu məscidin tikintisində və tikintinin 
baĢa çatmasında iĢtirak etmiĢ bütün insanlara mən öz 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən çox Ģadam ki, bu 
gözəl, müqəddəs yerdə əzəmətli məscid tikilib. 2005-ci ildə 
mən burada olarkən məscidin geniĢlənməsi üçün və ərazinin 

böyüməsi üçün müvafiq göstəriĢlər vermiĢdim. Ondan sonra 
burada praktiki iĢlər baĢlanmıĢdır. Ərazi geniĢləndirildi, 
yadınızdadır, burada məscidə bitiĢik çoxsaylı fərdi evlər var 
idi. Biz orada yaĢayan insanları köçürdük, onlara yüksək 
səviyyədə kompensasiya verildi. Söz düĢmüĢkən, qeyd etmək 
istəyirəm ki, indi Azərbaycanda, Bakıda və digər yerlərdə 
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çox böyük quruculuq-abadlıq iĢləri aparılır, infrastruktur 
layihələri icra olunur və bəzi hallarda köçürülmələrlə bağlı 
problemlər yaradılır. Mən bütün müvafiq qurumlara ciddi 
göstəriĢ vermiĢdim ki, bütün köçürülən ailələrə lazımi 
səviyyədə kompensasiya verilsin, onlar ya yeni евlərlə təmin 
olunsunlar, ya maddi kompensasiya verilsin ki, onlar daha 
da yaxĢı Ģəraiti o vəsait hesabına əldə edə bilsinlər. 

Burada yeni salonlar tikilibdir və bu gün qürur hissi ilə 
deyə bilərəm ki, Bibiheybət məscidi bir memarlıq abidəsidir. 
Tikinti zamanı mən iĢin gediĢi ilə tanıĢ olmaq üçün burada 

olmuĢam, baxmıĢam, öz fikirlərimi bildirmiĢəm. Biz 
tikintinin aparılması üçün bütün lazımi tədbirləri gördük. 
Dövlət hesabına böyük vəsait ayrılıbdır və bu gün biz yenə 
də böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, bu müqəddəs ocaq 
dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. 

Bütövlükdə Azərbaycanda dini abidələrin qorunmasına, 

bərpasına çox böyük diqqət göstərilir. Bildiyiniz kimi, Tə-

zəpir məscidində çox böyük quruculuq iĢləri aparılır. Əgər 
biz desək ki, Təzəpir məscidində təmir iĢləri aparırıq, səhv 
edərik. Faktiki olaraq, ора yenidən qurulur, ərazi хейли 
geniĢləndirilib, çox gözəl memarlıq üslubunda inzibati 
binalar tikilir, həm xarici görünüĢü tamamilə yeniləĢdirilir, 

həm də daxildə dizayn iĢləri çox yüksək səviyyədədir. Mən 
bir daha demək istəyirəm ki, əlbəttə, hər bir təmiri etmək 
olar və bunun keyfiyyəti də müxtəlif səviyyədə ola bilər. 
Amma mənim istəyim ondan ibarətdir ki, bizim üçün, 
Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan müsəlmanları üçün 
müqəddəs olan yerlərdə dünyanın ən yüksək texnologiyaları 

tətbiq olunsun, ən gözəl ustalar iĢləsin və ən gözəl 
materiallardan istifadə olunsun. Bu gün Təzəpir məscidində  
дя sürətlə tikinti gedir və yəqin ki, yaxın zamanlarda biz 
orada da açılıĢa toplaĢacağıq. 

Əjdərbəy məscidində də təmir-bərpa iĢləri gedir. Bildiyiniz 
kimi, bu yaxınlarda Bakıda katolik kilsəsinin açılıĢını biz 

bərabər qeyd etdik. Bunlar siyasətimizin təzahürüdür, Azər-
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baycan vətəndaĢlarının mənəvi vəziyyətini göstərir. Azərbay-
can vətəndaĢları çox dözümlüdürlər, çox tolerantdırlar. Azər-
baycanda yaĢayan bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri 
özlərini çox rahat hiss edirlər. 

Mən bunu bilirəm, çünki milli azlıqların yaĢadıqları böl-

gələrdə tez-tez oluram, onların vəziyyəti ilə maraqlanıram, 
lazımi göstəriĢləri verirəm və elə etmək istəyirəm ki, Azər-
baycanda yaĢayan bütün insanlar millətindən, dinindən asılı 
olmayaraq, özlərini yaxĢı, rahat hiss etsinlər. Bunu etmək 
üçün bizim imkanlarımız var və Azərbaycanın ildən-ilə artan 
iqtisadi gücü və potensialı burada yaĢayan bütün insanların 

həyat səviyyəsinə müsbət təsir göstərir. 
Əziz dostlar, мян bu gözəl gündə sizi bir daha salam-

lamaq və bütün Azərbaycan xalqını Bibiheybət məscidinin 
tikintisinin baĢa çatması və istifadəyə verilməsi münasibətilə 
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. 

Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 

KONSTĠTUSĠYA MƏHKƏMƏSĠNƏ 
 
Hörmətli Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri və 

əməkdaĢları! 

Sizi Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkə-

məsinin 10 illik yubileyi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə hazırlanmıĢ və ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edil-
miĢ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası insan və 

vətəndaĢ hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsini 
Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi elan etmiĢ və bu dəyər-
lərin qorunması üçün etibarlı mexanizmlər müəyyən etmiĢ-

dir. Konstitusiyanın aliliyini təmin etmək məqsədi ilə ümum-
milli liderimizin təĢəbbüsü ilə 1998-ci ildə Konstitusiya Məh-
kəməsi yaradılmıĢ, onun fəaliyyətinin təĢkili üçün mühüm 

qanunvericilik və institusional tədbirlər görülmüĢdür. 
Ötən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Kon-

stitusiya Məhkəməsi səmərəli hüquqi təsisat kimi formalaĢ-

mıĢ, dövlət hakimiyyəti sistemində özünəməxsus yer tut-
muĢdur. 

Konstitusiya Məhkəməsi insan hüquqlarına dair müasir 

ideyaların, xüsusilə də Ġnsan Щüquqları üzrə Avropa                                                                                                                                                                                                                                                                        
Konvensiyasında təsbit olunmuĢ prinsiplərin milli hüquqa 
tətbiqində, ölkəmizin Avropa hüquq məkanına inteqrasiya-
sında əhəmiyyətli rol oynayır, qəbul etdiyi qərarlarla hüquq 
sisteminin inkiĢafına və hüquq mədəniyyətinin artırılmasına 
təsir göstərir, bütövlükdə dövlətin hüquqi əsaslarının güc-

ləndirilməsində fəal iĢtirak edir. 
Hazırda Azərbaycan sosial-iqtisadi inkiĢafının və hüquqi 

islahatların keyfiyyətcə yeni mərhələsini yaĢayır. Konsti-
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tusiya Məhkəməsi öz fəaliyyətini müasir dövrün tələblərinə 
uyğun qurmalı, qanunun aliliyinin təmin edilməsi, Konsti-
tusiyaya hörmət və ehtiramın aĢılanması məqsədlərinə xid-
mət etməli, onun qərarları hüququn mötəbər mənbəyinə 
çevrilməlidir. 

Azərbaycan dövləti qarĢılıqlı maraq və qarĢılıqlı hörmət 
əsasında beynəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsinə xüsu-
si önəm verir. Konstitusiya Məhkəməsi də xarici ölkələrin 
Konstitusiya nəzarəti orqanları və beynəlxalq təĢkilatlarla 
geniĢ əlaqələr qurmalı və bu əlaqələr milli və beynəlxalq 
hüququn qarĢılıqlı bəhrələnməsinə töhfə verməlidir. Kons-

titusiya Məhkəməsinin yubileyi münasibətilə təĢkil olunmuĢ 
beynəlxalq konfrans məhz bu məqsədə xidmət edir. 

Hörmətli Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri və əmək-
daĢları! 

Sizi bir daha bu əlamətdar tarixlə ялагядар təbrik edir, 
məsuliyyətli və Ģərəfli fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 

 
Щюрмятля, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı , 12 iyul 2008-ci il 
 
 



 212 

 
 
 

KONSTĠTUSĠYA MƏHKƏMƏSĠNĠN 

YARADILMASININ  Х  ĠLDÖNÜMÜ 

MÜNASĠBƏTĠLƏ BAKIDA KEÇĠRĠLƏN 

BEYNƏLXALQ KONFRANSIN ĠġTĠRAKÇILARI 

ĠLƏ GÖRÜġ  
 
 
14 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 14-də ölkəmizdə Konstitusiya Məhkəməsinin yaradıl-
masının Х ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən beynəlxalq 
konfransın iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə bu cür yüksək səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsinin təcrübə mübadiləsi baxımından əhə-

miyyətli olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, 
Azərbaycan qədim diyardır, lakin müstəqil ölkə kimi, 17 yaşı var. 
Bu illər ərzində siyasi sistemin dəyişdirilməsinə, qanunun aliliyi-
nin bərqərar olunmasına və ölkənin qısa müddətdə inkişafını 
təmin edən hüquqi sistemin yaradılmasına xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. Azərbaycanın 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvü 
olduğunu və bir çox beynəlxalq sazişlərə və konvensiyalara qoşul-
duğunu  deyən prezident İlham Əliyev iqtisadi, siyasi və hüquqi 
sistemin inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatdırılması istiqa-
mətində görülən işlərdən də danışdı. Dövlətimizin başçısı dedi ki, 
bizim gələcəkdə də görəcəyimiz işlər çoxdur. Məhz bu səbəbdən 

də başladığımız və davam etdirməyi planlaşdırdığımız islahatları 
həyata keçirmək üçün fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılması 
vacibdir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla yaxından tanışlıq 
üçün bu tədbirin əhəmiyyətini vurğuladı və Bakıda keçirilən 
konfransın praktik baxımdan səmərəli olacağına əminliyini 
söylədi, konfrans iştirakçılarına uğurlar arzuladı. 
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Qazaxıstan Respublikası Konstitusiya Şurasının sədri İqor 
Roqov Bakıda doğulduğunu bildirdi və Azərbaycanda ümum-
milli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu islahatların uğurla 
həyata keçirildiyini dedi. O, Azərbaycanla Qazaxıstan ara-
sında əlaqələrin getdikcə genişlənməsini müsbət hal kimi 

dəyərləndirdi. 
Macarıstan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri 

Piter Pakjolay Bakıya 1996-cы ildə səfər etdiyini xatırlatdı və 
ölkəsi ilə Azərbaycan arasında tarixi əlaqələrin mövcudluğuna 
toxundu. O, ölkəmizdə qanunun aliliyinin təmin edilməsi 
sahəsində nailiyyətlərin şahidi olduğunu söylədi, bu ишдя 

Konstitusiya Məhkəməsinin rolunu vurğuladı. 
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni 

Bukikkio ölkəmizdə dəfələrlə səfərdə olduğunu, xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevlə və prezident İlham Əliyevlə 
görüşlərini xatırlaтdı. O dedi ki, 2001-ci ildə Avropa Şurasına 
üzv olduğu vaxtdan biz Azərbaycanın müxtəlif qurumları ilə 

sıx əməkdaşlıq edirik. 
Prezident İlham Əliyev də Avropa Şurası və digər beynəlxalq 

təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlığın Azərbaycanın xarici siya-
sətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu vurğuladı. Öl-
kəmizin Avropa Şurasına üzv olduğu 7 ildə mühüm nailiyyətlərin 
əldə edildiyini və bu əməkdaşlığın faydalı olduğunu deyən 

dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan Avropa ailəsinə in-
teqrasiya istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atır. Prezident 
İlham Əliyev Avropa İttifaqı ilə uğurla həyata keçirilən «Yeni 
qonşuluq siyasəti»nin, enerji təhlükəsizliyi sahəsində görülən işlə-

rin buna misal olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsindən danışaraq bildirdi ki, Ermənistan Azər-

baycanın ərazisinin 20 faizini işğal edib, nəticədə 1 milyon insan 
doğma torpaqlarından didərgin düşübdür. Prezident İlham Əliyev 
eyni zamanda vurğuladı ki, indi Azərbaycan dünyada iqtisadi 
cəhətdən ən sürətlə inkişaf edən ölkədir və hökumət məcburi 
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı mühüm işlər 
görür. 
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Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev 
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi ki, 39 il 
öncə iyulun 14-də Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə 
gələn xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev müstəqil 
ölkəmizin Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması və forma-

laşmasında da böyük xidmətlər göstərmişdir. Konstitusiya 
Məhkəməsinin sədri konfrans iştirakçıları adından prezident 
İlham Əliyevə Xatirə medalını təqdim etdi. 
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ABġ PREZĠDENTĠNĠN AVRASĠYA ENERJĠ 

MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ ELÇĠSĠ BOYDEN 

QREYĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
14 iyul 2008-ci il  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 14-də ABŞ Prezidentinin Avrasiya enerji məsələləri 
üzrə xüsusi elçisi Boyden Qreyin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında energetika sahəsində 
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir 

mübadiləsi aparılmışdır. 
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AVROPA ġURASI VENESĠYA KOMĠSSĠYASININ 

KATĠBĠ CANNĠ BUKĠKKĠO ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
14 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 14-də Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi 

Canni Bukikkionu qəbul etmişdir. 
Görüşdə Azərbaycanla Venesiya Komissiyası arasında 

əməkdaşlığa dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rılmışdır. 
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ĠSVEÇRƏ KONFEDERASĠYASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB PASKAL KUġPENƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı – Konfederasiyanın yaran-
ması günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Məmnunluqla qeyd etmək istəйиряm ki, bu gün Azərbay-
can ilə Ġsveçrə arasındakı münasibətlər dinamik inkiĢaf 
yolundadır. Əminəm ki, dost ölkələrimizin istər ikitərəfli 

qaydada, istərsə də beynəlxalq qurumlar çərçivəsində sıx 
əməkdaĢlığı üçün göstərdiyimiz səylər bundan sonra da öz 
bəhrəsini verəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
Ġsveçrə xalqına sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Бакы, 14 iyul 2008-ci il 
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MƏRAKEġ  KRALI ƏLAHƏZRƏT  

VI  MƏHƏMMƏDƏ 
 
Əlahəzrət! 
MərakeĢin milli bayramı– Taxt-tac günü münasibətilə 

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

Azərbaycan ilə MərakeĢ arasındakı ənənəvi dostluq 
münasibətlərinin bugünkü real təzahüründən məmnunluq 
duyuram. Əminəm ki, xalqlarımızın iradəsini ifadə edərək 
həm ikitərəfli qaydada, həm də beynəlxalq qurumlar çərçivə-

sində əməkdaĢlığımızın dərinləĢməsi üçün bundan sonra da 
birgə səylər göstərəcəyik. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, möh-
kəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, qardaĢ MərakeĢ xalqına 
sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 14 iyul 2008-ci il 
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MALDĠV RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB MƏMUN ƏBDÜL QƏYYUMA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Maldivin milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetiri-
rəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan – Maldiv münasibətləri xalqları-

mızın məramına uyğun olaraq daim dostluq, əməkdaĢlıq və 
qarĢılıqlı dəstək ruhunda inkiĢaf edəcək və geniĢlənəcəkdir. 

Bu xoĢ gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-
lar, qardaĢ Maldiv xalqına əmin-amanlıq və rifah arzula-
yıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 14 iyul 2008-ci il 
 
 
 
 

 



 220 

 
 
 

AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

TÜRKĠYƏYƏ SƏFƏRĠ 
 
24 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun Türkiyə ərazisindəki hissə-

sinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etmək üçün 
iyulun 24-də Qars şəhərinə yola düşmüşdür. 

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev  Beynəlxalq Aero-
portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Apara-
tının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

                      
* * * 

 

Azərbaycanın, Türkiyənin və Gürcüstanın dövlət bayraq-
ları ilə bəzədilmiş hava limanında Fəxri qarovul dəstəsi 
düzülmüşdü. 

Dövlətimizin başçısını Türkiyənin yüksək vəzifəli dövlət və 
hökumət nümayəndələri böyük hörmət və ehtiramla qarşı-

ladılar. 
Milli geyimli oğlan və qız Azərbaycan prezidentinə gül 

dəstəsi təqdim etdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

VƏ TÜRKĠYƏ PREZĠDENTĠ ABDULLAH GÜLÜN 

GÖRÜġÜ 
 
Türkiyə, Qars  
 
24 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 24-də Qarsda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezi-
denti Abdullah Gülün görüşü olmuşdur. 

Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin bütün sahələrdə daim sürətlə inkişaf etməsin-
dən məmnunluqlarını ifadə etdilər, Azərbaycan və Türkiyənin 
qlobal layihələrdə birgə iştirakının qarşılıqlı əlaqələrin möh-

kəmlənməsinə, habelə regional əməkdaşlığın daha da geniş-

lənməsinə xidmət etdiyini vurğuladılar. 
Prezidentlər Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun Türkiyə 

hissəsinin təməlinin qoyulmasını mühüm hadisə kimi səciy-
yələndirdilər. Bildirildi ki, bu dəmir yolu ümumən regionda 
iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi baxımından çox önəmli 

layihədir. 
Görüşdə iki dost, qardaş ölkə arasında əlaqələrin bundan 

sonra da inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olundu, qarşılıqlı 
maraq doğuran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. 
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BAKI–TBĠLĠSĠ–QARS DƏMĠR YOLUNUN 

TÜRKĠYƏ HĠSSƏSĠNĠN TƏMƏLГОЙМА    
МЯРАСИМИ 
 
Türkiyə, Qars  
 
24 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 24-də Türkiyənin Qars şəhərində Bakı–Tbilisi–

Qars dəmir yolunun Türkiyə hissəsinin təməlinin qoyulmasına 
həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. 

«Dəmir İpək Yolu» adlandırılan, Avropadan Çinə qədər 
birbaşa əlaqəni təmin etməyə imkan verəcək Bakı–Tbilisi–

Qars dəmir yolunun işə düşməsi ilə həm də Ermənistanın 
Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 1993-cü ildə Türkiyə 
ilə Orta Asiya arasında kəsilmiş dəmir yolu əlaqəsi yenidən 
bərpa olunacaqdır. 

Layihəyə əsasən, Qarsdan Gürcüstanın Axalkalaki şəhə-

rinədək olan 105 kilometrlik hissənin çəkilməsinə 450 milyon 

dollar sərmayə qoyulacaqdır. Qarsdan Gürcüstan sərhədi-
nədək 76 kilometrlik hissənin tikintisini Türkiyə maliyyələş-

dirəcəkdir. Gürcüstanın Azərbaycandan aldığı 200 milyon 
dollarlıq kreditlə isə Türkiyə sərhədindən Axalkalakiyə qədər 
olan təqribən 30 kilometrlik xətt çəkiləcək və Azərbaycan sər-
hədinədək mövcud olan 160 kilometrlik xətt yenidən quru-

lacaqdır. 
Layihənin 2010-cu ildə tamamlanması nəzərdə tutulur. İlk 

mərhələdə ildə 1,5 milyon sərnişin və ildə 6,5 milyon ton yük 
daşınacağı proqnozlaşdırılır. Qazaxıstanın da bu xəttə qo-
şulması üçün protokol imzalanmışdır. 

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu layihəsi ilə əlaqədar anlaş-

manы 2007-ci ilin fevralında Tbilisidə Azərbaycan prezidenti 
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İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 
Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili imzalamışlar. Ötən 
ilin noyabrında isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, 
Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və Gürcüstan prezidenti 
Mixeil Saakaşvilinin iştirakı ilə xəttin Gürcüstan hissəsinin 

təməli qoyulmuşdur. 
Təməlqoyma mərasiminin keçirildiyi yer bayramsayağı 

bəzədilmiş, üç ölkənin dövlət bayraqları asılmışdı. 
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gül məra-

simdə iştirak etmək üçün gələn Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevi və Gürcüstan Республикасынын  Pre-

zidenti Mixeil Saakaşvilini səmimiyyətlə qarşıladı. 
Dövlət başçıları xatirə şəkli çəkdirdilər. 
Hər üç ölkənin dövlət himnləri səsləndirildi. 
Mərasimi Türkiyənin Nəqliyyat naziri Binəli Yыldыrыm 

açaraq, dövlət başçılarını, bütün iştirakçıları əlamətdar hadisə 
münasibətilə salamladı. 

Nazir dedi ki, 2007-ci il noyabrın 21-də Marabdada hər üç 
ölkənin dövlət başçısının iştirak etdiyi bir mərasimдə Bakı–
Tbilisi–Qars dəmir yolu layihəsinin Gürcüstan hissəsinin 
təməlini qoyduq. Bu gün isə Türkiyədən Gürcüstan sərhədinə-

dək 76 kilometrlik hissənin təməlqoyma mərasimini keçiririk. 
Yenə bu şad gündə Azərbaycanın dövlət başçısı hörmətli İlham 

Əliyev, Gürcüstanın dövlət başçısı hörmətli Mixeil Saakaşvili 
və hörmətli cümhur başqanımız Abdullah Gül bu tarixi 
hadisəyə şahidlik edirlər. 

Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstanla dostluq və qar-
daşlıq münasibətləri gündən-günə inkişaf etməkdədir. Bu la-
yihə üç ölkənin bir-biri ilə daha da sıx bağlanmasına, sevinc-

lərini, uğurlarını birlikdə paylaşmalarına, yüklərin müştərək 
şəkildə daşınmasına şərait yaradacaq ən mühüm addımlardan 
biridir. 

Bu layihə barədə 15 ilə yaxın söhbət, danışıqlar getdiyini 
xatırladan Binəli Yıldırım bildirdi ki, nəhayət, 2007-ci ilin 

fevralında Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin, Tür-
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kiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə dövlət 
və hökumət başçıları səviyyəsində qərar qəbul edilmiş və be-
ləliklə, layihənin qarşısındakı bütün problemlər aradan qal-
dırılmışdır. Bu layihə Türkiyədə tikintisi davam edən Mər-
mərə layihəsi vasitəsilə Şərqlə Qərbi birləşdirərək, Avropaya, 

Londona qədər uzanan bir mədəniyyət dəhlizi, beynəlxalq 
dostluq və qardaşlıq dəhlizi yaradacaqdır. 

Nazir dövlət başçılarını əmin etdi ki, layihənin tez bir 
zamanda tamamlanması üçün başlanğıcda hazırlıq işləri hansı 
həssaslıqla görülürdüsə, bundan sonra da eyni həssaslıqla 
davam etdiriləcək, gecikmədən istifadəyə veriləcəkdir. 

 

Gürcüstan prezidenti  Mixeil SaakaĢvilinin nitqi  
 
Mən sizi çox qonaqpərvər bir torpaqda, türk torpa-

ğında salamlayıram! 
Dost, qonĢu və sizi sevən gürcü xalqı adından salam-

layıram! 

Bu təkcə dəmir yolu deyil, gələcək nəsillərə ərməğan 
etdiyimiz layihədir. Bu layihə bir neçə il bundan əvvəl 
prezident Abdullah Gül və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdo-
ğanla həyata keçirməyə baĢladığımız layihələrin davamıdır. 
Biz bu layihələrə ona görə baĢladıq ki, vətəndaĢlarımız üçün 
sərhədləri keçmək asanlaĢsın. Mən xatırlayıram, Batumiyə 

getdik, BaĢ nazir Ərdoğanla birgə qərar qəbul etdik ki, 
bizim vətəndaĢlarımız sərhədi keçəndə vizaya ehtiyac olma-
sın. Belə qərara gəldik ki, yeni sərhəd məntəqələri açılsın, 
Sarp sərhəd-keçid məntəqəsi geniĢlənsin. Bir neçə sərhəd 
məntəqəsi açılacaq, onlardan biri Qardaxidir. Yollar da 

çəkirik – Ġstanbuldan Batumiyə və Batumidən Tbilisiyə. Bu 
yollar dəmir yolu ilə paralel iĢləyəcəkdir. Mən buradaca 
demək istəyirəm ki, Azərbaycan Bakıdan Gürcüstan sərhə-

dinə qədər yolu yenidən qurur və bu yol Gürcüstan vasitəsilə 
Türkiyəyə uzanacaqdır. 
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Biz birlikdə qərara gəldik ki, Batumidə aeroport tikək və 
bunu etdik. Bu, dünyada Cenevrədən sonra ikinci aeroport-
dur ki, iki ölkəyə xidmət edir. Hər gün Ġstanbula uçuĢlar 
keçirilir. Buradan Ankaraya və Türkiyənin baĢqa Ģəhərlərinə 
də uçuĢlar planlaĢdırılır. Bu aeroport Türkiyə və Gürcüstan 

arasında olan dostluğun daha bir nümunəsidir. Biz qərara 
aldıq ki, dəmir yolu tikək. Bu iĢdə çox geosiyasi çətinliklər 
var idi. Lakin biz öz iradəmizlə bunun öhdəsindən gəldik və 
birlikdə bu layihəni reallaĢdırdıq. Bu, Gürcüstan ərazisində 
175 kilometrlik dəmir yolunun tikintisi və yenidən qurulması 
deməkdir. 

Bizim Azərbaycanla çox yaxın dostluq münasibətlərimiz 
var. Azərbaycan bizim müstəqilliyimizin və uğurlu inkiĢafı-
mızın əsas təminatçısıdır, Azərbaycan Gürcüstanın yaxını, 
əzizi və xoĢməramlı qonĢusudur və Azərbaycan xalqı gürcü 
xalqına dost xalqdır. Azərbaycanın inkiĢafı, uğurları və 
varlanması bilavasitə Gürcüstana da təsir edir. Azərbay-

canın qələbəsi Gürcüstanın da qələbəsidir. Biz də əlimizdən 
gələni edəcəyik ki, Gürcüstanın nailiyyətləri Azərbaycana da 
xeyir gətirsin. Biz unutmamalıyıq ki, 2005-ci ilin yanvar 
ayında Gürcüstana təbii qaz verilməsi dayandırılmıĢdı. Bu 
çox müəmmalı bir Ģəraitdə baĢ vermiĢdi. O zaman Azərbay-
can böyük bir xeyirxah addım atdı, öz əhalisinin ehtiyacla-

rını tam ödəmədiyi halda, qaz ehtiyatının yarısını Gürcüs-
tana ötürdü və Gürcüstan sakinlərini qıĢda donmaqdan xilas 
etdi. Bu xeyirxahlıq bizim insanların yaddaĢından heç vaxt 
silinməyəcəkdir. 

Biz Heydər Əliyevin baĢladığı iĢləri də unutmamalıyıq. 
Bunlardan biri Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməridir. Onun 

reallaĢacağına heç kim inanmırdı. Heç kim inanmırdı ki, 
layihə uğurla baĢa çatdırılacaqdır. Heydər Əliyev elə lider-
lərdən idi ki, təkcə bu günü və sabahı yox, yüz il, iki yüz il 
bundan sonranı görürdü. Onun gördüyü iĢlərin hamısı 
gələcək nəsillərə əmanətdir. 
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Bizim ölkələr Avropa və Asiya arasında körpüdür. 
Dünyanın bir çox nöqtəsindən Çinə və Orta Asiyaya ən qısa 
yol bizim ölkələrdən keçir. Bu dəmir yolu da Avropaya ən 
qısa yol olacaq, regional infrastrukturlarımızın mükəmməlli-
yini tamamlayacaqdır. Biz bu istiqamətdə çox iĢlər görə-

cəyik. Biz Potidə sənaye zonası yaratmıĢıq və Batumidə də 
yaradırıq. Bu baxımdan biz Azərbaycan və Türkiyənin 
sərmayələrini dəstəkləyirik. Biz Azərbaycanla birlikdə yüz il 
ərzində ilk dəfə Kulevi terminalını tikdik. Bu, dənizdə qoĢa 
qaladır, Türkiyə limanlarına rəqib deyildir. Biz bir-birimizin 
bu sahədə çatıĢmazlıqlarıны tamamlayırıq. 

Mən özümü xoĢbəxt sayıram ki, belə bir tarixi prosesin 
iĢtirakçısıyam. Bizim ölkələr böyük nailiyyətlər əldə edib, 
inkiĢaf edəcək вя biz bunun Ģahidi olacağıq. Neft və qaz 
kəmərləri, dəmir yolu insanların daha da yaxınlaĢmasına 
kömək edəcəkdir. Beynəlxalq səviyyədə Asiya ilə Avropanı 
yaxınlaĢdıracaqdır. Bu layihəyə uğurlar arzulayırıq. Bu 

layihəyə tərəfdar olan Gürcüstan həmin iĢə axıra qədər sadiq 
qalacaqdır. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi  
 

Hörmətli Prezident, əziz qardaĢım Abdullah Gül! 
Hörmətli Prezident, əziz qardaĢım Mixeil SaakaĢvili! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
Ġlk növbədə, məni qardaĢ Türkiyəyə dəvət etdiyinə 

görə prezident Abdullah Gülə dərin minnətdarlığımı bildir-
mək istəyirəm. QardaĢ Türkiyədə yenidən olmağımdan böyük 

qürur hissi keçirirəm. 
Bu gün doğrudan da tarixi bir gündür. Bu barədə artıq 

deyildi. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan yeni tarix yazır. 
Üç ölkənin səmərəli əməkdaĢlığı nəticəsində bütün layihələr 
uğurla icra olunur. Biz həm ikitərəfli formatda çox səmərəli 
əməkdaĢlıq edirik, eyni zamanda, üçtərəfli formatda da 
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əlaqələrimiz real, konkret layihələrin həyata keçirilməsi ilə 
nəticələnir. 

Bütün bu iĢlərin, əlbəttə ki, çox böyük tarixi vardır. Bizim 
xalqlarımız bütün dövrlərdə dostluq, mehribanlıq Ģəraitində 
yaĢamıĢlar. Bizim xalqlarımız əsrlər boyu qonĢu, dost xalq-

lar olaraq, bir-birinə daim kömək etmiĢlər, əməkdaĢlıq et-
miĢlər, bir yerdə yaĢayıb-yaratmıĢlar. 

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
onu ilk tanıyan Türkiyə olmuĢdur. O gündən bu günə qədər 
bizim aramızda əlaqələr dostluq, qardaĢlıq əsasında qurul-
muĢdur. Bu əlaqələr sürətlə inkiĢaf edir. Bu gün deyə bilərəm 

ki, bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir. Siyasi, iqtisadi, mədəni – 
bütün sahələrdə Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri nümunə 
xarakteri daĢıyır. Bu bizə imkan verir ki, öz potensialımızı 
daha da böyük həcmdə reallaĢdıraq. Türkiyə–Azərbaycan 
münasibətlərinin gələcək perspektivləri də çox böyükdür, 
çox gözəldir. Bizim birgə həyata keçirdiyimiz layihələr, əl-

bəttə ki, ölkələrimizi gücləndirir, xalqlarımızı bir-birinə daha 
da yaxın edir, bölgəyə yeni ab-hava gətirir, yeni əməkdaĢlıq 
imkanları açır. 

Gürcüstan–Azərbaycan əlaqələri də çox uğurla inkiĢaf 
edir. Bizim xalqlarımız qardaĢ xalqlardır. Biz uzun illər 
ərzində müstəqillikdən məhrum olmuĢuq, baĢqa ölkələrin 

tərkibində yaĢamıĢıq. Ancaq öz milli adət-ənənələrimizi 
saxlamıĢıq, tariximizi qorumuĢuq, mədəniyyətimizi, dilimizi 
qorumuĢuq. Müstəqil dövlətlər fəaliyyətə baĢlayan kimi, 
dərhal Gürcüstan–Azərbaycan münasibətləri uğurla inkiĢaf 
etməyə baĢlamıĢdır. Biz strateji tərəfdaĢıq, birlikdə çox bö-

yük iĢlər görürük. Bu bölgədə  Gürcüstan–Azərbaycan mü-

nasibətlərinin inkiĢafından çox Ģey asılıdır. Mənim dostum 
Mixeil SaakaĢvili qeyd etdi ki, Gürcüstan üçün çətin  anlarda 
Azərbaycan heç bir tərəddüd etmədən öz imkanlarını qardaĢ 
xalqın sərəncamına verdi. Bu belə də olmalıdır. Əlbəttə ki, 
hər bir ölkənin maraqları var, iqtisadi potensialı və iqtisadi 
prioritetləri var. Ancaq o da həqiqətdir ki, əgər hansısa bir 
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dost ölkə müvəqqəti çətinliklər yaĢayırsa, biz mütləq, daim 
onların yanında olmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, bugünkü 
hadisə, bu yaĢanan tarix bizim münasibətlərimizin nə qədər 
dərin köklərə söykəndiyini göstərir. 

Deyə bilərəm ki, üç ölkə arasında üçtərəfli əməkdaĢlıq 

bəlkə də dünyada müĢahidə olunmur, bunun analoqu yox-
dur. Bu həm siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə olan əmək-
daĢlıqdır, щям дя real layihələrin həyata keçirilməsi baxı-

mından çox önəmlidir. Təkcə bizim ölkələrimiz və xalqları-

mız üçün deyil, Avropa üçün, dünya üçün önəmli olan iri-
miqyaslı layihələri Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan birgə 

həyata keçiribdir. Vaxtilə əfsanə sayılan və bəzi dairələr 
tərəfindən qəbul edilməyən, yaxud Ģübhə ilə yanaĢılan    
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri artıq reallıqdır. Biz buna 
nəyin hesabına nail olduq? Üç ölkənin iradəsi hesabına, 
xalqlarımızın bir yerdə olması və birgə əməkdaĢlıq imkan-
larımızın ortaya qoyulması hesabına. Vaxtilə əfsanə sayılan 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri indi uğurla iĢləyir və bu il 
kəmər vasitəsilə 40 milyon tondan çox Azərbaycan nefti 
ixrac ediləcəkdir. Ancaq bəziləri deyirdilər ki, Azərbaycanda 
neft yoxdur və Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin doldu-
rulması üçün üçüncü tərəfin nefti lazımdır. Bizə bu lazım 
deyil, uzun illər bundan sonra da Azərbaycan nefti Bakı–

Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tam Ģəkildə fəaliyyət göstər-
məsini təmin edəcəkdir. Gələn il kəmər tam gücü ilə iĢləyə-

cək və bu kəmər vasitəsilə 50 milyon tondan çox neft nəql 
ediləcəkdir. 

Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri də bəzi dairələr tərə-

findən qəbul edilmirdi və Ģübhələr var idi. Ancaq həyat, 

reallıq və bizim yorulmadan çalıĢmağımız bu önəmli layihə-

ni həyata keçirdi. Dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin 
ön plana çıxdığı indiki dövrdə biz bir daha görürük ki, Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin nə qədər böyük əhəmiyyəti 
vardır. Biz zəngin «ġahdəniz» qaz yatağının iĢlənilməsinə 
1996-cı ildə baĢlamıĢdıq. Ġndi artıq o yataqdan qaz hasil 
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edilir və qardaĢ ölkələrə ixrac olunur. Bu gün Azərbaycan 
böyük həcmdə qaz ixrac edən ölkəyə çevrilmiĢdir. Aparılan 
kəĢfiyyat iĢləri nəticəsində bizim qaz ehtiyatlarımız böyük 
dərəcədə artmıĢdır. Ən minimal hesablamalara görə, Azər-
baycanın 2 trilyon kubmetr qaz ehtiyatları vardır. Bu da uzun 

illər, bundan sonra onilliklər ərzində həm ölkəmizin tələbatını 
ödəyəcək, həm də dost, qardaĢ ölkələrin enerji təhlükəsizli-
yinin təmin olunmasında öz rolunu oynayacaqdır. 

