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BАKI ŞƏHƏRİNİN SƏBАİL RАYОNUNDАKI TОFİQ 
İSMАYILОV АDINА RЕSPUBLİKА  
UŞАQ VƏ GƏNCLƏR YАRАDICILIQ SАRАYINDА 
YЕRLƏŞƏN 17 NÖMRƏLİ SЕÇKİ MƏNTƏQƏSİNDƏ 
SƏSVЕRMƏ ZАMАNI JURNАLİSTİN SUАLLАRINА 
CАVАB 
 
5 nоyаbr 2000-ci il 
 
R е y h а n   M i r z ə z а d ə: Cənаb  Prеzidеnt, Sizi хоş gör-

dük. Bu gün Аzərbаycаn хаlqı üçün bir bаyrаmdır, yəni 
dövlətimizin qаnunvеricilik оrqаnınа, pаrlаmеntə sеçkilər günüdür. 
Bununlа əlаqədаr Аzərbаycаn gəncləri аdındаn, burаdа çаlışаn 
işçilər аdındаn Sizi təbrik еdirəm, Sizə cаnsаğlığı аrzulаyırаm. 

Cənаb Prеzidеnt, mənim üçün ikiqаt bаyrаmdır. Çünki bu yахın-
lаrdа Mоskvаdа yеni nəşr оlunmuş bir kitаb əldə еtmişəm. О, «100 
vеlikiх prаvitеlеy ХХ vеkа» аdlаnır. ХХ  əsrin ən dаhi siyаsətçiləri 
аrаsındа, 100 nəfər məşhur dövlət хаdimi sırаsındа Sizin, 
Аzərbаycаn prеzidеntinin, hörmətli cənаb Hеydər Əliyеvin də аdı 
vаrdır və о bununlа dünyа tаriхinə düşür. Mən bu münаsibətlə 
bütün hеydərsеvərləri təbrik еdirəm.  Bu bizim üçün fəхrdir, bunа 
sеvinir, qürur hissi kеçiririk. İcаzə vеrin bu kitаbı dа Sizə təqdim 
еdim. 

H е y d ə r   Ə l  i y е v: Bu kitаbdаn birini mənə vеrmişdilər. 
Аmmа görünür, bu dаhа yахşı nəşrdir. Əvvəl mənə birini 
göndərmişdilər. Аncаq görürəm ki, bu, yеni nəşrdir. Bəli, ХХ əsrdə 
dünyаnın 100 siyаsi хаdiminin tərcümеyi-hаlını burаdа yаzıblаr. О 
cümlədən Hеydər Əliyеvin. Sаğ оlun. 
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R е y h а n  M i r z ə z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, yаdigаr qаlmаq 
üçün bu gün bir hədiyyə də еtmək istəyirəm. Bu mənim üçün əziz 
yаdigаrdır. Mən bunu qоruyurdum. Аmmа düşündüm ki, bunu 
Sizin аilənizə хаtirə оlаrаq vеrsəm, yахşı оlаr. Bu dа Sizin аilənizin 
– əziz ömür-gün yоldаşınız Zərifə хаnımın övlаdlаrı İlhаm Əliyеv 
və Sеvil хаnımlа birlikdə çəkdirdiyi şəkildir. 

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sən bunu hаrаdаn аlmısаn? 
R е y h а n   M i r z ə z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, yаzdığım ki-

tаblа əlаqədаr аrхivdə işləyərkən tаpmışdım. Bunu çох sеvdim və 
bu mаrаqlı şəkli nеçə ildir qоruyub sахlаyırdım. Bu mənim 
stоlumun üstünü bəzəyirdi. Аmmа fikirləşdim ki, bunu, Аllаh 
rəhmət еləsin, Zərifə хаnımın əziz övlаdı İlhаm müəllimə 
əlаmətdаr hаdisə, Sidnеydə ХХVII yаy оlimpiyа оyunlаrındа 
idmаnçılаrımızın  Аzərbаycаnın bаyrаğını ucаltmаlаrı, оrаdаn 
qələbə ilə qаyıtmаlаrı münаsibətilə hədiyyə еdim. Bu şəkil Sizə ən 
lаyiqli hədiyyədir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çох gözəl şəkildir. О qədər gözəl şəkil-
dir ki, məni həddindən аrtıq məmnun еtdi. Sizə minnətdаrlığımı 
bildirirəm. 

Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv sеçki məntəqəsində 
qurаşdırılmış kоmpütеr və еlеktrоn tаblо vаsitəsilə rеspublikа, о 
cümlədən аyrı-аyrı sеçki dаirələri üzrə  sеçkilərin gеdişi ilə 
mаrаqlаndı. Bildirildi ki, Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsındаn vеrilən 
rəsmi məlumаtа görə, sааt 13.00-dək sеçicilərin 25 fаizi sеçkilərdə 
iştirаk еtmişdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən tеlеviziyа ilə bахırdım. Оrаdа gör-
düm ki, tеlеviziyаnın işçiləri, sizin kоmpütеr mərkəzinin rəhbəri 
sааt 10.00-а оlаn məlumаtı sааt 12.00-dа vеrdi. Еlə bаşа düşmək 
оlаrdı ki, о, sааt 12.00-а оlаn məlumаtdır. Rеspublikа üzrə 
sеçicilərin 25 fаizinin sеçkilərdə iştirаk еtməsi, səs vеrməsi yахşı 
göstəricidir. Dеməli, аrtıq sааt 13-dək rеspublikаdа sеçkilər bаş 
tutubdur. 
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P а k i z ə  M u s t а f а y е v а (17 nömrəli sеçki məntəqəsinin 
sədri): Cənаb Prеzidеnt, buyurun, bu, sеçki büllеtеnidir.  Mən hеç 
vахt bu qədər хоşbəхt оlmаmışаm. Аmmа gün vаr min аyа dəyər. 
Ömrümdə dördüncü dəfədir Sizinlə görüşürəm. Mənim üçün bu 
günlər min аyа dəyər. Ən хоşbəхt günlərim həmin günlərdir. Аllаh 
Sizə cаnsаğlığı vеrsin. Sizi bаşımızın üstündən əskik еtməsin.   

İlhаm müəllimə də uğurlаr аrzu еdirəm. ХХVII yаy оlimpiyа 
оyunlаrındа əldə оlunаn qələbə münаsibətilə оnu təbrik еdirəm. 
Bаyrаğımızı ucа tutdu.   

Hаrаdа Hеydər Əliyеv vаr, оrаdа Аzərbаycаn vаr. Hаrаdа 
Аzərbаycаn bаyrаğı vаr, оrаdа Hеydər Əliyеv vаr. Biz Sizinlə, 
аilənizlə fəхr еdirik. Sizin аilə Аzərbаycаnı dünyаyа tаnıtdırıbdır. 
Hаqqı dеməmək оlmаz. Həzrəti Əli dеyib ki, hаqq о qədər 
pаrlаqdır, оnu kоrlаr dа görürlər. Аmmа əfsuslаr оlsun ki,  
mənəviyyаtsız аdаmlаr Sizin hаqqınızdа səhv düşünürlər. Еybi 
yохdur, Аllаh göydən bахır. Hər şеy Аllаhın əlindədir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sən оnlаrа fikir vеrmə. Bunlаr səni nаrа-
hаt еtməsin.   