Bakı–Tbilisi–Qars layihəsi də, demək olar ki, vaxtilə 
bəziləri tərəfindən ciddi qəbul olunmurdu və hesab edilirdi 
ki, bu layihə sadəcə, kağız üzərində qalacaqdır. Bu layihə 

barədə söhbətlər gedirdi, danıĢıqlar aparılırdı. Amma hətta 
bizim ölkələrdə də bəziləri inanmırdı ki, biz bunu gerçəkliyə 
çevirəcəyik. Ancaq biz bunu etdik. Əlbəttə ki, Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolunun layihəsinin həyata keçirilməsində Bakı–
Tbilisi–Ceyhan və Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft-qaz kəmərləri-
nin də rolu böyükdür. Biz artıq bu dəhlizi açdıq. Azərbay-

can, Gürcüstan və Türkiyəni enerji layihələri ilə birləĢdirdik. 
Təbii ki, neft layihəsi, qaz layihəsi ona gətirib çıxarıb ki, bu 
gün biz öz nəqliyyat infrastrukturumuzu da birləĢdiririk. Biz 
bunu da bacardıq. Əminəm ki, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolu müəyyən edilmiĢ tarixdə istismara veriləcəkdir. Beləlik-
lə, bölgədə gedən əməkdaĢlıq daha da güclənəcək, Türkiyə, 

Gürcüstan, Azərbaycanın milli maraqları daha da böyük 
dərəcədə müdafiə olunacaqdır. Biz Avropa və Asiya üçün 
əvəzolunmaz nəqliyyat nöqtəsinə çevriləcəyik və əlbəttə, 
bunun çox böyük iqtisadi və sirr deyil ki, böyük siyasi divi-
dendləri vardır. Biz artıq bunu hiss edirik. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bu layihələr bölgədə 

gedən prosesləri müəyyən edir. Bölgədə əməkdaĢlıq əhval-
ruhiyyəsi böyük dərəcədə bizim səylərimiz nəticəsində müm-
kün olmuĢdur. Ġndi görürük ki, bizim layihələrə qoĢulmaq 
istəyən ölkələrin sayı artır. Bizim enerji və nəqliyyat 
infrastrukturumuzdan istifadə etmək, əlbəttə ki, hər bir tərəf 
üçün fayda gətirəcəkdir. Çünki bu, еnerji daĢıyıcılarının 
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dünya bazarlarına çıxarılması üçün ən səmərəli, ən faydalı 
yoldur və nəqliyyat baxımından məsafəni xeyli dərəcədə 
qısaldan bir yoldur. Mən Ģübhə etmirəm ki, Bakı–Tbilisi–
Qarsı da Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Bakı–Tbilisi–Ərzurumun 
taleyi gözləyir. Çünki bunu etmək üçün bütün imkanlar var. 

Bizim bu gün burada birgə olmağımız bunun əyani sü-
butudur. 

Əgər yaxın tarixə nəzər salsaq görərik ki, son bir neçə il 
ərzində Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın iĢtirakı ilə çox 
önəmli tədbirlər keçirilmiĢdir. 2005-ci ildə Bakıda Bakı–

Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsini biz bir 
yerdə qeyd etdik. 2006-cı ildə Ceyhanda artıq Azərbaycan 
neftinin Ceyhana gəlməsini qeyd etdik. 2007-ci ildə       Tür-
kiйə–Yunanıstan sərhədində Azərbaycan qazının Avropa 
Иттифагы bazarına daxil olmasını qeyd etdik. 2007-ci ildə 
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin 

tikintisinə baĢlanmasını qeyd etdik, bu gün isə Türkiyə his-
səsinin təməlinin qoyulmasını qeyd edirik. Mən arzu edirəm 
ki, gələcəkdə belə gözəl tədbirlər çox olsun və əminəm, belə 
də olacaqdır. Çünki bunu etmək üçün bizim imkanlarımız 
var, siyasi iradə var, artan iqtisadi potensial var və əmək-
daĢlıq var. Mən hesab edirəm ki, bizim uğurlu əməkdaĢlıq 

təcrübəmiz baĢqa tərəflər üçün də örnək olmalıdır. Hamı 
görməlidir ki, dostluq, mehribanlıq, qarĢılıqlı anlaĢma, bir-
birinə dəstək olan yerdə bütün iĢlər daha da asanlıqla gedir. 
Bu gün biz atılan addımların və qəbul edilən cəsarətli 
qərarların nəticəsini görürük. Bu, yalnız baĢlanğıcdır. Mən 
görürəm ki, bizim gələcəyimiz çox uğurlu, çox parlaq olacaq 

və ölkələrimiz öz iqtisadi və siyasi mövqelərini daha da 
gücləndirəcəkdir. 

Mən bu yüksək kürsüdən Türkiyə, Gürcüstan, Azərbay-
can xalqlarını bu tarixi hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik 
etmək istəyirəm. Bütün soydaĢlarımıza cansağlığı, uğurlar, 
rifah və əmin-amanlıq arzulayıram. 

Sag olun! 
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Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün nitqi  
 
Hörmətli prezidentlər, əziz qardaĢlarım hörmətli Əliyev 

və hörmətli SaakaĢvili! 
Hörmətli nazirlər! 

Dəyərli qonaqlar! 
Qars Ģəhərinin dəyərli insanları, vətəndaĢlarım! 
Bu gün biz həqiqətən, çox xoĢbəxt bir gün yaĢayırıq. 

Azərbaycan prezidentinin və Gürcüstan prezidentinin də bu 
xoĢbəxt günün Ģahidi olmaları, habelə bu əlamətdar gündə 
burada olmağımız, Ģübhəsiz ki, bizim sevincimizi daha da 

artırmaqdadır. 
Bu gün böyük bir layihənin Türkiyə hissəsinin təməlqoyma 

mərasimini keçiririk. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu layihəsi 
əslində hamının bildiyi tarixi Ġpək Yolunun təkrar canlan-
masıdır. Vaxtilə bu Ġpək Yolu ilə karvanlar gedib-gəlirdi. Ġndi 
isə bunu «Dəmir Ġpək Yolu»nun həyata keçirilməsi ilə təkrar 

reallığa çeviririk. Bu həqiqətən böyük bir layihədir. Çünki 
sadəcə üç ölkəni – Azərbaycanı, Gürcüstanı və Türkiyəni dəmir 
yolu ilə bir-birinə bağlamır. Bu, Asiyanın mərkəzini, Çini 
Avropanın o biri ucu – Londonla bağlayan bir dəmir yoludur. 
Bu layihə tamamlandıqda, sadəcə, sərniĢinlər deyil, çox böyük 
miqdarda yüklər də Orta Asiyadan Avropanın digər ucuna, 

yaxud Avropadan da Orta Asiyaya qədər daĢına biləcəkdir. Bu 
baxımdan, layihə təkcə iki müxtəlif coğrafiyanı bir-birinə 
bağlamayacaq, eyni zamanda, mədəniyyətləri, fərqli anlayıĢları 
da bir-birinə qovuĢduracaqdır. Bu səbəbdən layihənin bö-

yüklüyü çox anlaĢılandır. 
Bir az öncə əziz dostlarımın, prezidentlərin söylədiyi kimi, 

əvvəllər bəziləri bu layihəyə bir xəyal kimi baxırdı. Əslində, 
bu layihə bir zamanlar unudulmuĢdu, «həyata keçirilməsi 
mümkün deyil» bəhanəsi ilə rəflərə atılmıĢdı. Amma 2004-cü 
ildə təkrar rəflərdən qaldırıldı və üç ölkə arasında təkrar 
görüĢlər keçirildi, danıĢıqlar aparıldı. Bu layihənin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı siyasi iradələr güclü bir Ģəkildə ortaya 
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qoyuldu. Bundan baĢqa, bu üç ölkəni Qazaxıstan və Çin də 
dəstəklədi. Qazaxıstan bu dəmir yolunun fəaliyyətə baĢla-
ması ilə xüsusilə çox maraqlanır. Hörmətli prezident Nazar-
bayevlə bütün görüĢlərimiz və danıĢıqlarımız zamanı o, bu 
layihəyə xüsusi diqqət yetirir. 

Bütün bu səylər nəticəsində indi layihə həyata keçiril-
məkdədir. Keçən il Gürcüstanda təməlqoyma mərasimi 
keçirilərək, dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin tikintisi ilə 
bağlı tədbirlər görüldü. Bu tikintinin maliyйə dəstəyi də tə-

min olundu. Azərbaycan prezidenti hörmətli Ġlham Əliyevin 
layihəyə verdiyi önəmli dəstək onun həyata keçirilməsinə 

daha əlveriĢli Ģərait yaratdı. 
Türkiyə hissəsinin tikintisini bu gündən həyata keçiririk. 

Türkiyə ərazisində tamamilə yeni bir xətt çəkiləcəkdir. 
Bunun böyük əhəmiyyəti vardır. 

Bütün bunlar göstərir ki, əgər siyasi iradə varsa, ölkələrin 
rəhbərləri böyük siyasi əhəmiyyətli layihələrin həyata keçiril-

məsində qətiyyətlidirlərsə, bu layihələr həyata keçirilə bilər. 
Bunun örnəyi Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru xətti və Bakı–
Tbilisi–Ərzurum təbii qaz kəməri layihələrində də olmuĢdur. 
Bu gün də dəmir yolu layihəsini həyata keçirmək üçün qətiy-
yətli addımlar atırıq. Layihənin qısa müddət ərzində həyata 
keçiriləcəyinə əminik. Çünki hər ölkə öz hissəsində tədbirlərini 

görmüĢdür. Amma bu, üç ölkənin müĢtərək layihəsi olduğu 
üçün iĢlərin ən asan Ģəkildə əlaqələndirilməsi və icraya nəzarət 
olunması lazımdır. Bu gün dəyərli qardaĢlarım Ġlham Əliyev və 
Mixeil SaakaĢvili ilə keçirdiyimiz görüĢlərdə bu layihəyə 
nəzarətlə bağlı hörmətli nazirlərimizə tapĢırıqlar verdik. Onlar 
tez-tez görüĢürlər və görülən iĢlər barədə mütəmadi olaraq bizə 

hesabat verəcəklər və beləliklə, biz layihənin necə yerinə 
yetirildiyini və tamamlandığını izləyəcəyik. Ġnanıram ki, iĢlər 
vaxtından əvvəl tamamlanacaqdır. 

Bu layihə əslində Qafqazda sabitliyə və rifaha töhfə 
verəcək bir layihədir. Layihə Qafqazdakı və bölgədəki bütün 
ölkələrə açıqdır. Bölgənin sabitliyinə və sülhə yardımçı olan, 
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yaxĢı qonĢuluq əlaqələrinə önəm verən və hörmətlə yanaĢan 
hər bir ölkəyə açıqdır. Bu layihənin həyata keçməsi ilə 
sadəcə, iqtisadi fəaliyyət deyil, öncə söylədiyim kimi, mədəni 
əlaqələr də daha çox canlanacaqdır. Biz böyük ümidlə və 
məmnuniyyətlə görürük ki, hələlik adı elan edilməyən yaxĢı bir 

iqtisadi bölgə ortaya çıxmaqdadır. Türkiyə ilə Gürcüstan 
arasında sərbəst ticarət anlaĢması imzalandı. Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında da ticarətin daha da asanlaĢdırılması ilə 
bağlı ikitərəfli danıĢıqlar aparılır. Batumi hava limanı müĢtərək 
iĢlədilir. Ġndi Ġstanbuldan uçan sərniĢinlər Artvində pasport 
nəzarətindən keçmədən Batumi hava limanına enə bilirlər. 

Bunlar göstərir ki, bu iqtisadi bölgə gələcəkdə daha da 
canlanacaqdır. Bütün bu iĢlərin zəminində olan önəmli amil 
buradakı üç ölkənin liderlərinin siyasi iradəsidir. Bu siyasi 
iradə davam edəcəyi təqdirdə, heç Ģübhəm yoxdur ki, bütün 
bu layihələrdən üç ölkənin xalqları, vətəndaĢları faydalana-
caqlar. Bu siyasi iradə daha da güclü Ģəkildə davam edəcək, 

gündəliyə yeni-yeni layihələr gələcək və həyata keçiriləcəkdir. 
Mən bir daha bu layihənin uğurlu olmasını diləyirəm. 

Bütün bölgəmizə faydalı olmasını arzulayıram. Burada 
əməyi olan hər kəsə təĢəkkür edirəm. 

Əziz qardaĢlarımın – dövlət baĢçılarının Türkiyədə olma-
larından, bu mərasimdə iĢtirak etmələrindən duyduğum 

xoĢbəxtliyi və məmnunluğu bir daha ifadə edərək, hamınıza 
hörmət və ehtiramımı çatdırıram. 

Bir daha uğurlar diləyirəm. 
 

* * * 
 
Sonra dövlət başçıları üç ölkənin ərazisinin təsvir olunduğu 

sxematik xəritənin asıldığı səhnəyə dəvət edildilər. Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili 

və Türkiyə prezidenti Abdullah Gül öz ölkələrinin «ərazisində» 
rəmzi dəmir yolu xətlərini qoyaraq birləşdirdilər. Stansiyadakı 
qatarın fiti səsləndi. 
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ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 

BÜSTÜNÜ ZĠYARƏT 
 
Türkiyə, Qars  
 
24 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 24-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qars 

şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan 
parka gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndərin parkdakı büstü önünə gül 
dəstəsi qoydu. 

Xatırladaq ki, bu, Heydər Əliyevin sağlığında xarici ölkədə 
qoyulmuş ilk büstüdür. 
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AZƏRBAYCANIN QARSDAKI BAġ 

KONSULLUĞUNUN  

YENĠ BĠNASI ĠLƏ TANIġLIQ 
 
Türkiyə, Qars  
 
24 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 24-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

ölkəmizin Türkiyənin Qars şəhərindəki Baş konsulluğunun 
yeni binası ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada əsaslı 
təmir işlərinə 2007-ci ilin əvvəlлярində başlanылmışdı, hazırda 
son tamamlama mərhələsidir. 

İkimərtəbəli binada iş otaqlarından əlavə, akt və konfrans 

salonları da olacaq, konsulluğun işçilərinin fəaliyyəti üçün hər 
cür şərait yaradılacaqdır. 

Konsulluq 1921-ci ildə tarixi Qars müqaviləsinin imza-
landığı binanın qonşuluğunda yerləşir. 

Prezident İlham Əliyev bina ilə tanış oldu, işlərin yüksək 
səviyyədə və tez başa çatdırılması üçün tapşırıq və tövsi-

yələrini verdi. 
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QARS QAFQAZ UNĠVERSĠTETĠNDƏKĠ 

HEYDƏR ƏLĠYEV TƏDRĠS MƏRKƏZĠNDƏ  
 
24 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyulun 24-də Qars 

Qafqaz Universitetindəki Heydər Əliyev Tədris Mərkəzi ilə 
tanış olmuşdur. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2007-ci ilin noyabrında 
açılmış Mərkəz vaxtilə ulu öndərin Fəxri doktoru adına layiq 

görüldüyü Qars Qafqaz Universitetinin Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı fakültəsinin tələbələri üçün tədris bazası rolunu 
oynayır. Heydər Əliyev Fondu Mərkəzi əyani vəsaitlərlə təmin 
etmişdir. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyə-

tini, ulu öndərin Türkiyəyə, eləcə də Qarsa səfərlərini əks 
etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Tədris Mərkəzində Azərbaycanın tarixinə, ədəbiyyatına 
dair nəşrlərdən ibarət zəngin kitabxana, oxu və kompyuter 
salonları fəaliyyət göstərir. 

Prezident İlham Əliyev Tədris Mərkəzi ilə tanış oldu, 
Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyələri, o cümlədən ulu 

öndər Heydər Əliyevin fotoşəkli təqdim edildi. 
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. Mən 

çox Ģadam ki, qardaĢ torpaqdayam. Qars Ģəhərində çox 
gözəl tədbir keçirilиб. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun 
Türkiyə hissəsinin tikintisinin baĢlanması çox tarixi bir 
gündür. Bu yol Türkiyəni Azərbaycanla daha da sıx birləĢ-

dirəcək, qardaĢ xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınлаш-
дыраъагдыр. Biz bütün dövrlərdə bir yerdə olmuĢuq, bir yerdə 
yaĢamıĢıq. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdik-
dən sonra Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri çox sürətlə 
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inkiĢaf edib və bu gün ən yüksək zirvədədir. Heydər Əliyev 
Tədris Mərkəzində nümayiĢ etdirilən fotoĢəkillər də bunu 
göstərir. Burada «Ümid körpüsü»nün – Naxçıvanla Türkiyə 
arasında tikilmiĢ körpünün fotoĢəkilləri var. Digər Ģəkillər 
də var. Bu, böyük tarixdir və bu tarix bizi irəliyə aparır. 

Ġrəlidə isə bizi daha da böyük iĢlər gözləyir. Bütün türk 
xalqına cansağlığı, xoĢbəxtlik və rifah arzulayıram. 
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DÖVLƏT BAġÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ НАЩАР 
 
24 iyul 2008-ci il 

 
İyulun 24-də Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun Türkiyə 

hissəsinin təməlinin qoyulması münasibətilə keçirilən mərasim 

başa çatdıqdan sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti 
Abdullah Gülün adından Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin və Gürcüstan Республикасынын Prezidenti 
Mixeil Saakaşvilinin şərəfinə nahar verilmişdir. 
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TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ABDULLAH GÜLƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ġstanbulda insan tələfatına səbəb olmuĢ terror aktla-
rının baĢ verməsi xəbərini dərin kədər hissi ilə qarĢıladım. 

TörədilmiĢ bu amansız əməllərə qarĢı öz hiddətimizi 
bildirir, insanların həyatı üçün daim təhlükə mənbəyi olan 
terrorizmin bütün təzahürlərini kəskin Ģəkildə pisləyirik. 

Bu ağır anlarda dərdinizə Ģərik çıxır, Sizə, həlak olanların 

ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə baĢsağlığı verir, 
yaralananlara və xəsarət alanlara Ģəfa diləyirəm. 

Allah rəhmət eləsin! 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 28 iyul 2008-ci il 
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TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ BAġ NAZĠRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞANA 
 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 

Ġstanbulda törədilmiĢ terror aktları nəticəsində insan 
tələfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. 

Biz terrorizmi qətiyyətlə pisləyir, belə dəhĢətli cinayət 
əməllərinə qarĢı mübarizədə birgə səylər göstərilməsini zəruri 
hesab edirik. 

BaĢ vermiĢ faciə ilə əlaqədar dərdinizi bölüĢür, Sizə, həlak 

olanların ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə baĢ-

sağlığı verir, yaralananlara və xəsarət alanlara Ģəfa diləyi-
rəm. 

Allah rəhmət eləsin! 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbayъan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 28 iyul 2008-ci il 
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UKRAYNA PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB VĠKTOR YUġġENKOYA 
 
Hörmətli Viktor Andreyeviç! 
Ukraynanın qərb vilayətlərində təbii fəlakət nəticəsin-

də çoxsaylı insan tələfatı haqqında xəbər məni dərindən 
kədərləndirdi. 

Sizə, həlak olanların qohumlarına və yaxın adamlarına 

baĢsağlığı verir, zərərçəkənlərin hamısının dərdinə ürəkdən 
Ģərik olduğumu bildirirəm. 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 iyul 2008-ci il 
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ƏFQANISTAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB HƏMĠD KƏRZAĠYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı– Müstəqillik günü münasi-

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

Əminəm ki, xalqlarımız arasında tarixən mövcud olan 

dostluğun qorunub saxlanması və möhkəmlənməsi, istər 
ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəlxalq qurumlar çərçivə-

sində əməkdaĢlığımızın inkiĢafı naminə qarĢılıqlı səylərimizi 
bundan sonra da davam etdirəcəyik. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
Əfqanıstan xalqına sülh və əmin-amanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 iyul 2008-ci il 
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ĠNDONEZĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB SUSĠLO BAMBANQ YUDHOYONOYA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ġndoneziyanın milli bayramı – Müstəqillik elan edil-

məsi günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xal-
qınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Ġndoneziya münasibətlərinin 

hərtərəfli inkiĢafı, xalqlarımız arasında dostluğun daha da 
möhkəmlənməsi naminə bundan sonra da ardıcıl səylər gös-
tərəcəyik. 

Bu xoĢ gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-
lar, dost Ġndoneziya xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq ar-
zulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 iyul 2008-ci il 
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SĠNQAPUR RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB SELLAPAN RAMA NATANA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı– Milli gün münasibətilə Sizə 
və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Sinqapur arasında dostluq və 
əməkdaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı daim xalqlarımızın 
mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 

uğurlar, dost xalqınıza sülh və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 iyul 2008-ci il 
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PAKĠSTAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB PƏRVĠZ MÜġƏRRƏFƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Pakistanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan–Pakistan münasibətlərinin bugünkü səviyyə-

si məmnunluq doğurur. Əminəm ki, dost ölkələrimizin hər-

tərəfli əməkdaĢlığı birgə səylərimiz sayəsində daim öz miq-
yasını geniĢləndirərək xalqlarımızın rifahına töhfələr verə-

cəkdir. 
Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, qardaĢ 

Pakistan xalqına sabitlik və əmin-amanlıq diləyirəm. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 iyul 2008-ci il 
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KOREYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB LĠ MEN BAKA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı– Azadlıq günü münasibətilə 
Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan Respublikası ilə Koreya Respublikası ara-
sındakı dostluq və əməkdaĢlıq münasibətləri bu gün uğurla 
inkiĢaf edir. Əminəm ki, əməkdaĢlığımızın daha geniĢ 

məcrada həyata keçirilməsi istiqamətində səylərimiz bundan 
sonra da birgə iĢimizə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
xalqınıza əmin-amanlıq və tərəqqi diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 iyul 2008-ci il 
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ATƏT-in HAZIRKI SƏDRĠNĠN XÜSUSĠ ELÇĠSĠ 

HEYKĠ TALVĠTĠYENĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
29 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 29-da ATƏT-in hazırkı sədrinin xüsusi elçisi Heyki 
Talvitiyenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla ATƏT arasında əməkdaşlığın ha-
zırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apa-
rılmışdır. 
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XXIX YAY OLĠMPĠYA OYUNLARINDA ĠġTĠRAK 

EDƏCƏK GƏNCLƏRĠN ÇĠNƏ YOLASALMA 

MƏRASĠMĠ   
 

30 iyul 2008-ci il 
 

Çin Xalq Respublikasının paytaxtı Pekin şəhərində 

keçiriləcək XXIX Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək 
Azərbaycan idmançılarının iyulun 30-da yolasalma mərasimi 
keçirilmişdir. 

Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan prezidenti, Milli Olim-
piya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevi və онун xanımı, 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-
нун Xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndi. 
Mərasimi Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov açdı. 
Азярбайъан президенти  Илщам Ялийев мярасимдя чыхыш етди. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 

 

 

Əziz idmançılar! 
Əziz olimpiyaçılar! 
Əziz dostlar! 
Bir neçə gündən sonra Pekin Yay Olimpiya oyunları 

baĢlayır və siz Pekinə yola düĢцрсцnцz. Mən əminəm ki, siz 

__________________ 

        XXIX Йай Olimpiya oyunlarında iĢtirak edəcək Azərbaycan 
idmançılarını yolasalma mərasimində Gənclər və Ġdman naziri Azad 

Rəhimov, Yunan-Roma güləĢi üzrə Respublika yığma komandasının 
BaĢ məĢqçisi Elçin Cəfərov, Olimpiya Gənclər düĢərgəsinin iĢtirakçısı 

Fidan Allahyarova və Taekvondo üzrə dünya və Olimpiya yarıĢla-
rının iĢtirakçısı RəĢad Əhmədov çıxıĢ etdilər.  



 249 

Olimpiya oyunlarında doğma vətənimizi, həmiĢə olduğu 
kimi, ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz. Olimpiya oyunları idman 
tarixində çox mühüm yer tutan beynəlxalq miqyaslı bir 
hadisədir və hər bir ölkə çalıĢır ki, əsas idman tədbirində 
qələbə qazansın, uğurlar əldə etsin. Gənc müstəqil dövlət 

kimi, Azərbaycan, demək olar ki, müstəqilliyimizin ilk 
illərindən Olimpiya oyunlarında iĢtirak etməyə çox böyük 
diqqət vermiĢdir və bu gün bu barədə deyildi. Azərbaycan 
artıq müstəqil ölkə kimi, dördüncü dəfə Olimpiya oyun-
larında iĢtirak edəcəkdir. Ġndiyədək hər dəfə iĢtirakımız 
qələbələrlə nəticələnmiĢdir. Bizim idmançılarımız bütün 

yarıĢlarda çox böyük ustalıq, məharət nümayiĢ etdirərək, 
doğma vətənimizin idman Ģöhrətini yüksəklərə qaldırmıĢlar 
və əminəm ki, milli komandamız Pekin Olimpiya oyun-
larında da uğurla çıxıĢ edəcəkdir. 

Ġldən-ilə Azərbaycanda idman potensialı güclənir. Bizim 
böyük quruculuq iĢlərimiz nəticəsində idman sahəsində də 

böyük irəliləyiĢ var və bunu görmək, bilmək üçün, sadəcə 
olaraq, statistik göstəricilərə nəzər salmaq lazımdır. Hər il 
beynəlxalq yarıĢlarda yüzlərlə medal qazanılır. Azərbaycan 
idmançıları müxtəlif yarıĢlarda – dünya, Avropa çempio-
natlarında yüksək nəticələr göstərirlər. Bu onu göstərir ki, 
bizim idmançılarımızın uğurları təsadüfi xarakter daĢımır. 

Bu, məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsidir. O cümlədən, medal-
ların qazanılması da bütünlükdə ölkədə idmanın inki-
Ģafından asılıdır. Çünki bizim iĢimiz təkcə beynəlxalq yarıĢ-

larla məhdudlaĢmır. Ġdman Azərbaycanın ictimai həyatının 
çox mühüm sahəsinə, mühüm hissəsinə çevrilibdir. Bizim 
idmançılarımız yüksək nəticələr göstərir, gənclərimiz idmanla 

məĢğul olmaq üçün çalıĢırlar. Azərbaycanda idman infrastrukturu 
geniĢlənir, müasirləĢdirilir. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiy-
yətində idmançılara çox müsbət münasibət var, çox böyük 
hörmət var. Ġdmançılar da öz iĢləri ilə, öz qələbələri ilə, öz 
davranıĢları ilə daim ölkəmizin idman Ģöhrətini uca tut-
malıdırlar. 
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Azərbaycan idman ölkəsi kimi tanınır. Bunu təkcə biz 
yox, ən mötəbər beynəlxalq idman qurumlarının rəhbərləri 
də qeyd edirlər. Ġdman ölkəsi kimi, Azərbaycan artıq dünya 
idman aləmində özünəlayiq yerini tuta bilibdir. Bizim olim-
piya hərəkatında fəal iĢtirakımız, Azərbaycanda beynəlxalq 

yarıĢların, o cümlədən olimpiya lisenziya turnirlərinin keçi-
rilməsi, idmançılarımızın beynəlxalq yarıĢlarda uğurla çıxıĢ 
etməsi, güclü idman infrastrukturunun yaradılması, idmana 
dövlət qayğısının artması – bütün bu amillər Azərbaycanın 
idman ölkəsi kimi tanınmasına Ģərait yaratmıĢdır və bu çox 
fərəhli bir haldır. Çünki idman ölkəsi adını qazanmaq asan 

məsələ deyildir. Ġdmanın inkiĢafı üçün Azərbaycanda çox 
böyük, hərtərəfli tədbirlər keçirilir və bunu sadalamaq üçün 
yəqin ki, çox vaxt lazım olacaqdır. 

Amma siz idmançılar, idman mütəxəssisləri, məĢqçilər 
bunu yaxĢı bilirsiniz ki, Azərbaycanda idmana cavabdehlik 
daĢıyan bütün qurumlar vahid konsepsiya əsasında fəaliyyət 

göstərirlər. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və Ġdman 
Nazirliyi, federasiyalar, idman cəmiyyətləri, klublar – bütün 
idman qurumları qarĢıda duran məqsədlərə nail olmaq üçün 
birlikdə çalıĢırlar. Çox güclü əlaqələndirmə iĢləri aparılır və 
onu da deyə bilərəm ki, heç də hər bir ölkədə vəziyyət belə 
deyildir. Bir çox hallarda idman qurumları arasında nəinki 

əməkdaĢlıq, hətta qarĢıdurma, ziddiyyətlər də var. Azər-
baycan bu baxımdan nümunəvi bir ölkədir və bizim 
idmanda əldə etdiyimiz nəticələr, uğurlar, bax, bu siyasətin 
nəticəsidir. Həm idmana cavabdehlik daĢıyan qurumlar, 
vəzifəli Ģəxslər, həm də idmançılar, idman mütəxəssisləri və 
məĢqçilər bütün səylərini ясирэямирляр ki, Azərbaycanın 

idman Ģöhrəti daha da yüksək zirvələrə qalxsın. Biz bunu 
ildən-ilə artan qələbələrin sayında, Azərbaycanın beynəlxalq 
idman aləmindəki mövqelərində görürük. 

Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı üçün idman potensialının 
güclənməsi çox böyük əhəmiyyət daĢıyır. Qeyd etdiyim kimi, 
idman ictimai həyatın mühüm hissəsidir. Ġdman insanları 
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həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən sağlam edir, 
idman sağlam həyat tərzi deməkdir. Ġdmançılar öz qələbələri 
ilə gənc nəslя də nümunə olmalıdırlar və olurlar. Mən çox 
böyük məmnunluq hissi ilə demək istəyirəm ki, Azər-
baycanda uĢaqlar, yeniyetmələr arasında idmanla məĢğul 

olmaьа maraq getdikcə artır və bunun da səbəbləri var. 
Yəqin ki, bu səbəblərin əsası bizim idman sahəsində əldə 
etdiyimiz uğurlar, idmançılarımızın uğurlu çıxıĢları вя  
Azərbaycanын bütün bölgələrинdə idmanla məĢğul olmaq 
üçün yeni imkanların yaradılmasıdır. 

Ona görə biz qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda 

idmanın hərtərəfli inkiĢafı təmin olunubdur. Ġdmançılarımız 
beynəlxalq yarıĢlarda yüksək nəticələr göstərir, Azərbay-
canda dünya, Avropa çempionatları böyük uğurla və böyük 
təĢkilatçılıq peĢəkarlığı ilə keçirilir. Azərbaycanda kütləvi 
idmanın inkiĢafı müĢahidə olunur. Bölgələrdə, rayonlarda 
müasir, bütün dünya standartlarına cavab verən idman 

qurğuları, olimpiya kompleksləri, üzgüçülük hovuzları tiki-
lir. Ġndi tikilməkdə olan olimpiya kompleksləri yəqin ki, bu 
il və gələn il istifadəyə veriləcəkdir. Beləliklə, vaxtilə qarĢımı-

za qoyduğumuz məqsəd – hər bir rayonda müasir olimpiya 
kompleksinin tikilməsi – həyatda öz əksini tapacaqdır. 23 
idman kompleksi tikilməkdədir, 13-ü artıq fəaliyyətdədir və 

bu proses davam edir. Nəzərə alsaq ki, federasiyalar və 
idman cəmiyyətləri də öz tərəfindən bu iĢlərlə məĢğuldurlar, 
biz görərik ki, Azərbaycanda çox güclü idman infrastrukturu 
yaradılır. Azərbaycanda nəinki Bakıda, hətta bir çox baĢqa 
Ģəhər və rayonlarda istənilən beynəlxalq yarıĢın keçirilməsi 
mümkündür. Bu, idmanın inkiĢafı üçün çox mühüm bir 

vasitədir. Həm də bölgələrin inkiĢafı üçün böyük təkandır. 
Bildiyiniz kimi, son illər ərzində inĢa edilən idman kom-
plekslərinin yanında müasir mehmanxanalar, üzgüçülük 
hovuzları da tikilir. Yəni bu komplekslər təkcə peĢəkar id-
mançılar üçün deyil, idmanla sadəcə həvəskar kimi məĢğul 
olmaq istəyənlər üçün də əhəmiyyət daĢıyır. Nəzərə alsaq ki, 
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gələcəkdə yeni idman komplekslərinin tikintisi nəzərdə 
tutulur, görərik ki, bir neçə ildən sonra bizim bu sahədəki 
bütün məqsədlərimiz həyatda öz əksini tapacaqdır. 

Əlbəttə ki, təlim-məĢq toplanıĢlarının düzgün aparılması, 
idmançıların hazırlanması, məĢqçi heyətinin güclənməsi – 

bütün görülən tədbirlərin bir məqsədi var, o da ki, idmançıların 
uğurlu çıxıĢlarıdır. Иdmançılar son sözü deyir, son nəticəni, 
qələbəni qazanırlar və biz istəyirik ki, bu qələbələrin sayı çox 
olsun. Çünki hər bir idmançının qələbəsi həm onun Ģəxsi 
qələbəsidir, eyni zamanda да ölkəmizin qələbəsidir. Hər dəfə 
dünya, Avropa çempionatlarında Azərbaycanın milli bayrağı 

qaldırılanda hər bir vətənpərvər insan qürur hissi keçirir. 
Xüsusilə Olimpiya oyunlarında qələbə qazanmaq, hesab 
edirəm ki, hər bir idmançının həyatında tarixi hadisədir və eyni 
zamanda, hər bir ölkənin tarixində mühüm hadisədir. Çünki 
Olimpiya oyunlarında, demək olar ki, bütün ölkələr iĢtirak 
edirlər. Ölkələrin iĢtirakından, idmançıların çıxıĢlarından 

ölkələrin idman gücü müəyyən olunur. Mən çox Ģadam ki, 
Azərbaycan idmançıları indiyədək Olimpiya oyunlarında 
yüksək nəticələr göstərmiĢlər, bizim medallarımızın sayı artır. 
Ġstəyirik ki, Pekin Olimpiya oyunlarında da idmançılar gözəl 
nəticələr göstərsinlər. 

Amma onu da bilirik ki, hər dəfə Olimpiya oyunlarında 

yarıĢlar daha da gərgin keçir, rəqabət artır,  hər bir ölkə 
çalıĢır ki, yaxĢı nəticə göstərsin və biz bunu nəzərə almalıyıq. 
Hesab edirəm, idmançılar, idman mütəxəssisləri, məĢqçilər 
bunu gözəl baĢa düĢürlər ki, Olimpiya oyunları idman 
tarixində ən mötəbər yarıĢlardır və bu nəticələr növbəti dörd 
il ərzində ölkənin idman gücünü göstərəcəkdir. 

Mən hesab edirəm ki, bütün görülən tədbirlər nəticəsində 
biz Pekin Yay Olimpiya oyunlarında yaxĢı nəticə göstər-
məliyik. 

Ġdmanın inkiĢafı bundan sonra da davam etdiriləcək, 
idmana dövlət qayğısı artacaq, bütün lazımi tədbirlər görülə-

cəkdir. Ġdmançıların həm məiĢət problemləri həll olunur, 



 253 

həm də mukafatlandırma məsələsində irəliləyiĢlər var. Hər 
bir vətənpərvər vətəndaĢ Olimpiya oyunlarını izləyəcək və 
hər bir qələbəyə sevinəcəkdir. Olimpiya oyunları böyük bir 
idman hadisəsidir və deyə bilərəm ki, dünya miqyasında çox 
böyük ictimai hadisədir. 

Gələcəkdə, əlbəttə ki, bizim idman imkanlarımız daha da 
geniĢlənəcəkdir. Bu gün Azərbaycanda yaradılan müasir 
idman infrastrukturu, tikilən obyektlər dünya miqyaslı 
obyektlərdir. Məsələn, burada qeyd olundu, Mingəçevir 
avarçəkmə bazasının bərpası, faktikи olaraq, yenidən qurul-
ması prosesi baĢlanmıĢdır. Bu, dünya miqyaslı bir layihədir. 

Eyni zamanda, qıĢ idman növlərinin inkiĢafı və turizmin 
inkiĢafı üçün Qusar rayonu ərazisində yeni idman və turizm 
infrastrukturu yaradılır. Bu da dünya miqyaslı bir layihə 
olacaqdır. Həm bölgənin inkiĢafına, iĢ yerlərinin açılmasına 
xidmət göstərəcək, həm də beynəlxalq turizm mərkəzinə 
çevriləcəkdir. 

Bütün bu layihələr böyük vəsait tələb edir və onu da bil-
məliyik ki, bu vəsaitin qaytarılması uzun illərdən sonra 
mümkün olacaqdır. Yəni bu investisiyalar kommersiya xa-
rakteri daĢımır. Bütövlükdə, Azərbaycanda son illər ərzində 
kapital qoyuluĢu, investisiyaların həcmi, dövlət tərəfindən 
qoyulan investisiyalar sosial xarakter daĢıyır. Tikilən elek-

trik stansiyaları, yollar, körpülər, məktəblər, xəstəxanalar, 
idman qurğuları, sosial infrastrukturun yeniləĢməsi – bütün 
bunlar sosialyönümlü tədbirlərdir. Bu onu göstərir ki, 
Azərbaycan dövlətinin çox güclü sosial siyasəti vardır. Xarici 
вя yerli Ģirkətlər, əlbəttə ki, ilk növbədə daha çox kom-
mersiya xarakterli investisiyalara üstünlük verirlər və bu da 

təbiidir. Ancaq dövlət öz tərəfindən hər Ģeyi etməlidir ki, 
Azərbaycanda yaĢayan bütün insanlar daha da yaxĢı 
yaĢasınlar, daha da yaxĢı imkanlar olsun və Azərbaycanda 
yaradılan yeni infrastruktur obyektləri dünya standartlarına 
cavab versin. Ġdmanda biz bunu görürük və bir daha demək 
istəyirəm, mən çox Ģadam ki, beynəlxalq idman aləmi, olim-
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piya ailəsi Azərbaycanı idman ölkəsi kimi tanıyır. Bu onu 
göstərir ki, bu vaxta qədər görülmüĢ bütün tədbirlər, atılmıĢ 
addımlar düzgün istiqamətdə olmuĢdur. 

Azərbaycanda idmanın inkiĢafı dövlət əhəmiyyətli məsə-

lədir. Dövlət bundan sonra da bu sahəyə qayğı göstərəcəkdir. 

Əlbəttə ki, idmançıların mükafatlanması iĢində də nə lazım-
dırsa edəcəyik. Bilirsiniz ki, keçən Olimpiya oyunlarında 
yüksək nəticə göstərən idmançılar üçün mükafat fondu var idi. 
Keçən Olimpiya oyunlarında qızıl medalı qazanan idmançıya 
50 min dollar dövlət tərəfindən və 50 min dollar Milli Olimpiya 
Komitəsi tərəfindən mükafat verilmiĢdir. Mən hesab edirəm ki, 

Azərbaycanın artan imkanlarını nəzərə almaq Ģərtilə, biz bu 
mükafat fondunu daha da böyütməliyik. 

Son dörd il ərzində, keçən Yay Olimpiya oyunlarından 
sonra Azərbaycanın iqtisadi potensialı böyük dərəcədə 
güclənmiĢdir və biz bunu statistik rəqəmlərdə və abadlaĢan, 
yeniləĢən Ģəhərlərin simasında görürük. Artıq Azərbaycanın 

çox güclü iqtisadi imkanları var. Bizim ildən-ilə artan dövlət 
büdcəmiz imkan verir ki, istənilən sosial məsələnin həlli üçün 
lazımi tədbirlər görək. Mən hesab edirəm ki, yeni reallığı, 
yəni Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən güclü ölkəyə çevril-
məsini nəzərə almaqla lazımi tədbirlər görə bilərik. Son 3 il 
ərzində Azərbaycanda olan iqtisadi inkiĢaf sürəti dünya 

miqyasında heç bir yerdə olmamıĢdır. Bunu biz də deyirik, 
beynəlxalq təĢkilatlar da deyir. Son 3 il ərzində iqtisadi inki-
Ģaf sürəti baxımından dünya miqyasında bütün ölkələr 
arasında birinci yeri tutmaq asan məsələ deyildir. Biz buna 
nail olmuĢuq və bu meyillər davam edir. Əminəm ki, 2008-ci 
ilin iqtisadi inkiĢaf göstəricilərinə görə Azərbaycan dünya 

miqyasında bu liderliyini saxlayacaqdır. Bütün bunlar 
düĢünülmüĢ iqtisadi islahatlar nəticəsində mümkün olmuĢ-

dur. Bütün bunların təməli ХХ ясрин 90-cı illərinин orta-
larında ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda baĢladığı 
iqtisadi və siyasi islahatlarla qoyulmuĢdur. 
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Azərbaycan son 4 il ərzində, axırıncı Olimpiya oyunla-
rından keçən dövr ərzində bütün sahələrdə öz imkanlarını 
böyük dərəcədə geniĢləndirmiĢdir. Siyasi mövqelərimiz möh-
kəmlənib, iqtisadi imkanlarımız güclənib, insanların rifah 
halı yaxĢılaĢır, güclü tikinti-abadlıq iĢləri aparılır. Bir sözlə, 

mən hesab edirəm ki, bütün bunları nəzərə almaq Ģərtilə biz 
Pekin Yay Olimpiya oyunlarında qələbə qazanan idman-
çıları daha da böyük məbləğlə mükafatlandırmalıyıq. Mən 
hesab edirəm ki, müvafiq federasiyalar, idman cəmiyyətləri 
və müxtəlif Ģirkətlər, dövlət Ģirkətləri və özəl Ģirkətlər, spon-
sorlar da öz sözünü deyəcəklər. Bu onların öz iĢidir. Milli 

Olimpiya Komitəsinin prezidenti və ölkə prezidenti kimi, 
mən Milli Olimpiya Komitəsi və dövlət tərəfindən danıĢa 
bilərəm. Bəyan etmək istəyirəm ki, Yay Olimpiya oyun-
larında qızıl medal qazanmıĢ idmançıya Milli Olimpiya Ko-
mitəsi 200 min manat, Azərbaycan dövləti isə 400 min 
manat mükafat verəcəkdir. 

Ancaq mən bilirəm və siz də bilirsiniz ki, bu, qələbə 
qazanmaq üçün əsas amil deyildir. Ġdmançıları qələbəyə ça-
ğıran, qələbəyə aparan əsas amil vətən sevgisidir, vətən-
pərvərlik ruhudur və azərbaycançılıq fəlsəfəsidir. Sadəcə 
olaraq, mən hesab edirəm ki, idmançıların əməyinin lazımi 
səviyyədə qiymətləndirilməsi üçün mükafatın bu məbləği 

məqsədəuyğundur. 
Əziz idmançılar, mən sizi ilk növbədə, Olimpiya oyun-

larında iĢtirak etmək üçün qazanılmıĢ lisenziyaların əldə 
olunması münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Bu, əldə 
edilən nəticədən asılı olmayaraq, hər bir idmançının həyatın-
da tarixi bir hadisədir. Eyni zamanda, sizi qələbəyə çağırı-

ram. Siz bilin ki, bütün vətənpərvər Azərbaycan vətəndaĢları 
bu oyunları izləyəcəklər, sizin qələbənizi gözləyəcəklər və 
Azərbaycana qələbəylə qayıdanda sizi böyük təntənə ilə 
qəbul edəcəklər. Sizə uğurlar, qələbələr arzulayıram. 
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AVROPA ĠTTĠFAQININ CƏNUBĠ QAFQAZ 

ÜZRƏ XÜSUSĠ ELÇĠSĠ PETER SEMNEBĠNĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
31 iyul 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 31-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi 
elçisi Peter Semnebinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əmək-
daşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 
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YENĠ AZƏRBAYCAN PARTĠYASININ  

IV QURULTAYI 2008-ъи  ĠL 15 OKTYABRДА 

КЕЧИРИЛЯЪЯК PREZĠDENT SEÇKĠLƏRĠNDƏ 

PARTĠYANIN SƏDRĠ, AZƏRBAYCAN 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NAMĠZƏDLĠYĠNĠ ĠRƏLĠ SÜRMÜġDÜR 
  

Щейдяр Ялийев адына Идман-Консерт Комплекси 
 
2 avqust 2008-ci il 
 
Avqustun 2-də Bakıda Heydər Əliyev adına İdman-Kon-

sert Kompleksində Yeni Azərbaycan Partiyasının IV qurultayı 
keçirilmişdir. 

YAP-ın 450 mindən çox üzvünü təmsil edən nümayəndələr 
partiyanın sədri, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi hərarətlə 
qarşıladılar. 

Qurultay Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin 
səslənməsi ilə başlandı. 

Partiyanın sədri, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

qurultayda geniş nitq söylədi. Dövlətimizin başçısı YAP-ın 
yaranmasından və keçdiyi yoldan, partiyanın banisi, ulu öndər 
Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən, təşkilatın ölkəmizin və 
cəmiyyətimizin həyatındakı rolundan bəhs etdi. 

Sonra qurultayda partiya sədrinin müavini Murtuz Ələs-
gərov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti 

Mahmud Kərimov, Şuşadan olan məcburi köçkün Anar Xəli-
lov, Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru, Muxtar Res-
publika Ali Məclisinin deputatı Hüseyn Həşimli, Memarlıq və 
İnsaat Universitetinin rektoru, partiyanın Siyasi Şurasının 
üzvü Gülçöhrə Məmmədova, Tibb Universitetinin kafedra 
müdiri, Siyasi Şuranın üzvü Sudeif İmamverdiyev, YAP Gənc-
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lər Birliyinin Nəsimi rayon təşkilatı İdarə Heyətinin üzvü, 
Azərbaycan Dillər Universitetinin III kurs tələbəsi Aygün 
Allahverdiyeva, Tovuz rayonundan Əməkdar müəllim Fazil 
Məhərrəmov çıxış etdilər. 

Qurultay 2008-ci il 15 oktyabrда кечириляъяк prezident 
seçkilərində Azərbaycan prezidenti, partiyanın sədri İlham 
Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi barədə qərar qəbul etdi. 

Prezident İlham Əliyev qurultay nümayəndələrinə təşəkkür 
edərək dedi ki, əgər xalqımız yenidən mənə etimad göstərsə, 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, 

ölkəmizin milli maraqlarının yüksək səviyyədə qorunması 
üçün səylərimi əsirgəməyəcяйям, Azərbaycan xalqına, doğma 
Vətənə ləyaqətlə xidmət edəcəyəm. 

Bununla da qurultay başa çatdı. 
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TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ABDULLAH GÜLƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Konyada uĢaq yataqxanasının çökməsi nəticəsində 
çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni olduqca sarsıtdı. 

BaĢ vermiĢ faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələ-

rinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə baĢsağlığı verir, 
yaralananlara və xəsarət alanlara Ģəfa diləyirəm. 

Allah rəhmət eləsin! 
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 2 avqust 2008-ci il 
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TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ BAġ NAZĠRĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞANA 
 

Hörmətli cənab BaĢ nazir! 
Konyada baĢ vermiĢ faciə nəticəsində çoxlu sayda 

uĢağın həlak olması xəbərini kədər hissi ilə qarĢıladım. 
Bu ağır anlarda dərdinizi bölüĢür, Sizə, həlak olanların 

ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə baĢsağlığı verir, 

yaralananlara və xəsarət alanlara Ģəfa diləyirəm. 
Allah rəhmət eləsin! 

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 2 avqust 2008-ci il 
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NEPAL FEDERATĠV DEMOKRATĠK 

RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB RAM BARAN YADAVA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Nepal Federativ Demokratik Respublikasının Prezi-

denti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi-qəlb-
dən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Nepal arasındakı müna-

sibətlər xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq daim 
dostluq və əməkdaĢlıq məcrasında inkiĢaf edəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, dost Nepal xalqının 
rifahı naminə qarĢıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 4 avqust 2008-ci il  
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RESPUBLĠKA NAZĠRLƏR KABĠNETĠNĠN 2008-ci 

ĠLĠN BĠRĠNCĠ YARISININ SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ 

YEKUNLARINA HƏSR OLUNMUġ ĠCLASЫНDA 

GĠRĠġ NĠTQĠ

 

 

     6 август 2008-ъи ил 
 

Bu gün  biz Nazirlər Kabinetinin  geniĢ  iclasında  ilin 6 
ayının yekunlarını müzakirə edəcəyik və sosial-iqtisadi sahədə 
əldə edilmiĢ nailiyyətlər, gələcək planlar haqqında da-
nıĢacağıq. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, ilin ilk yarısında Azər-

baycan iqtisadiyyatının yüksək sürətlə inkiĢafı davam et-
miĢdir. Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda 
aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində istənilən sahədə, 
iqtisadi və sosial məsələlərin həllində gözəl nailiyyətlərimiz 
var. Bunu biz gündəlik həyatda görürük və statistik rəqəmlər 
də bunu əks etdirir. Bütövlükdə, son illər ərzində Azərbay-

canda iqtisadi inkiĢaf çox sürətlə getmiĢdir və 2003–2008-ci 
illərdə iqtisadiyyatımızın həcmi, ümumi daxili məhsul 2,7 dəfə 
artmıĢdır. Bu, nadir bir göstəricidir və 5 il ərzində iqtisa-
diyyatın həcmini təxminən 3 dəfə artırmaq doğrudan da 
böyük nailiyyətdir. 2008-ci ildə də bu istiqamətdə atılmıĢ 
addımlar müsbət olub və iqtisadiyyatımız 16,5 faiz artmıĢdır. 

Keçən illərlə müqayisədə bu, bir az da artıb, ancaq nəzərə 
alsaq ki, son 5 il ərzində iqtisadiyyat təxminən 3 dəfə artıb, 
əlbəttə, gələcək illərdə 20–30 faiz iqtisadi artım gözləmək 
düzgün olmazdı. Buna ehtiyac da yoxdur. Bizim iqtisa-
diyyatımız böyüyür və hər bir faizin keyfiyyəti və mahiyyəti, 
əlbəttə ki, daha da böyük məna daĢıyır.  

__________________ 


 Ġclasda Maliyyə naziri Samir ġərifov, Təhsil naziri Misir Mər-

danov, Kənd Təsərrüfatı naziri Ġsmət Abasov və Rabitə və Ġnfor-

masiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasov çıxıĢ etdilər. 
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Çox sevindirici haldır ki, sənaye istehsalında artım davam 
edir. Sənaye istehsalı təxminən 14 faiz artmıĢdır. Əlbəttə, biz 
indi baĢqa ölkələrin statistik göstəricilərinə də nəzər salırıq, 
xüsusilə MDB ölkələrinin iqtisadi göstəricilərinə. Nəzərə 
alsaq ki, bu məlumatlar mütəmadi qaydada dərc olunur, 

görürük ki, bəzi ölkələrdə iqtisadi artımын олмасына bax-
mayaraq sənaye istehsalı aĢağı düĢür. Burada təzadlı bir Ģey 
yoxdur. Bu sadəcə onu göstərir ki, iqtisadiyyat qeyri-sənaye 
sahəsində artır. Bu da bütövlükdə iqtisadi sahədə tarazlığın 
pozulmasına gətirib çıxaracaqdır. Hesab edirəm ki,  ümumi 
daxili məhsulla bərabər, sənaye istehsalı iqtisadi артымын ən 

çox əhəmiyyət kəsb edən göstəriciсиdir və Azərbaycanda sə-

nayeləĢmə prosesi uğurla davam edir. Həm neft, həm də 
qeyri-neft sektorunda böyük irəliləyiĢ var və son illər ərzində 
baĢlanan irimiqyaslı sənaye layihələri, yəqin ki, 2-3 ildən 
sonra öz bəhrəsini verəcək və beləliklə, bizim sənayemiz 
daha da çoxĢaxəli olacaqdır. 

Bizim gələcək illər üçün əsas məqsədimiz neft-qaz ami-
lindən asılılığımızı azaltmaqdır. Əlbəttə, biz realist olmalıyıq 
və bilməliyik ki, hələ uzun illər ərzində neft-qaz, enerji sahəsi 
bizim iqtisadiyyatımız üçün aparıcı sahə olacaqdır və bu, 
normal bir prosesdir. Amma bilirsiniz ki, qeyri-neft sek-
torunun inkiĢafı üçün lazımi tədbirlər görülür və deyə 
bilərəm ki, son illər ərzində kənd təsərrüfatında ən yüksək 
nəticələr əldə edilibdir. Bu ilin altı ayında kənd təsərrüfatı 
istehsalı 10 faizdən çox artmıĢdır. Əvvəlki illərdə bu artım 
daha da aĢağı rəqəmlərlə ölçülürdü. Ancaq görülən tədbirlər 
nəticəsində – biz bu gün bu barədə danıĢacağıq – bir il 

ərzində böyük artıma nail ola bildik. Bu tədbirlər kompleks 
xarakter daĢıyırdı və təkcə bir ilin tədbirləri deyildir. Biz 
bunu son bir neçə il ərzində etmiĢdik və indi nəticələrini 
görürük. Mən Ģübhə etmirəm ki, artıq görülmüĢ və gələcəkdə 
görüləcək tədbirlər nəticəsində kənd təsərrüfatında daha da 
böyük inkiĢaf olacaqdır. 
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 Bütövlükdə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri indi dünya 
birliyində çox geniĢ müzakirə olunur. Biz də bu məsələlərin 
həlli üçün lazımi tədbirləri görürük və görəcəyik.  

Bu  sevindirici  rəqəmlər  arasında üzücü  rəqəm  də var. 
O da inflyasiyanın yuxarı səviyyədə olmasıdır. Ġnflyasiya 6 ayda 

20 faiz təĢkil etmiĢdir və əlbəttə ki, bu bizi ciddi narahat 
edir. Düzdür, əhalinin pul gəlirləri 32 faiz артмышдыр. Belə-

liklə, əhalinin real gəlirləri kifayət qədər  artmıĢdır. Amma o 
da həqiqətdir ki, hər bir vətəndaĢın gəlirləri 32 faiz art-
mayıbdır. Ona görə biz inflyasiyanın normal səviyyədə 
saxlanılması üçün əlavə tədbirlər görməliyik. Bütün dünyada 

bahalaĢma gedir və bunun müxtəlif obyektiv səbəbləri var. 
Əgər belə olmasaydı, bu, necə deyərlər, fərdi xarakter daĢı-

yardı. Amma bu, bütün dünyada kütləvi xarakter daĢıyır. 
Bununla bərabər, mən hesab edirəm, bizim imkanlarımız var 
ki, gələcək illərdə inflyasiyanı normal səviyyədə saxlayaq. 
Beləliklə, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢması daha da 

yüksək sürətlə gedəcəkdir.  
 Hesab edirəm ki, biz kapital qoyuluĢu sahəsində bu il 

yenə uğurlar əldə etmiĢik. Artıq bir müddət bundan əvvəl 
daxili investisiyalar xarici investisiyaları üstələməyə baĢla-
mıĢdır. Bu da çox sevindirici məqamdır. Bu onu göstərir ki,  
Azərbaycanın öz imkanları daha da geniĢdir və biz xarici 

sərmayədən daha az asılıyıq. Mənə verilən məlumata görə, 
bütövlükdə altı ayda 4,4 milyard dollar sərmayə qoyulub və 
onun 3,1 milyard dolları daxili sərmayədir.  

Özəl sektorun inkiĢafı davam edir və ümumi daxili 
məhsulda onun çəkisi artıq 84 faiz təĢkil edir. Bu da çox 
gözəl rəqəmdir və onu göstərir ki, bizim iqtisadiyyatımız tam 

liberallaĢıb, tam Ģəkildə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsa-
sında qurulubdur. Dövlət qurumlarının payına düĢən 16 faiz 
də bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında formalaĢır. Çünki 
bizim dövlət qurumlarımız artıq həm beynəlxalq mühasibat 
sisteminə keçirlər və həm də bütün beynəlxalq normalara 
uyğun Ģəkildə fəaliyyət göstərməyə baĢlayırlar. 
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Gələcəkdə bu proses daha ciddi getməlidir və bütün 
dövlət Ģirkətləri də beynəlxalq Ģirkətlər kimi fəaliyyət göstər-
məlidir. Beynəlxalq audit keçirilməlidir və bütün standartlar 
dünya səviyyəsində olmalıdır. Bilirsiniz ki, biz indi xaricə 
sərmayə qoyuluĢuna baĢlamıĢıq və belə olan halda Azər-

baycanda bütövlükdə iqtisadi sahədə vəziyyətin dünya səviy-
yəsinə çatdırılması üçün bütün Ģirkətlər beynəlxalq qayda-
lara əməl etməlidir.  

Valyuta ehtiyatlarımız artır. Əlbəttə ki, uğurlu neft siya-
səti nəticəsində bizim imkanlarımız geniĢlənir və iyun ayına 
olan məlumata görə, valyuta ehtiyatlarımız 13 milyard 

dollardan çoxdur. Bu bizim üçün böyük dəstəkdir, bizə əlavə 
inam verir. Əlbəttə ki, valyuta ehtiyatlarının çox olması hər 
bir ölkənin arzusudur. Deyə bilərəm ki, dünyada o qədər də 
çox ölkə yoxdur ki, orada valyuta ehtiyatı milyardlarla 
dollarla ölçülsün. Nəzərə alsaq ki, ilin sonuna qədər, 2009-cu 
ildə və ondan sonrakı illərdə bu rəqəm daha da artacaq, 

deməli, Azərbaycan dünya miqyasında valyuta ehtiyatla-
rının həcminə görə birinci sıralarda olan ölkələrin tərkibinə 
daxil ediləcəkdir. Bir sözlə, artıq bizim maliyyə imkanlarımız 
çox geniĢdir və biz bu imkanlardan səmərəli istifadə edirik. 
Ġlk növbədə, ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı üçün, sənaye 
potensialının möhkəmlənməsi, infrastruktur layihələrinin 

icra edilməsi və insanların həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırıl-
ması üçün. Bax, budur bizim əsas istiqamətlərimiz, burada 
heç bir yenilik yoxdur. Bu istiqamətləri biz bir neçə il 
bundan əvvəl müəyyən etmiĢik. Hər bir sahə üzrə xüsusi 
proqramlar var, bütün proqramlar maddi resurslara əsas-
lanır və onların icra mexanizmləri də vardır. Bütün bu 

proqramlar Azərbaycanın dövlət büdcəsində öz əksini tapır. 
Beləliklə, bizim qəbul etdiyimiz qərarlar və verdiyimiz sözlər 
həyatda öz əksini tapır və bir çox hallarda da vaxtından 
əvvəl. Bu doğrudan da böyük nailiyyətdir və gələcək illərdə 
biz yüksək dinamikanı saxlamalıyıq.  
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Sosial müdafiə sahəsində əlavə tədbirlər görülür. Ünvanlı 
sosial yardım alan insanların sayı artır. Artıq Azərbaycanda 
100 min ailə – 467 min insan ünvanlı sosial yardım alır. Bu 
onu göstərir ki, bizim çox güclü sosialyönümlü siyasətimiz 
var və biz artan iqtisadi imkanlardan aztəminatlı təbəqənin 

yaĢayıĢının yaxĢılaĢdırılması üçün istifadə edirik. Bazar 
iqtisadiyyatı prinsipləri bəzi hallarda sosial ədalət normala-
рını pozur. Bu, bazar iqtisadiyyatının mənfi tərəfidir. Ancaq 
biz Azərbaycanda güclü sosial siyasət aparmaqla çalıĢırıq və 
çalıĢmalıyıq ki, aztəminatlı ailələr dövlət tərəfindən dəstək-
lənsin və onlara verilən müavinət ildən-ilə artmalıdır və arta-

caqdır. Ġnflyasiyanın yüksək səviyyədə olmasını nəzərə ala-
raq, biz minimum əməkhaqqını və minimum pensiyanın 
məbləğini yenidən artırmalıyıq. Artıq bu, gözəl ənənəyə çev-
rilibdir. Azərbaycanda ildə iki dəfə minimum pensiya və 
minimum əməkhaqqı artırılır. Hesab edirəm, gələn aydan 
biz bunları yenə də artırmalıyıq ki, insanlar daha da yaxĢı 

yaĢasınlar və öz tələbatlarını daha da böyük həcmdə təmin 
edə bilsinlər. 

Sosial-iqtisadi inkiĢafın tərkib hissəsi bölgələrin inkiĢa-
fıdır. Bu sahədə 2004-cü ilin əvvəlində qəbul edilmiĢ region-
ların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının icrası 
nəticəsində 700 mindən çox yeni iĢ yeri açılmıĢdır ki, bunun 

da 500 mini daimidir. Təkcə 2008-ci ilin birinci yarısında 60 
min yeni iĢ yeri, o cümlədən 45 min daimi iĢ yeri açılmıĢdır. 
Bir də demək istəyirəm ki, bu, qəbul edilmiĢ qərarların icrası 
nəticəsində mümkün olmuĢdur. Demək olar ki, Azərbaycan-
da iĢsizlik kimi çox böyük bir sosial problem tədricən və çox 
sürətlə aradan qaldırılır. Ġndi bütün bölgələrdə böyük quru-

culuq-abadlıq iĢləri, tikinti aparılır, yeni müəssisələr açılır. 
Məndə olan məlumata görə, ilin sonuna qədər, demək olar 
ki, bütün bölgələrdə yeni müəssisələr iĢə düĢəcək və insanlar 
iĢlə təmin olunacaqlar.  

Ġndi Azərbaycanda iĢləmək istəyən insan iĢlə təmin oluna 
bilər. Yəqin xatırlayırsınız, bir müddət bundan əvvəl mən 
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demiĢdim ki, biz artıq nəinki iĢ yerlərinin açılmasına böyük 
diqqət göstərməliyik, bu, daim diqqət mərkəzində olmalıdır, 
eyni zamanda, xaricdən Azərbaycana iĢçi qüvvəsinin gəlmə-

sinə hazır olmalıyıq. Bu məqsədlə bir müddət bundan əvvəl 
dövlət miqrasiya xidməti yaradılmıĢdır. Mən bilirdim və 

görürdüm ki, vəziyyət hansı istiqamətdə inkiĢaf edəcək, 
Azərbaycanın artan imkanları necə böyüyəcək, ölkədə gedən 
tikinti-quruculuq, sənayeləĢmə iĢləri hansı nəticələrə gətirib 
çıxaracaqdır. Mənə verilən məlumata görə, bu ilin altı ayыn-
da əcnəbi iĢçilərin Azərbaycana gəlməsi və iĢləmək üçün 
icazə alması halları 6 dəfə artıbdır. Təkcə altı ay ərzində! Bir 

tərəfdən bu, əlbəttə ki, çox gözəl göstəricidir, onu göstərir ki, 
Azərbaycan xarici vətəndaĢlar üçün cəlbedici ölkəyə çevrilir. 
Azərbaycanda əcnəbilər müxtəlif sahələrdə iĢləyirlər. Onlar 
yüksək maaĢ alan mütəxəssislərdir, enerji sektorunda, xid-
mət sektorunda çalıĢanlardır. Ancaq bununla bərabər, fəh-
lələr də kifayət qədər çoxdur və onların sayı getdikcə artır. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bu, iqtisadi inkiĢafın çox vacib 
göstəricisidir. Ġkincisi, bu onu göstərir ki, Azərbaycan yaĢa-
maq üçün çox gözəl ölkədir. Biz onsuz da bunu bilirik. Ġndi 
isə bütün dünya bunu bilir.  

Azərbaycanda təhlükəsizlik məsələləri çox yüksək səviy-
yədə həll olunur, ictimai-siyasi asayiĢ yüksək səviyyədə 

qorunur, sabitlik, inkiĢaf var, dözümlülük, tolerantlıq var. 
Bunlar olmasaydı, əminəm ki, iqtisadi cəhətdən nə qədər 
cəlbedici olsa da, xaricdən buraya adam gəlməzdi. Ancaq 
bununla bərabər, biz miqrasiya siyasətimizi daha da güclən-
dirməliyik, çox ciddi sistem yaratmalıyıq. Mən bu barədə 
əvvəllər demiĢəm. Hər bir gələn xarici vətəndaĢ qeydiy-

yatdan keçməlidir. Qanunsuz bir adam da burada iĢləmə-

məlidir. Biz istənilən anda bilməliyik ki, hansı xarici vətən-
daĢ hansı gündə haradadır və nə ilə, hansı iĢlə məĢğuldur. 

Mən nə üçün buna böyük diqqət göstərirəm?! Çünki mən 
görürəm ki, gələcəkdə bu problem daha da ciddiləĢə bilər. 
Azərbaycanda hərtərəfli inkiĢafın təmin olunması üçün bu 
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məsələ daim diqqət mərkəzində olmalıdır və dövlət tərə-

findən tənzimlənməlidir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, 
aparılan iĢlərin təzahürüdür. 

Ġnfrastruktur layihələri bütün ölkədə geniĢ vüsət alıbdır. 
Bütün istiqamətlərdə magistral yollar, kənd yolları tikilir. 

Böyük sənaye müəssisələri yaradılır. Biz infrastruktur layi-
hələrinin həyata keçirilməsi üçün gələcək illərdə də vəsait 
ayıracağıq. Düzdür, bəzi fikirlər var ki, bu, inflyasiyaya 
daha da böyük təkan verir. Ancaq inflyasiya daha çox ob-
yektiv səbəblər üzündən baĢ verir. Dünyada enerji daĢıyı-

cılarının qiymətinin qalxması, ərzaq məhsullarının qiyməti-

nin qalxması nəticəsində. Əlbəttə ki, əlavə xərclər inflyasiya-
nı daha da stimullaĢdırıb, amma bu onun tərkibində böyük 
paya malik deyildir. Baxmayaraq ki, bu, müəyyən mənada 
bahalaĢmaya gətirib çıxara bilər, mən hesab edirəm, biz öz 
dövlət xərclərimizi məhdudlaĢdırmamalıyıq. Güclü infra-
struktur layihələri Azərbaycanda bütün sahələrdə iĢlərin 

daha da sürətlə getməsinə təkan verəcək və ölkəmiz daha da 
güclü olacaqdır. Biz görürük ki, yollar, su kəməri xətləri, 

elektrik stansiyaları çəkilən yerlərdə canlanma, inkiĢaf daha 
sürətlə gedir. Beləliklə, ölkəmizin hər bir yerində iqtisadiyyat 
sürətlə inkiĢaf edəcəkdir.  

Ordu quruculuğunda görülən iĢlər bizi çox sevindirir. Bu 

sahə daim diqqət mərkəzindədir. Bu il iyunun 26-da keçi-
rilmiĢ hərbi parad bizim gücümüzü göstəribdir, hərbi poten-
sialımızı və hərbçilərimizin peĢəkarlığını göstəribdir. Biz bu 
sahəyə daim böyük diqqət göstərməliyik və dövlət xərclərində 
hərbi xərclər birinci yerdədir. Bu belə də olmalıdır. Hərbi 
sənayenin güclənməsi üçün əlavə tədbirlər görülür. Bu həm 

sənayenin yeni sahəsidir və güclü bir sahəyə çevrilib, щям дя 
bizim ehtiyaclarımızı daxili imkanlar hesabına ödəyəcəkdir. 
ġübhə yox ki, güclü ordu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpa olunması üçün həlledici amildir və ordu quруculuğuna 
nə lazımdırsa, biz bundan sonra da edəcəyik.  
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O ki qaldı Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin həllinə, 
bu barədə bizim mövqeyimizdə heç bir dəyiĢiklik yoxdur. 
Mən bir daha demək istəyirəm ki, aparılan danıĢıqlar 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına gətirib çıxarma-
lıdır. Azərbaycan dövlətinin mövqeyi birmənalı olaraq dəyiĢ-

məz qalır. Bu münaqiĢə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçi-
vəsində həll olunmalıdır və Dağlıq Qarabağda yaĢayan insan-
lara və gələcəkdə oraya qayıdacaq azərbaycanlılara mux-
tariyyət statusu verilməlidir. Bunun kənarında heç bir variant 
müzakirə olunmur. Mən nə üçün belə deyirəm? Çünki vaxt-
аĢırı müxtəlif bəyanatlar səslənir və bu bəyanatlar cəmiyyətdə 

müəyyən dərəcədə yanlıĢ fikirlər oyadır. DanıĢıqların əsas 
mahiyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Er-
mənistanın qoĢunlarının bütün iĢğal olunmuĢ rayonlardan 
çıxarılması və qaçqın-köçkün soydaĢlarımızın öz doğma 
torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtmasıdır. O 
ki qaldı Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun həllinə, bu 

məsələ müzakirə oluna bilər və Azərbaycan dövlətinin 
razılığı olmadan heç vaxt heç bir status mümkün olmaya-
caqdır. Azərbaycan dövləti isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
xaricində Dağlıq Qarabağa heç bir status verməyəcəkdir. 
Bunu həm Ermənistan tərəfi, həm də bu məsələ ilə məĢğul 
olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bilir və bu, 

danıĢıqlar masasında müzakirə olunan məsələdir. Nə üçün 
mən bunu xüsusilə vurğulayıram? Çünki bir daha demək 
istəyirəm ki, bu barədə müəyyən spekulyasiyalar edilir. Təbii 
ki, Ermənistanda onlar öz əhalisini əmin etməyə çalıĢırlar ki, 
gələcəkdə nə vaxtsa Dağlıq Qarabağ müstəqil quruma çev-
riləcəkdir. Halbuki bunu etmək üçün danıĢıqlar masasında 

heç bir sənəd yoxdur, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 
ayrılması mexanizmi yoxdur, olmayıb və ola da bilməz. 
Amma əfsuslar olsun ki, Ermənistanın təbliğatı ilə bərabər, 
bəzi beynəlxalq tərəflər də bu məsələyə dair öz subyektiv və 
reallığı əks etdirməyən fikirlərini söyləməklə, sadəcə olaraq, 
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yanlıĢ məlumatları yaymaqla vəziyyəti daha da gərginləĢdirə 
bilərlər.  

Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanır. Bu mövqe BMT Təhlükəsizlik ġurasının 4 qətna-
məsi, BMT BaĢ Məclisinin qətnaməsi, ATƏT, Avropa ġura-

sı, Ġslam Konfransı TəĢkilatı və digər beynəlxalq təĢkilatla-
rın qərarları və qətnamələri əsasında formalaĢıbdır və məsə-

lənin yalnız hüquqi müstəvidə həll olunması mümkündür. 
Həm Ermənistan tərəfi, həm də bu məsələdə yardımçı olmaq 
istəyən tərəflər bunu nə qədər tez dərk etsələr, bir o qədər 
yaxĢıdır.  