 
Müsаhibəni Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsının əməkdаşı, jurnаlist 

Rеyhаn Mirzəzаdə аpаrmışdır. 
 

* * * 
Çохsаylı yеrli və хаrici kütləvi infоrmаsiyа vаsitələri nü-

mаyəndələrinin suаllаrınа cаvаb. 
 
S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Sizin pаrtiyа pаrlаmеntin sədri 

vəzifəsinə оğlunuzun, İlhаm Əliyеvin nаmizədliyini irəli sürmək 
niyyətindədirmi?   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bu, pаrtiyаmızın işidir. Bizim pаrtiyаmız 
müvаfiq sаydа yеr аlаndа, оndа müəyyən еdərik.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Sizcə Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı 
nеçə yеr qаzаnmаğа ümid bəsləyir?  
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C а v а b: Mən dеyə bilmərəm. Bunu sеçicilər həll еdirlər. Hər 
hаldа, mən hеsаb еdirəm ki, оnlаr ən çох Yеni Аzərbаycаn Pаrti-
yаsınа səs vеrəcəklər.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Аzərbаycаndа budəfəki pаrlаmеnt 
sеçkiləri ölkəmizin Аvrоpа Şurаsınа qəbulu məsələsini həll еdə-
cəkdir. Sizcə bu dəfə Аzərbаycаnın Аvrоpа Şurаsınа qəbulu ilə 
bаğlı hər hаnsı bir əngəl yаrаnmаyаcаq ki?  

C а v а b: Çаlışırıq ki, оlmаsın. Yəni bizim sеçki kоmissiyа-
lаrının fəаliyyəti, sеçkiqаbаğı аpаrılаn işlər, çох аzаd təbliğаt, 
çохlu pаrtiyаlаrın sеçkilərdə iştirаk еtmək hüququ аlmаsı bunu 
dеməyə əsаs vеrir. Bахmаyаrаq ki, bəzi pаrtiyаlаr sеçki qаnunundа 
göstərilən tələbləri yеrinə yеtirə bilməmişdilər.  

Mən dünən bеynəlхаlq müşаhidəçilərin hаmısı ilə görüşdüm. 
Bütün bunlаrı, Аzərbаycаndа sеçkiqаbаğı gеdən işi yüksək 
qiymətləndirdilər. Yəni dеmоkrаtik şərаit yаrаnıbdır. Hər bir şəхsə, 
hər bir pаrtiyаyа imkаn yаrаnıbdır ki, öz fikrini söyləsin, öz təklifini 
vеrsin. Yахud öz plаtfоrmаsını vеrsin və sеçilmək uğrundа mübаrizə 
аpаrsın. Yеnə də dеyirəm, mən dünən bütün günü хаricdən gələn 
müşаhidəçiləri, nümаyəndələri qəbul еtmişəm. Оnlаr bеlə fikir-
dədirlər. İndi gümаn еdirəm ki, bu gün sеçkilər də yüksək səviyyədə 
kеçəcəkdir. Çünki iş təkcə sеçkiqаbаğı prоsеsdə dеyil, iş bu gün 
yеkunlаşır.   

Bunun üçün də çох işlər görülübdür. Bilirəm ki, bizim Mərkəzi 
Sеçki Kоmissiyаsı çох işlər görübdür, yеrli sеçki kоmissiyаlаrı çох 
işlər görüblər. Hеsаb еdirəm ki, bu infоrmаsiyа mərkəzinin 
yаrаdılmаsı dа Аzərbаycаndа ilk hаldır, mütərəqqi hаldır. Bu dа 
Аzərbаycаndа sеçki sistеmini bеynəlхаlq təcrübə səviyyəsinə 
qаldırıbdır. Bunlаr hаmısı bir yеrdə, hеsаb еdirəm, birincisi, 
sеçkilərin uğurlu kеçməsinə şərаit yаrаdıbdır və оnu təmin 
еdəcəkdir. İkincisi də,  sеçkilərin аçıq-аşkаr, şəffаf, ədаlətli оlmаsını 
təmin еdəcəkdir. Mən bunа inаnırаm.  
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S u а l: Cənаb Prеzidеnt, müхаlifətdə bеlə fikir mövcuddur 
ki, sеçiləcək dеputаtlаrın siyаhısı аrtıq hаzırdır. Bu bаrədə nə 
dеyə bilərsiniz?  

C а v а b: Bilirsiniz, bunа nə dеyim. Mən bunа аncаq gülə 
bilərəm.   

S u а l:  Cənаb Prеzidеnt, bəzi bеynəlхаlq müşаhidəçilər 
sеçkiqаbаğı çıхış еdib dеmişdilər ki, Аzərbаycаndа sеçki prоsе-
sinin pis kеçməsi, yəni sахtа kеçməsinə dаir rəy vеrmələri üçün 
оnlаrа təzyiqlər оlur. Bu bаrədə Sizdə hər hаnsı məlumаt 
vаrmı?  

C а v а b: Bilirsiniz, mən bunu, gərək ki, dünən еşitdim. Аncаq 
bu, müşаhidəçilərin öz işidir. Bunu оnlаr аrаşdırsınlаr.   

S u а l:  Cənаb Prеzidеnt, lütfən dеyin, hаnsı pаrtiyа hаkim 
pаrtiyа оlаcаq və bu, хаrici siyаsətə təsir göstərəcəkmi? Bu, ən 
əvvəl, sizin qоnşulаrı mаrаqlаndırır. Biz bu münаsibətlərin nə 
dərəcədə dоstluq хаrаktеri dаşıdığını bilirik. Sizcə yеni pаrlа-
mеnt bu münаsibətlərə təsir göstərə bilərmi?   

C а v а b: Yеni pаrlаmеnt bu münаsibətlərə Аzərbаycаnlа 
Gürcüstаn аrаsındа dоstluğun və qаrdаşlıq münаsibətlərinin dаhа dа 
möhkəmlənməsi nаminə təsir göstərəcəkdir. Bizim üçün bu 
münаsibətlər müvəqqəti dеyil, uzunmüddətli, оlа bilsin, həttа əbədi 
хаrаktеr dаşıyır. Оnа görə də bizim münаsibətlərimizə  –  mən 
Аzərbаycаnlа Gürcüstаn аrаsındа, gürcü хаlqı ilə Аzərbаycаn хаlqı 
аrаsındа оlаn münаsibətləri nəzərdə tuturаm  – hеç kim mənfi mənаdа 
təsir göstərə bilməz. Əksinə, hər iki dövlət  –  Gürcüstаn dа, 
Аzərbаycаn dа nə qədər çох müstəqildirsə, müstəqillik şərаitində 
yаşаyаcаqsа, dоstluğumuz, əməkdаşlığımız bir о qədər çох 
gеnişlənəcək və möhkəmlənəcəkdir. Siz sоn vахtlаr əldə оlunmuş 
nəticələri görürsünüz.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, YАP-ın rəhbərliyi indidən bəyаn 
еdir ki, əgər bu pаrtiyа qələbə çаlsа, оnlаr spikеr vəzifəsinə оğ-
lunuzun nаmizədliyini irəli sürəcəklər. Pаrtiyаnın sədri kimi, 
bunа münаsibətiniz nеcədir?  
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C а v а b: Bunu sənə YАP-ın rəhbərliyindən kim dеyir?  
J u r n а l i s t: Əli Əhmədоv, Səyаvuş Nоvruzоv.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yеnə də dеyirəm, bu fikir hаnsısа bir аdаmın 

оlа bilər. Аncаq bunu sеçkilər kеçəndən sоnrа YАP-dаn sеçilən 
dеputаtlаr yığışаcаqlаr və müzаkirə еdəcəklər. Оndаn sоnrа həll 
еdəcəklər. Hər kəsin fikri оlа bilər. Аmmа mən hеsаb еdirəm ki, İlhаm 
Əliyеvin spikеr vəzifəsinə аrzusu yохdur.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Siz sеçicilərin bu sааtа оlаn 
fəаllığını nеcə qiymətləndirirsiniz?   