Bir sözlə, Azərbaycan öz prinsipial mövqeyindən bir ad-
dım da geriyə çəkilməyəcək və bütün imkanları səfərbər edib 
məsələnin tezliklə və beynəlxalq hüquq normaları əsasında 
həll olunmasına çalıĢacaqdır. Bununla bərabər, biz bütün 
səylərimizi – diplomatik, siyasi, iqtisadi, təbliğat, hərbi sahə-

lərdə səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Belə olan halda, 

məsələnin həlli daha yaxın zamanlarda mümkün olacaqdır.  
 

YEKUN NĠTQĠ 

 

Bugünkü iclasda maliyyə, təhsil, kənd təsərrüfatı, 
rabitə və informasiya texnologiyaları nazirləri çıxıĢ etmiĢlər 
və öz sahələrində əldə edilmiĢ nailiyyətlər, gələcək addımlar 
haqqında məlumatlar vermiĢlər. Mən əminəm ki, əgər baĢqa 
nazirlər də bu gün çıxıĢ etsəydilər, onlar da son illər ərzində 
öz sahələrində əldə edilmiĢ nailiyyətlərdən danıĢa bilərdilər.  

Biz Nazirlər Kabinetinin geniĢ iclaslarını ildə dörd dəfə 
keçiririk və demək olar, hər bir nazirin imkanı var ki, öz 
sahəsində mövcud olan problemlər və əldə edilmiĢ uğurlar, 
gələcəkdə görüləcək əsas iĢlər haqqında məlumat versin. Bu 
bir də onu göstərir ki, istənilən sahədə Azərbaycanın inkiĢafı 
çox sürətlidir. Məsələn, hələ  5 il bundan əvvəl bizdə infor-

masiya-kommunikasiya texnologiyaları, demək olar ki, yox 
idi. Ancaq Davos Dünya Ġqtisadi Forumunun hesablama-
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larına görə – nazir Əli Abbasov bu barədə dedi – bu gün 
Azərbaycan MDB məkanında birinci  və dünya miqyasında 
da 62-ci yerdədir. Bu qısa müddət ərzində biz, faktikи olaraq, 
yeni sahəni yaratdıq və özü də yüksək səviyyədə. Bu gün isə 
söhbət ondan gedir ki, biz kosmik sənayenin yaranmasına 

yaxınlaĢırıq. Bu da reallıqdır və bunu etmək üçün artıq 
konkret tədbirlər planı var, maliyyə imkanları da artıq 
müəyyən edilibdir. Əminəm ki, gələn ilin büdcəsində biz bu 
sahənin yaradılması və iki süni peykin orbitə çıxarılması 
üçün konkret tədbirlər görməliyik. Bu, ölkəmizin müasir-
ləĢməsinə, Azərbaycanda yüksək texnologiyaların tətbiq 

olunmasına yeni təkan verəcəkdir. Eyni zamanda, bu, gəlir 
gətirən sahədir və biz gələcəkdə bu imkanlardan səmərəli 
istifadə edərək, həm iqtisadi imkanlarımızı geniĢləndirə-

cəyik, həm də, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni 
sənaye sahəsi, özü də ən texnoloji sənaye sahəsi yara-
dılacaqdır. 

Bununla bərabər, biz informasiya təhlükəsizliyinə böyük 
diqqət göstərməliyik və bu sahədə əlavə tədbirlər görülür, 
əlavə vəsait ayrılıbdır. Elə etməliyik ki, bu vacib olan sahədə 
bütün lazımi tədbirlər görülsün. 

Biz enerji təhlükəsizliyimizi tam Ģəkildə təmin edə bilmiĢik 
və bu gün Azərbaycan böyük neft-qaz hasil və ixrac edən 

ölkəyə çevrilibdir. Həm təbii resursların hesabına, həm artıq 
güclü infrastrukturun hesabına Azərbaycanın enerji təhlükə-

sizliyi tam Ģəkildə təmin olunubdur. Yeni elektrik stansiyala-
rının yaradılması, elektrik xətlərinin, yardımçı stansiyaların 
tikintisi, qazlaĢdırma prosesinin sürətlə getməsi – biz növbəti 
illərdə buna yenə də lazımi diqqəti göstərəcəyik. 

Bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda qaz almayan ra-
yonlar qalmayacaqdır. Biz son illər ərzində əvvəllər heç vaxt 
qaz almayan rayonlara qaz xətlərini çəkdik. Belə rayonların 
sayı çox deyildi, ancaq var idi. Məsələn, Lerik, Yardımlı – 
ilk dəfə olaraq, onlara qaz xətləri çəkilmiĢdir. Ermənistanın 
Azərbaycana təcavüzü nəticəsində qaz təminatı pozulmuĢ 
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bölgələrə qaz nəqli bərpa edilir. Beyləqan, Ağcabədi, Ağ-

dam, Füzuli rayonlarına qaz xətləri artıq çəkilib, yaxud da 
ki, yaxın zamanlarda çəkiləcək və qaz veriləcəkdir. 13 ildən 
sonra biz Naxçıvanı yenidən qazla təmin edə bilmiĢik. Ġranla 
mübadilə yolu ilə. Bunun nəticəsində Naxçıvanın qazlaĢ-

dırılması proqramı, demək olar ki, tam Ģəkildə təmin 
edilibdir. Yəqin ki, yaxın zamanlarda Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının bütün məntəqələri, bütün kəndləri 100 faiz 
qazlaĢdırılacaqdır. 

Bu gün elə imkan yaranıb ki, biz Naxçıvandan Türkiyəyə 
elektrik enerjisi verilməsinə nail ola bilmiĢik. Vaxtilə bunu 

heç arzu etmək mümkün deyildi. Bu gün isə reallıqdır. 
Naxçıvanda tikilən elektrik stansiyalarının, növbəti illərdə 
tikiləcək su elektrik stansiyalarının gücü elə olmalıdır ki, 
Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi tam Ģəkildə daxili resurslar 
hesabına təmin edilsin. Həmin stansiyalarda istehsal olunan 
elektrik enerjisi həm də ixrac ediləcək və muxtar respub-

likanın iqtisadiyyatına dəstək olacaqdır.  
Bir sözlə, biz enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə kompleks 

Ģəkildə yanaĢmıĢıq və qısa müddət ərzində bütün lazımi təd-
birlər görülübdür. Nəinki özümüzü təmin edirik, Azərbaycan 
digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə də öz töhfəsini verir.  

Nəqliyyat təhlükəsizliyi məsələləri də öz həllini tapır. 

ġərq–Qərb və ġimal–Cənub nəqliyyat dəhlizləri nəticəsində 
Azərbaycan bu sahədə əvəzolunmaz ölkəyə çevriləcəkdir. 
Bizim coğrafi vəziyyətimiz və nəqliyyat infrastrukturuna – 
dəmir yolu, avtomobil yolları, hava nəqliyyatı, dəniz nəqliy-
yatı – bütün sahələrə qoyulan böyük həcmdə investisiyalar 
və transmilli layihələr, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun 

tikintisi bölgədə yeni vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarıb-
dır. Bu, tarixi bir nailiyyətdir və bundan sonra Azərbaycan 
uzun illər, əslində əbədi olaraq nəqliyyat təhlükəsizliyini 
təmin etmiĢ olur. Həm tranzit ölkə kimi, bu layihələrdən 
böyük mənfəət götürəcək, həm də, əlbəttə ki, Azərbaycanın 
geosiyasi önəmi böyük dərəcədə artacaqdır.  
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Ġnformasiya təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat 
təhlükəsizliyi, ərzaq təhlükəsizliyi – biz bu sahələrə xüsusi 
diqqət göstərməliyik. Bu ilin timsalında görürük ki, həyata 
keçirilən tədbirlər nəticəsində kənd təsərrüfatında artım 10 
faizdən çoxdur. Nazir Ġsmət Abasov qeyd etdi, cəmi bir il 

ərzində taxıl istehsalı 480 min ton artıbdır. Nəyin hesabına? 
Ona görə ki, biz bu vaxta qədər kompleks tədbirlər gör-
müĢük. «Aqrolizinq» Səhmdar Cəmiyyəti yaratmıĢıq, aqro-
servislər yaradılıbdır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı texni-
kası istehsalına baĢlanылmıĢdır və artıq Gəncədə traktorlar 
istehsal olunur. Biz ilk illərdə xaricdən texnikanın alınması-

na dövlət büdcəsi xətti ilə vəsait ayırırdıq, bu gün də bu 
davam edir. Çünki hələ ki, buna ehtiyac var. Amma artıq bu 
vəsaitin müəyyən hissəsi Azərbaycanda qalır, yerli istehsalın 
yaranmasına xidmət göstərir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 
lazım olan avadanlıqlar Azərbaycanda istehsal olunur. Fer-
merlərə maliyyə dəstəyi, gübrənin güzəĢtli Ģərtlərlə verilməsi, 

«Aqrolizinq»in, aqroservislərin yaradılması və digər tədbir-
lər nəticəsində biz görürük ki, çox böyük irəliləyiĢ var. Mən 
bu barədə artıq demiĢdim, hökumətə göstəriĢimi vermiĢdim 
və bir daha demək istəyirəm ki, kompleks tədbirlərin 
görülməsi üçün 2009-cu ilin dövlət büdcəsində lazımi maliyyə 
resursları təmin olunmalıdır. Hesab edirəm ki, subsidiya-

ların həcmi artırılmalıdır. Ərzaq məhsullarının saxlanılması 
üçün anbarlar tikilməlidir. Bu anbarların tikintisi üçün artıq 
2008-ci ilin büdcəsində vəsait nəzərdə tutulub, 2009-cu ildə 
də nəzərdə tutulmalıdır. Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyi üçün 
lazımi tədbirlər görüləcəkdir. 

Hələ ki, biz taxıl məhsulları ilə tam Ģəkildə özümüzü 

təmin edə bilmirik. Bu heç vaxt olmayıbdır. Bilirsiniz ki, 
Sovet Ġttifaqı zamanında vahid kənd təsərrüfatı kompleksi 
mövcud idi və o kompleks elə qurulmuĢdu ki, bütün res-
publikalar bir-birindən asılı idilər. Bilərəkdən belə bir sistem 
yaradılmıĢdı. Nəticədə, Sovet Ġttifaqı dağılandan sonra 
bütün təsərrüfat əlaqələri kəsilmiĢdi və iqtisadi sahədə böyük 
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problemlər yaranmıĢdı. Bu gün biz artıq yavaĢ-yavaĢ ona 
nail oluruq ki, əsas ərzaq məhsulları ilə özümüzü təmin 
edirik. Məsələn, Sovet Ġttifaqı zamanında Azərbaycan heç 
vaxt özünü ət məhsulları, süd məhsulları ilə təmin edə 
bilmirdi. Bitki yağları ilə, Ģəkərlə təmin edə bilmirdi. Bu gün 

biz buna, demək olar ki, nail ola bilmiĢik. Ət, süd məhsul-
larının təxminən 90 faizi, Ģəkər, bitki yağlarının 100 faizi 
Azərbaycanda istehsal olunur. Düzdür, Ģəkərin və bitki 
yağlarının istehsalı üçün xammal xaricdən gətirilir. Bu da 
təbiidir, bütün ölkələrdə belədir. Ancaq son məhsul Azər-
baycanda istehsal olunur. 

O ki qaldı meyvə-tərəvəz məhsullarına, təbii ki, biz 
özümüzü təmin edirik və ixrac da edirik. Ancaq taxıl, buğda 
ilə təminatda biz xaricdən gələn idxaldan asılıyıq. Mən 
bunda da heç bir ciddi problem görmürdüm, çünki bazar 
iqtisadiyyatı prinsipləri tələbatla təklif arasındakı tarazlığı 

tənzimləyirdi. Azərbaycan isə öz iqtisadiyyatını bazar 
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurubdur. Baxmayaraq ki, 
bazar iqtisadiyyatı prinsipləri iĢləyir, ancaq bu son müddət 
ərzində biz gördük ki, o bizim ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin 
etmir. Biz lazımi səviyyədə idxal etmək üçün əlavə tədbirlər 
görməli olduq. Baxmayaraq ki, müqavilələr də imzalanmıĢdı 

və taxılın gətirilməsi məsələləri də həll olunmuĢdu. Ancaq 
biz gördük ki, dünyada qıtlıq yaranmıĢdır. Bu qıtlığın əsas 
səbəbi bioyanacağın istehsalı, etanolun istehsalı olmuĢdur və 
etanolun istehsalı üçün daha çox əkin sahələri ayrılmıĢdır və 
nəticədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı azalmıĢdır. 
Bütün bunların əsasında enerji daĢıyıcılarının qiymətlərinin 

artması dayanır. Bu olmasaydı, bioetanola da böyük tələbat 
olmazdı. Yəni biz görürük ki, bu sahə nə qədər həssasdır və 
hətta БМТ-нин Dünya Ərzaq Програмы TəĢkilatı kimi böyük 
qurumlar öz narahatlığını ifadə etmiĢdilər. Hətta bəzi böl-
gələrdə, bəzi qitələrdə aclıq təhlükəsi yaranmıĢdı.  
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Ona görə biz hər bir xoĢagəlməz vəziyyətə hazır olmalıyıq 
və mən inanıram ki, əlavə tədbirlər nəticəsində Azərbay-
canda ərzaq təhlükəsizliyini tam Ģəkildə təmin edəcəyik.  

GüzəĢtli kreditlər verilməsi 2009-cu ildə də davam 
edəcəkdir. Artıq bir neçə ildir ki, bu kreditlər verilir və daha 

çox aqrar sahəyə aiddir. Baxmaq lazımdır, bəlkə 2009-cu 
ildə bu kreditlərin həcmini artıraq. Azərbaycana güzəĢtli 
Ģərtlərlə gübrənin gətirilməsi təmin olunmalıdır. Mütəxəs-
sislər yaxĢı bilirlər ki, müxtəlif gübrələr var. Gübrə var ki, 
birbaĢa bu ilin məhsulu üçün lazımdır, eləsi də var ki, 
torpaqların münbitləĢməsi üçün, bundan sonra uzun müddət 

yaxĢı məhsul götürülməsi üçün lazımdır. Yəni dövlət bu 
sahədə öz səylərini, əlbəttə ki, artırmalıdır. Bütün dünyada 
olduğu kimi, biz də fermerlərə subsidiyalar verməliyik və bu 
subsidiyaların həcmi artmalıdır. Bu həm bölgələrdə yaĢayan 
insanların həyat səviyyəsini yaxĢılaĢdıracaq – bizdə əhalinin 
48 faizi aqrar bölgələrdə yaĢayır, həm iĢ yerlərinin yara-

dılmasına təkan verəcək, həm də yerli istehsal artacaq, ərzaq 
təhlükəsizliyi tam Ģəkildə təmin olunacaqdır. Mən bu sahəyə 
xüsusilə böyük diqqət ayırıram və bu barədə danıĢıram, 
çünki bu bizim üçün növbəti illərdə prioritet sahə olmalıdır. 
HəmiĢə belə olub, ancaq indiki Ģəraitdə biz bu sahədə daha 
da ciddi olmalıyıq. 

Bununla bərabər, suvarılan torpaqların sahəsi geniĢlən-
dirilməlidir. Bizim böyük meliorasiya və suvarma proqram-
larımız var. Bu barədə xüsusi iclas da keçirmiĢik, bütün 
layihələr bəllidir, icra olunur. 2009-cu ildə əlavə tədbirlərin 
görülməsi üçün dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulmalı-
dır. Suvarılan sahələrin artırılması və eyni zamanda, kənd 

təsərrüfatının intensiv yollarla inkiĢaf etməsi çox vacibdir. 
Biz məhsuldarlığı artırmalı və eyni zamanda, əkin sahələrini 
geniĢləndirməliyik. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda torpaqlar 
çox deyil, biz torpağın hər bir qarıĢından səmərəli istifadə 
edilməsi üçün lazımi tədbirlər görməliyik. Bir daha demək 
istəyirəm ki, dövlət öz tərəfindən bütün lazımi tədbirləri 
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görməli, infrastruktur layihələrini həyata keçirməli, maliyyə 
dəstəyi verməlidir. Fermerlər isə öz zəhməti ilə həm özlərinin 
yaĢayıĢ səviyyəsini yaxĢılaĢdırmalıdır, həm də ki, ölkənin 
ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. 

Ġlin sonuna qədər və 2009-cu ildə biz infrastruktur layi-

hələrinə diqqət yetirəcəyik. Bu sahədə böyük uğurlar var və 
demək olar ki, bütün bölgələrdə nəhəng infrastruktur layihə-

ləri həyata keçirilir. Yollar tikilir, bizi üç ölkə ilə birləĢdirən 
magistral yolların tikintisi sürətlə gedir, Ģəhərlərarası, 
Ģəhərlərdaxili, kənd yolları çəkilir. Yəni yol infrastruktu-
runun yeniləĢməsi, müasirləĢməsi gələcək illərdə də vacib 

sahə olacaqdır. Bu, insanlara həm rahatlıq verir, həm də ki, 
bölgələrin inkiĢafı üçün lazımi Ģərait yaradır. Bizim çox gözəl 
turizm imkanlarımız var. Ancaq yol olmayan yerdə heç bir 
ciddi investor bu sahəyə vəsait qoymaz. Eyni zamanda, 
yolun çəkilməsi, təbii ki, sənaye istehsalının artmasına gəti-
rib çıxarır. Ümumiyyətlə, bu hər bir ölkənin inkiĢafı üçün 

çox vacib sahə sayılır. Təsadüfi deyil və biz dünya tarixindən 
də bunu bilirik ki, keçmiĢdə böyük müharibələrdən sonra 
infrastrukturun bərpası məhz yol infrastrukturunun bərpa-
sından baĢlanmıĢdır. Çünki bu əsasdır. Bu, Azərbaycanda 
da infrastruktur sahələri arasında vacib yer tutur və görürük 
ki, biz qısa müddət ərzində keyfiyyətli və müasir yolların 

tikintisinə nail ola bilmiĢik. Çox sevindirici haldır ki, artıq 
yerli Ģirkətlər də bu iĢlərdə fəaldır və Azərbaycanda yol 
infrastrukturuna ayrılan vəsait güclü özəl sektorun ya-
ranmasına gətirib çıxarır. Özəl Ģirkətlər bu layihələrdən 
bəhrələnir. Mən çox Ģadam ki, daha çox yerli Ģirkətляр bu 
iĢlərlə məĢğuldur. Bu onu göstərir ki, həm onların peĢəkarlıq 

səviyyəsi kifayət qədərdir, həm də yerli insanlarımız 
Azərbaycanın artan imkanlarından bəhrələnirlər.  

Bununla bərabər, bütün digər infrastruktur layihələri ilin 
sonuna qədər və ondan sonrakı dövrdə sürətlə davam etdi-
rilməlidir. Bizim elektrik enerjisi ilə bağlı, qazlaĢdırma ilə 
bağlı çox böyük planlarımız var, su-kanalizasiya layihələri-
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nin icrası baĢlayır. Əminəm ki, biz yaxın zamanlarda həm 
beynəlxalq maliyyə qurumlarının kreditləri, həm də öz daxili 
imkanlarımız hesabına bunu edəcəyik.  

Bakını içməli su ilə təmin etmək üçün Oğuz–Qəbələ–Bakı 
su kəmərinin tikintisi davam edir. Əminəm ki, yaxın za-

manlarda bu kəmərin tikintisi baĢa çatacaqdır. Samur –Ab-
Ģeron kanalı, Taxtakörpü su anbarı – yəni bütün bu nəhəng 
infrastruktur layihələrinin sadalanması üçün çox vaxt la-
zımdır. Onların hər biri özlüyündə nəhəng  layihədir və 
Azərbaycanın infrastrukturunun müasirləĢməsi və yara-
dılması üçün çox mühüm rol oynayır.  

Ġstilik sisteminin yeniləĢdirilməsi ilə bağlı iĢlər gedir, daha 
da sürətləndirilməlidir. Ġndi yəqin ki, müvafiq qurumlar qıĢa 
hazırlıqla bağlı öz tədbir planlarını hazırlayırlar. Keçən il və 
2006-cı ildə qıĢda elektrik enerjisi, qazın verilməsi ilə bağlı 
heç bir ciddi problem olmamıĢdır. Çünki biz qısa müddət 
ərzində çox müasir sistem yaratmıĢıq, bu sahəyə çox böyük 

vəsait qoymuĢuq və bu proses davam etdirilir. Yeni elektrik 
stansiyalarının və paylayıcı xətlərin tikintisi davam edir.  

Bununla bərabər – bəlkə də bu məsələ o qədər də qlobal 
xarakter daĢımır, amma insanların rahat yaĢaması üçün çox 
vacibdir – bizdə lift təsərrüfatının yeniləĢdirilməsi məsələsi 
həll olunmalıdır. Çünki Bakıda və iri Ģəhərlərdə liftlərin 

böyük əksəriyyəti sıradan çıxıb və insanlara böyük əziyyət 
yaradır. Lift olmayan, iĢləməyən yerdə yuxarı mərtəbələrdə 
yaĢayan insanlar öz mənzillərinə ayaqla qalxmağa məcbur 
olurlar. Bu sahədə biz təcili tədbirlər görməliyik, Azərbay-
canda lift istehsal edən müəssisələr yaradılır. Onların iĢini 
gücləndirməliyik və bəlkə də təcili surətdə xaricdən liftlər 

almalıyıq. Bu hesablanmalıdır ki, nə qədər vəsait lazımdır. 
Əlbəttə, bunun texniki tərəfi də var, xüsusi briqadalar ol-
malıdır. Bu iĢə biz daha da böyük miqyasda baĢlamalıyıq. 
Müəyyən iĢlər görülüb, ancaq bu, vacib məsələdir. Hər bir 
insanın, yəni hündürmərtəbəli binalarda yaĢayan hər bir 
insanın rahatlığı üçün biz bunu etməliyik.  
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Ġqtisadi və sosial məsələlərin həlli ilə bərabər, bütün baĢ-

qa məsələlər də həll olunmalıdır. Mən bunu əvvəllər də de-
miĢəm. Bütün sahələr üzrə bizim proqramlarımız var. Eko-
loji tədbirlərin güclənməsi iĢinə 2009-cu ildə daha da böyük 
vəsait ayrılmalıdır. Bu proses baĢlanıbdır. Neftlə çirklənmiĢ 

ərazilər təmizlənir və bütövlükdə ekoloji vəziyyətin yaxĢılaĢ-

dırılması üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Dövlət proqramı 
var, vəsait ayrılır. Mən hesab edirəm ki, biz bu sahəyə daha 
da böyük diqqət göstərməliyik. Çünki sirr deyil ki, Bakıda və 
AbĢeron yarımadasındakı ekoloji vəziyyət bizi qane edə 
bilməz. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Uzun illər ərzində bu 

ərazilərdə neft hasil olunubdur və deyə bilərəm ki, ekoloji 
normalara çox da böyük əhəmiyyət verilmirdi. Ġndi biz bu 
böyük iĢləri görməliyik. Neftlə çirklənmiĢ bütün ərazilərdə 
rekultivasiya iĢləri aparılmalıdır. Bu da çox böyükhəcmli 
iĢlərdir. Həm böyük vəsait, həm peĢəkarlıq, həm də texnika-
nın alınmasını tələb edir. Ancaq biz elə məqsəd qoymuĢuq 

ki, Bakının, AbĢeron yarımadasının neftlə çirklənmiĢ bütün 
əraziləri təmizlənməlidir və beləliklə, Azərbaycanda ekoloji 
vəziyyət yaxĢılaĢacaqdır. 

Bakı buxtasının təmizlənməsi üçün əlavə tədbirlər görül-
məlidir. Bu, kompleks tədbirlər olmalıdır. Həm təmizlənmə, 
həm kanalizasiya ilə bağlı iĢlərin sürətlə getməsi – bütün bu 

iĢlər görülməlidir. Əgər əlavə tədbirlər görülməlidirsə, vax-
tında müraciət edin və nə lazımdırsa, biz edəcəyik.  

Азярбайъан Ġnvestisiya ġirkətinin fəaliyyəti nəticəsində 
biz konkret layihələrə baĢlamalıyıq. Biz Азярбайъан Ġnves-
tisiya ġirkətini ona görə yaratmıĢıq ki, Azərbaycan dövlətinə 
lazım olan sahələrə xarici investorları cəlb edək və öz iĢti-

rakımızla onları təĢviq edək. Bilirəm ki, müəyyən layihələr 
hazırlanıb, biz sadəcə, onların tezliklə icra olunmasına və 
baĢa çatmasına çalıĢmalıyıq. Bizdə əslində investisiyalarla bağlı 
problem yoxdur. Çünki həm xaricdən maraq böyükdür, həm 
də çox böyük həcmdə daxili investisiyalar qoyulur. Dövlət 
investisiya xərcləri ildən-ilə artır və demək olar ki, infra-
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strukturun bütün sahələrinə dövlət tərəfindən böyük həcmdə 
investisiya qoyulur. Ancaq istərdik ki, bizə lazım olan sa-
hələrə xarici, yaxud da yerli Ģirkətlər investisiya qoysun. Biz 
Dövlət Ġnvestisiya ġirkətini yaradanda əsas vəzifəsi ondan 
ibarət idi ki, xaricdən potensial investorları cəlb etsin. An-

caq bir halda ki, indi Azərbaycanda daxildə güclü Ģirkətlər 
yaranır, biz дя бу Ģirkətlərə kömək etməliyik ki, onlar 
böyüsün. Azərbaycanda dünya miqyaslı Ģirkətlər, təkcə 
dövlət Ģirkətləri йох, özəl firmalar da yüksək səviyyəyə 
qalxsın. Ġstisna olunmur ki, əgər yerli Ģirkətlər tərəfindən 
yaxĢı layihələr təqdim olunsa, Dövlət Ġnvestisiya ġirkəti 

onlarla da iĢləyə bilяр. 
Ümumiyyətlə, növbəti illərdə Azərbaycandan kənarda 

investisiya qoyuluĢuna da daha böyük diqqət göstərməliyik. 
Əlbəttə, ilk növbədə biz öz resurslarımızı Azərbaycana 
investisiya Ģəklində qoymalıyıq. Ancaq həm biznes baxımın-
dan, həm də ki, geniĢ maraqlarımız baxımından biz baĢqa 

ölkələrə kapital qoyuluĢunu daha da artırmalıyıq. Bu ba-
xımdan Dövlət Neft ġirkəti artıq böyük layihələrdə iĢtirak 
edir. Son müddət ərzində neft-qaz kəmərlərinə qoyulan 
vəsaitdən əlavə, Dövlət Neft ġirkəti Türkiyə, Gürcüstan 
iqtisadiyyatına 2,5 milyard dollar sərmayə qoyubdur və bu 
proses davam edir. Mən əvvəllər demiĢəm ki, Dövlət Neft 

ġirkəti beynəlxalq səviyyəli neft Ģirkətinə çevrilməlidir və bu 
proses uğurla gedir. Növbəti illərdə baĢqa ölkələrə, bizə dost 
olan ölkələrin iqtisadiyyatına investisiyaların qoyulması 
nəzərdə tutulmalıdır. Digər dövlət Ģirkətlərinin də imkanları 
artır. Onlar da baxmalıdırlar ki, xarici ölkələrə investisiya 
qoyulмасы цчцн harada cəlbedici layihələr var. Bu həqiqətdir 

ki, bizim dövlət Ģirkətləri artıq ən böyük iqtisadi imkanlara 
malik olan Ģirkətlərdir. Ola bilər ki, onlar özəl Ģirkətləri də 
bu layihələrə qoĢсунлар. Beləliklə, özəl Ģirkətlər də bu böyük 
layihələrdə iĢtirak etməklə, həm böyük təcrübə qazanar, həm 
maliyyə vəziyyətini yaxĢılaĢdırar, həm də gələcəkdə müstəqil 
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Ģəkildə baĢqa ölkələrin bazarlarında istənilən sahələrdə – 
inĢaat, ticarət, maliyyə – fəal iĢtirak edərlər. 

Bu,  zəmanənin tələbidir. Azərbaycan müasir ölkəyə çev-
rilir və hər bir müasir ölkəyə xas olan xarici sərmayə pro-
qramı да olmalıdır. Biz yəqin ki, müəyyən müddətdən sonra 

bunu tərtib edə bilərik. Yəni prioritetlər müəyyən edilməlidir 
və əminəm ki, ölkəmizin möhkəmlənməsi üçün bunun çox 
böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Bizim indi 50-dən çox ölkədə 
səfirliklərimiz var və onlar da bu iĢlərdə fəal olmalıdırlar. 
Onlar cəlbedici sahələri araĢdırmalıdırlar. Buradakı müvafiq 
qurumlarla əlaqə saxlamalı və olduqları ölkələrdə Azər-

baycanın iqtisadi maraqlarını təmin etməlidirlər. Bu yaxın-
larda bütün səfirlərin iĢtirakı ilə bir neçə gün ərzində 
müĢavirə keçirilmiĢdir və bilirəm ki, bu məsələ də müzakirə 
olunmuĢdur. Səfirliyimiz olan hər bir ölkədən məlumat 
gəlməlidir – o ölkənin iqtisadi imkanlarının perspektivləri və 
potensialы, investisiya obyektlərinin siyahısı. Biz onda baxa-

cağıq, bu məsələni təĢkil etmək bizə daha da asan olacaqdır.  
Sosial sahədə bütün tədbirlər davam edəcəkdir. 2009-cu 

ildə həm bu il icra olunan layihələr davam edəcək, həm də 
ki, növbəti layihələr. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman 
sahələrində, turizm sektorunda əlavə tədbirlər görüləcəkdir. 
Hər bir sahə üzrə proqramlar, tikiləcək obyektlərin siyahısı 

var. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda ilk növbədə, yeni 
tikilən bütün obyektlər dünya səviyyəsində olsun, eyni za-
manda, maksimum çalıĢmalıyıq ki, əvvəllər tikilmiĢ, köhnəl-
miĢ, yararsız vəziyyətə düĢmüĢ tikililər də bərpa olunsun. Bu 
istiqamətdə biz artıq böyük iĢlər görmüĢük. Həm məktəb 
tikintisi, tibb ocaqlarının tikintisi, щям дя idman kompleks-

lərinin tikintisi sürətlə gedir. Ġndi növbəti ilin dövlət büdcəsi 
hazırlanır. Bütün bu məsələlər orada öz əksini tapmalıdır. 
Hesab edirəm ki, biz 2009-cu ildə xüsusilə turizm imkanla-
rının geniĢlənməsinə diqqət göstərməliyik. Bu il həmin 
məqsədlər üçün çox böyük vəsait ayrılıbdır. Azərbaycanda 
yeni turizm zonaları, qıĢ turizm zonaları müəyyən edilibdir. 
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Əminəm ki, əgər hər Ģey plan üzrə getsə, 1-2 ildən sonra 
Azərbaycanda beynəlxalq səviyyəyə cavab verən qıĢ turizm 
mərkəzi yaradılacaqdır. Burada da mexanizm çox sadədir. 
Dövlət bütün infrastruktur layihələrini öz üzərinə götürür – 
yol, elektrik stansiyaları, elektrik xətləri, qazpaylayıcı 

Ģəbəkələr, su xətləri. Qalan iĢləri də özəl firmalar etməlidir. 
Əgər özəl firmaların iĢə baĢlaması üçün dövlət dəstəyi lazım 
olacaqsa, biz bunu da etməyə hazırıq. Beləliklə, Azərbay-
canda güclü turizm imkanları yaranacaqdır. Bildiyiniz kimi, 
bizim səfalı yerlərimiz çoxdur. Həm turizm, həm müalicə 
müəssisələrinin yaradılması üçün çox gözəl imkanlarımız 

var. Bir müddət bundan əvvəl Naftalan Dövlət Kurort 
Mərkəzinin yaradılması üçün lazımi qərarlar qəbul edilib, 
ilkin vəsait ayrılıb, indi təhlil-qiymətləndirmə iĢləri aparılır. 

Mən əminəm ki, dünyada nadir müalicəvi xüsusiyyətlərə 
malik olan Naftalan neftindən səmərəli istifadə etmək üçün 
biz dövlət tərəfindən bütün lazımi tədbirləri, infrastruktur 

layihələrini tezliklə baĢa çatdırmalıyıq. Beləliklə, özəl sek-
torun inkiĢafı, insanların istirahəti və Azərbaycanı turizm 
ölkəsinə çevirmək üçün yaxĢı Ģərait yaradılacaqdır.  

Biz daxili turizm haqqında fikirləĢməliyik. Xüsusilə biz 
görürük ki, yay aylarında insanların böyük əksəriyyəti böl-
gələrə yola düĢür. Rayonlarda yeni müəssisələr, turizm yer-

ləri açılır. Yəni biz bunu вятяндашlarımızın rahat dincəlməsi 
üçün etməliyik. Əlbəttə ki, bu, dünya səviyyəsində olmalıdır 
ki, bizim insanlar bundan istifadə etsinlər və xaricdən də 
daha çox turistlər gəlsin.  

Ġndi gələn ilin dövlət büdcəsi hazırlanır. Biz son illər 
ərzində büdcə sahəsində böyük irəliləyiĢə nail ola bilmiĢik. 

Azərbaycanın builki icmal büdcəsi 15 milyard dollardan 
çoxdur. Buraya həm dövlət büdcəsi, həm də Neft Fondun-
dan, digər mənbələrdən ayrılan vəsait aiddir. Gələn il yəqin 
ki, büdcəmiz artacaqdır. Ancaq bu artım məqsədyönlü 
Ģəkildə olmalıdır. Mən bilirəm ki, müxtəlif dövlət qurumları, 
nazirliklər tərəfindən hökumətə, Maliyyə Nazirliyinə sifariĢ-
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lər göndərilir. Bəzi hallarda bu sifariĢlər ĢiĢirdilir. Mən bu 
barədə demək istəyirəm ki, bütün sifariĢlər reallığı və bütün 
qurumların, nazirliklərin real imkanlarını əks etdirməlidir. 
Əlbəttə, çox böyük quruculuq, abadlıq iĢləri gedir və mən 
çox istəyirəm ki, daha da tez getsin, sürətlə getsin. Bəzi iĢlər 

var ki, baĢqa yerdə onu 2 ilə, 3 ilə görürlər, biz bunu bir ilə 
görürük. Bəzi iĢlər var, bir ilə görülür, biz bunu 3 aya 
görürük. Bu bizim yanaĢmamızdır. Mən демяк istəyirəm ki, 
Azərbaycanda infrastrukturun yaranması nə qədər tez olsa, 
bir o qədər yaxĢıdır. Ancaq bununla bərabər, biz gərək öz 
maliyyə imkanlarımızı da düzgün Ģəkildə qiymətləndirək. 

Düzdür, indi bizim valyuta ehtiyatlarımız 13 milyard dollar-
dan çoxdur. Ġlin sonuna qədər yəqin ki, 20 milyard dollara 
yaxınlaĢacaqdır. Gələn il uğurlu neft strategiyasının icrası 
nəticəsində daha da artacaqdır. Amma biz hər bir vəsait 
qoyuluĢuna böyük həssaslıqla yanaĢmalıyıq, israfçılığa yol 
verməməliyik və ölkəmiz üçün ən prioritet xarakter daĢıyan 

layihələrin icrası ilə məĢğul olmalıyıq. Ġlk növbədə, bu il icra 
olunan layihələrin baĢa çatması üçün lazımi vəsait ayrıl-
malıdır. Ondan sonra prioritet xarakter daĢıyan layihələrə 
investisiyalar cəlb edəcəyik.  

2009-cu ilin büdcəsi sosial məsələlərin həlli цчцн əlavə 
vəsaitin nəzərdə tutulmasıнда dа rol oynayacaqdır. Ġnvesti-

siya, kapital qoyuluĢu, müdafiə sənayesinin güclənməsi, 
ordu quruculuğu prosesinin sürətləndirilməsi və ölkə üçün 
lazım olan bütün baĢqa iĢlərin görülməsindən ötrü lazımi 
tədbirlər nəzərdə tutulur. Elə etməliyik ki, real, konkret 
proqramların icrası üçün kifayət qədər vəsait olsun. 

Ancaq yenə də deyirəm, onsuz da verilən sifariĢlərin 

hamısı yerinə yetirilməyəcək, sadəcə, mən bütün qurumlara 
məsləhət görürəm ki, verdikləri təkliflər reallığı əks etdirsin. 
ġiĢirdilmiĢ arzulardan kənar olsun. 

Əsas məsələlər bunlardır. Mən bir məsələyə də toxunmaq 
istəyirəm, baxmayaraq ki, bizim bugünkü iclasa bunun 
birbaĢa aidiyyəti yoxdur. Ancaq bir halda ki, Azərbaycanda 
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prezident seçkiləri kampaniyası baĢlanmıĢdır, mən bunu 
xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda 
Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında mənim nami-
zədliyim irəli sürülübdür və seçki kampaniyası baĢlanmıĢdır. 
Mən əvvəllər də demiĢəm, bu gün də demək istəyirəm ki, 

Azərbaycanda prezident seçkiləri ədalətli, Ģəffaf keçiril-
məlidir və keçiriləcəkdir. Biz beynəlxalq müĢahidəçiləri də-

vət edəcəyik. Kim istəyir gəlsin, müĢahidə etsin. Əminəm ki, 
Azərbaycan xalqının iradəsi seçkilərin nəticələrində tam 
Ģəkildə öz əksini tapacaqdır. 

Əlbəttə ki, bütün namizədlər üçün bərabər Ģərait yaradıl-

malıdır, yaradılır və yaradılacaqdır. Seçkilərə qədər bütün 
dövr ərzində hər bir namizədin eyni, bərabər imkanları ol-
malıdır. Ġstər kampaniyanın aparılması üçün, istərsə də in-
sanlarla görüĢlərin təĢkili üçün. Müvafiq göstəriĢlər verilibdir 
ki, bütün bölgələrdə namizədlərin seçicilərlə görüĢməsi üçün 
yerlər müəyyən edilsin və bütün namizədlər eyni yerlərdən 

istifadə etsinlər. Əlbəttə ki, təĢviqat kampaniyasının aparıl-
masında da bu bərabərlik prinsipi qorunub saxlanılmalıdır. 
Mənim kütləvi informasiya vasitələrindən xahiĢim bundan 
ibarətdir. Dövlət kütləvi informasiya vasitələri, əlbəttə ki, 
bunu göstəriĢ kimi qəbul etməlidir. Özəl qurumlara mən, 
sadəcə olaraq, öz tövsiyəmi verə bilərəm ki, heç bir namizədə 

qarĢı ayrı-seçkilik, hansısa baĢqa münasibət göstərilməsin. 
Bununla əlaqədar və təkcə bununla əlaqədar deyil, bütöv-

lükdə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əvvəllər də Ģəhər və 
rayon icra qurumlarına bunu demiĢdim ki, küçələrdən mə-

nim portretlərim götürülsün. Buna ehtiyac yoxdur. Mən 
buna müsbət baxmıram və görəndə ki, harada mənim yeni 

portretim asılıb, dərhal göstəriĢ verirəm ki, onu oradan 
çıxarın. Bunu Hacıbala Abutalıbov yaxĢı bilir. Mən ondan 
soruĢuram ki, kim asıb bu portreti? Çünki mən onları qa-
dağan etmiĢəm. O da deyir ki, o icra hakimiyyəti baĢçısı, bu 
icra hakimiyyəti baĢçısı. Dedim ki, zəng et, de ki, bir gün 
vaxt verirəm, əgər çıxarmasa, onda məndən inciməsin. Mən 
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rayonlarda da oluram, orada da görürəm. Yəni bu mənə 
lazım deyil вя mən hesab edirəm ki, bu portretlər yığıĢ-

dırılmalıdır. Seçki ərəfəsində və ümumiyyətlə, ondan sonra 
da olmamalıdır. Mənə bu lazım deyil. Azərbaycan xalqı 
mənə öz münasibətini 2003-cü ildə göstərmiĢdir. Mən bu beĢ 

il ərzində çalıĢmıĢam ki, Azərbaycan xalqının etimadını 
doğruldum. Azərbaycan xalqı seçkidə mənə yenidən öz 
münasibətini göstərəcəkdir. Əgər etimad göstərsə, mən növ-
bəti beĢ ildə də Azərbaycan xalqına xidmət edəcəyəm.  

O ki qaldı yerli icra qurumlarının fəaliyyətinə, onlar öz iĢi 
ilə, öz səmərəli əməlləri ilə, insanlara qayğı göstərməklə öz 

funksiyalarını yerinə yetirsinlər. Portret asmaqla yox. Ona 
görə bir daha və axırıncı dəfə Hacıbala Abutalıbova, Zeynal 
Nağdəliyevə tapĢırıram: bütün lazımi tədbirləri görün və 
küçələrdən mənim Ģəkillərimi yığıĢdırın.  

Növbəti müddət ərzində, ilin sonuna qədər biz hələ 
yığıĢacağıq. Biz 9 ayın yekunlarını müzakirə edəcəyik və 

əminəm ki, növbəti üç ay ərzində nə lazımdırsa, onu edə-

cəyik. Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə artır, bizim 
bütün proqramlarımız uğurla icra olunur. Əminəm ki, növ-
bəti aylarda və növbəti illərdə Azərbaycanın sürətlə inkiĢafı 
davam edəcək və Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxĢı 
yaĢayacaqdır.  

Sağ olun. 
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MALAYZĠYANIN ALĠ BAġÇISI ƏLAHƏZRƏT 

TUANKU MĠZAN ZАYNAL ABĠDĠN ĠBNĠ  

ƏL-MƏRHUM SULTAN MAHMUD  

ƏL-MÜKTƏFĠ BĠLLAH ġAHA 
 

Əlahəzrət! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik еlan еdilməsi 

günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edi-

rəm. 
Əminəm ki, Azərbaycan–Malayziya dövlətlərarası müna-

sibətləri xalqlarımızın istək və iradəsinə uyğun olaraq daim 
dostluq və əməkdaĢlıq məcrasında inkiĢaf edəcəkdir. 

Bu xoĢ gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-
lar, dost Malayziya xalqına sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 6 avqust 2008-ci il 

 

 



 286 

 

 

 

QIRĞIZISTAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB KURMANBEK BAKИYEVƏ 
 

Hörmətli Kurmanbek Saliyeviç! 
Milli bayram – Dövlət Müstəqilliyi günü münasibətilə 

Sizi və bütün Qırğızıstan xalqını Azərbaycan xalqı adından 
və Ģəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında istər 

ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəlxalq və regional təĢki-
latlar çərçivəsində əməkdaĢlıq xalqlarımızın və dövlətləri-
mizin mənafeyi naminə bundan sonra da inkiĢaf edəcək və 
dərinləĢəcəkdir. 

Hörmətli Kurmanbek Saliyeviç, Sizə möhkəm cansağlığı 
və dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Qırğızıstan xalqına 

sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 6 avqust 2008-ci il 
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MOLDOVA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB VLADĠMĠR VORONĠNƏ 
 

Hörmətli Vladimir Nikolayeviç! 

Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və 
bütün Moldova xalqını Azərbaycan xalqı adından və Ģəxsən 
öz adımdan səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  

Fərəhlidir ki, bu gün Azərbaycanı və Moldovanı bir-
birinə sıx dostluq, qarĢılıqlı dəstək və tərəfdaĢlıq telləri bağ-

layır. Əminəm ki, iqtisadi əməkdaĢlığımız və siyasi qarĢılıqlı 

əlaqələrimiz bundan sonra da xalqlarımızın və dövlətlərimi-
zin mənafeyi naminə səmərəli surətdə inkiĢaf edəcəkdir.  

Hörmətli Vladimir Nikolayeviç, Sizə möhkəm cansağlığı 
və dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Moldova xalqına sülh 
və tərəqqi arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 6 avqust 2008-ci il  
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UKRAYNA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB VĠKTOR YUġġENKOYA 
 

Hörmətli Viktor Andreyeviç! 

Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və 
dost Ukrayna xalqını Azərbaycan xalqı adından və Ģəxsən 
öz adımdan səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

ġadam ki, tarixən yaranmıĢ mehriban dostluq və qar-
Ģılıqlı dəstək ənənələri kimi möhkəm təməl üzərində qurul-
muĢ dövlətlərarası münasibətlərimiz bu gün uğurla inkiĢaf 
edir. 

Əminəm ki, birgə səylərimiz bundan sonra da həm bey-
nəlxalq və regional təĢkilatlarda, həm də transmilli enerji və 
kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsində əmək-
daĢlığımızın geniĢlənməsinə yönəldiləcəkdir. 

Hörmətli Viktor Andreyeviç, Sizə möhkəm cansağlığı və 

uğurlar, bütün dost Ukrayna xalqına sülh və əmin-amanlıq 
arzulayıram. 

 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 6 avqust 2008-ci il 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVИН PEKĠNƏ  
СЯФЯРИ 

 
7 avqust 2008-ci il  

 
Azərbaycan Respublikaсынын Prezidenti İlham Əliyev 

Pekində keçirilən XXIX Yay Olimpiya oyunlarının açılış 
mərasimində iştirak etmək üçün avqustun 7-də Çinə səfərə yo-

la düşmüşdür. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Apara-
tının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 

Əliyevanı Pekinin beynəlxalq hava limanında Çinin yüksək 

vəzifəli dövlət və hökumət rəsmiləri, Olimpiadanın təşkilat 
komitəsinin üzvləri və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı hava limanından onun üçün ayrılmış 
iqamətgaha yola düşdü. 
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PEKĠN OLĠMPĠADASININ AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNƏ GƏLMĠġ DÖVLƏT VƏ 

HÖKUMƏT BAġÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ 

VERĠLMĠġ NAHARDA  
 

8 avqust 2008-ci il  
 
Avqustun 8-də Pekində Çin Xalq Respublikasının sədri 

Hu Szintaonun adından XXIX Yay Olimpiya oyunlarынын 
açılış mərasiminə gəlmiş ölkələrin dövlət və hökumət baş-

çılarının şərəfinə nahar verilmişdir. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva naharda iştirak etmişlər. 
Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Szintao dövlətimizin 

başçısını və onun xanımını səmimiyyətlə qarşılamışdır. 
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PEKĠNDƏ XXIX YAY OLĠMPĠYA 

OYUNLARININ TƏNTƏNƏLĠ AÇILIġ 

MƏRASĠMĠ  
 
8 avqust 2008-ci il 

 
Avqustun 8-də axşam Çinin paytaxtında 91 min tama-

şaçı tutan «Quş yuvası» olimpiya stadionunda XXIX Yay 
Olimpiya oyunlarının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.  

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər. 
Avqustun 24-dək davam edəcək Olimpiadada Beynəlxalq 

Olimpiya Komitəsinin üzvü olan 205 ölkə təmsil edilmişdir. 302 
dəst medal uğrunda (bu, Olimpiada–2004 ilə müqayisədə bir dəst 
çoxdur) 10.500 idmançı mübarizə aparacaqdır. 2008-ci ilin Yay 
Olimpiya oyunlarının yarışları Pekin, Sindau, Honkonq, Tyant-

szin, Şanxay, Şenyan, Sinxuandao şəhərlərində keçiriləcəkdir. 
2008-ci ilin Olimpiya oyunlarının emblemi qaçan insanı xatır-
ladan heroqlifin ənənəvi olimpiya rəmzi ilə uzlaşdırılmasından 
ibarətdir. Emblemin aşağı hissəsində ingilis dilində, Çin kalli-
qrafiyasına uyğunlaşdırılmış «Pekin–2008» yazısı vardır.  

Çinin Dövlət himninin sədaları altında bu ölkənin Dövlət 

bayrağı qaldırıldı. Təntənəli açılış mərasimində əsas şou 
«Böyük sivilizasiya» və «Şanlı era» adlı iki hissəyə bölünmüş-

dü. Şounun 15 minə yaxın iştirakçısı Çin sivilizasiyasının beş 
min il ərzində keçdiyi yolu təsvir etdilər. 2008 musiqiçidən 
ibarət orkestr qədim musiqi alətlərini səsləndirdi. Onları 
əyinlərində Çində yaşayan 56 xalqın milli geyimləri olan 224 

ifaçıdan ibarət xor əvəz etdi. Sonra «Canlı şəkillər» Çinin ən 
mühüm kəşflərindən –  kağızın ixtira edilməsi  Çin rəngkarlıq 
sənəti və s. barədə «danışdı».  
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Bu ölkənin mədəniyyətinin növbəti səhifəsi məşhur Çin 
operasıdır. Onu Çinin birinci imperatoru Sin Şixuanın «Terraqot 
ordusu» əvəz etdi. Tamaşaçılar böyük İpək Yoluna və qədim 
Çinin digər nailiyyətlərinə həsr edilmiş süjetlərə də baxdılar.  

Məşhur britaniyalı müğənni Sara Braytman və Çin pop-

ulduzu Lyu Huan birlikdə Pekin Olimpiadasının himnini ifa 
etdilər. 

Olimpiya himni səslənəndən sonra iştirakçı ölkələrin nü-

mayəndə heyətləri əllərində milli bayraqlarla stadiona daxil 
oldular. Ənənəyə görə iştirakçıların paradını Olimpiya oyun-
larının vətəni Yunanıstanın yığma komandası açdı. 

Ölkəmizin nümayəndə heyəti bu paradda başda şef-
demision İlham Mədətov olmaqla, 56 idmançı, məşqçi və 
mütəxəssislə təmsil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət bayrağını komandanın kapitanı, Olimpiya çempionu, 
güləşçi Fərid Mansurov aparırdı. 

Dövlətimizin başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin prezi-

denti İlham Əliyev Fəxri qonaqlar tribunasından komandamızı 
səmimiyyətlə salamladı. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan komandasının 44 üzvü idmanın 
12 növündə yarışacaqdır. Atçılıq idmanı yarışlarında və bədii 
gimnastika üzrə qrup halında komanda birinciliyində idmançı-

larımız ilk dəfə çıxış edəcəklər. 

Sonra Olimpiada–2008-in Təşkilat Komitəsinin sədri Lyu 
Si və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqq 
mərasimdə çıxış etdilər.  

Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Szintao XXIX Yay 
Olimpiya oyunlarını açıq elan etdi.  

İdmançıların və hakimlərin adından olimpiya andları 

oxundu. «Bir dünya – bir arzu» devizi altında keçən 2008-ci il 
Олимпийа ойunlarыныn açılış mərasimində ən yaddaqalan 
məqamlardan biri olimpiya məşəlinin yandırılması oldu. Bu 
şərəfli vəzifəni olimpiya çempionu, Los-Ancelesdə keçirilmiş 
XXIII Yay Olimpiya oyunlarında üç qızıl, iki gümüş və bir 
bürünc medal qazanaraq, Dünya İdman Jurnalistləri Assosia-
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siyasının versiyasına görə XX yüzilliyin 25 ən böyük atle-
tindən biri hesab edilmiş məşhur Çin gimnastı Li Nin yerinə 
yetirdi.  

Olimpiadanın dörd saat davam etmiş və atəşfəşanlıqla başa 

çatmış təntənəli açılış mərasimini Yer kürəsinin bütün 
qitələrində 4 milyard nəfər televiziya vasitəsilə seyr etmişdir. 
Bu, dörd il bundan əvvəl Afina Olimpiadasında olduğundan 
100 milyon nəfər çoxdur. Azərbaycanın idman pərəstişkar-
larının da bu mərasimi izləmək imkanı olmuşdur. AzTV və 
«Lider» telekanalı açılış mərasimini birbaşa translyasiya 

etmişdir.  
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PEKĠNĠN OLĠMPĠYA KƏNDĠNDƏ ÖLKƏMĠZĠN 

ĠDMANÇILARI ĠLƏ GÖRÜġ  
 

9 avqust 2008-ci il 
 
Avqustun 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Pekində olimpiya kəndində olmuşdur.  
Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə qarşılayan olimpiya 

kəndinin meri onu olimpiyaçıların yaşadıqları məkanla tanış 
etdi, Azərbaycan idmançılarının Pekin Olimpiadasında uğurla 
çıxış edəcəyinə əminliyini bildirdi.  

Sonra prezident İlham Əliyev Gənclər və Иdman naziri 
Azad Rəhimovun və ölkəmizin nümayəndə heyətinin şef-de-
misionu İlham Mədətovun müşayiəti ilə Azərbaycan id-

mançılarının qaldıqları binaya gəldi, onlar üçün yaradılmış 
şəraitlə tanış oldu. 

Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyətinin yaşadığı 
binanın həyətинdə idmançılarımız və onların məşqçiləri ilə 
söhbət edən prezident İlham Əliyev dedi: 

– Olimpiya oyunları elə bir yarıĢdır ki, burada istənilən 

nəticə ola bilər. Ancaq bizim idmançılarımızın bu vaxta 
qədərki uğurları ümid etməyə əsas verir ki, yaxĢı nəticələr 
olmalıdır. Ġndi hər Ģey sizdən asılıdır, eyni zamanda, hakim-
lər də ədalətli olmalıdırlar. Əminəm ki, siz Azərbaycan bay-
rağını yüksəklərə qaldıracaqsınız. Ən əsasы yaxĢı idman 
formasını saxlamaq və yarıĢlara hazır olmaqdır. Bizim ko-

mandamız çox böyükdür, biz dünən tribunadan bütün ko-
mandaların meydana gəlməsini seyr eтdik və gördük ki, 
kifayət qədər böyük komandamız var.  

Belə bir yaxĢы ənənə yaranıb – iĢtirak etdiyimiz ilk Olim-
piya oyunlarında bir medal qazanmıĢdıq, ikinci Olimpia-
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dada üç, üçüncü Olimpiadada beĢ medal. Amma o da həqi-
qətdir ki, hər dəfə medal qazanmaq daha da çətin olur. 
Çünki həm rəqabət artır, həm də maraq artır. Ġndi, demək 
olar ki, Olimpiya oyunlarına bütün dünyada böyük maraq 
var. Hər bir ölkə istəyir ki, onun idmançıları yaxĢı nəticə 

göstərsinляр. Ġndi Azərbaycanda da çox güclü idman məktəbi 
var və o daha da güclənir. Ġdmançılarımızın əksəriyyəti 
Olimpiya oyunlarında ilk dəfə iĢtirak edir. Bu da onu 
göstərir ki, bizdə idman məktəbi inkiĢaf edir və idmanla 
məĢğul olmaq üçün Azərbaycanda indi hər cür Ģərait var. 
Həm idmançılar üçün, həm də ki, adi vətəndaĢlar üçün. Mən 

də hər dəfə Bakıda, rayonlarda cavanlarla görüĢəndə deyi-
rəm ki, siz gedin idmanla məĢğul olun. Ġdmançı olmasanız 
da, idman insanı gücləndirir. Siz bunu yaxĢı bilirsiniz, həm 
fiziki, həm də mənəvi cəhətdən gücləndirir. Hər bir insan 
gərək öz sağlamlığına, fiziki formasına fikir versin.  

Sizin qələbələriniz, əlbəttə ki, gənc nəsil üçün də böyük 

stimul olacaqdır. Mənim yadımdadır, Sidney, Afina Olim-
piya oyunlarından sonra uĢaqlar idman bölmələrinə kütləvi 
Ģəkildə gəlməyə baĢlaдыlar. Xüsusilə indi bizim bütün 
bölgələrdə gözəl idman komplekslərimiz var, idman salonla-
rımız var. Biz – həm federasiyalar, idman cəmiyyətləri, həm 
də Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və Ġdman Nazirliyi bu 

Ģəraiti yaradırıq. Çox Ģey demək olar, amma siz bütün və-

zifələri özünüz yaxĢı bilirsiniz. Onu da bilirsiniz ki, Azər-
baycan xalqı sizə baxır, sizə azarkeĢlik edir və sizin uğur-
larınızı gözləyir.  

                     
*** 

 
Azərbaycan prezidentinə Pekin olimpiya kəndinin xatirə 

hədiyyəsi təqdim olundu. 
Dövlətimizin başçısı olimpiya kəndinin Xatirə kitabına 

ürək sözlərini yazdı, Azərbaycan idmançıları ilə xatirə şəkli 
çəkdirdi. 
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Sonra olimpiya kəndinin yeməkxanası ilə tanış olan Azər-
baycan prezidentinə məlumat verildi ki, bura bütün gün 
ərzində fasiləsiz işləyir və eyni vaxtda 3500 idmançı yemək 
yeyə bilər. Burada məşhur Litva basketbolçusu, bir müddət 
ölkəmizdə məşqçi işləmiş Rimas Kurtinaytis Azərbaycan 

prezidentinə yaxınlaşaraq səmimiyyətlə görüşdü, olimpiyaçı-

larımıza uğurlar arzuladı.  
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XXIX YAY OLĠMPĠYA OYUNLARI 

ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ «AZƏRBAYCAN GÜNÜ»  
 

10 avqust 2008-ci il 
 

Avqustun 10-da Çin Xalq Respublikasının paytaxtı 
Pekində – «China World Hotel»də XXIX Yay Olimpiya oyun-
ları çərçivəsində «Azərbaycan günü» keçirilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyeva mərasimdə iştirak eтмишlər.  

Mərasimin keçirildiyi salon ölkəmizin Dövlət bayrağı ilə, 
Azərbaycana xas milli üslubda zövqlə bəzədilmişdi. Burada 
quraşdırılmış iri ekranlarda Azərbaycanın mədəniyyəti və 
incəsənətindən, tarixindən, müasir inkişafından bəhs edən 
videomateriallar nümayiş etdirilirdi.  

Mərasimə dəvət olunmuş beynəlxalq idman federаsiya-

larının rəhbərləri Azərbaycan prezidentini və xanımını səmi-
miyyətlə qarşıladılar. Onlar dövlətimizin başçısı ilə müxtəlif 
vaxtlarda görüşlərini xatırladaraq, bunun onlarda xoş təəs-
sürat yaratdığını bildirdilər.  

Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış etdi. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı  
 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Əziz dostlar! 
Ġlk növbədə, mən bizim bu gecəmizə təĢrif gətirdiyinizə 

görə sizin hamınıza təĢəkkür etmək istəйиряm. Bu gün biz 
Pekində «Azərbaycan günü» keçiririk. Biz bu gün mədə-

niyyətimiz, tariximiz və idman tariximiz haqqında kiçik bir 
təqdimat etmək istəyirik.  
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Müstəqil ölkə kimi, Azərbaycan artıq dördüncü dəfədir 
ki, Olimpiya oyunlarında iĢtirak edir. Ġndiyədək bizim iĢti-
rakımız uğurlu olub, hər növbəti Olimpiya oyunlarında 
əvvəlkindən daha çox medal qazanmıĢıq. Ümid edirəm ki, 
bu yaxĢı ənənə davam edəcəkdir.  

Ümumiyyətlə, biz idmanın inkiĢafına çox diqqət yetiririk, 
belə ki, idman bizim ictimai həyatımızın vacib bir amilidir. 
Olimpiya hərəkatının inkiĢafına böyük diqqət yetirilir. Azər-
baycan regionumuzda və bütün dünyada olimpiya hərəkatında 
əhəmiyyətli rol oynayır və olimpiya ideйalarını tam bölüĢür.  

Olimpiya oyunları sadəcə, dünyanın əsas idman hadisəsi  

deyil, eyni zamanda, bu oyunlar qlobaл мигyasda ən əhə-
miyyəтли hadisədir. Olimpiya oyunları sadəcə, idman və 
yarıĢma deyil, eyni zamanda, dostluq, tərəfdaĢlıq və qarĢı-

lıqlı dəstək deməkdir və təbii ki, bu, idmançılar üçün yad-
daqalan nümunədir. Əminəm ki, onlar bunu bütün həyatлары 
boyu xatırlayacaqlar. Onların öz qabiliyyətini nümayiĢ etdir-

mək, öz ölkələrinin idman Ģərəfini qorumaq və eyni zaman-
da, əminəm ki, burada dostlar qazanmaq imkanı olacaqdır.  

Biz Azərbaycanda idmançıları dəstəkləməyə çalıĢırıq, dövlət 
və hökumət idmanın inkiĢafında əhəmiyyətli rol oynayır. 
Ölkəmizdə çoxlu yeni olimpiya kompleksləri yaradılıbdır. Son 
səkkiz il ərzində ölkənin müxtəlif yerlərində 13 böyük idman 

kompleksi yaradılıb və 23-də tikinti iĢləri gedir. Bizim üçün çox 
əhəmiyyətlidir ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, Avropa 
Olimpiya Komitəsinin prezidentləri və olimpiya hərəkatının 
yüksək rütbəli rəsmiləri bu komplekslərin bəzilərinin açılıĢ 
mərasimlərində iĢtirak ediblər.  

Əlbəttə, biz idmançılarımızın Olimpiya oyunlarında yaxĢı 

nəticələr göstərəcəklərinə ümid edirik. Bizim idmanın 
inkiĢafı ilə bağlı öhdəliklərimiz daha geniĢ məna daĢıyır. Biz 
gənclərin və uĢaqların idman yarıĢlarında fəal iĢtirak 
etmələrini, onların sağlam və yaxĢı fiziki formada olmalarını 
istəyirik. YaxĢı nəticələrlə yanaĢı, biz gənc nəslin sağlam 
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olmasına və ölkəmizin gələcəkdə inkiĢaf etməsi üçün mühüm 
vəzifələri yerinə yetirməyə hazır olmasına nail olmalıyıq.  

Biz ümid edirik ki, bu oyunlar bütün iĢtirakçılar üçün 
uğurlu olacaqdır. Mən bütün komandalara, bütün iĢtirak-
çılara müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Ümid edirəm ki, idman-

çılar arasında yaranacaq dostluq və tərəfdaĢlıq ruhu dünya-
da sülhün bərqərar olmasına kömək edəcəkdir.  

Ġdman, dostluq, ünsiyyət, tərəfdaĢlıq – bütün bunlar re-
gionlarda və dünyada sülh və təhlükəsizliyin möhkəm-
ləndirilməsinə xidmət edən mühüm amillərdir. Bu mənada 
Azərbaycan çox əhəmiyyətli rol oynayır. Qeyd etdiyim kimi, 

Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi, gənc, lakin böyük 
mədəniyyətə, tarixə və ənənələrə, eləcə də idman ənənələrinə 
malik bir ölkədir. 

Bütün idmançılara uğurlar arzulayıram və bizim bu 
gecəmizə təĢrif gətirdiyinizə görə, bir daha hamınıza təĢək-
kür edirəm. Bütün ölkələrə və ölkələrinizin insanlarına mü-

vəffəqiyyət və xoĢbəxtlik arzulaйырам.  
Sağ olun. 

* * * 
 
Pekində keçirilən «Azərbaycan günü» ölkəmizin mədəni 

irsinin, musiqisinin, mətbəxinin təbliği baxımından mühüm 
əhəmiyyət daşıyırdı. 

Mərasimə dəvət olunan xarici ölkələrin yüksək vəzifəli 
rəsmi şəxsləri, o cümlədən diplomatlar, milli olimpiya ko-
mitələrinin rəhbərləri prezident İlham Əliyevlə söhbətlərində 

bu tədbirin Azərbaycanla yaxından tanış olmaq üçün gözəl 
fürsət olduğunu bildirdilər.  

Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti Rafael Mar-
tinetti, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey, 
Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyasının prezidenti Çinq 
Kou Vu, Türkiyə Olimpiya Komitəsinin prezidenti Toqay 

Boyatlı, Türkiyənin Иdman işləri üzrə Dövlət naziri Murad 
Başəskioğlu, Ukrayna Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ser-
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gey Bubka, Rusiya Olimpiya Komitəsinin Fəxri prezidenti 
Vitali Smirnov, Belarus Olimpiya Komitəsinin Baş katibi 
Georgi Katulin, Polşa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Pyotr 
Nurevski, Moldova Olimpiya Komitəsinin prezidenti Valeri 
Çapkun, Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti Ulrix 

Feldhoff ölkəmizə səfərlərini və dövlətimizin başçısı ilə 
görüşlərini xatırladaraq, Azərbaycanda olimpiya hərəkatının 
sürətlə inkişaf etdiyini vurğuladılar və idmana göstərilən 
qayğını yüksək qiymətləndirdilər.  

Mərasimdə nümayiş etdirilən Azərbaycanın nəfis xalçaları, 
Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif nəşrləri ilə maraqla tanış 

olan qonaqlar zəngin ənənələrə malik Azərbaycan mədəniy-
yətinin böyük təəssürat doğurduğunu söylədilər.  

Dövlət başçısı ölkəmizin zəngin mədəni irsinin təbliğinə 
böyük diqqət yetirildiyini, Pekində təşkil olunan «Azərbaycan 
günü»nün bu istiqamətdə görülən işlərdən biri olduğunu dedi. 
Eyni zamanda, bildirdi ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə yanaşı, 

bütün digər sahələrin inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir. O 
cümlədən, idman sahəsində böyük uğurlara nail olunmuşdur. 
Azərbaycanın Pekin Yay Olimpiya oyunlarında 44 idmançı ilə 
təmsil olunması ölkəmizdə idmana dövlət səviyyəsində 
göstərilən qayğının təzahürüdür.  

 Prezident İlham Əliyev XXIX Yay Olimpiya oyunlarыnda 

iştirak edən Azərbaycan idmançıları ilə də görüşdü. Onlara 
yarışlarda uğurlar arzulayan dövlətimizin başçısı idmançıla-
rımızın vətənə medallarla qayıdacaqlarına əmin olduğunu 
bildirdi. Azərbaycan olimpiya yığma komandasının üzvləri 
Prezidentlə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın veteran idmançıları ilə  

görüşdü. Sidney Olimpiya oyunlarının qalibi Zemfira Mef-
tahəddinovaya Pekin Olimpiadasında  uğurlar arzuladı. 

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionu, hazırda 
Belarus komandasının məşqçisi olan həmyerlimiz Natiq Bağı-

rovla da görüşdü. 
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 Tədbirin sonunda Azərbaycanın incəsənət ustaları konsert 
proqramı ilə çıxış etdilər. Muğam da daxil olmaqla, zəngin 
Azərbaycan musiqisinin müxtəlif janrlarının təqdim edildiyi 
konsert mərasimə toplaşanlar tərəfindən böyük maraqla 
qarşılandı. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 302 

 
 
 

CÜDOÇULARIN MÜKAFATLANDIRILMASI 

MƏRASĠMĠNDƏ  
 

11 avqust 2008-ci il 
 

Avqustun 11-də Pekində keçirilən XXIX Yay Olimpiya 
oyunlarının 73 kiloqram çəki dərəcəsində cüdo yarışlarında 
medallar qazanmış idmançıların təntənəli mükafatlandırılma 
mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmin yarışı izləmiş və 

mükafatlandırma mərasimində iştirak etmişdir. 
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nümayəndəsi Renaldo 

Qonzales Lopes Olimpiya oyunlarının 73 kiloqram çəki dərə-

cəsində cüdo yarışlarının qalibi, Azərbaycan cüdoçusu Elnur 
Məmmədliyə, habelə 2-ci və 3-cü yeri tutmuş idmançılara 
medalları təqdim etmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev idmançılara gül 
dəstələri təqdim edərək, təbriklərini bildirmişdir.  

Elnur Məmmədlinin şərəfinə Azərbaycanın Dövlət bayrağı 
qaldırılmış və ölkəmizin himni səslənmişdir.  

Xatırladaq ki, Azərbaycan idmançısı keçirdiyi beş görüşün 
hamısında təmiz qələbə qazanmışdır. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

PEKĠNƏ SƏFƏRĠ BAġA ÇATMIġDIR 
 
14 avqust 2008-ci il 

 
XXIX Yay Olimpiya oyunlarının açılış mərasimində 

iştirak edən və yarışları izləyən Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına səfəri 
avqustun 14-də başa çatmışdır. 

Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı 

Pekinin beynəlxalq hava limanında Çinin yüksək vəzifəli döv-
lət və hökumət nümayəndələri yola saldılar. 

 
* * * 

 
Dövlətimizin başçısı Olimpiya oyunlarında qızıl medal 

qazanmış cüdoçu Elnur Məmmədli, Olimpiadanın gümüş 
mükafatçıları, güləşçilər Rövşən Bayramov və Vitali Rəhi-
movla təyyarədə görüşüb söhbət etmişdir.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Böyük qələbə münasibətilə sizi təbrik 

edirəm. Bir qızıl, iki gümüĢ medal qazandınız. ġəxsi mübari-
zədə uğur qazanmaq böyük bir nailiyyətdir. Böyük qələbə 
qazanmısınız, bütün Azərbaycan xalqını sevindirmisiniz. 
GörüĢlər çox gərgin keçibdir və siz bu gərgin mübarizədə 
Azərbaycanın idman Ģöhrətini yüksəklərə qaldırmısınız. 
Hamınız gəncsiniz, sizin hələ böyük gələcəyiniz var. Bu sizin 

idman karyeranızda ən böyük nailiyyətdir. Olimpiya oyun-
ları ən böyük idman yarıĢıdır. Bütün dünya bu oyunlara 
hazırlaĢır. Mən görürəm ki, Azərbaycan bütün baĢqa ölkələr 
arasında ən qabaqcıl yerlərdədir. 14-cü yerdədir. Ġdmançıla-
rımız bundan sonra da yarıĢacaq, biz yeni-yeni qələbələr 
gözləyirik. Əlbəttə, RövĢənlə Vitali qızıl medal qazanmaq 
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istəyirdilər, bu təbiidir və deyə bilərəm ki, buna yaxın idilər. 
Ancaq gümüĢ medal da böyük nailiyyətdir. Bundan sonra da 
bütün yarıĢlarda belə davam eтmək lazımdır.  

Yenə də deyirəm ki, siz gəncsiniz, böyük idman gələcə-

yiniz var və Azərbaycanın idman Ģöhrətini həmiĢə yüksəklər-

də saxlamaq üçün böyük iĢlər görəcəksiniz. Elnur, ümumiy-
yətlə, nadir bir nəticə göstərdi. Mən dedim ki, araĢdırsınlar, 
Olimpiya oyunlarının tarixində belə bir hal olubmu ki, 
bütün beĢ görüĢ təmiz qələbə, ipponla nəticələnsin?! Belə 
hadisə olmayıbdır.  

E l n u r M ə m m ə d l i: Bəli, cənab Prezident! Finalda 

cənubi koreyalı idmançını, özünüz bildiyiniz kimi, 13 sa-
niyəyə! 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Mənə demiĢdilər, o koreyalı idmançı 
daha əvvəl dünya çempionatında hakimlərin düzgün olma-
yan hərəkətləri nəticəsində qızıl medal qazanmıĢdı.  