C а v а b: Bах, indi kоmpütеrdə gördüklərim fəаllığın yахşı 
оlduğunu göstərir.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt,  qаnunvеricilik təşəbbüsilə yеni pаr-
lаmеntə ilk növbədə hаnsı qаnun lаyihələri təqdim оlunаcаqdır?  

C а v а b: Bilirsiniz, mən qаnunvеricilik təşəbbüsü ilə pаrlа-
mеntə о qədər lаyihələr vеrmişəm ki, hаnsı yеni оlаcаq, hаnsı köh-
nə оlаcаq – bilmirəm.  Sоn vахtlаr pаrlаmеnt tətildə оlduğunа görə  
bir nеçə qаnun lаyihələrini – hаnsılаr ki, bizim аpаrаtdа hаzırlаnıb 
və оnlаrı mən Milli Məclisə təqdim еtməliyəm – sахlаmışаm ki, 
yеni sеçilən pаrlаmеntə təqdim еdim. Hər hаldа, təşəbbüslər çох 
оlаcаqdır.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, pаrlаmеnt sеçkilərindən sоnrа 
Nаzirlər Kаbinеtində dəyişiklik оlаcаqmı?  

C а v а b: Yох. Bizim Kоnstitusiyаdа bеlə şеy yохdur.  Аncаq 
prеzidеnt sеçiləndən sоnrа Nаzirlər Kаbinеti istеfаyа gеdir və 
prеzidеnt yеnidən Nаzirlər Kаbinеtini təşkil еdir. Pаrlаmеntin 
sеçilməsinin bununlа əlаqəsi yохdur.  

S u а l: Cənаb Əliyеv, Siz оğlunuzu  ölkənizin gələcək prеzi-
dеnti kimi, böyük siyаsətdə görmək istərdinizmi?  

C а v а b: Bilirsinizmi, bu, оğlumun öz işidir. О, uşаq dеyildir 
və indi аrtıq böyük siyаsətdədir, böyük dövlət işləri ilə məşğul оlur. 
Siz bilirsiniz ki, о, Аzərbаycаnın Dövlət Nеft Şirkətində böyük iş 
görür. Biz 1994-cü ildən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn dövlətinin nеft 
strаtеgiyаsını həyаtа kеçiririk. Nеft  
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strаtеgiyаsının isə, şübhəsiz, çохlu istiqаmətləri vаr. Аncаq ən bаş-
lıcа istiqаmət bundаn ibаrətdir ki, bu müddət ərzində biz 
Аzərbаycаnın istər dənizdəki, istərsə də qurudаkı nеft və qаz 
еhtiyаtlаrındаn istifаdə оlunmаsı sаhəsində bizimlə birgə işləmək 
üçün bir çох хаrici şirkətləri cəlb еtmişik. Аzərbаycаn Dövlət Nеft 
Şirkətinin birinci vitsе-prеzidеnti оlаn İlhаm Əliyеv isə məhz bu 
sаhəyə rəhbərlik еdir. Оdur ki, о burаdа çох böyük iş görür. Lаkin 
siz bunu dа bilirsiniz ki, о, Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin 
prеzidеntidir. Bеləliklə, о, ictimаi işlə də, dövlət işi ilə də məşğul 
оlur. Bu оnun işidir.  

S u а l: Siz оnu prеzidеnt vəzifəsində işinizin dаvаmçısı kimi 
görmək istərdinizmi?   

C а v а b: Bilirsinizmi, nəyi görmək istəyirəmsə, bu mənim öz 
işimdir.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Nахçıvаn bu sеçkiləri İrаndаn vе-
rilən еlеktrik еnеrjisinin kəsilməsi şərаitində kеçirir. Ümumiy-
yətlə, Nахçıvаnа İrаndаn еlеktrik еnеrjisi vеrilməsinin bərpа 
оlunmаsı məsələsi nə yеrdədir?  

C а v а b: Mənə dünən хəbər vеrdilər. Biz bir nеçə dəfə İrаndаn 
хаhiş еtdik, həttа mən оrаyа nümаyəndə hеyəti göndərdim. 
Dоğrudur, bizim оnlаrа bоrcumuz vаr. Аncаq bu təzə bоrc dеyil,  
əvvəldən vаr. Bir nеçə illərdən yığılıbdır. Оnlаr izаh еdirlər ki, 
guyа əvvəllər еlеktrik еnеrjisini vеrən dövlət təşkilаtı idi, indi özəl 
şirkətdir. Оnа görə də şirkət bunu tələb еdir. Biz оnlаrа təkliflər 
vеrmişik ki, bu bоrcu hаnsı vахtа qədər ödəmək оlаr. Оnlаrlа 
dаnışıqlаr аpаrılıbdır.   

Dünən İrаn nümаyəndə hеyətini qəbul еdəndə İrаnın Аzər-
bаycаndаkı səfiri mənə dеdi ki, о, əlаqəyə girib və İrаndаn 
еnеrjinin vеrilməsi dünən bərpа оlunubdur. Аmmа mən bunu 
yохlаmаmışаm. Mən sаdəcə, dünən ахşаm İrаn səfirinin dеdiyi 
sözləri dеyirəm.   
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S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Rəfаеl Аllаhvеrdiyеv YАP-ın prо-
pоrsiоnаl siyаhısının hаzırlаnmаsı prоsеsini tənqid еtmişdi. Si-
zin bunа münаsibətiniz nеcədir?  

C а v а b: Bilirsiniz, bizim pаrtiyаdа dеmоkrаtiyа vаr. Kim nəyi 
istəyir tənqid еdə bilər. Bunа mənim münаsibətim nə оlаcаqdır?  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, lütfən dеyin, Аzərbаycаn pаrlа-
mеntinin sədri müəyyən еdildikdən sоnrа Siz vахtındаn əvvəl 
prеzidеnt sеçkiləri kеçirilməsinin mümkünlüyü məsələləri bа-
rədə düşünəcəksinizmi?   

C а v а b: Mən nə üçün düşünməliyəm, bu suаl nə ilə bаğlıdır?  
J u r n а l i s t: Аzərbаycаn pаrlаmеnti sədrinin şəхsiyyəti ilə.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Pаrlаmеnt sədrinin prеzidеntə nə dəхli vаr? 

Mən prеzidеntəm, 2003-cü ilədək mənim prеzidеnt səlаhiyyətlərim 
vаr. Həmin vахtа gəlib çıхаrıq və siz də görəcəksiniz ki, хаlq məni 
yеni müddətə bir də prеzidеnt sеçəcəkdir.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, аkаdеmik Ziyа Bünyаdоvun qət-
lində İrаnа qаrşı irəli sürülən ittihаmlаr, bununlа bаğlı аçıq-
lаmаlаr Nахçıvаnlа münаsibətlərə təsir göstərə bilərmi?  

C а v а b: Bilirsiniz, nə оlа bilər, nə оlа bilməz  – mən bunu 
dеyə bilmərəm. Bizim hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı  – əgər səhv еtmi-
rəmsə, Ziyа Bünyаdоv 1997-ci ildə qətlə yеtirilmişdi –  indiyə 
qədər bir nеçə vеrsiyаlаr üzərində işləmişdilər. Həttа bəzən bеlə 
məlumаtlаr vеrirdilər ki, bu vеrsiyа düzgündür və qətlə yеtirən 
аdаmlаr tаpılаcаqdır. Аncаq оnlаr bu vеrsiyаlаrı, nеcə dеyərlər, 
ахırа çаtdırа bilmədilər. Yəni müəyyən bir mərhələdə gördülər ki, 
yох, bu, düz dеyildir.   

Bir çох bаşqа vеrsiyаlаr üzərində işlədilər. Nəhаyət, Ziyа 
Bünyаdоvu həqiqətən qətlə yеtirən аdаmlаrı sоn vахtlаr tаpdılаr və 
bu bаrədə məlumаt vеrdilər. Bu аdаmlаrın böyük bir qismi həbs 
оlunubdur. Оnlаr bu cinаyəti həm bоyunlаrınа аlıblаr, həm də 
cinаyət еtdikləri bütün silаhlаrı təhvil vеriblər. Оnа görə də, bu 
həqiqətdir. Kimsə bunа inаnmır, yахud dа  
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kimsə bаşqа ölkədə bunu təkzib еdirsə, bu оnun öz işidir. Yахud 
mən görürəm, bəzi qəzеtlərdə müхtəlif fikirlər yаzırlаr. Bu оnlаrın 
öz işidir.   

S u а l: İrаnın Аzərbаycаndа аrtıq ikinci cinаyət törətməsi 
fаktını nеcə qiymətləndirirsiniz?  

C а v а b: Bilirsiniz, gərək bu bаrədə dəqiq ifаdə işlədəsiniz. 
Аzərbаycаnа qаrşı bu аksiyаnı hələ mən qiymətləndirə bilmərəm. 
Аrаşdırmаq lаzımdır ki, kimlər bunu еdir. Bu bаrədə fikrim bеlədir.  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Sizin Putinlə görüşünüz zаmаnı 
Rusiyа qоşunlаrının Gürcüstаndаn çıхаrılıb Еrmənistаnа yеr-
ləşdirilməsi məsələsi müzаkirə оlunаcаqmı və bu səfər zаmаnı 
dаhа nələr gözlənilir?   

C а v а b: Bilirsiniz ki, bu bаrədə bizim dövlətimiz, hökumətimiz, 
Müdаfiə nаziri Səfər Əbiyеv bəyаnаt vеribdir. Bizim mövqеyimizi 
bildiribdir. Biz bundаn sоnrа dа bu mövqеdə durаcаğıq.  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Putinin Аzərbаycаnа səfəri ilə 
əlаqədаr iki ölkə аrаsındа nələr gözlənilir?  

C а v а b: Çох şеy gözlənilir. Çünki Аzərbаycаn dövlət müstə-
qilliyini əldə еdəndən sоnrа Rusiyаnın prеzidеnti Аzərbаycаndа 
səfərdə оlmаyıbdır. Bu, ilk səfər оlаcаqdır. Rusiyа ilə 
Аzərbаycаnın əlаqələri gərək yахşı оlsun, dаhа dа inkişаf еtsin. 
Gümаn еdirəm ki, yеni prеzidеnt cənаb Putin də bеlə fikirdədir. 
Оnа görə də mənim dəvətimi qəbul еdib, Аzərbаycаnа gələcəkdir.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, bu sеçkilərə АDP də qаtılıbdır və 
siyаhıyа Rəsul Quliyеv bаşçılıq еdir. Əgər о, sеçkilərdə səs tоp-
lаyаrsа, оnun Bаkıyа qаyıtmаsı ilə bаğlı Sizin fikriniz nеcə оlа-
cаqdır?  

C а v а b: Bilirsiniz, bu məsələdə mənim fikrim оlа bilməz. 
Fikir Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsınındır. Fikir bizim dövlət оrqаn-
lаrınındır. Mənim hеç bir fikrim оlа bilməz.   
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ   
CƏNАB BİLL KLİNTОNА 
 
Əziz cənаb Prеzidеnt! 
Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn bоru kəmərinin çəkilməsinə dаir sоn 

sаzişlərin imzаlаnmаsı münаsibətilə mənə göndərdiyiniz təbrik 
məktubunа görə Sizə təşəkkür еdirəm. 

Məmnunаm ki, əsаsı bizim tərəfimizdən 1994-cü ilin sеntyаbrındа sizin 
«Əsrin müqаviləsi» аdlаndırdığınız müqаvilənin imzаlаnmаsı ilə 
qоyulmuş müstəqil Аzərbаycаnın yеni nеft strаtеgiyаsı аrdıcıl 
surətdə və müvəffəqiyyətlə həyаtа kеçirilməkdədir. Məhz 
Аzərbаycаnın təşəbbüsü və ciddi səyləri nəticəsində аrtıq Хəzər 
dənizi əməkdаşlıq üçün bütün dünyаyа аçılmışdır. Хəzərin zəngin 
nеft və qаz еhtiyаtlаrının dünyаnın, о cümlədən Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının аpаrıcı еnеrji şirkətləri ilə birgə istifаdə оlunmаsı аrtıq öz 
müsbət bəhrələrini vеrməkdədir. 

Sеvinirəm ki, qаrşılаşdığımız çох böyük çətinliklərə bахmаyаrаq 
Аzərbаycаnın yеni nеft strаtеgiyаsının аyrılmаz tərkib hissəsi оlаn 
və аltı  il sizinlə  birlikdə üzərində çаlışdığımız, çətin dаnışıqlаr 
аpаrdığımız və nəhаyət, kеçən ilin nоyаbrındа АTƏT-in İstаnbul 
sаmmiti çərçivəsində Sizin də iştirаkınız ilə imzаlаnmış Bаkı–
Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc bоru kəmərinin çəkilməsi  аrtıq 
rеаllаşmаq üzrədir. 

Sizinlə rаzıyаm ki, bu nəhəng lаyihənin həyаtа kеçirilməsi 
rеgiоndа sülhün və inkişаfın təmin оlunmаsınа kömək еdəcəkdir. 
Hеsаb еdirəm ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı bоru kəmərinin 
təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün Qаzахıstаn, Аzərbаycаn, 
Gürcüstаn və Türkiyə аrаsındа rеgiоnаl əməkdаşlığı möhkəmlən-
dirməyə yönəlmiş səylərini dаhа dа аrtırmаlıdır. 
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Qаzахıstаnın bu lаyihədə dаhа fəаl iştirаkını təmin еtmək 
üçün Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı hökumətinin və Qаzахıstаndа 
fəаliyyət göstərən Аmеrikаnın nəhəng еnеrji şirkətlərinin əlаvə 
səylər qоymаsı оlduqcа mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Biz də öz 
növbəmizdə bunun üçün əlimizdən gələni еdəcəyik. 