Bundan sonra da dünya çempionatları, Olimpiya oyun-

ları olacaqdır. Sizin nümunəniz bütün baĢqa gənc idmançı-

ları da ruhlandırır. Siz onlar üçün nümunəsiniz! Həm idman-
da, həm də həyatda bütün idmançılar üçün nümunə olma-
lısınız. Bu, böyük Ģərəfdir, böyük xoĢbəxtlikdir. Amma eyni 
zamanda, böyük məsuliyyətdir. Sizin adınız Azərbaycanın 
nəinki idman tarixinə, ümumən müstəqil Azərbaycanın tari-

xinə yazılmıĢdır və gələcəkdə öz fəaliyyətinizdə həmiĢə bunu 
nəzərdə saxlamalısınız. Siz gənc idmançılar, cavanlar, uĢaq-
lar üçün nümunəsiniz. 

 
* * * 

 
Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli, gümüş medalçılar 

Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov idmançılara göstərilən 
dövlət qayğısına görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdilər. 
Bildirdilər ki, dövlət başçısının yarışları şəxsən izləməsi onlara 

qələbə qazanmaqda əlavə güc vermişdir. Olimpiyaçılarımız 
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Azərbaycanın idman şərəfini bundan sonra da ləyaqətlə 
qoruyacaqlarını bildirdilər. 

Prezident İlham Əliyev bir daha idmançıları təbrik etdi, 
uğurlar arzuladı. 

 
* * * 

 
Heydər Əliyev Бeynəlxalq Аеропортунда prezident İlham 

Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı, habelə dövlətimizin 

başçısı ilə vətənə qayıtmış olimpiyaçılarımızı idmançıların ailə 
üzvləri, paytaxt sakinləri, idmansevərlər hərarətlə, gül-çiçəklə 
qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva olim-
piya çempionu Elnur Məmmədlinin, gümüş medalçılar Rövşən 
Bayramov və Vitali Rəhimovun ailə üzvləri ilə görüşdülər, 

onları övladlarının qələbəsi münasibətilə təbrik etdilər. 
Azərbaycan prezidenti və xanımı Pekin Olimpiadasında 

ölkəmizə ilk medalları qazandırmış idmançılar və onların ailə 
üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 
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AMERĠKA YƏHUDĠ KOMĠTƏSĠNĠN ĠCRAÇI 

DĠREKTORU DEYVĠD HARRĠS ĠLƏ GÖRÜġ 

 
Президент сарайы  

 
15 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 15-də Amerika Yəhudi Komitəsinin icraçı direktoru 
Deyvid Harrisi qəbul etmişdir.  

Görüşdə Azərbaycan–Amerika Birləşmiş Ştatları münasi-
bətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı və bu əlaqələrin 
daha da genişləndirilməsi işində ABŞ-da yaşayan yəhudi 
icmasının rolu qeyd olundu, həmçinin bildirildi ki, Azərbay-

canda yaşayan yəhudi icmasının azad fəaliyyəti üçün ölkəmiz-
də bütün imkanlar var. 
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KOMMUNAL TƏYĠNATLI YENĠ TEXNĠKA VƏ 

AVADANLIQLA TANIġLIQ  
 

18 avqust 2008-ci il 
 

Avqustun 18-də Bakının Azadlıq meydanında ölkəmizin 
mənzil-kommunal təsərrüfatının maddi-texniki bazasının 
yaxşılaşdırılması məqsədilə respublikaya gətirilmiş kommunal 
təyinatlı yeni texnikalar nümayiş etdirilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yeni texnika və ava-

danlıqla tanış olmuşdur.  
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abu-

talıbov məlumat verdi ki, prezidentin «Bakı şəhərində məişət 
tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında» 
2008-ci il 6 avqust tarixli Sərəncamыna uyğun olaraq, pay-
taxtda kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması, məişət tul-

lantılarının yığılması, daşınması, yerləşdirilməsi və zərərsiz-
ləşdirilməsi sahəsində işlərə başlanılmışdır. Ölkəmizdə fəaliy-
yət göstərən «İmprotex», «Franklin», «Aqrointer» və «Av-
toaz» şirkətləri tərəfindən 274 ədəd texnika, məişət tullantıları 
üçün 511 ədəd konteyner alınıb paytaxta gətirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev müasir tələblərə cavab verən kom-

munal təyinatlı avtomobillər və onların texniki xüsusiyyətləri 
ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, Almaniya istehsalı olan «Faun Ro-
topress–522» tullantıdaşıyan maşının bunkerinin həcmi 22 
kubmetr olsa da, preslənmiş formada 80 kubmetr yük götürə 
bilir. Sürücü kabinəsindən asanlıqla idarə olunan avadanlıq 

məişət tullantılarını doğrayıb presləməyə imkan verir. Silin-
drик formaya malik bunkerin qapağı bağlanır ki, bu da tu-
llantının qoxusunun ətrafa yayılmasının qarşısını alır. Avto-
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mobilin dönmə radiusu 7,2 metrdir və bu, şəhər şəraitində 
onun manevrliliyini artırır.  

Fransa istehsalı olan «Bobcat–T40140» avtomobilinin yük-
götürmə qabiliyyəti 4 ton, qaldırma hündürlüyü isə 14 metrdir. 
Bu texnikaya üstünlük verən onun 50-dən çox üst qurğusunun 

olmasıdır. Avtomobilin kabinəsi soyutma sistemi ilə təchiz 
olunmuşdur. 

Yaponiya istehsalı olan və şəhərin dar küçələrində işləmək 
üçün nəzərdə tutulan «İsuzu» avtomobili isə 5–15 kubmetr 
həcmində preslənmiş tullantı daşıya bilir. Rusiyadan gətirilmiş 
«KO–440» tullantıdaşıyan maşını 48 kubmetr həcmində 

tullantı götürür. «Kamaz–43255» avtomaşınının isə yükgötür-
mə qabiliyyəti 7 tondur. Yollara su səpmək üçün nəzərdə tu-
tulan «Kamaz–43253» markalı avtomobil 8 ton su götürür.  

Bildirildi ki, Bakı şəhərində məişət tullantılarının yığılması, 
daşınması və zərərsizləşdirilməsi yüksək səviyyədə həyata 
keçiriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev «Faun Rotopress–522», «Bobcat–
T40140», «İsuzu», «Kamaz–43255», «Kamaz–43253», «KO–
440» markalı avtomobillərin tez bir vaxtda alınıb gətirilməsini 
yüksək qiymətləndirdi, məişət tullantılarının daşınmasında va-
hid sistemin yaradılmasının zəruriliyini bildirdi. Dövlət başçısı 
müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verərək vurğuladı ki, yeni 

texnikalar xarici görünüşü ilə də seçilir və müasir standartlara 
cavab verir.  

Xatırladaq ki, son illər Azərbaycan prezidenti İlham Əliye-
vin bilavasitə tapşırığı və göstərişi əsasında Bakı şəhərində, 
bölgələrdə irimiqyaslı abadlıq və quruculuq işləri aparılır. 

Görülən işlər paytaxtın simasını günbəgün dəyişir, Bakı 
dünyanın ən gözəl şəhərləri sırasına daxil olur. Bunu Azər-
baycana gələn çoxsaylı xarici qonaqlar da xüsusi vurğu-
layırlar. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

YUNĠSEF-in AZƏRBAYCANDAKI 

NÜMAYƏNDƏSĠ XANIM HANA SĠNGERĠ 

FƏALĠYYƏT MÜDDƏTĠNĠN BAġA ÇATMASI 

ĠLƏ ƏLAQƏDAR QƏBUL ETMĠġDĠR 
 
Президент сарайы 

 
18 avqust 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 18-də YUNİSEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi 
xanım Hana Singeri ölkəmizdə fəaliyyət müddətinin başa 
çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir.  

Xanım Hana Singer YUNİSEF ilə Azərbaycan arasında 

əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. O, ölkəmizdəki 
fəaliyyəti dövründə ona göstərilən yüksək diqqətə görə Azər-
baycan hökumətinə və şəxsən prezident İlham Əliyevə min-
nətdarlığını bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla YUNİSEF arasında 
əlaqələrin daim genişlənməsindən məmnunluğunu ifadə etdi. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə fəaliyyəti müddətində xa-
nım Hana Singerin Azərbaycan–YUNİSEF əlaqələrinin daha 
da inkişaf etdirilməsinə töhfə verdiyini vurğuladı və bu əla-
qələrin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

MĠSĠRĠN ÖLKƏMĠZDƏKĠ SƏFĠRĠ YUSĠF 

ƏHMƏD ĠBRAHĠM ƏL-ġARKAVĠNĠ 

DĠPLOMATĠK FƏALĠYYƏTĠNĠN BAġA 

ÇATMASI ĠLƏ ƏLAQƏDAR QƏBUL ETMĠġDĠR 
 
Президент сарайы 

 
19 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 19-da Misirin ölkəmizdəki səfiri Yusif Əhməd İb-
rahim əl-Şarkavini diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə 
əlaqədar qəbul etmişdir. 

Səfir Misir–Azərbaycan münasibətlərinin son illər uğurla 

inkişaf etdiyini vurğulayaraq, ölkəmizdəki fəaliyyəti müddə-

tində göstərilən diqqətə görə Azərbaycan hökumətinə və 
şəxsən prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. 

Misirə yüksək səviyyəli səfərini məmnunluqla xatırladan 
dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında əlaqələrin yaxşı 
səviyyədə olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev səfirin dip-

lomatik fəaliyyəti dövründə qarşılıqlı əlaqələrin daha da möh-
kəmləndiyini və onun münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə töh-
fə verdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı iki ölkənin əlaqə-

lərinin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminliyini bildirdi. 
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ALMANĠYANIN «THYSSEN KRUPP» 

ġĠRKƏTĠNĠN ĠDARƏ HEYƏTĠNĠN SƏDRĠ 

EKKERHARD ġULTSUN RƏHBƏRLĠK ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
19 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev av-

qustun 19-da Almaniyanın dünya şöhrətli «Тhyssen Krupp» 
şirkətinin idarə heyətinin sədri Ekkerhard Şultsun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Cənab Ekkerhard Şults rəhbərlik etdiyi şirkətin Azərbay-
canda gedən iqtisadi inkişaf proseslərinə böyük maraq gös-

tərdiyini bildirdi. 
Görüşdə şirkətin Azərbaycanda gələcək fəaliyyətinin pers-

pektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 
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BEYNƏLXALQ MALĠYYƏ KORPORASĠYASININ 

RƏHBƏRĠ LARS TUNELLĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
19 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 19-da Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının rəhbəri 
Lars Tunellin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Lars Tunell 1995-ci ildən rəhbərlik etdiyi qurumun Azər-
baycanla uğurlu əməkdaşlığından məmnunluğunu bildirdi. Qo-
naq son illər Azərbaycanın iqtisadi artım, biznes mühitinin və 

özəl sektorun inkişafı istiqamətində əldə etdiyi nailiyyətləri 
yüksək dəyərləndirdi. 

Görüşdə Azərbaycanla Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 
arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivləri 
müzakirə edildi. 
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bp  ġĠRKƏTĠNĠN ĠCRAÇI VĠTSE-PREZĠDENTĠ 

ENDРЙУ ĠNQLĠS ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 
 
19 avqust 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 19-da bp şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Endi İnqlisi 
qəbul etmişdir. 

Cənab İnqlis son günlər bölgədə böhranlı vəziyyətə bax-
mayaraq, bp ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında zə-

rərlərin minimuma endirilməsi istiqamətində dənizdə hasilatla 
bağlı əməkdaşlığın uğurla davam etdirildiyini vurğuladı. O,  

Azərbaycanda qış mövsümü üçün qaz ehtiyatının təmin 
olunmasının da önəmli hal olduğunu bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı dedi ki, bütün bunlar hətta böhranlı 
vəziyyətlərdə belə, Azərbaycanla bp arasında uğurlu əmək-
daşlığın həyata keçirilməsinin mümkünlüyünü göstərir. Prezi-
dent İlham Əliyev əmin olduğunu bildirdi ki, bp ilə əmək-

daşlığın bundan sonra da genişləndirilməsi planlaşdıрılan layi-
hələrin həyata keçirilməsi üçün yaxşı zəmin yaradacaqdır.  
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ГЕЙДЛЯР 

 
 

1. Бюйцк  Британийа, Б ю й ц к   Б р и т а н и й а   в я  Ш и- 
м а л и   И р л а н д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   – 
Гярби Авропада дювлят. Б.Британийа адасы, Ирландийа ада-
сынын шимал-шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, 
Щебрид, Шетленд адалары вя бир сыра кичик адалардан иба-
рятдир. Сащяси 244,1 мин км2, ящалиси 61,8 милйон няфярдир.  
Инзибати ъящятдян графлыглара вя графлыг щцгугунда  олан 
шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон хцсуси инзибати ващиддир. 
Б.Британийа парламентли монархийадыр. Пайтахты Лондон 
шящяридир. – 5,19,20,32. 

 
2. 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 78,4 
милйон няфярдир. Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 
24 остана бюлцнцр.  Али ганунвериъи щакимиййят органы 4 ил 
мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти Баш на-
зир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 6,38,76,185. 

 
3. Норвеч,  Н о р в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропада  

дювлят. Сащяси 323,8 мин км2,  ящалиси 5,0 милйон няфярдир. Ин-
зибати яразиси 19 фцлкейя (графлыьа) бюлцнцр. Дювлят башчысы 
крал, ганунвериъи органы – Стортинг – парламентдир. Пайтахты 
Ослодур. –  7. 

 
4. «Интел» –эениш мигйасда електрон гурьулары, компйу-

тер компонентляри, мянтиги систем (чипсетляр) комплектляри 
истещсал едян Америка kорпорасийасы. Ясасы 1968-ъи илдя 
Санта-Кларада (АБШ) гойулмушдур. Иллик эялири 18,76 мил-
йард АБШ долларыдыр. Ишчиляринин сайы 106,7 мин няфярдир. – 8. 
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5. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын 
шяргиндя, Асийанын шималында дювлят. Сащяси 17,1 милйон 
км2, ящалиси 146, 3 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 
22 республика, 9 дийар, 46 вилайят, федерал ящямиййятли Москва 
вя Санкт-Петербург шящярляри, 4 мухтар вилайят вя мащал да-
хилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Дювлят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва 
шящяридир. – 9,10,12–17,18,73,93–94,144–161,185,308. 

 
6. Дмитри Медведев (д.1965) – Русийа дювлят вя сийаси ха-

дими, Русийа Федерасийасынын 2008–2012-ъи иллярдя президенти, 
2012-ъи илин май айындан Баш назиридир. –  9,13,15,144–161. 

 
7. 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 Пре-
зиденти 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. – 10. 

 
8. Португалийа, П о р т у г а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуб-Гярби Авропанын Пиреней йарымадасында дювлят. Са-
щяси 92 мин км2, ящалиси 11 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
18 мащала вя ики мухтар вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Республика Мяъ-
лисидир. Пайтахты Лиссабондур. – 11. 

 
9. Анибал Каваку Силва (д.1939) – Португалийа сийаси 

хадими. 2006-ъы илдян Португалийа президентидир. 1985–95-ъи 
иллярдя Португалийанын Баш назири олмушдур. – 11. 

 
10. Санкт-Петербург – ясасы 1703-ъц илдя Ы Пйотр тяряфиндян 

гойулмушдур. 1918-ъи иля кими Русийанын пайтахты иди. Русийа 
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Федерасийасынын ян бюйцк сянайе, мядяниййят вя елм мяр-
кязləрindən biridir. – 12–17,146,154. 

 
11. Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у (д.1935) – 

Азярбайъанын дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 
1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин би-
ринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян Азярбайъан 
Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын 
«Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 12,17,122,139,144,165, 
169,220. 

 
12. Рамиз Мещдийев,  Р а м и з  Я н в я р  о ь л у (д.1938) – 

Азярбайъанын эюркямли  сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри 
доктору, профессор. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын 
щягиги цзвц. 1978–80-ъи иллярдя  Район Партийа Комитясинин 1-ъи 
катиби, 1980–81-ъи иллярдя Азярбайъан КП МК-да елм вя тящсил 
шюбясинин мцдири, 1981–83-ъц иллярдя Азярбайъан КП МК-да 
партийа-тяшкилат иши шюбясинин  мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азяр-
байъан КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан 
ЕА-нын Иътимаи-Сийаси Тядгигатлар вя Информасийа Институ-
тунда шюбя мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи илдян 
Азярбайъан Республикасы Президентинин Администрасийасынын  
рящбяридир. 1995–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. Мцасир сийаси проблем-
ляря, дювлят гуруъулуьуна аид бир чох китаб вя моногра-
фийаларын мцяллифидир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал», 
Русийа Федерасийасынын «Достлуг» орденляри иля тялтиф едил-
мишдир. Бейнялхалг Нйу-Йорк Академийасынын вя Тцрк 
Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы Елмляр Академийасынын  
цзвцдцр.  – 12,17,122,139,165,169,220. 

 
13. 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. – 12,17,122,139,220,307. 
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14. Мцстягил  Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 
8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имза-
ладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятляр-
арасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйа-
брында  МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 
12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Беларус, Ермянистан, 
Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Юзбякистан, 
Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахилдир. МДБ-
нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы бирэя 
фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цму-
ми игтисади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин 
вя рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя 
ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтя-
шяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщяд-
лярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; 
Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлят-
лярарасы игтисади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан 
Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 12–17,181,184,263,271. 

 
15. Йалта – Украйнада курорт-шящяр, Гара дяниз сащилиндя 

лиман. – 14. 

 
16. 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 200,0 мин км2, 
ящалиси 6,0 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 7 вилайятя, 40 ра-
йона бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,  ганунвериъи органы 
парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 14,25,286. 

 
17. 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. – 14,25,286. 
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18. Серэей Лебедев (д.1948) – Русийа  дювлят  хадими, 
РФ Хариъи Кяшфиййат Хидмятинин директору (2000–2007), ор-
ду  эенералы. 2007-ъи илдян МДБ-нин иърачы катибидир. – 15. 

 
19. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг 

Тяшкилаты. Ясасы 1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойул-
мушдур. Бурада Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канада-
нын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едирди. АТЯТ «со-
йуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра Цмумавропа 
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын си-
йаси вя игтисади щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны 
мцяййян едян, дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мц-
нагишя йолундан ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истига-
мятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц 
илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 16,68,95,152,247, 270. 

 
20. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Респуб-

ликасы яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил 
едилмишдир. Даьлыг Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали 
йашайырды. Сащяси 4 мин  км2-дир. Мяркязи Ханкяндидир.  

1988–92-ъи иллярдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя 
миллятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя 
йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан чыхарараг 
Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 874, 884 
сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан тор-
пагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан тор-
паглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 16,67,68,69,91, 
95,108,112,134,141,152,154,162,174,175,176,177,269. 

 
21. 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 – 
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Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан 
онун цч – Русийа, АБШ вя франсалы щямсядрляри вар. Групун 
ясас вязифяси Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу 
иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг Гарабаь проблеминин динъ 
васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк етмякдир. –  16,95, 
152,162,269. 

 
22. Елмар Мяммядйаров, Е л м а р  М я щ я р р я м   о ь- 

л у (д.1960) – тарих елмляри намизяди, дипломат. 1995–98-ъи 
иллярдя Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя Бейнялхалг 
Тяшкилатлар Идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-
да Азярбайъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя 
Италийада Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц ил-
дян ися Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. 
– 16, 150. 

 
23. Мятйу Брайзя – Америка дипломаты. 2001–2005-ъи 

иллярдя АБШ Дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа мяся-
ляляри цзря кюмякчиси, сонра ися  Даьлыг Гарабаь, Абхазийа 
вя Ъянуби Осетийа конфликтляринин сцлщ йолу иля щялл олун-
масы иши иля мяшьул олмушдур. 2011–12-ъи иллярдя АБШ-ын 
Азярбайъан Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли 
сяфири олмушдур. – 17,95. 

 
24. 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. – 17, 
95. 

 
25. Серэей Шойгу (д.1955) – Русийа дювлят хадими, орду 

эенералы. 1994–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасында Мцлки 
Мцдафия вя Фювгяладя Щаллар назири олмушдур. 2012-ъи илдян 
Русийа Федерасийасынын Мцдафия назиридир. Русийа Федера-
сийасы Гящряманы ордени иля тялтиф едилмишдир. – 18. 
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26. Гордон Браун (д.1951) – Бюйцк Британийа сийасятчиси, 
лейборист. 2007–2010-ъу иллярдя Бюйцк Британийанын Баш на-
зири олмушдур. – 19. 

 
27. ЫЫ  Е л и з а б е т  (д.1926) – Бюйцк Британийа краличасы. 

Виндзор сцлалясиндяндир. 1952-ъи илдя атасы ВII Эеорэун юлц-
мцндян сонра тахт-таъа сащиб олмушдур. – 20. 

 
28. Исландийа, И с л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Атлантик океанын шималында, Исландийа адаларында дювлят. 
Сащяси 103 мин км2,  ящалиси 322 мин няфярдир. Инзибати яразиси 
23 району (сисла) олан 8 мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламентдир (алтинг). Пай-
тахты Рейкйавикдир. – 21. 

 
29. Олафур Рагнар Гримссон (д.1943) – 1996-ъы илдян инди-

йя гядяр Исландийанын президенти. Политолоэийа елмляри док-
тору. –21.  

 
30. Иса Щцсейнов, И с а  М у с т а ф а  о ь л у (1928–2014) – 

Азярбайъанын Халг йазычысы. «Мящшяр» тарихи романы бюйцк 
Азярбайъан шаири Имадяддин Нясимийя щяср олунмушдур. 
Онларла повест вя романлар мцяллифидир. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф  едилмишдир. – 24. 

 
31. Низами Эянъяви,   И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–

1209) – дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябий-
йаты тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик поемадан 
ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами 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 
Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмушдур. 
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Онун бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви 
азадлыьы тяряннцм олунур. – 24. 

 
32. Имадяддин Нясими, ясл ады  С е й и д  Я л и (1369–1417) – 

Азярбайъан шаири вя  мцтяфяккири. Имадяддин Нясими ады иля 
дя мяшщурдур. Ясярлярини Азярбайъан, яряб, фарс дилляриндя 
йазмышдыр. Щцруфилийи йайдыьы цчцн Щялябдя щябс олунмуш, 
«кафир», «динсиз» елан едиляряк рущанилярин фитвасы иля юлдцрцл-
мцшдцр. – 24. 

 
33. Чинэиз Айтматов, Ч и н э и з   Т о р е к у л о в и ч 

(д.1928–2008) – эюркямли гырьыз йазычысы. Гырьызыстан Респуб-
ликасынын Халг йазычысы. Гырьызыстан вя ССРИ Дювлят мцкафат-
лары 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 хцсусиййятляридир. Ин-
сан вя ъямиййят проблеми йарадыъылыьынын ясас мювзусу ол-
мушдур. – 25,26. 

 
34. Мещрибан Ялийева, М е щ р и б а н  А р и ф  г ы з ы 

(д.1964) – иътимаи вя сийаси хадим, фялсяфя доктору, прези-
дент Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сеченов 
адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 
1988–93-ъц иллярдя Красснов адына Москва Елми-Тядгигат 
Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещ-
рибан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хей-
риййя фонду йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян 
фонд милли мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы 
цчцн хейли ишляр эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан 
мядяниййятини хариъи юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч 
дилдя – Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чыхан «Азяр-
байъан–Ирс» журналыны тясис етмишдир. 2004-ъц илдян Мещ-
рибан Ялийева Азярбайъан халгынын цмуммилли лидеринин 
зянэин ирсинин юйрянилмяси вя щямчинин Щейдяр Ялийевин 
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милли дювлятчилик идейаларыны йени нясилляря ашыламаг мягся-
диля йаранмыш Щейдяр Ялийев Фондуна башчылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени 
мяктяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечир-
дийи хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хяс-
тяликляриндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым 
мягсядиля тяшкил олунур.  

Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 
горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки йо-
рулмаз ишляриня эюря Мещрибан Ялийева ЙУНЕСКО вя 
ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири сечилмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц, 2005-ъи 
илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Мещрибан Ялийева юл-
кямиздя тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин 
горунуб сахланылмасына вя дцнйада тяблиьиня, хариъи юлкя-
лярдя халгымызын мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эениш-
мигйаслы хейриййячилик ишляриня хцсуси диггят йетирир. 2015-ъи 
илдя Бакыда кечирилян илк Авропа ойунларынын тяшкилат Ко-
митясинин сядри олмуш, ойунларын  йцксяк сявиййядя кечирил-
мясиндя мцстясна хидмятляриня эюря «Щейдяр Ялийев» ор-
дени иля тялтиф едилмишдир. – 27,121,158,160,161,200,201,248, 
289, 290,291,297,305. 

 
35. 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.  – 27,68, 
183,270. 

 
36. Екмяляддин Ищсаноьлу (д.1946) – Тцркийя дипломаты, та-

рих елмляри доктору, профессор. Ана Вятян Партийасынын цзвц. 2005-
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ъи илдян Ислам Конфрансы Тяшкилатынын Баш катибидир. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 27. 

 
37. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят 

ишляриня бахан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин но-
йабрында йарадылмыш, 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. 
Али органы ики илдян бир чаьырылан конфрансдыр. Катиблийи Па-
рисдядир. Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цзвц-
дцр. – 27,44,161,248. 

 
38. ИСЕСКО – елм, тящсил вя мядяниййят  мясяляляри цзря 

ислам тяшкилаты. 1979-ъу илдя тяшкил едилмишдир. ИСЕСКО-нун 
Баш директору Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейъридир. Азяр-
байъан дювляти ИСЕСКО иля йахындан ямякдашлыг едир вя 
ислам аляминдя мядяниййят абидяляринин горунмасы прин-
сипини дястякляйир. – 27,161,248. 

 
39. 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 Щей-
дяр Ялийевин хатирясиня ещтирамы ифадя етмяк, Щейдяр Ялийев 
сийаси мяфкурясинин щямишяйашар сяъиййясини якс етдирмяк, 
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы милли дювлятчилик идейаларыны йени 
нясилляря даима ашыламаг олмушдур. 

Фондун президенти онун сялащиййятли гануни нцмайян-
дясидир. Фондун ишиня билаваситя рящбярлик иърачы директора 
аиддир. Фондун няздиндя Експерт Шурасы, фондун струк-
турунда бир сыра гурумлар фяалиййят эюстярир. – 27,161,236, 248. 

 
40. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы 

тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авро-
пада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя 
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чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щц-
гугларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юл-
кяляринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. 
ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мясля-
щят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Ка-
тибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цз-
вцдцр. – 28,68,180,181,216,270. 

 
41. Валтер Швиммер (д.1942) – танынмыш Австрийа дювлят 

хадими. 28 ил Австрийа парламентинин цзвц, 1999–2004-ъц ил-
лярдя ися Авропа Шурасынын Баш катиби олмушдур. – 28. 

 
42. Судан, С у д а н   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал-Шярги 

Африкада дювлят. Сащяси 1,9 милйон км2, ящалиси 40,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 9 штата бюлцнцр. Дювлят башчысы прези-
дент, ганунвериъи органы (парламент) Али Милли Шурадыр. Пай-
тахты Хартумдур. – 29. 

 
43. Юмяр Щясян ял-Бяшир (д.1944) – Судан щярби вя дювлят 

хадими, президент. 1989-ъу илдя щярби чеврилишдян сонра щакимий-
йятя эялмишдир. – 29. 

 
44. Хартум – Суданын пайтахты (1956-ъы илдян) – Аь Нил вя 

Мави Нил чайларынын говшаьында йерляшир. Ящалиси 924,5 мин 
няфярдир. Юлкянин мцщцм сянайе, тиъарят-няглиййат мяркязидир. 
Ясасы 1820-ъи илдя гойулмушдур. – 29. 

 
45. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын 

ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 783,5 мин км2, ящалиси   77,8 мил-
йон няфярдир. Инзибати ъящятдян 81 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пай-
тахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, али ганун-
вериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 30,36,79, 
169,220–238,239,240,259,260,279,282. 

 
46. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя дюв-

лят хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя го-
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шулмушдур. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бяля-
диййясинин сядри олмушдур,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лиде-
ридир. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя 
Ядалят вя Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк им-
каны ялдя етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири, 
2014-ъц илин сентйабрында Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти  
сечилди. – 30,223,224,240,260. 

 
47. Абдуллащ Эцл (д.1950) – Тцркийя дювлят вя сийаси хади-

ми, игтисад елмляри доктору, профессор. 1991-ъи илдя ТБММ-ин 
цзвц сечилмишдир. Абдуллащ Эцл Ряъяб Таййиб Ярдоьанла 
Ядалят вя Инкишаф Партийасынын йарадыъыларындан биридир.       
2007–2014-ъц иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти 
олмушдур. – 30,169,221,223,224,226,231–233,238,239,259. 

 
48. Ислам Инкишаф Банкы (ИИБ) – бейнялхалг малиййя инс-

титуту. ИИБ-нин ясасы 1973-ъц илин декабрында Ъиддядя кечирилян 
мцсялман юлкяляри малиййя назирляринин конфрансында гябул 
олунмуш бяйаннамяйя ясасян гойулмушдур. Банк ислам, шярият 
гайдаларына риайят едян юлкяляря малиййя йардымы эюстярир. Бан-
кын 55 цзвц вар. Азярбайъан Республикасы 1991-ъи илдян Ислам 
Инкишаф Банкынын цзвцдцр. – 31.  

 
49. Белчика, Б е л ч и к а   К р а л л ы ь ы – Гярби Авропада 

дювлят. Сащяси 30,5 мин км2, ящалиси 11,2 милйон няфярдир. 
Белчика конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, га-
нунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Брцссел-
дир. – 33,196. 

 
50. Жан-Лцк Дещане (1940–2014) – Белчика дювлят вя  си-

йаси хадими. (Белчиканын сабиг Баш назири). 2004–2009-ъу 
иллярдя Авропа Парламентинин цзвц олмушдур. – 33. 

 
51. 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, 
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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 
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 
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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 
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 щяллиндя 
илк мярщяля кими, ъябщя хяттиндя атяшкяс елан едилмясиня наил 
олунду. Щ. Ялийевин фяал дипломатийасы нятиъясиндя АТЯТ-ин 
Лиссабон саммитиндя (1996) бу бейнялхалг тяшкилатын 54 цзвцн-
дян 53-ц (Ермянистандан башга) Даьлыг Гарабаь проблеминин 
щяллиндя Азярбайъанын мянафейиня уйьун  принсипляри ачыг шякил-
дя 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-
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ратды. Мящз бунун нятиъясиндя Азярбайъан 1996-ъы илин ийунун-
дан Авропа Шурасына  «Хцсуси гонаг» статусу алмыш, 2001-ъи ил 
йанварын 25-дя ися онун тамщцгуглу цзвц олмушдур. 

Щ.Ялийев 1998-ъи ил октйабрын 11-дя халгын  йцксяк сийаси 
фяаллыьы шяраитиндя кечирилян сечкилярдя йекдилликля йенидян прези-
дент сечилди. 

Щ.Ялийев бир сыра бейнялхалг мцкафатлара, о ъцмлядян Бей-
нялхалг Ататцрк  Сцлщ Мцкафатына, мцхтялиф юлкя университетляри-
нин Фяхри доктору адына вя диэяр йцксяк нцфузлу Фяхри адлара 
лайиг эюрцлмцшдцр. – 33,40,61,62,84,86,88,140,159,161,184,185,  
188,192,199,203,204,210,214,225,234,257. 

 
52. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада 

дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Ат-
лантик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. 
Сащяси  9 519,4 милйон км2, ящалиси 325,6 милйон няфяря йа-
хындыр. Инзибати ъящятдян 50 штат və Kolumbiya federal пай-
тахт dairəsinə бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы 
(Нцмайяндяляр Палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дюв-
лят башчысы президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 34, 
75,79,96,123,131, 215, 306. 

 
53. Ъон Щопкинс Университети – АБШ-ын Балтимор шящяриндя 

(Мериленд штаты) ясасы Ъон Щопкинс тяряфиндян гойулмуш юзял 
тядгигат университети. Нанкиндя (Чин), Болонийада (Италийа) 
филиаллары вар. Университетин ясасы 1876-ъы илдя гойулмушдур вя 
йарадылмасындан 140 ил кечмясиня бахмайараг, дцнйада ян 
габагъыл йерлярдян бирини тутур. Университетин елми-тядгигат иш-
ляриня эюря 34 Нобел мцкафатчысы вар. Университетдя 150 дюв-
лятдян 71 миллятин нцмайяндяси олан 4400 тялябя тящсил алыр. 
Бурада эюркямли профессор-мцяллим щейяти тялябяляря инъясянят 
вя мусигинин, щуманитар, иътимаи вя тябият елмляринин, бей-
нялхалг тядгигатларын, тящсилин, бизнесин вя тиббин юйрянилмясин-
дя кюмяк едирляр. – 34. 
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54. Франса, Ф р а н с а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби 
Авропада дювлят. Сащяси 674,6 мин км2, ящалиси 66,2 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 101 департаментя бюлцнцр. Га-
нунвериъи  органы ики палатадан (Милли Мяълис вя Сенат) иба-
рят парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти президент вя 
Назирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 35, 
54,162. 

 
55. Жан-Луи Дцмон (1911–1998) – франсыз антропологу, 

сосиологу, щиндшцнасы. Франса–Азярбайъан Достлуг групу-
нун сядри олмушдур. – 35. 

 
56. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Парламенти,  М я ъ л и- 

с и - М я б у с а н – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин нц-
майяндяли али ганунвериъилик органы. 1918-ъи илин декабрын-
дан 1920-ъи илин апрелинядяк фяалиййят эюстярмишдир. Илк иъласы 
1918-ъи ил декабрын 7-дя, сонунъу иъласы 1920-ъи ил апрелин 27-дя 
кечирилмишдир. Шимали Азярбайъанын совет гошунлары тяря-
финдян ишьалы нятиъясиндя фяалиййятини дайандырмышдыр. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин парламенти олдугъа 
чятин тарихи шяраитдя фяалиййятя башламышды. Парламентин ачылышы 
1918-ъи ил декабрын 3-ня тяйин олунмушду. Лакин Бакыда 
фяалиййят эюстярян ермяни вя рус милли Шуралары Азярбайъан 
парламентинин ачылышына щяр вяъщля мане олмаьа чалышырдылар. 
Нящайят, декабрын 7-дя мцсялман Шяргиндя илк парламентин 
биринъи иъласы кечирилди. Иъласда илк тябрик нитгини Азярбайъан 
Милли Шурасынын сядри Мящяммяд Ямин Рясулзадя сюйляди. 
Парламентин илк иъласында Ялимярдан бяй Топчубашов Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти Парламентинин сядри, Щясян бяй 
Аьайев ися сядрин биринъи мцавини сечилдиляр. – 36,60–70. 

 
57. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси (ТБММ) – Тцркийянин 

Али ганунвериъи органы. Парламент 1920-ъи ил апрелин 23-дя 
йарадылмышдыр. БММ-нин илк сядри М.К.Ататцрк олмушдур. 
– 36. 
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58. Мащмуд Ящмядинежад (д.1956) – 2005–2013-ъц илляр-
дя Иран Ислам Республикасынын президенти олмушдур. – 38. 