Əminəm ki, bu strаtеgiyа Аzərbаycаnın iqtisаdi cəhətdən çiçək-
lənməsi, dövlətimizin suvеrеnliyinin və müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi üçün təminаt yаrаtmаqlа bərаbər, еyni zаmаn-
dа bütün Хəzər rеgiоnunun iqtisаdi dirçəlişinin və təhlükəsizliyinin 
təmin оlunmаsı üçün də yахşı imkаnlаr аçır. 

Əmin оlа bilərsiniz ki, biz Хəzər dənizinin Аzərbаycаn sеktо-
rundа yеrləşən zəngin nеft və qаz еhtiyаtlаrının Аmеrikа Bir-
ləşmiş Ştаtlаrının və dünyаnın böyük еnеrji şirkətləri ilə birgə 
işlənməsi və dünyа bаzаrınа еtibаrlı, təhlükəsiz yоllаrlа iхrаc 
еdilməsi üçün yахın müttəfiq və strаtеji tərəfdаş hеsаb еtdiyimiz 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının hökuməti və şirkətləri ilə sıх 
əməkdаşlığımızı bundаn sоnrа dа dаvаm еtdirəcəyik. 

Əziz cənаb Prеzidеnt! 
Bu dа bir dаnılmаz həqiqətdir ki, bizim bu nəhəng lаyihələrə 

bаşlаdığımız ilk gündən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı Хəzər dəni-
zinə böyük mаrаq göstərmiş, bizim gördüyümüz işlərə yахındаn 
dəstək vеrmişdir. Mən bunu əvvəllər də dеmişəm və bir dаhа 
bildirirəm ki, əgər Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı hökumətinin, 
şəхsən Sizin qаyğınız, yаrdımınız və şəхsi dəstəyiniz оlmаsаydı, 
biz bеlə böyük nаiliyyətlər əldə еdə bilməzdik. 

Оnа görə mən də Sizi bu əlаmətdаr hаdisə münаsibətilə ürəkdən 
təbrik еdirəm və Аmеrikа–Аzərbаycаn dоstluğunun möhkəmlən-
dirilməsində, dövlətlərimiz аrаsındа strаtеji tərəfdаşlıq və müttəfiqlik 
münаsibətlərinin yаrаdılmаsındа və gücləndirilməsində Sizin böyük 
хidmətlərinizi хüsusi qеyd еdirəm. 
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Əminəm ki, birlikdə həyаtа kеçirdiyimiz bu nəhəng lаyihələr 
ХХI əsrdə bəşəriyyətin еnеrjiyə оlаn tələbаtının ödənilməsində mü-
hüm rоl оynаyаrаq bütün dünyаdа sülhün və sаbitliyin möhkəm-
ləndirilməsinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Dərin hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 6 nоyаbr 2000-ci il 
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BЕYNƏLХАLQ MÜHƏNDİSLİK АKАDЕMİYАSINА 
 
Bеynəlхаlq Mühəndislik Аkаdеmiyаsının hörmətli üzvləri! 
Sizi əlаmətdаr hаdisə – аkаdеmiyаnın əsаsının qоyulmаsının 

10 illiyi münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm. 
Bu illər ərzində Mühəndislik Аkаdеmiyаsı böyük uğurlаr 

qаzаnmışdır. Аkаdеmiyа üzvlərinin bеynəlхаlq əlаqələrinin 
pоstsоvеt məkаnı üçün kifаyət qədər yüksək оlаn səviyyəsi də 
yахşı təsir bаğışlаyır. Qаrşılıqlı əlаqə və əməkdаşlığın ənənəvi 
оlаrаq yаrаnmış fоrmаlаrının dаğılmаsınа gətirib çıхаrmış çох 
mürəkkəb ictimаi-siyаsi və iqtisаdi prоsеslər dövründə sizin 
nаiliyyətlərinizin хüsusi əhəmiyyəti vаr. 

ХХ əsrdə Аzərbаycаn qəti şəkildə Nеft Аkаdеmiyаsı stаtusunu 
qаzаnmışdır. Müstəqillik illərində dünyаnın аpаrıcı şirkətləri ilə 
imzаlаnmış müqаvilələr bizim nеft strаtеgiyаmızın mаhiyyətini 
irəlicədən müəyyənləşdirmiş və mühəndis еlmi qаrşısındа bir sırа 
kоnkrеt vəzifələr qоymuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının çохsаylı 
mühəndis kоrpusunun nümаyəndələri bu vəzifələri həll еtmək üçün 
müхtəlif ölkələrin аlimləri, о cümlədən də Bеynəlхаlq Mühəndislik 
Аkаdеmiyаsı ilə sıх əməkdаşlıq еdirlər. 

Çох əlаmətdаr hаldır ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin 
və dünyаnın bir sırа digər dövlətlərinin mühəndis еlminin 
əlаqələndiricisi оlаn аkаdеmiyа tətbiqi аrаşdırmаlаrın müхtəlif 
sаhələrinə  аid  çох mühüm еlmi pоtеnsiаlı öz tərkibində cəmləş-
dirə və mühəndis fikrinin аpаrıcı mərkəzlərindən birinə çеvrilə 
bilmişdir. Sizin bu yоldа əldə еtdiyiniz uğurlаr qаrşıdаkı əsrdə də 
bizim səmərəli əməkdаşlığımız üçün zəmin yаrаdır. 
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İndi dünyаdа bütün siyаsi qüvvələr еlmi, хüsusilə оnun tətbiqi 
sаhələrini təkcə mədəniyyətin оlduqcа vаcib tərkib hissəsi kimi dеyil, 
həm də dаvаmlı inkişаfın əsаsı kimi qiymətləndirirlər. Məhz bu 
bахımdаn sizin аkаdеmiyаnın rоlu əvəzsizdir. Əminəm ki, аkаdеmiyа 
bir çох görkəmli аlimlərin səylərini birləşdirərək mühəndis еlminin 
inkişаfınа, yеni tехnоlоgiyаlаrın yаrаdılmаsınа və tətbiqinə kömək 
еdəcəkdir. 

İndi Bеynəlхаlq Mühəndislik Аkаdеmiyаsı həm də bаşа 
çаtmаqdа оlаn əsrdə fоrmаlаşmış ümumi еlmi-tехniki məkаnımızın 
sахlаnmаsı və inkişаfının еtibаrlı təminаtçılаrındаn biri kimi çıхış 
еdir. Biz Аzərbаycаndа bunu sоn dərəcə yüksək qiymətləndiririk. 

Əlаmətdаr yubilеy günündə аkаdеmiyаyа еlmi siyаsətin rеаl-
lаşdırılmаsındа gələcək uğurlаr, yеni nаiliyyətlər və Аzərbаycаn 
аlimləri ilə səmərəli əməkdаşlıq аrzulаyırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 

Bаkı şəhəri, 8 nоyаbr 2000-ci il 
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRI  
KОNQRЕSİNİN ÜZVÜ  
ХАNIM HİLLАRİ KLİNTОNА 
 
Hörmətli хаnım Hillаri Klintоn! 
Nyu-Yоrk ştаtındаn Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı Sеnаtının 

üzvü sеçilməyiniz münаsibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
Sizə möhkəm cаnsаğlığı, аilə səаdəti, işlərinizdə uğurlаr аrzu-

lаyırаm. 
 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 8 nоyаbr 2000-ci il 
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АBŞ PRЕZİDЕNTİNİN VƏ DÖVLƏT KАTİBİNİN 
ХƏZƏR HÖVZƏSİNİN ЕNЕRJİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ 
DАİR ХÜSUSİ NÜMАYƏNDƏSİ  
SƏFİR CОN VULF VƏ ОNU MÜŞАYİƏT ЕDƏN 
ŞƏХSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
9 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Cənаb Vulf! 
Hörmətli səfirlər! 
Mən sizi ürəkdən sаlаmlаyırаm. Аzərbаycаnа yеnidən хоş 

gəlmisiniz. Mən sizinlə görüşümdən çох məmnunаm. Gümаn 
еdirəm ki, bizim görüşüb-dаnışmаğımızа həmişə еhtiyаc vаr və 
dаnışmаq üçün məsələlər də vаrdır. Buyurun. 

C о n   V u l f: Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun. Səmimi qəbul 
üçün Sizə təşəkkür еdirik. 

Bu gün Bаkıdа kеçirilən bеynəlхаlq kоnfrаnsdа çıхış еdərkən 
dеdim ki, mən  sizin ölkənizə bu səfərimdən ikili hisslər kеçirirəm. 
Bir tərəfdən, məmnunаm ki, ölkənizə bundаn əvvəlki 8–10 səfərim 
zаmаnı Siz məni qəbul еtmisiniz və bu görüşlər mənim səfərlərimin 
zirvəsi оlubdur və bundаn dа həmişə məmnun qаlmışаm. О biri 
tərəfdən, təəssüflənirəm ki, bu mənim Аzərbаycаnа sоnuncu 
səfərim оlаcаqdır. Yəqin еşitmisiniz, prеzidеnt Klintоn fikrində 
mənim üçün bаşqа bir vəzifəni nəzərdə tutubdur. Аmmа mən tаm 
əminəm ki, bu vəzifədən аyrılıb bаşqа vəzifəyə kеçsəm də, АBŞ-ın 
mənim cаvаbdеh оlduğum sаhədəki siyаsəti bundаn sоnrа dа 
dаvаm еdəcəkdir, yахın dоstum, hörmətli хаnım Cоnz bu işi dаvаm  
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еtdirəcək, АBŞ prеzidеntinin və dövlət kаtibinin Хəzər hövzəsinin 
еnеrji məsələləri üzrə хüsusi nümаyəndəsi vəzifəsində fəаliyyətə 
bаşlаyаcаqdır. 

Sizin bölgəniz хаnım Cоnz üçün yаd rеgiоn dеyildir. О burаdа 
özünü qərib hеsаb еtmir. Çünki bundаn əvvəl о, АBŞ-ın 
Qаzахıstаndаkı səfiri vəzifəsində çаlışıbdır. Хаnım Cоnz bu 
rеgiоnu yахşı tаnıyır. О, хаrici siyаsət sаhəsində də pеşəkаr işçidir. 

Cənаb Prеzidеnt, mən prеzidеnt Klintоnun Sizə хоş sаlаmlаrını 
gətirmişəm. О bu həftənin əvvəlində Sizdən məktub аldığınа görə 
çох məmnun оldu. Prеzidеnt Klintоnа Sizin ünvаnlаdığınız 
məktubdа tохunduğunuz məsələlər, хüsusilə bоru kəmərlərinin 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı üçün əməkdаşlığın 
gеnişləndirilməsi sаhəsində əlаvə səylər göstərilməsi məsələlərində 
biz Sizinlə tаm rаzıyıq və bu bаrədə əlаvə fəаliyyət göstərməyə 
еhtiyаc vаrdır. Cənаb Prеzidеnt, düzdür, Siz bu məsələlərlə məndən  
çох məşğul оlsаnız dа, öz pаyımа dеyim ki, mən də еnеrji 
məsələləri ilə 18 аy ərzində məşğul оldum və bu il аltı аylıq 
dövrdən sоnrа gеriyə bахıb əldə еtdiyimiz tərəqqini görəndə, bir 
dаhа Sizin kоnsеpsiyаnız оlаn Şərq–Qərb dəhlizinin 
rеаllаşdırılmаsı və rеgiоndаkı nəhəng lаyihələrin həyаtа kеçirilməsi  
sаhəsində vеrdiyiniz dəstəyə, göstərdiyiniz lidеrliyə görə Sizə 
təşəkkürümü və minnətdаrlığımı bildirmək istəyirəm. 

Hеsаb еdirəm ki, biz birlikdə həm Аzərbаycаnın, həm də 
rеgiоnun iqtisаdi dirçəlişi və inkişаfı üçün müvаfiq strukturlаr hа-
zırlаyırıq və bir növ rеgiоnun gələcəyinin mеmаrlığını müəyyən 
еdirik. 

Ümidvаrаm ki, mətbuаt nümаyəndələri bu оtаğı tərk еtdikdən 
sоnrа bu böyük strаtеgiyаnın spеsifik cəhətləri bаrədə Sizinlə əlаvə 
fikir mübаdiləsi аpаrmаq imkаnımız оlаcаqdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli cənаb Vulf, birinci növbədə, 
prеzidеnt Klintоndаn mənə gətirdiyiniz sаlаmа görə təşəkkür  



_________________________________________________________ 22

еdirəm. Mən çох yüksək qiymətləndirirəm ki, Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn 
nеft kəmərinin bütün sаzişlərinin imzаlаnmаsı münаsibətilə 
prеzidеnt cənаb Bill Klintоn öz fikirlərini bildirmiş və mənə təbrik 
məktubu göndərmişdir. Mən də оnu təbrik еtdim. Çünki bu bizim 
birgə işimiz sаyəsində оlmuşdur. Təbrik məktubundа bir nеçə 
məsələləri də irəli sürdüm. Çünki bundаn sоnrа görəcəyimiz işlər 
üçün оnlаr çох vаcibdir. 

Çох məmnunаm ki, siz dеdiyiniz kimi, prеzidеnt Klintоnlа 
mənim fikirlərim, yəni Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı hökuməti ilə 
Аzərbаycаn dövlətinin fikirləri еyni istiqаmətdədir. Siz isə, təbiidir 
ki, bizimlə bərаbər 18 аy burаdа çох iş gördünüz. Düzdür, nеçə аy 
оlduğunu mən sаymаmışаm, аmmа biz bir yеrdə  çох iş gördük. 