 
59. 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 
милйон км2, ящалиси 31,5 милйон няфярдир. Пайтахты яр-Ри-
йаддыр. 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. – 39. 

 
60. Елмира Сцлейманова (д.1937) – кимйа елмляри док-

тору, профессор. 1967-ъи илдян Азярбайъан Республикасы 
МЕА-нын кимйа елмляри бюлмясинин елми катиби, 1982-ъи ил-
дян Нефт-кимйа Просесляри Институтунда лабораторийа мц-
дири, 1990-ъы илдян Азярбайъан Гадынлар Ъямиййятинин сядр 
мцавини, 1995-ъи илдя ися Гадын вя Инкишаф Мяркязинин сядри 
олмушдур. Щазырда Азярбайъан Республикасынын омбудс-
маныдыр. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля 
тялтиф едилмишдир. – 46. 

 
61. 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 38,5 милйон няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 49 войеводалыьа бюлцнцр. Али вя йеэаня га-
нунвериъи органы икипалаталы Сеймдир. Пайтахты Варшава шящяри-
дир. – 46,50,123,129,130,135. 

 
62. Беларус, Б е л а р у с   Р е с п у б л и к а с ы – Авропада 

дювлят. Сащяси 207,6 мин км2, ящалиси 9,5 милйон няфярдир. Ин-
зибати яразиси 6 вилайятя, 117 района бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Минск-
дир. – 48. 
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63. Александр Лукашенко (д.1954) – Беларус дювлят хади-
ми. 1994-ъц илдян Беларус Республикасынын Президентидир. –48. 

 
64. Sergey Sidorski (d.1954) – Belarus dövlət xadimi. 

2003–2010-cu illərdə Belarusda BaĢ nazir olmuĢdur. – 48. 

 
65. 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 2,7 милйон 
км2, ящалиси 17,7 милйон  няфярдир. Пайтахты Астана шящяри-
дир.  Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпа-
латалы Али Советдир. – 49,165–169,192,222,232. 

 
66. Гасым Ъомярд Токайев (д.1953) – Газахыстан дювлят 

хадими, дипломат. 1999–2002-ъи иллярдя Газахыстанын Баш 
назири, 2002–2003-ъц иллярдя Газахыстан Республикасынын 
Хариъи Ишляр назири  вя Дювлят катиби олмушдур. 

2007-ъи илдя Парламент Сенатынын сядри, 2011-ъи илин мар-
тындан БМТ Баш катибинин мцавини вя БМТ-нин Ъеневря 
шюбясинин директорудур. – 49. 

 
67. Нурсултан   Назарбайев,   Н у р с у л т а н   А б и ш  о ь -

л у (д.1940) – Газахыстанын дювлят вя сийаси хадими. 1979-ъу 
илдя Газахыстан  КП МК-нын катиби, 1984-ъц илдя Газахыс-
тан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин сядри, 1989–91-ъи 
иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1990-ъы илдя 
ейни заманда, Али Советин сядри, 1991-ъи илдя Газахыстан 
ССР-нин президенти вя 1991-ъи илин декабрындан Газахыстан 
Республикасынын Президентидир.  – 49,166–167,232. 

 
68. Румынийа, Р у м ы н и й а   Р е с п у б л и к а с ы–

Ъянуби Авропада, Дунайын ашаьы щювзясиндя дювлят. 
Сащяси 238,4 мин км2, ящалиси  19,9 милйон няфярдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парла-
ментдир. Пайтахты Бухарест шящяридир. – 51,123. 
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69. 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 3,7 милйон няфярдир. Дювлятин башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Тби-
лиси шящяридир. – 52,111,112,122–139,185,220–238,279. 

 
70. Давид Бакрадзе (д.1972) – Эцръцстан дювлят вя  си-

йаси хадими. 2008–2012-ъи иллярдя Эцръцстан парламентинин 
сядри олмушдур. – 52. 

 
71. Молдова, М о л д о в а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 3,5  
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи орга-
ны бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 53, 
123,125,287. 

 
72. Мариан Лупу (д.1966) – Молдова сийаси хадими. 

2005–2009, 2010–2013-ъц иллярдя Молдова Республикасы Пар-
ламентинин сядри олмушдур. – 53. 

 
73. Владимир Воронин (д.1941) – Молдова сийаси вя дювлят 

хадими. 2001 вя 2005-ъи иллярдя Молдова Республикасынын 
Президенти олмушдур. – 53,287. 

 
74. «Тотал» – мяшщур франсыз нефт ширкяти. 1954-ъц илдя тяш-

кил олунмушдур. Бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, емалы вя 
сатышы иля мяшьул олур. – 54. 

 
75. Ъибути, Ъ и б у т и   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал-Шярги 

Африкада дювлят. Сащяси 23200  км2, ящалиси 818 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси 5 вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы 
президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пай-
тахты Ъибутидир. – 55. 

 
76. Исмаил Гуллещ (д.1947) – 1999-ъу илдян Ъибути прези-

денти. – 55. 
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77. Хорватийа Республикасы – Ъянуби Авропада  дювлят. 

Сащяси 56,6 мин км2, ящалиси 4,3 милйон няфярдир. Инзибати 

яразиси 20 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-

нунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Загреб-

дир. – 56,192. 

 
78. Месич Степан (д.1934) – щцгугшцнас. 2000–2008-ъи 

иллярдя Хорватийа Республикасынын Президенти олмушдур. – 
56. 

 
79. Словенийа, С л о в е н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Авропада дювлят. Сащяси 20,3 мин км2, ящалиси 2,0 милйон 
няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипа-
латалы (Дювлят Шурасы вя Дювлят Мяълиси) парламентдир. Пайтахты 
Лйублйанадыр. – 57. 

 
80. Данило Тйурк (д.1952) – Словенийа щцгугшцнасы, Бей-

нялхалг щцгуг цзря мцтяхяссис, дипломат. 2007–2012-ъи иллярдя 
Словенийанын президенти олмушдур. –57. 

 
81. Лцксембург,  Б ю й ц к   Л ц к с е м б у р г   Щ е р с о г- 

л у ь у  – Гярби Авропада дювлят. Сащяси 2,6 мин км2, ящалиси 
550 мин няфярдир. Инзибати ъящятдян 3 мащала бюлцнцр. Лцк-
сембург конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы бюйцк 
щерсогдур. Ганунвериъи органы Депутатлар Палатасыдыр. Пайтах-
ты Лцксембургдур. – 58. 

 
82. Анри (д.1955) – 1998-ъи илдян Бюйцк Лцксембург Щер-

соглуьунун щюкумят наиби, 2000-ъи илдян ися бюйцк щерсо-
гудур. 1998-ъи илдян Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин цз-
вцдцр. – 58. 

 
83. Мозамбик, М о з а м б и к   Р е с п у б л и к а с ы  – 

Ъянуб-Шярги Африкада дювлят. Сащяси 802 мин км2, ящалиси 
25,7 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 10 яйалятя бюлцнцр. Дюв-
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лят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпа-
латалы Республика Ассамблейасыдыр. Пайтахты Мапутудир.  – 59. 

 
84. Эебуза Арманду (д.1930) – 2005–2015-ъи иллярдя Мо-

замбикин президенти. 2002-ъи илдян  ФРЕЛИМО Партийасынын 
Баш катиби. – 59. 

 
85. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргин-

дя 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 болше-
виклярин вя дашнакларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. 
Пайтахты яввялъя Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра 
Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр–1920, 28 апрел) иди. Азяр-
байъан щюкумяти йени суверен милли дювлятин мцхтялиф проб-
лемляринин щялли йолларында бюйцк язмля чалышырды. Назирляр 
Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил 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 шю-
бяси Газаха кючцрцлдц, Бакы Дювлят Университети тясис едил-
ди, хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсядиля 1919–20-ъи 
тядрис илиндя 100  эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцясси-
сяляриня эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, 
китабханалар ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя 
курслар йарадылды. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дюв-
лят рямзляри (цчрянэли байраг, эерб, щимн) милли Азярбайъан 
рямзляри кими танынды. Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 
1918-ъи илин мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Ба-
туми нефт кямяри бярпа едилди. – 60–70,87,140. 

 
86. 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-
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вет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар 
дювлят. 

Мухтар республиканын сащяси 5,5 мин км2, ящалиси  435,3 мин 
няфярдир. Щазырда 7 инзибати  району ( Бабяк, Ъулфа, Ордубад, 
Сядяряк, Шащбуз,  Шярур, Кянэярли),  4 шящяри (Нахчыван, Орду-
бад, Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 160 кянди вар. – 61,257,272. 

 
87. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас 

фяалиййяти  нефт вя газ ещтийатларына даир сазишлярин щяйата 
кечирилмяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын ялдя етдийи 
эялирлярин топланмасыны, сямяряли идаряетмясини, эяляъяк ня-
силляр цчцн сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят 
гурумудур.  – 65,188. 

 
88. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы 

(БМТТШ) – БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм орга-
ны. БМТ-нин Низамнамясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящ-
лцкясизлийин горунмасында ясас мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц 
вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, АБШ), 
10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир 
сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 
9 цзвц сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 68,92,174,270. 

 
89. Хоъалы сойгырымы  – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на 

кечян эеъя ермяни силащлы гцввяляри вя Ханкяндиндя йерля-
шян Русийанын 366-ъы алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа 
щяр тяряфдян щцъум етмиш, шящяри тамамиля йандырмышлар; 
1000 няфярдян артыг азярбайъанлы  юлдцрцлмцш, йцзлярля шя-
щяр сакини йараланмыш, иткин дцшмцшдцр. – 68,178. 

 
90. 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 гру-
пу» йарадылды. Сонралар бу гурума  Юзбякистан да гатылды 
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(10 октйабр 1997-ъи ил). 2005-ъи илдя ися Юзбякистан гуруму 
тярк етди.  – 68,111,112,122–139,164,184. 

 
91. 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 804 мин км2, ящалиси 199 мил-
йон няфярдир. Пайтахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъящятдян 
4 яйалятя вя федерал пайтахт яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. – 71, 
190,191,245. 

 
92. 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 491,2 мин 
км2, ящалиси 5,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Мяълис-
дир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 72,192. 

 
93. Гурбангулu Бердимящяммядов (д.1957) – Тцркмянис-

тан дювлят хадими. 2007-ъи илдян Тцркмянистан Республика-
сынын Президентидир. – 72. 

 
94. Светлана Орлова (д.1954) – игтисад елмляри намизяди. Ру-

сийа Федерасийасы Шурасынын сядр мцавини (2001–2013). – 73. 
 
95.  Иорданийа,  И о р д а н и й а   Щ а ш и м и л я р   К р а л -

л ы ь ы – Гярби Асийада дювлят. Сащяси 92,3 мин км2, ящалиси 
6,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 8 яйалятя бюлцнцр. Дюв-
лят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. Пайтахты Аммандыр. – 74,168. 

 
96. ЫЫ Абдуллащ, А б д у л л а щ   б и н   Щ ц с е й н (д.1962) – 

1999-ъу илдян Иорданийа кралыдыр. – 74,168. 
 
97. Естонийа, Е с т о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги 

Авропада дювлят. Сащяси 45,2 мин км2, ящалиси 1,3 милйон ня-
фярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – Сейм-
дир. Пайтахты Таллиндир. – 77. 
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98. Канада – Шимали Америкада дювлят. Сащяси 9,98 мил-
йон км2, ящалиси 35,7 милйон няфярдир. Канада 10 яйалятя вя 
3 яразийя бюлцнмцш федерасийадыр. Дювлят башчысы Бюйцк Бри-
танийа краличасыдыр. Ону юлкядя эенерал-губернатор явяз едир. 
Ганунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Иъмалар Палатасы) 
парламентдир. Пайтахты Оттавадыр. – 78. 

 
99. Филиппин, Ф и л и п п и н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Асийада, Филиппин адаларында дювлят. Сащяси 300 мин 
км2, ящалиси 103 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя 
вя 2 мухтар вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Нцмайяндяляр Пала-
тасы) парламентдир. Пайтахты Маниладыр. – 81. 

 
100. Глорийа Макапагал Арройо (д.1947) – 2001–2010-ъу 

иллярдя Филиппин президенти. Юлкя тарихиндя илк гадын витсе-
президент олмушдур. Кечмиш президент Диосдадо Макапа-
галын гызы. Игтисад елмляри доктору. – 81. 

 
101. Кцвейт, К ц в е й т   д ю в л я т и – Гярби Асийада дювлят. 

Сащяси 17,8 мин км2, ящалиси 3 милйондан чохдур. Кцвейт 
конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы ямирдир. Ганун-
вериъи орган вя щюкумят ямиря вя бирпалаталы Милли Мяълися 
табедир. Пайтахты ял-Кцвейтдир.  – 82. 

 
102. Ъабир ял-Сабащ (д.1930) – 2006-ъы илдян Кцвейт ямири. 

Щакимиййятя эялдикдян сонра юлкядя бир сыра демократик исла-
щатлар кечирмиш, гадынлара дювлят органларында ишлямяйя иъазя 
верилмиш, онлар сечиб-сечилмяк щцгугу ялдя етмишляр. – 82. 

 
103. 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 7,2 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 9 ви-
лайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы 
бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа шящяридир. – 83. 
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104. «Алов» заводу –  Азярбайъан Республикасы Мцдафия 
Сянайеси Назирлийи табелийиндя завод, 2008-ъи илдян фяалиййят 
эюстярир. – 84. 

 
105. Йавяр Ъамалов (д.1949) – мцщяндис. «Азнефт» Истещ-

салат Бирлийинин Баш директору олмушдур. Щазырда Мцдафия 
Сянайеси назиридир.  – 84. 

 
106. Тяртяр – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1949–91-ъи иллярдя ады Мирбяшир 
олмушдур. Сащяси 957 км2, ящалиси 101 мин няфярдир. – 88. 

 
107. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон.  1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1154 км2, ящалиси 
191,7 мин няфярдир. 1993-ъц илдя Аьдам шящяри вя яксяр 
кяндляри ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. –88, 
272. 

 
108. Фцзули (1959-ъу илядяк Гарйаэин району) – Азяр-

байъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил  
едилмишдир.  Сащяси 1386 км2, ящалиси 123, 3 мин няфярдир. – 
88,272. 

 
109. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нах-

чыван Мухтар Республикасынын пайтахты. Сащяси  191,8 мин 
км2, ящалиси 82,5 мин няфярдян чохдур. Нахчыван Азярбай-
ъанын ян гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гядим, 
антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляш-
мишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийа-
нын, ерамызын яввялляриндя Албанийанын, ЫВ ясрдян Саса-
нилярин тяркибиндя олмушдур. 654-ъц илдя ися Нахчываны яряб-
ляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин 
(1136–1225) пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи ил 
Тцркмянчай мцгавилясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дюв-
лятлярин нцфуз даирясиндя олуб. Мящз бу илдян Нахчыван 
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Русийа империйасына бирляшдирилди вя гяза мяркязиня чев-
рилди. Нахчыван шящяри 1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван 
МССР тяшкил едиляндян мухтар республиканын пайтахты ол-
ду. – 88,185,237,272. 

 
110. Даьыстан, Д а ь ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Русийа Федерасийасында республика. Сащяси 50,3 мин км2, 
ящалиси 3 милйон няфярдир. Пайтахты Мащачгала шящяридир. 
Даьыстан яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи миниллийин ахырларына 
гядяр Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 1813-ъц илдя 
Эцлцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмиш-
дир. – 93–94. 

 
111. Муху Ялийев (д.1940) – Русийа дювлят хадими. 1995–

2006-ъы иллярдя Даьыстан Республикасы Милли Мяълисинин сядри, 
2006–2010-ъу иллярдя ися президенти олмушдур. – 93–94. 

 
112. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щяр-

би-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бю-
йцк Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Ка-
нада, Италийа, Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын 
имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында йарадыл-
мышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Алма-
нийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа 
гошулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) 
сонра яввялляр сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкя-
лярин бир гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми 
ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» 
програмына гошулмушлар. Али органы НАТО  Шурасынын 
сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 97,184. 

 
113. Роберт Симмонс – Америка сийасятчиси. 2004-ъц илдян 

НАТО Баш катибинин Гафгаз вя Мяркязи Асийа цзря хцсуси 
нцмайяндясидир. Поберт Симмонс щямчинин Русийа–НАТО вя 
Украйна –НАТО-нун башга тяшкилатларла ъяряйан едян мцна-
сибятляря, интеграсийайа, партнйорлуьа ъавабдещдир. – 97. 
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114. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуб-Шярги Авропада дювлят. Сащяси 603,7 мин км2, яща-
лиси 42,5 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы – Рададыр. – 100–121,123,124,125,134,241, 288. 

 
115. Виктор Йушшенко (д.1954) – Украйна дювлят вя сийа-

си хадими. 2005–2010-ъу иллярдя Украйнанын президенти ол-
мушдур. – 100–121,123,124,125,134,241,288. 

 
116. Йагуб Еййубов, Й а г у б   А б д у л л а   о ь л у 

(д.1945) – иншаат мцщяндиси, техника елмляри доктору, про-
фессор. 1999–2003-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы Назир-
ляр Кабинетиндя Баш назирин мцавини, 2003-ъц илдян Азяр-
байъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавинидир. – 100. 

 
117. Кийев  шящяри – Украйна Республикасынын пайтахты. 

ВЫ  ясрдя салынмышдыр. ЫХ–ХЫЫ ясрлярдя Кийев Рус дювлятинин 
мяркязи иди. 1654-ъц илдя Украйна Русийа иля йенидян бирляш-
дикдян сонра Кийев Украйнанын игтисади вя мядяни мяркязи 
кими инкишаф етмишдир. 1934-ъц илдя Украйнанын пайтахты Хар-
ковдан Кийевя кючцрцлдц. Кийев Украйнанын ян ири сянайе, 
мядяниййят вя елм мяркязидир. – 102,105,109. 

 
118. Тарас Шевченко, Т а р а с   Г р и г о р й е в и ч (1814–

1861) – Украйна шаири, ряссам, мцтяфяккир, ингилабчы-демок-
рат. Украйна ядябиййаты вя тясвири сянятиндя тянгиди реализмин 
вя ингилаби-демократик ъяряйанын баниси. Украйна ядя-
биййатынын инкишафында Шевченконун мцстясна хидмяти ол-
мушдур. 

Шевченко ряссам кими дя мяшщурдур. 1860-ъы илдя мис цзя-
риндя гравцраларына эюря академик адына лайиг эюрцлмцшдцр. – 
102,103,105,107,108,114–118,121. 

 
119. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйа-

нын ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящя-
риндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи гору-



 341 

маг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямякдашлыьы инкишаф 
етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил ийулун 26-да 
Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяря-
финдян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. 
Щазырда БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, 
Игтисади вя Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящ-
кямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр.  
Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азяр-

байъан 2011-ъи илин октйабр айында БМТ-нин Тящлцкясизлик Шу-
расына гейри-даими цзв гябул олунмушдур. –106,108,112,188. 

 
120. Авропа Иттифагы – 1992-ъи илдя 12 юлкяни  (Белчика, Бю-

йцк Британийа, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирланди-
йа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, 
Франса) бирляшдирян Авропа Бирлийи базасында 1993-ъц илдя 
Маастрихт мцгавилясиня ясасян йарадылмышдыр. 

Сонралар Авропа Иттифагына бир чох Авропа дювлятляри дя 
дахил олмушдур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя 
валйутанын йарадылмасыны, малын, капиталын вя адамларын  
азад щярякятиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны иряли 
сцрмцшдцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Ав-
ропа Мяркязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят 
эюстярир, 1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-
кредит сийасяти апарылыр. – 107,109,162,183,185,186,256. 

 
121. Бакы Славйан Университети – 2000-ъи илдя президент 

Щейдяр Ялийевин фярманы иля М.Ф.Ахундов адына Азярбай-
ъан Рус Дили вя Ядябиййаты Институтунун базасы ясасында йа-
радылмышдыр. Институтун 5 факцлтяси вар. Бурада рус, болгар, 
полйак, чех, йунан, украйна дилляри, роман-алман филоло-
эийасы юйрянилир. Университетдя  40-дан чох  елмляр доктору, 
200-я йахын фялсяфя доктору фяалиййят эюстярир, 3 мин тялябя  
тящсил алыр.  – 107,115. 
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122. Камал Абдулла,  К а м а л   М е щ д и   о ь л у   А б д у л л а -
й е в   (д.1950) – Азярбайъан Республикасынын миллятлярарасы, 
мултикултурализм вя дини мясяляляр цзря Дювлят мцшавири. 
Филолоэийа елмляри доктору, профессор,  Ямякдар елм хадими, 
АМЕА-нын щягиги цзвц,  Азярбайъан Йарадыъылыг Фондунун 
сядри, Бакы Славйан Университетинин  ректору (2000–2014),  
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц. Азярбайъан Республи-
касынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир.  – 121. 

 
123. Михеил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшц-

нас. 2003–2013-ъц иллярдя Эцръцстан Республикасынын Прези-
денти олмушдур. 2000–2001-ъи иллярдя Эцръцстанда Ядлиййя 
назири, Ващид Милли Щярякат Партийасынын сядри, «мяхмяри ин-
гилаб»ын лидерляриндян бири олмушдур. Щазырда Одесса шящя-
ринин губернаторудур. – 122–139,223,224–225,226,227,232, 
233,238. 

 
124. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя 

Варшаванын мери, 2005–2010-ъу иллярдя Полша  Республика-
сынын Президенти.  2010-ъу ил  апрелин 10-да Смоленск йахын-
лыьында тяййаря гязасында щялак олмушдур. Щагг вя Ядалят 
Партийасынын лидерляриндян бири иди. –123,129,130,135. 

 
125. Литва, Л и т в а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авропада – 

Прибалтикада дювлят. Сащяси 65,3 мин км2, ящалиси 2,9 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 44 района бюлцнцр вя республика та-
бечилийиня 11 шящяр  дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пайтахты Вилнцсдцр. – 
123,135,296. 

 
126. Валдас Адамкус (д.1955) – 1998–2003 вя 2004–2009-ъу 

иллярдя Литва Республикасынын Президенти олмушдур. – 123,135. 
 
127. 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 10,5 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 7 вилайятя бюлцнцр. Дювлят баш-
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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. – 123,164. 

 
128. Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа сащилляри йахын-

лыьындакы адаларда дювлят. Сащяси 378 мин км2,  ящалиси 127 мил-
йон няфярдир. Инзибати ъящятдян 47 префектурайа бюлцнцр. Йа-
понийа конститусийалы монархийадыр. Пайтахты Токио шящяридир. – 
123. 

 
128. Бакы–Тбилиси–Гарс – Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцр-

кийяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун ти-
кинтисиня 2007-ъи илдя башланылмышдыр. Йолун узунлуьу 826 км-
дир. Эцръцстанын Ахалкалаки стансийасындан Гарс шящяриня 
гядяр олаъагдыр. – 124,126,220–233,236,238,272. 

 
129. Азярбайъан Республикасы  Dювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – 

республикада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя 
емал едилмясиня рящбярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил 
едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын газылмасы вя исти-
фадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир 
сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр 
баьламышдыр. – 133,174,279,313. 

 
130. Валери Чечелашвили (д.1961) – 2000-ъи илдян Гара 

Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын Баш катиби. 
1998–2000-ъи иллярдя Эцръцстан Хариъи Ишляр назиринин мца-
вини вязифясиндя чалышмышдыр. – 139. 

 
131. Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы (АШ ПА) – 2004-

ъц илдя тяшкил олунмушдур. АШ ПА-да 25 Авропа юлкясинин 732 
депутаты фяалиййят эюстярир. – 143,181. 

 
132. Айдын Ялийев, А й д ы н   Я л и   о ь л у (д.1957)– щц-

гугшцнас, эюмрцк хидмяти эенерал-лейтенанты. 2006-ъы илдян 
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Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин сяд-
ри. – 149. 

 
133. Рамил Усубов, Р а м и л  И д р и с   о ь л у (д.1948) – 

эенерал-полковник. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республика-
сынын Дахили Ишляр назиридир. – 150. 

 
134. Ряшид Нургалийев (д.1956) – Русийа дювлят хадими, 

орду эенералы. 2004–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасында 
Дахили Ишляр назири олмушдур. 2012-ъи илдян Русийа Тящлцкя-
сизлик Шурасы катибинин мцавинидир. – 150. 

 
135. Серэей Лавров (д.1950) – 1994–2004-ъц иллярдя Русийа 

Федерасийасынын БМТ-дя даими нцмайяндяси, 2004-ъц илдян ися 
Хариъи Ишляр назири вя Русийа Федерасийасы Тящлцкясизлик Шура-
сынын  цзвцдцр. – 150. 

 
136. М.В.Ломоносов  адына Москва Дювлят Университетинин 

Бакы филиалы – Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин табе-
лийиндя олан али тящсил мцяссисяси. Филиал 2009-ъу илдян фяалиййятя 
башламышдыр. Университетдя 4 ихтисас цзря 263 тялябя тящсил алыр. 
Тядрисдя Москвадан езам олунмуш танынмыш алимлярля йанашы, 
Бакы университетляринин йцксяк щазырлыглы алимляри дя дярс де-
йирляр. – 157,160. 

 
137. Никола Саркози (д.1955) –Франса дювлят вя сийаси ха-

дими. 2007–2012-ъи иллярдя Франса Республикасынын Президенти 
олмушдур. 1993–95, 2002–2004 вя 2005–2007-ъи иллярдя Франса 
щюкумятиндя назир вязифясиндя чалышмышдыр. – 162. 

 
138. Бастилийанын алынмасы – Парисдя  гала. 1370–82-ъи ил-

лярдя тикилмишдир. ХВ ясрдян щям дя дювлят щябсханасы иди. 
Бастилийада ясасян сийаси дустаглар сахланылырды. 1789-ъу ил 
ийулун 14-дя Парис цсйанчылары Бастилийаны щцъумла алдылар. 
Бу, Бюйцк Франса ингилабынын башланьыъы  иди. Бастилийанын 
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алындыьы эцн Франсанын милли байрамы (1880) кими гейд 
олунур. – 162. 

 
139.   Монголустан,   М о н г о л у с т а н   Р е с п у б - 

л и к а с ы – Мяркязи Асийада дювлят. Сащяси 1564 мин км2, 
ящалиси 3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 18 аймака бюлцнцр. 
Улан-Батор, Дярщан вя Ерденет шящярляри хцсуси ярази бюл-
эцсцня дахилдир. Дювлят башчысы президент, али дювлят щакимий-
йяти органы Бюйцк Халг Хуралыдыр. Пайтахты  Улан-Батордур. 
– 163. 

 
140. Намбарын Енхбайар (д.1958) – Монголустан дювлят 

вя сийаси хадими. 2005–2009-ъу иллярдя Монголустанын пре-
зиденти олмушдур. – 163. 

 
141. Астана (1961-ъи иля гядяр Акмолинск, 1961–92-ъи 

иллярдя Селиноград, 1992–98-ъи иллярдя Акмола) – Газахыстан 
Республикасынын пайтахты. – 165–169. 

 
142. Маъарыстан,  М а ъ а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 93 мин км2, ящалиси 9,8 
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи орга-
ны бирпалаталы Дювлят Шурасыдыр. Пайтахты Будапештдир. –  170. 

 
143. Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты – 

1992-ъи илдя Истанбул зирвя эюрцшцндя йарадылмышдыр. Бурайа 
Албанийа, Азярбайъан, Болгарыстан, Ермянистан, Эцръцстан, 
Молдова, Румынийа, Русийа, Сербийа, Хорватийа, Тцркийя, Ук-
райна вя Йунаныстан дахилдир. Бу тяшкилат анъаг игтисади ямяк-
дашлыг мараглары ясасында гурулмуш тяшкилатдыр. Игамятэащы 
Истанбулдадыр. – 184. 

 
144. 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  
маршрутуну мцдафия едян  «Анкара бяйаннамясини»  имзала-
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мышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямя-
ри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 184,220,228,229,230,232. 

 
145. Бакы–Супса нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында 

Азярбайъан щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы 
«Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир вя-
силяси Бакы–Супса нефт кямяридир. Кямярин узунлуьу 830 км, 
эцндялик максимум ютцрмя эцъц 115 мин баррелдир. Суп-
сада щяр биринин тутуму 250 мин баррел олан дюрд терминал 
тикилмишдир. 

  1999-ъу ил апрелин 17-дя Супсада илкин Хязяр нефтинин 
гярб истигамятиндя нягли цчцн Бакы–Супса ихраъ бору кя-
мяринин вя Супса йерцстц терминалынын тянтяняли рясми ачылыш 
мярасими олмушдур. – 184. 

 
146. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйа-

брында Азярбайъан Республикасы Щюкумятинин хариъи нефт 
ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечи-
рилмясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Новороссийск нефт кямя-
ридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя верилмишдир. 
– 184. 

 
147. 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). – 184, 
228,229,230,232. 

 
148. Астара  – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едилиб Лянкяран 
районуна верилмиш, 1965-ъи илдя  йенидян  мцстягил район олмуш-
дур. Ъянубда вя гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 616 км2, 
ящалиси 102,6 мин няфярдир. – 185. 

 
149. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2008-ъи иллярдя Па-

кистан Республикасынын Президенти, орду эенералы. 1988–90 вя 
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1993–96-ъы иллярдя Пакистанын Баш назири, 1998-ъи илдя Баш  гя-
рарэащ ряиси олмуш, 1999-ъу илдя щярби чеврилиш нятиъясиндя  
щакимиййятя эялмишдир. – 190,191,245. 

 

150. Айдын Бяширов, А й д ы н   А ь а м а л ы   о ь л у  (д.1947) – 
Эями  сцрцъцлцйц цзря мцщяндис. 1994–2013-ъц иллярдя Азяр-
байъан Республикасы Хязяр Дяниз Эямичилийи Идарясинин ряиси 
олмушдур. – 192. 

 
151. Тцркмянбашы – Тцркмянистанда Хязяр дянизи сащилин-

дя порт-шящяр. Ясасы 1869-ъу илдя гойулмушдур. 1933-ъц илдя 
ады Гызылсу, 1993-ъц иля гядяр ися Красноводск олмушдур. – 
192. 

 
152. Актау (1964–91-ъи иллярдя Шевченко) – Газахыстанын 

гярбиндя шящяр. Мангышлаг вилайятинин мяркязи. Ящалиси 
153,1 мин няфярдир.   Хязяр дянизиндя порт, нефт-газ щасилаты 
районунун мяркязи. – 192. 

 

153. 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 Дямирйол ряиси, 2005-ъи илдян ися Азярбайъан 
Республикасынын Няглиййат назиридир. – 194. 

 
154. ЫЫ Алберт (д.1934) – 1993–2013-ъц иллярдя Белчика 

кралы. Саксон-Кобург сцлалясиндяндир. ЫЫЫ Леополдун оьлу-
дур. – 196. 

 
155. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал-шяргиндя 

вя Асийанын Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин 
км2, ящалиси 85,3 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Га-
щиря шящяридир. – 197. 

 
156. Щцснц Мцбаряк,  С е й и д   М я щ я м м я д  (д.1928) – 

1975–81-ъи иллярдя Мисир Яряб Республикасынын витсе-прези-
денти, 1981–2011-ъи иллярдя президенти олмушдур. – 197,310. 
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157. Колумбийа, К о л у м б и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуби Американын шимал-гярбиндя дювлят. Сащяси 1142 мин 
км2, ящалиси 48,4 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 32 депар-
таментя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, 
ганунвериъи органы икипалаталы Конгресдир. Пайтахты Бого-
тадыр. – 198. 

 
158. Алваро Урибе Велес (д.1952) – 2002–2009-ъу иллярдя 

Колумбийанын президенти олмушдур. – 198. 
 
159. Бибищейбят зийарятэащы – Бакынын Шых яразисиндя 

тцрбя. Рявайятя эюря, тцрбядя шиялярин йеддинъи имамы Му-
сейи-Казымын гызы Щюкумя вя онун Щейбят адлы нюкяри дяфн 
олунмушдур. «Бибищейбят» адынын да бурадан йарандыьы эц-
ман едилир. Башга рявайятя эюря, сяккизинъи имам Рзанын гызы 
вя баъысы Бакы йахынлыьында мяскян салмыш, бурада да вяфат 
етмишляр. Онларын дяфн олундуьу йердя тцрбя, онун йанында ися 
20 метрлик минаряси олан мясъид тикилмишди. Республикамыз 
мцстягиллик газандыгдан сонра президент Щейдяр Ялийевин 
тяшяббцсц иля мясъид йенидян тикилмишдир. – 199–207. 

 
160. Имам Мусейи-Казым – шия мяzщябиня етигад едянля-

рин йеддинъи (744–799) имамы.–  199. 
 
161. Щязряти Щюкумя, Щ я к и м я  – имам Рзанын баъысы. 

VII ясрдя йашамышдыр. Тяхминян 1257-ъи илдя Ширваншащ Фяр-
рух  Зал  тяряфиндян   Бибищейбятдя онун шяряфиня биринъи тцр-
бя тикилмишдир. – 199. 

 
162. Гурбан байрамы – мцсялман дцнйасында ян язиз  

байрамлардан бири. Гурбан байрамы зилщиъъя  айынын 10-ъу 
эцнц башлайыр. Мцсялманлар бу байрамы исламын ясас шяртля-
риндян бири – щяъъ мярасимляринин йериня йетирилмяси вя бюйцк 
Аллащын бяндяляринин эцнащларынын баьышланмасы эцнц кими 
гейд едирляр. – 199,203. 
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163. 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 Прези-
денти Илщам Ялийевин вя Азярбайъанын биринъи ханымы Мещ-
рибан Ялийеванын бюйцк гызы, Щейдяр Ялийевин нявяси. 2006–
2008-ъи иллярдя Лейла Ялийева Москва Дювлят Бейнялхалг 
Ялагяляр Институтунун маэистратурасында охумуш вя бу инсти-
тутда охуйан азярбайъанлы тялябялярин нцмайяндяси кими 
фяалиййят эюстярмишдир. Лейла Ялийева щям дя Москвада 
Щейдяр Ялийев Фондуна башчылыг едир. – 200. 

 
164. Арзу Ялийева, А р з у   И л щ а м   г ы з ы (д.1989) – 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя 
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийеванын кичик 
гызы. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин нявяси. Филм продцсери. 
Бюйцк Британийада вя Исвечрядя али тящсил алмышдыр. – 200. 

 
165. Гурани-Кярим,  я л - Г у р а н – мцсялманларын мц-

гяддяс китабы. Гураны Аллащ Ъябрайыл васитясиля Мящяммяд 
ялейщцссялама эюндяриб. Гуран гафийяли нясрля йазылмыш 114 суря  
вя 6200-дян чох айядян ибарятдир. «Мяккя суряляриня» (610–
622, Мяккя, 90 суря) вя «Мядиня суряляриня» (622–632, Мя-
диня, 24 суря) бюлцнцр. – 201. 

 
166. 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 Гаф-
газ Мцсялманлары Рущани Идарясинин, 1990-ъы илдян Гафгаз 
Халглары Али Дини Шурасынын сядридир. Азярбайъан Респуб-
ликасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едилмиш-
дир.  – 200. 