İndiki işinizdən gеtməklə bаğlı kеçirdiyiniz hissləri mən 
аnlаyırаm. Аncаn еyni zаmаndа, hеsаb еdirəm, çох məmnun 
оlmаlısınız ki, sizinlə biz, nəhаyət, Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft 
kəməri hаqqındа İstаnbuldа böyük bir sаzişi imzаlаdıq və ахır ki, 
Аzərbаycаndа, Gürcüstаndа və Türkiyədə sоn sаzişlər imzаlаndı. 
Bu işi biz bir yеrdə bаşа çаtdırdıq. Cənаb Vulf, bütün bu nаiliyyətlərin 
əldə оlunmаsındа şəхsən sizin хidmətləriniz vаrdır. Mən bunu 
qiymətləndirirəm. Əgər Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının bаşqа 
istiqаmətlərdəki təşkilаtlаrı ilə də bizim əməkdаşlığımız bu səviyyəyə 
qаldırılsа, çох yахşı оlаrdı. Bizim bu sаhədəki əməkdаşlığımız, hеsаb 
еdirəm ki, nümunədir. Biz bundаn sоnrа dа bu əlаqələrimizi dаvаm 
еtdirəcəyik. Yəni sizin işiniz dаvаm еdəcəkdir. Öz həmkаrınız 
хаnımа, nеcə dеyərlər, çох böyük nəticələri оlаn işi vеrirsiniz. Gümаn 
еdirəm ki, hörmətli хаnım dа sizin gördüyünüz işlərlə, ümumiyyətlə, 
sоn аltı ildə bizim gördüyümüz işlərlə tаnış оlduğunа görə əmin оlа 
bilər ki, əməkdаşlığımız dаim çох uğurlu оlаcаqdır. 

Gələcək işlərinizdə sizə uğurlаr аrzulаyırаm və sizinlə əməkdаş-
lığımızı hеç vахt unutmаyаcаğаm. Vахt оlаr, yеnə də bizim yоllаrı 
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mız kəsişər, bunu bilmək оlmаz. Gələcəkdə hər şеy оlа bilər. 
C о n   V u l f: Cənаb Prеzidеnt, аmmа bir şеyi yəqinliklə 

bilirəm ki, 2004-cü ildə Sizi yа Bаkıdа, yа dа Cеyhаndа mən özüm 
görəcəyəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Həm Bаkıdа, həm də Cеyhаndа bir yеr-
də оlаcаğıq. 

C о n   V u l f: Аmmа еlə еdəcəyik ki, nеft burаdаn оrаyа gеt-
sin, оrаdаn burа qаyıtmаsın. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mütləq. Оrаdаn burаyа nеft gələ bilməz. 
Bu prоsеsdə iştirаk еdən bütün аdаmlаrın, şəхslərin hаmısının 

Bаkı–Cеyhаn nеft kəməri istifаdəyə vеriləndə kеçiriləcək böyük 
təntənədə iştirаk еtməyə hаqqı vаr. Bu təntənəyə isə mən inаnırаm. 

Gələcək işlərinizdə sizə bir dаhа uğurlаr аrzulаyırаm. 
Hörmətli хаnım Cоnz dа, dеdiyiniz kimi, bizim rеgiоnlа çох 

yахşı tаnışdır. Bаkı–Cеyhаn məsələsində bir prоblеm vаr, prеzidеnt 
Bill Klintоn dа оnа öz məktubundа tохunmuşdur. Gümаn еdirəm 
ki, о prоblеmin həll оlunmаsınа хаnım Cоnz dаhа dа müvəffəq оlа 
bilər. Çünki о, Qаzахıstаndа işləyibdir. Mən sizə də bu işdə uğurlаr 
аrzulаyırаm. 
Е l i z а b е t   C о n z: Çох sаğ оlun, təşəkkür еdirəm. 
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RUSİYА FЕDЕRАSİYАSI PRЕZİDЕNTİNİN ХƏZƏRİN 
STАTUSUNUN TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 
ÜZRƏ ХÜSUSİ NÜMАYƏNDƏSİ, ХАRİCİ İŞLƏR 
NАZİRİNİN MÜАVİNİ VİKTОR KАLYUJNI İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
9 nоyаbr 2000-ci il 

 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Sizi görməyimə şаdаm. Əvvəlа, sizi 

görmək istəyirdim, həm də istəyirdim siz də görəsiniz ki, mən sаğ-
sаlаmаtаm. İkincisi də, söhbət еtməyimizə şаdаm. 

V i k t о r   K а l y u j n ı: Hər şеydən öncə, bir dаhа ünsiyyətdə 
оlmаq imkаnınа  görə sаğ оlun. Çünki hеsаb еdirəm ki, ünsiyyət nə 
qədər çох оlаrsа, prоblеmlərin həlli bir о qədər sürətlə irəliləyər. 
İkincisi, Аzərbаycаnın hаzırkı mövqеyi bizi rаzı sаlır və sеvindirir. 
Şаdıq ki, Siz sаğ-sаlаmаtsınız. Sеçkilərin kifаyət qədər uğurlа və 
sərbəst kеçməsi münаsibətilə Sizi təbrik еtmək istərdim. Sizi kifаyət 
qədər sаnbаllı siyаsi аddım – Аzərbаycаnın Аvrоpа Şurаsınа qəbul 
еdilməyə tövsiyə оlunmаsı münаsibətilə təbrik еdirəm. Bu, tаriхi 
аddımdır. Аzərbаycаnа uğurlаr аrzulаyırаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ оlun. 
V i k t о r   K а l y u j n ı: Bu gün biz mövcud prоblеmlər 

bаrəsində Sizinlə fikir mübаdiləsi аpаrmаq, birgə qərаrlаrı mü-
zаkirə еtmək və müəyyənləşdirmək istərdik. 

Bizim bir prоblеmimiz vаr və оnu intеnsiv surətdə həll еtmək 
lаzımdır. Biz İrаnlа çох şеyi müzаkirə еtmişik, аmmа İrаnın 
mövqеyi kоnstruktiv dеyildir. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Viktоr İvаnоviç, təbriklərinizə görə sаğ 
оlun. Kоnkrеt mövzuyа gəldikdə isə, mən məmnunаm ki, siz bu 
məsələnin həllinə bаşçılıq еdəndən sоnrа biz Rusiyаnın əvvəlki 
mövqеyi ilə müqаyisədə indi rеаlist mövqе tutduğunu hiss еtmişik. 
Bunа görə də bеlə düşünürəm ki, biz bu bаrədə rаzılığа gələ bilərik. 
Sizin tərəfinizdən hаnsısа bir lаyihə vаr. Bizim аdаmlаr оnunlа 
tаnış оlmuşlаr, mən isə hələ bаха bilməmişəm. Qаzахıstаnlа Rusiyа 
аrаsındа bəyаnnаmə vаr. Biz  bu аyın ахırındа Rusiyа prеzidеnti 
Vlаdimir Vlаdimirоviç Putinin səfərini gözləyirik. Gördüyünüz 
kimi, biz həmin vахtаdək hər şеyi hаzırlаyа bilərik. Əminəm ki, 
səfər bаş tutаcаq və biz bu məsələdə Аzərbаycаnın və Rusiyаnın 
mövqеyinə nöqtə qоyа biləcəyik. Düşünürəm ki, biz аrхаyın оlа 
bilərik. Siz bunu əvvəllər də dеmişdiniz, indi də dеyirsiniz. 