 
167. Тязяпир мясъиди – Азярбайъан мемарлыг абидяси.  

1905–14-ъц иллярдя тикилмишдир (мемары Зивярбяй Ящмяд-
бяйов). Квадратпланлы Тязяпир мясъидинин Баш фасадындакы 
цчтаьлы ейваны, ъинащларындакы минаряляр вя эцнбяз айдын вя 
дябдябяли мемарлыг композисийасы ямяля эятирир. Мясъидин 
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бюйцк ибадят залы эцнбязля юртцлмцшдцр. Ибадят залынын 
гурулушу йерли мемарлуг конструксийалары иля ишлянмиш, эцн-
бязи сахлайан чатматаь формаларындан истифадя олунмушдур. 
Тязяпир Бакы–Абшерон дини тикилиляри арасында хцсуси йер 
тутур. – 208. 

 
168. Фярщад Абдуллайев, Ф я р щ а д   С а щ и б   о  ь л у 

(д.1958) – щцгугшцнас, щцгуг елмляри намизяди. 2003-ъц ил-
дян Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 
сядридир. Ямякдар щцгугшцнас вя  Азярбайъан Республикасы 
Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Комиссийанын цзвцдцр. – 214. 

 
169. Исвечря, И с в е ч р я   К о н ф е д е р а с и й а с ы – Мяркязи 

Авропада дювлят. Сащяси 41,3 мин км2,  ящалиси 7,1 милйон 
няфярдир. Исвечря федератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. 
Дювлят башчысы президентдир, президенти парламент Федерал Шура 
цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, йенидян сечилмяк щцгугу йох-
дур. Президент щямчинин щюкумят башчысыдыр. Ганунвериъи ща-
кимиййят ики палатадан ибарят  Федерал Мяълися мяхсусдур. Пай-
тахты Берн шящяридир. – 217.  

 
170. Паскал Кушпен (д.1942) – Исвечря дювлят хадими. 

2003–2008-ъи иллярдя Исвечря президенти олмушдур. – 217. 
 
171. Мяракеш, М я р а к е ш   К р а л л ы ь ы – Шимал-Гярби 

Африкада дювлят. Сащяси 446,6 мин км2, ящалиси 32,6 милйон ня-
фярдир. Инзибати яразиси 16 яйалятя бюлцнцр. Мяракеш конституси-
йалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы бир-
палаталы Нцмайяндяляр Палатасыдыр. Пайтахты Рабатдыр. – 218. 

 
172. ВЫ  Мящяммяд, б и н   я л - Щ я с я н (д.1963) – 1999-

ъу илдян Мяракеш кралы. Мящяммяд 1666-ъы  илдян Мяракеши 
идаря едян Алаутлар сцлалясиндян 18-ъи кралдыр. – 218. 

173. Малдив, М а л д и в   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 
Асийада Малдив адаларында дювлят. Сащяси 298 мин км2, ящалиси 
341 мин няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя щюку-
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мят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Халг Шу-
расыдыр. – 219. 

 

174. Мямун Ябдцл Гяййум (д.1937) – 1978–2008-ъи иллярдя 
Малдив Республикасынын Президенти. Диктатор цсул-идарясиня 
эюря щямишя тянгид едилмишдир. – 219. 

 

175.  Гарс – Ъянуб–Шярги Тцркийядя шящяр. Гарс илинин инзи-
бати мяркязи. Ящалиси 77 мин няфярдир. – 220–238. 

 

176. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги 
Асийада дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1,373 
милйард няфярдир. Инзибати ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 
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. – 226,248–255,289–305. 

 
177. Гарс мцгавиляси (1921) – Ъянуби Гафгазын совет рес-

публикалары иля Тцркийя щюкумяти арасында совет Русийасынын  
иштиракы иля  октйабрын 13-дя Гарсда баьланмышдыр. Гарс мцг-
авилясинин 5-ъи маддяси вя ЫЫЫ ялавяси Нахчыванын ярази мян-
субиййяти мясялясини бир даща тясдигляди, онун сярщядлярини 
гяти сурятдя мцяййянляшдирди. Гейд олунан маддядя дцрцст 
вя конкрет эюстярилирди: «Тцркийя щюкумяти, совет Ермянис-
таны вя Азярбайъан щюкумятляри разыдырлар ки, индики 
мцгавилянин ЫЫЫ ялавясиндя эюстярилян сянядлярдя Нахчыван 
вилайяти Азярбайъанын щимайяси алтында мухтар ярази тяшкил 
едир». Гарс мцгавиляси бейнялхалг мцгавиля кими, Нахчы-
ванын Азярбайъанын тяркибиндя мухтар ярази статусуну тясбит 
етмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, Нахчыван МР-ин тящлцкясизлийи 
щядяляняндя Гарс мцгавиляси мцщцм тарихи сяняд олмагла 
онун талейинин гаранты кими эцндялийя эялир. – 235. 

178. Гарс Гафгаз Университети – Тцркийядя елми-тядгигат 
университети. Мяркязи Гарс шящяриндядир. 1992-ъи илдя йарадыл-
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мышдыр. Университетин 7 факцлтяси, 7 пешя мяктяби, 1 дювлят кон-
серваторийасы, 6 арашдырма мяркязи  олмагла, 26 елми мцяссисяси, 
468 профессор вя мцяллим щейяти вя 12 мин тялябяси вардыр. – 
236–237. 

 
179. «Цмид кюрпцсц», Щ я с р я т   к ю р п ц с ц – Араз чайы 

цзяриндя кюрпц (уз. 286 метр). Тцркийя иля Азярбайъан арасында 
сярщяддя (Тцркийянин Дилуъу вя Азярбайъанын Сядяряк бюлэяляри) 
ики гардаш юлкяни бирляшдирир. ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя 
Нахчыван МР-ин кечирдийи игтисади чятинликлярин, хцсусиля  няг-
лиййат блокадасынын ляьвиндя кюрпцнцн мцстясна ролу олмуш-
дур. – 237. 

 
180. Истанбул  (1453-ъц илядяк Константинопол) – Тцркийя-

дя ян бюйцк шящяр. Истанбул илинин инзибати мяркязи. Сащяси 
5343 км2, ящалиси 14 милйон няфярдир. Мярмяря дянизи 
йахынлыьында Босфор боьазынын щяр ики сащилиндядир. Шящярин 
чох щиссяси Авропада, аз щиссяси Асийададыр. Ясасы е.я. 667-ъы 
илдя Бизанс кими гойулмушдур. Ерамызым 330-ъу илиндя 
Рома императору Константинин шяряфиня Константинопол 
адландырылмышдыр. 395-ъи иля гядяр Рома империйасынын,     
395–1453-ъц иллярдя фасилялярля Бизансын пайтахты олмушдур. 
1453-ъц илдя Osmanlı imperiyası Константинополу тутмуш вя 
Истанбул адландырмышдыр. 1453–1918-ъi иллярдя Османлы  импе-
рийасынын, 1923-ъц иля кими Тцркийя Республикасынын пайтахты 
олмушдур. – 239,240. 

 
181.  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 652,8 мин 
км2, ящалиси 32,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 34 вилайятя  
бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Кабил шящяри-
дир. – 242. 

 
182. Щямид Кярзаи (д.1957) – 2004–2014-ъц иллярдя Яфга-

ныстан Ислам Республикасынын  Президенти олмушдур. 2001–2002-
ъи иллярдя Яфганыстанын Баш назири олмушдур. – 242. 
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183. Индонезийа, И н д о н е з и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – 
Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 1919,4 мин км2, ящалиси 
257,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 32 яйалятя вя яйалят 
статусу олан 2 хцсуси инзибати яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламент – Халг Нцмайян-
дяляри Шурасыдыр. Пайтахты Ъакарта шящяридыр. – .243. 

 
184. Сусило Бамбанг Йудщойоно (д.1949) – истефада олан 

эенерал-лейтенант. 2004–2014-ъц иллярдя Индонезийанын прези-
денти олмушдур. – 243. 

 
185. Сингапур, С и н г а п у р   Р е с п у б л и к а с ы – Ъя-

нуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 719 км2, ящалиси 5,3 милйон 
няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпа-
латалы парламентдир. Пайтахты Сингапурдур. – 244. 

 
186. Селлапан Рама Натан (д.1924) – 1999–2011-ъи иллярдя 

Сингапурун президенти олмушдур.  – 244. 
 
187. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  

Асийада дювлят. Сащяси 100,2 мин км2, ящалиси 51,4 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя, мяркязя табели 6 шящяря 
вя 1 хцсуси статуслу шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы прези-
дент, ганунвериъи органы – бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пай-
тахты Сеулдур. – 246. 

 
188. Ли Мен Бак (д.1941) – 2008–2013-ъц иллярдя Корейа 

Республикасынын Президенти олмушдур. – 246. 
 
189. Щейки Талвитийе (д.1939)–2003–2006-ъы иллярдя Авро-

па Шурасынын Ъянуби Гафгаз цзря хцсуси нцмайяндяси ол-
мушдур. – 247. 

 
190. Пекин – Чинин пайтахты (1949-ъу илдян). Юлкянин си-

йаси, игтисади, елм вя мядяниййят мяркязи. Ящалисинин сайына 
эюря юлкянин икинъи (Шанхайдан сонра) шящяри, Бюйцк Чин 
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дцзянлийиндя, Йундинхе чайы щювзясиндядир. Сащяси 16,8 мин 
км2, ящалиси 21,7 милйон няфярдир. 

Пекин щаггында илк мялумат е.я. икинъи миниллийя аид еди-
лир. Пекин Чинин ян ири сянайе мяркязляриндяндир. – 248–255, 
289–305. 

 
191. Олимпийа ойунлары – Гядим Йунаныстанда Олимпийа 

шящяриндя е.я.776-ъы илдян Зевсин шяряфиня (яняняйя эюря 4 ил-
дян бир) кечирилян цмумйунан байрамы вя йарышлары. Олим-
пийа ойунларынын кечирилдийи мцддятдя бцтцн йунанлар цчцн 
«Мцгяддяс сцлщ»  мяъбури иди. 

Мцасир дюврдя ян бюйцк бейнялхалг комплекс идман 
йарышлары. П.де Кубертенин тяшяббцсц иля 1896-ъы илдян кечири-
лир. Олимпийа ойунлары програмына Бейнялхалг Олимпийа Ко-
митясинин тясдиг етдийи идман нювляри дахил едиля биляр. – 248. 

 
192. Азад Рящимов, А з а д   А р и ф   о ь л у (д.1964) – 

2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасы Эянъляр вя Идман 
назиридир. – 248,294. 

 
193. Питер Семнеби (д.1959) – Исвеч сяфири. 2006–2011-ъи ил-

лярдя  П.Семнеби Авропа Иттифагынын Ъянуби Гафгаз цзря нцма-
йяндяси олмушдур. – 256. 

 
194. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда 

ян кцтляви сийаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя 
Нахчыван шящяриндя тясис едилиб. 81 район вя 5 миня йахын илк 
партийа тяшкилаты вар. Партийада Эянъляр Бирлийи вя Гадын 
Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла тямсил 
олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да 
мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгуги вя 
дцнйяви дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын 
щяйата кечирилмясиндя фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-
сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. ЙАП-ын тясис конфрансында 
(1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев йекдилликля пар-
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тийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи илин март айындан ися ЙАП-ын 
сядри президент Илщам Ялийевдир. – 257–258,283. 

 
195. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы (АМЕА)– 

Азярбайъан Республикасында елмин инкишафыны тяшкил вя тямин 
едян, дювлятин елми вя елми-техники сийасятини щяйата кечирян 
али дювлят елми тяшкилаты. 1945-ъи илдя Бакыда тясис едилмишдир. 
2001-ъи илин май айындан Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасы адланыр. Бурада елмин мцхтялиф сащяляриня даир актуал 
проблемляр цзяриндя тядгигат ишляри апарылыр. Щяр ил онларла елми 
ишин нятиъяси истещсалатда тятбиг олунур. – 257. 

 
196. Мащмуд Кяримов, М а щ м у д   К я р и м   о ь л у 

(1948–2013) – физик, физика-рийазиййат елмляри доктору, про-
фессор, академик. 2001–2013-ъц иллярдя Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын  президенти олмушдур. Илк дяфя ола-
раг йцксяк молекуллу системлярдя эцълц електрик вя магнит 
сащясинин тясири иля баш верян елементар  електрик вя молеку-
лйар просесляри, електрик вя фотоелектрик кечириъиляринин маг-
нит спин еффектлярини тядгиг етмишдир. Азярбайъан Республи-
касынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 257. 

 
197. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми 

ядябиййатда Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя 
Гарабаь ханы Пянащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы 
эюстярился дя, тядгигатлар Шушанын гядим йашайыш мянтягяси 
олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан 
Шуша бир мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адлан-
мышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь 
ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартын-
да ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын няти-
ъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля йандырылды вя минлярля 
эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун айынын яввялиндя 
мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни 
гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин 
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декретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил 
олундугда Шуша мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны ишьал етдиляр. Щазыр-
да Шуша йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 257. 

 
198. Нахчыван  Дювлят  Университети,   Й у с и ф   М я м - 

м я д я л и й е в   а д ы н а  (НДУ) – али тящсил мяктяби. Нахчы-
ван МР-ин мцщцм тящсил, елм вя мядяниййят мяркязи. Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 29 декабр 1990-ъы 
ил гярары иля Й.Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят Педа-
гожи Институту ясасында йарадылмышдыр. 32 ихтисас цзря мцтя-
хяссисляр щазырлайан 9 факцлтяси (тарих, филолоэийа, игтисад-щц-
гуг, тябиятшцнаслыг, тибб, физика-рийазиййат, педагожи, инъясянят, 
хариъи тялябяляр), щазырлыг шюбяси фяалиййят эюстярир. НДУ-да 
3600-дян чох тялябя тящсил алыр. – 257. 

 
199. Мемарлыг вя Иншаат Университети – Азярбайъан Ме-

марлыг вя  Иншаат Университети  мцхтялиф профилли (мемарлыг вя 
иншаат истигамятляри цзря) иншаат мцщяндисляри щазырлайан али 
мяктябдир. Бакыдадыр. 1975-ъи илдя Ч.Илдырым адына  Поли-
техник Институтунун ясасында Азярбайъан Иншаат Мцщян-
дисляри Университети (1992), Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат 
Университети (2000) адланмышдыр. Университетдя 7 факцлтя (ме-
марлыг, иншаат, су тясяррцфаты вя мцщяндис коммуникасийа 
системляри, няглиййат, иншаат-технолоэийа, тикинти-игтисад, ме-
ханикляшдирмя вя автоматлашдырма), 2 щазырлыг факцлтяси, 46 
кафедра, 5  елми тядгигат лабораторийасы, китабханасы вар. – 257. 

 
200. Судейф Имамвердийев, С у д е й ф   Б я ш и р   о ь л у  

(д.1938) – уролог, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын  
мцхбир цзвц, Ямякдар елм хадими, Азярбайъан Тибб Уни-
верситетинин уролоэийа кафедрасынын мцдиридир. Сцдейф Имам-
вердийев уролоэийанын  мцхтялиф проблемляриня щяср олунмуш 
280-дян чох елми мягалянин, 8 монографийанын, 5 дярс вя-
саитинин, 1 дярслийин, 13 сямяряляшдириъи тяклифин вя ихтиранын 
мцяллифидир. 2000–2005-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты ол-
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мушдур. Азярбайъан  Республикасынын «Шющрят» ордени иля 
тялтиф едилмишдир. – 257. 

 
201. Непал, Н е п а л   К р а л л ы ь ы – Ъянуби Асийада дювлят. 

Сащяси 140,8 мин км2, ящалиси 30 милйондан чохдур. Инзибати 
ъящятдян 14 зонайа бюлцнцр. Пайтахты Катмандудур. – 261. 

 
202. Рам Баран Йадав (д.1948) – 2008–2015-ъи иллярдя 

Непал республика елан едилдикдян сонра Непалын биринъи прези-
денти олмушдур. – 261. 

 
203. 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 Цмумдцнйа 
игтисади форуму кечирилир. 1995-ъи ил йанварын 26–30-да Азярбай-
ъан президенти Щейдяр Ялийев башда олмагла, Азярбайъан нц-
майяндя щейяти бу форумда илк дяфя иштирак етмишдир. – 270. 

 
204. Лерик (1938-ъи илядяк Зуванд району) – Азярбайъан 

Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 
Ъянуб вя ъянуб-гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1084 км2, 
ящалиси 79,7 мин няфярдир. – 271. 

 
205. Йардымлы (1938-ъи илядяк Вярэядцз району) – Азярбай-

ъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едил-
мишдир. Шималдан, гярбдян вя ъянуб-гярбдян  Иранла щямсяр-
щяддир. Сащяси 667 км2, ящалиси 62,4 мин няфярдир. – 271. 

 
206. Аьъабяди – Азярбайъан Республикасында инзибати 

район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едилиб, 
яразиси Аьдам районуна верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцс-
тягил район олмушдур. Сащяси 1756 км2, ящалиси 110,4 мин 
няфярдир. – 272. 

 
207. Бейляган (1989-ъу иля гядяр  Жданов) – Азярбайъан 

Республикасында инзибати район. 1939-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 
Яразиси 1131,1 км2, ящалиси 81,7 мин няфярдир. – 272. 
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208. «Агролизинг» – 2004-ъц илдя тясис едилмишдир. Ширкят юл-
кянин Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин структуруна дахилдир. Тяш-
килатын юлкянин 55 районунда хидмят мянтягяляри вардыр. – 
273. 

 
209. БМТ-нин Дцнйа Ярзаг Програмы Тяшкилаты – ярзаг 

мящсулларынын истещсалында вя тиъарятиндя бейнялхалг ямякдаш-
лыьы координасийа етмяк мягсядиля БМТ-нин тяркибиндя йара-
дылмыш орган. 1975-ъи илдян  фяалиййят эюстярир. Катиблийи Рома 
шящяриндядир. – 274. 

 
210. Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти (АИШ) – Ачыг Сящм-

дар Ъямиййяти. 2006-ъы илдя йарадылмышдыр. АИШ-ин мягсяди 
мювъуд вя йени коммерсийа мцяссисяляриня йерли вя хариъи  
инвесторлар ъялб етмяк вя юз вясаити щесабына мцддятли 
инвестисийа гоймаг васитясиля Азярбайъан яразисиндя игтиса-
диййатын гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясидир. – 278. 

 
211. Малайзийа – Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 

329,7 мин км2, ящалиси 31 милйон няфярдир. Малайзийа феде-
расийадыр. Тяркибиня 13 штат вя федерал ярази – Куала-Лумпур 
вя Лавйан дахилдир. Малайзийа конститусийалы монархийадыр. 
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ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфий-
йаты, чыхарылмасы, емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян 
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9 iyun 2008-ci il .........................................................................................21 
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«MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQDA QADINLARIN 
ROLUNUN GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ» MÖVZUSUNDA 
BEYNƏLXALQ BAKI FORUMUNUN 
ĠġTĠRAKÇILARINA 
 
10  iyun 2008-ci il ......................................................................................22 
 
XALQ YAZIÇISI ĠSA HÜSEYNOVA 
 
10  iyun 2008-ci il ......................................................................................24 
 
QIRĞIZISTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-
ALĠLƏRĠ CƏNAB KURMANBEK BAKĠYEVƏ 

 

11 iyun 2008-ci il ............................................................................................ 25 
 
ÇĠNGĠZ AYTMATOVUN AĠLƏSĠNƏ 

 

11 iyun 2008-ci il ............................................................................................ 26 
 
ĠSLAM KONFRANSI TƏġKĠLATININ BAġ KATĠBĠ 
EKMƏLƏDDĠN ĠHSANOĞLU ĠLƏ GÖRÜġ  
 
11 iyun 2008-ci il .......................................................................................27 
 
«SĠVĠLĠZASĠYALARIN DĠALOQU» DÜNYA ĠCTĠMAĠ 
FORUMUNUN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏNDĠRMƏ 
KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ, AVROPA ġURASININ KEÇMĠġ 
BAġ KATĠBĠ VALTER ġVĠMMER ĠLƏ GÖRÜġ 

 
11 iyun 2008-ci il .......................................................................................28 
 

SUDAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 
ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB ÖMƏR HƏSƏN  
ƏHMƏD ƏL-BƏġĠRƏ 

 

12 iyun 2008-ci il ............................................................................................ 29 
 
TÜRKĠYƏNĠN ĠNġAAT VƏ ġƏHƏRSALMA NAZĠRĠ 
FARUK NAFĠZ ÖZAK ĠLƏ GÖRÜġ  
 
12 iyun 2008-ci il .......................................................................................30 
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ĠSLAM ĠNKĠġAF BANKININ PREZĠDENTĠ, ÖZƏL 
SEKTORUN ĠNKĠġAFI ÜZRƏ ĠSLAM KORPORASĠYASI 
DĠREKTORLAR ġURASININ SƏDRĠ ƏHMƏD 
MƏHƏMMƏD ƏLĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  

 
12 iyun 2008-ci il .......................................................................................31 
 
BÖYÜK BRĠTANĠYANIN YORK HERSOQU 
ġAHZADƏ ENDRYU ĠLƏ GÖRÜġ  

 
12 iyun 2008-ci il .......................................................................................32 
 
BELÇĠKANIN DÖVLƏT NAZĠRĠ, AVROPA 
PARLAMENTĠNĠN ÜZVÜ, SABĠQ BAġ NAZĠR JAN-LUK 
DEHANЕ ĠLƏ GÖRÜġ  

 
13 iyun 2008-ci il .......................................................................................33 
 
ABġ-ыn CON HOPKĠNS UNĠVERSĠTETĠNĠN MƏRKƏZĠ 
ASĠYA VƏ QAFQAZ ĠNSTĠTUTUNUN RƏHBƏRĠ 
FREDERĠK STARR ĠLƏ GÖRÜġ  

 
16 iyun 2008-ci il .......................................................................................34 
 
FRANSA–AZƏRBAYCAN DOSTLUQ QRUPUNUN 
SƏDRĠ JAN-LUĠ  DÜMONUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  

 
17 iyun 2008-ci il   .....................................................................................35 
 
TÜRKĠYƏ BÖYÜK MĠLLƏT MƏCLĠSĠNĠN SƏDRĠ 
KÖKSAL TOPTANIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ  ĠLƏ GÖRÜġ  
 
17 iyun 2008-ci il .......................................................................................36 
 

ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ ENERGETĠKA 
NAZĠRĠ SEYĠD PƏRVĠZ FƏTTAHIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 

 
17 iyun 2008-ci il  ......................................................................................38 
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SƏUDĠYYƏ ƏRƏBĠSTANININ MƏDƏNĠYYƏT VƏ 
ĠNFORMASĠYA NAZĠRĠ ĠYAD ĠBN ƏMĠN  
ƏL-MƏDƏNĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
17 iyun 2008-ci il  ......................................................................................39 
 
OMBUDSMANLARIN VI BAKI BEYNƏLXALQ  
KONFRANSININ ĠġTĠRAKÇILARINA 
 
17 iyun 2008-ci il .......................................................................................40 
 
OMBUDSMANLARIN VI BAKI BEYNƏLXALQ  
KONFRANSININ ĠġTĠRAKÇILARI ĠLƏ GÖRÜġ  
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................42 
 

BELARUS NÜMAYƏNDƏLƏR PALATASININ SƏDRĠ 
VADĠM POPOVUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................48 
 
QAZAXISTAN SENATININ SƏDRĠ 
QASIM COMƏRD TOKAYEV ĠLƏ GÖRÜġ  

 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................49 
 
POLġA SENATININ SƏDRĠ BOQDAN 
BORUSEVĠÇĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................50 
 
RUMINĠYA SENATININ SƏDRĠ NĠKOLAE 
VEKEROYUNUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
18  iyun 2008-ci il ......................................................................................51 
 
GÜRCÜSTAN PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ 
DAVĠD BAKRADZENĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................52 
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MOLDOVA PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ 
MARĠAN LUPUNUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................53 
 
FRANSANIN «TOTAL» ġĠRKƏTĠNĠN KONTĠNENTAL 
AVROPA VƏ MƏRKƏZĠ ASĠYA REGĠONU ÜZRƏ VĠTSE-
PREZĠDENTĠ ARNO BREYAKIN RƏHBƏRLĠK ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................54 
 
CĠBUTĠ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 
ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB ĠSMAĠL ÖMƏR QULLEHƏ 

 

18 iyun 2008-ci il ............................................................................................ 55 
 
XORVATĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 
ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB STEPAN MESĠÇƏ 

 

18 iyun 2008-ci il ............................................................................................ 56 
 
SLOVENĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB DANĠLO TЙУRKА 
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................57 
 
LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU ƏLAHƏZRƏT 
ANRĠYƏ 

 

18 iyun 2008-ci il ............................................................................................ 58 
 
MOZAMBĠK RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 
ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB ARMANDU EMĠLĠU 
ЭEBUZAYA 
 
18 iyun 2008-ci il .......................................................................................59 
 
AZƏRBAYCAN PARLAMENTĠNĠN 90 ĠLLĠK 
YUBĠLEYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ 
YIĞINCAГDA NĠTQ  
 
18 iyun 2008-ci il  ......................................................................................60 
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PAKĠSTAN PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ MUHAMMAD 
MĠAN SUMRONUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
19 iyun 2008-ci il  ......................................................................................71 
 
TÜRKMƏNĠSTAN PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ XANIM 
AKCA NURBERDIYEVANIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
19 iyun 2008-ci il .......................................................................................72 
 
RUSĠYA FEDERASĠYA ġURASI SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ 
SVETLANA ORLOVANIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
19 iyun 2008-ci il .......................................................................................73 
 
ĠORDANĠYA HAġĠMĠLƏR KRALLIĞI PARLAMENTĠ 
SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ TAHĠR ƏL-MASRĠNĠN BAġÇILIQ 
ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ   
 
19 iyun 2008-ci il .......................................................................................74 
 
ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN TƏHSĠL VƏ MƏDƏNĠYYƏT 
MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ KÖMƏKÇĠSĠ QOLĠ AMERĠNĠN 
BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
20 iyun 2008-ci il .......................................................................................75 
 
ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASI PARLAMENTĠ 
SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ MƏHƏMMƏD ƏBUTURABĠNĠN 
BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
20 iyun 2008-ci il .......................................................................................76 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 
ESTONĠYA PARLAMENTĠ SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ 
KRĠSTĠNA OYULANDI QƏBUL ETMĠġDĠR 
 
20 iyun 2008-ci il .......................................................................................77 
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KANADANIN GENERAL-QUBERNATORU  
ZATĠ-ALĠLƏRĠ XANIM MĠKAEL JANA 

 
23 iyun 2008-ci il .......................................................................................78 
 
HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA SARAYDA APARILAN 
ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 
TANIġLIQ  

 
23 iyun 2008-ci il .......................................................................................79 
 
FĠLĠPPĠN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 
ZATĠ-ALĠLƏRĠ  
XANIM QLORĠYA MAKAPAQAL ARROYOYA 
 
24 iyun 2008-ci il .......................................................................................81 
 
KÜVEYT ƏMĠRĠ APARATININ RƏHBƏRĠ ġEYX NASĠR 
SABAH ƏL-ƏHMƏD ƏL-SABAHIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  

 
24 iyun 2008-ci il .......................................................................................82 
 
AZƏРBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ   
ИLHAM ƏLĠYEV BOLQARISTANIN ÖLKƏMĠZDƏKĠ 
SƏFĠRĠ ĠVAN PALÇEVĠ DĠPLOMATĠK FƏALĠYYƏTĠNĠN 
BAġA ÇATMASI ĠLƏ ƏLAQƏDAR QƏBUL ETMĠġDĠR 
 
24 iyun 2008-ci il .......................................................................................83 
 
«ALOV» ZAVODUNUN AÇILIġI  
 
25 iyun 2008-ci il .......................................................................................84 
 

SĠLAHLI QÜVVƏLƏRĠN ALĠ BAġ KOMANDANI ĠLHAM 
ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI SĠLAHLI 
QÜVVƏLƏRĠNИН YARADILMASININ 90-cы ĠLDÖNÜMÜ 
MÜNASĠBƏTĠLƏ BAKIDA KEÇĠRĠLƏN HƏRBĠ 
PARADDA  

 
26 iyun 2008-ci il  ........................................................................................... 86 
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RUSĠYA FEDERASĠYASI DAĞISTAN RESPUBLĠKASI-
NIN PREZĠDENTĠ MUXU ƏLĠYEVĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

26 iyun 2008-ci il .......................................................................................93 
 

ATƏT-in MĠNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRĠ VƏ 
ATƏT-in FƏALĠYYƏTDƏ OLAN SƏDRĠNĠN XÜSUSĠ 
NÜMAYƏNDƏSĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

27 iyun 2008-ci il .......................................................................................95 
 

ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN DEMOKRATĠYA,  
ĠNSAN HÜQUQLARI VƏ ƏMƏK MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ 
MÜAVĠNĠ DEVĠD KRAMER ĠLƏ GÖRÜġ  
 

27 iyun 2008-ci il .......................................................................................96 
 

NATO BAġ KATĠBĠNĠN CƏNUBĠ QAFQAZ VƏ 
MƏRKƏZĠ ASĠYA ÜZRƏ XÜSUSĠ NÜMAYƏNDƏSĠ 
ROBERT SĠMMONS ĠLƏ GÖRÜġ  

 
27 iyun 2008-ci il .......................................................................................97 
 
BEYNƏLXALQ GÜLƏġ FEDERASĠYASININ 
PREZĠDENTĠ RAFAEL MARTĠNETTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  

 
27 iyun 2008-ci il .......................................................................................98 
 
QLOBAL EKOLOGĠYA FONDUNUN ĠCRAÇI 
DĠREKTORU XANIM MONĠK BARBÜ ĠLƏ GÖRÜġ  

 
30 iyun 2008-ci il .......................................................................................99 
 

UKRAYNA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ  
VĠKTOR YUġġENKONUN AZƏRBAYCANA ĠġGÜZAR 
SƏFƏRĠ  
 

30 iyun 2008-ci il ..................................................................................... 100 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ 
UKRAYNA PREZĠDENTĠ VĠKTOR YUġġENKONUN 
TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 

30 iyun 2008-ci il ..................................................................................... 101 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ УКРАЙНА ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН 
GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġÜ 

 

30 iyun 2008-ci il .......................................................................................... 102 
 
AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA PREZĠDENTLƏRĠNĠN 
MƏTBUAT KONFRANSIНДА БЯЙАНАТЛАРЛА 
ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
30 iyun 2008-ci il ..................................................................................... 104 
 
BAKIDA GÖRKƏMLĠ UKRAYNA ġAĠRĠ TARAS 
ġEVÇENKONUN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġI  
 
30 iyun 2008-ci il ..................................................................................... 114 

 
BAKIDA UKRAYNA SƏFĠRLĠYĠ ÜÇÜN TĠKĠLƏCƏK 
BĠNALARIN LAYĠHƏLƏRĠ ĠLƏ TANIġLIQ 
 
30 iyun 2008-ci il ..................................................................................... 119 
 
AZƏRBAYCANDA «UKRAYNA MƏDƏNĠYYƏTĠ 
GÜNLƏRĠ»NĠN AÇILIġI 

 
30 iyun 2008-ci il ..................................................................................... 121 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ 
ĠLHAM ƏLĠYEVĠN GÜRCÜSTANA SƏFƏRĠ 
 
1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 122 
 

GUAM DÖVLƏT BAġÇILARININ ZĠRVƏ GÖRÜġÜ 
 
1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 123 

 
AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN PREZĠDENTLƏRĠNĠN 

GÖRÜġÜ 
 
1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 128 
 
POLġA PREZĠDENTĠ LEX KAÇĠNSKĠ ĠLƏ  GÖRÜġ 
 
1 iyul 2008-ci il  .................................................................................. 129 
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GUAM–POLġA GÖRÜġÜ 
 

1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 130 
 

ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN AVROPA VƏ AVRASĠYA 
MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ MÜġAVĠRĠ DEVĠD MERKEL ĠLƏ 
GÖRÜġ 
 
1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 131 
 

BATUMĠDƏ GÜRCÜ AĠLƏSĠNĠN MƏNZĠLĠNDƏ 

AZƏRBAYCAN QAZI YANDIRILMIġDIR 
 

1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 132 
 
BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI 
 

1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 134 
 

DÖVLƏT BAġÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ QƏBUL  
 

1 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 139 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI DAXĠLĠ ĠġLƏR 

ORQANLARININ ġƏXSĠ HEYƏTĠNƏ 
 

1 iyul 2008-ci il............................................................................................. 140 
 

AVROPA ġURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ 
SƏDRĠ LUĠS MARĠA DE PUÇUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

2 iyul 2008-ci il  ....................................................................................... 143 
 

RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ DMĠTRĠ 
MEDVEDEVĠN AZƏRBAYCANA  
RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 

2 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 144 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ 
RUSĠYA PREZĠDENTĠ DMĠTRĠ MEDVEDEVĠN 
TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 

3 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 146 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ РУСИЙА ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН 
GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġЦ 
 
3 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 147 
 
SƏNƏDLƏRĠN ĠMZALANMA МЯРАСИМИ 
 
3 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 149 
 
DÖVLƏT BAġÇILARININ MƏTBUAT 
КОНФРАНСЫНДА  BƏYANATLARЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
3 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 151 
 
ALĠ QONAĞIN ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ QƏBUL  
 
3 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 155 
 
HEYDƏR ƏLĠYEV FONDU ĠLƏ TANIġLIQ 
 
3 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 161 
 
FRANSA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-
ALĠLƏRĠ CƏNAB NĠKOLA SARKOZĠYƏ 

 

4 iyul 2008-ci il............................................................................................. 162 
 
MONQOLUSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  PREZĠDENTĠ 
ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB NAMBARIN ENXBAYARA 
 
4 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 163 
 

ÇEXĠYANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ KAREL 
ġVARTSENBERQĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
4 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 164 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ  PREZĠDENTĠ 
ĠLHAM ƏLĠYEVĠN QAZAXISTANA ĠġGÜZAR  
SƏFƏRĠ 
 
5 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 165 
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DÖVLƏT BAġÇILARININ GÖRÜġÜ 
 
5 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 166 
 
ASTANADA YUBĠLEY KONSERTĠ 
 
5 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 167 
 

ĠORDANĠYA KRALI II ABDULLAH ĠLƏ GÖRÜġ  
 
5 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 168 
 
TÜRKĠYƏ PREZĠDENTĠ ABDULLAH GÜL ĠLƏ GÖRÜġ  
 
6 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 169 
 
MACARISTANIN BAġ NAZĠRĠ FERENTS DYURÇAN 
ĠLƏ GÖRÜġ  
 
7 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 170 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI DĠPLOMATĠK 
ХИДМЯТ ORQANLARI RƏHBƏRLƏRĠNĠN  
ЫЫЫ  MÜġAVĠRƏSĠ  
 
7 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 171 
 
PAKĠSTAN SENATININ XARĠCĠ ƏLAQƏLƏR DAĠMĠ 
KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ MÜġAHĠD HÜSEYN SƏĠDĠN 
BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ  

GÖRÜġ  
 
8 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 190 
 

«QARABAĞ» YÜK GƏMĠSĠNĠN ĠSTĠSMARA 
VERĠLMƏSĠ  MƏRASĠMĠ  
 
8 iyul 2008-ci il ........................................................................................ 192 
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