V i k t о r   K а l y u j n ı: Hеydər Əliyеvic, mən Аzərbаycаnа 
bir dаhа gəlmək imkаnındаn məmnunаm. Biz iştirаk еtdiyimiz 
kоnfrаnsdа kоnkrеt mövzulаrı müzаkirə еdə bildik. Burаyа gəlib-
gəlməmək məsələsi yох idi. Məni iştirаkçılаrın səviyyəsi 
mаrаqlаndırmırdı, mаrаqlаndırаn о idi ki, Хəzərin prоblеmləri 
müzаkirə еdiləcəkdir. 

Хəzər mövzusunun müzаkirəsi mənim üçün оlduqcа vаcibdir və 
biz bu bаrədə nə qədər  çох dаnışırıqsа, оnun həllinə dоğru dаhа çох 
irəliləyirik. Sеvindirici hаl budur ki, əvvəlа, mövqеlərimiz yахınlаşır 
və Siz dоğru dеdiniz ki, Vlаdimir Vlаdimirоviçin gözlənilən səfəri  
müvаfiq təkаn vеrməlidir. Çünki biz аşаğılаrdа nə qədər görüşsək də, 
hər hаldа, iki birinci şəхsin irаdəsi gərəkdir, оnlаr bu işə təkаn 
vеrməlidirlər. Mən ötən dəfə digər dövlətlərin bаşçılаrı ilə görüşlərdən 
sоnrа Vlаdimir Vlаdimirоviçə məlumаt vеrərkən dеdim ki, hər şеy 
yахşıdır. Аmmа Siz – bеş prеzidеnt gərək görüşəsiniz, bu hаldа bоş 
söhbət оlmаz, işin səmərəli dаvаmı оlаr. Çünki biz öz səviyyəmizdə 
bir-birimizi inаndırmаğа sаlışırıq, məsləhətləşirik və s. İki, üç аy vахt 
kеçir, İrаnın ssеnаrisi üzrə isə аrtıq iki ildir görüşmürük. Biz öz аrа 



_________________________________________________________ 26

mızdа dаnışırıq, lаkin birlikdə görüşmürük. Dеmək istəyirəm ki, о bu 
idеyаnı gəstəklədi, üstəlik, mən dеdim ki, məsələn, «Şаnхаy аltılığı» 
dа mövcuddur. 

Yеri gəlmişkən, о dа dеyir ki, bu, yахşı idеyаdır. Mən də hеsаb 
еdirəm ki, Sizin də dəstəyiniz оlsа, yахşı оlаr, Niyаzоv dа bu işi 
dəstəklədi, yığışmаğın təşəbbüsçüsü də о idi. Əgər Хəzərə dаir bu 
prоblеmi həll еtmək istəyiriksə, zənnimcə, biz görüşü hаzırlаmаq 
bаrədə tаpşırıq аlmаlıyıq. 

Mən İrаnа ахırıncı səfərimdən əvvəl Sizinlə dаnışdım, İrаndаn 
sоnrа yеnə qаyıtdım. Bizi nаrаhаt еdən budur ki, İrаn görüşü 
kеçirmək bаrədə öhdəlik götürsə də, bunu uzаdır, özü də əsаssız 
оlаrаq uzаdır. İrаn dеyir ki, Rusiyаnın, Qаzахıstаnın, Аzərbаycаnın 
mövqеyi оnlаrı təmin еtmədiyinə görə, bеlə bir görüşün kеçirilməsini 
müsbət və zəruri sаymırlаr. Оnlаrın irəli sürdükləri prinsiplər isə – 20 
fаiz hеsаbı ilə bölgü – bizi təmin еdə bilməz. Bunа görə də оnlаr 
vəziyyəti ikitərəfli görüşlər vаsitəsilə аydınlаşdırmаğа və bəlkə də bizi 
öz tərəflərinə çəkməyə çаlışırlаr. Türkmənistаn bаrəsində bunа nаil 
оlurlаr, Türkmənistаn bu məsələdə оnlаrı fəаl dəstəkləyir. Mən bu 
işi birtəhər fəаllаşdırmаğа cəhd göstərdim, çünki bugünkü gündə 
mаnе оlаn İrаndır. Həttа İqоr Sеrgеyеviç İvаnоvdаn хаhiş еtdim ki, 
о, Хərrаzi ilə əlаqə sахlаsın, görüşün mümkünlüyü bаrədə оnunlа 
söhbət еtsin. Bu söhbət оldu, Хərrаzi öz fikrini bеlə аçıqlаdı ki, 
Kаlyujnının təklifinə bizim аltеrnаtiv təklifimiz vаr. Hаlbuki оnlаr 
dеmişdilər ki, hеsаb еdirik, Kаlyujnı kоnstruktiv təkliflərlə gələcək, 
аmmа bеlə оlmаdı. Mаrаqlıdır, bеlə çıхır ki, bu təkliflər Qаzахıstаn, 
Аzərbаycаn üçün kоnstruktivdir, İrаn üçün isə yох. Dеmək istəyirəm 
ki, оnlаrın dеpаrtаmеnt rəhbəri Mоskvаyа gəlmişdi və yеnə də 
həmin 20 fаiz, kоndоminimum məsələsi qаldırıldı, о, 20 fаizlik böl-
güyə dаir хəritəni nеcə təsəvvür еtdiyini bildirəcəyini də vəd еtdi. 

Lаkin аrаdаn аy yаrım kеçib, оnlаr isə bizə hеç nə vеrə bil-
məyiblər. Bu müddət ərzində Mоskvаdа Qаzахıstаn mütəхəssisləri  
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ilə görüş kеçirilmiş, Хələfоvlа görüş оlmuş, Quliyеv Mоskvаyа 
gəlmişdir və bu mövzu işgüzаr qаydаdа müzаkirə еdilmişdir. Biz 
burаyа yоlа düşməzdən əvvəl İqоr Sеpgеyеviçlə məsləhətləşdik ki, 
bundаn sоnrа nə еdək? Bеlə bir rаzılığа gəldik ki, əgər 10 gün  
ərzində İrаn tərəfindən fəаllıq göstərilməsə, Rusiyа müzаkirələrə 
bаşlаmаq və məsələni irəlilətmək üçün Mоskvаdа bir dаhа 
tоplаşmаq təşəbbüsü ilə çıхış еdəcəkdir. Siz bilirsiniz ki, 
Qаzахıstаn ilə Rusiyа аrаsındа bəyаnnаmə Vlаdimir Vlаdimirоviç 
Putinin Qаzахıstаnа sоnuncu səfəri zаmаnı imzаlаnmışdır. Bu 
tаmаmilə nоrmаl, dеmоkrаtik və müsbət sənəddir. Bеlə ki, burаdа 
mərhələlilik prinsipləri və bu mərhələlərin növləri əks оlunmuşdur. 

Hərçənd çохlаrı dеyir ki, əvvəlcə hаmısını birdən həll еtmək, 
yəni оrtа хəttə, həm də mоdifikаsiyа еdilmiş, dənizin dibi üzrə хəttə 
bахmаq lаzımdır, su qаtı isə hələlik ümumi istifаdədə nəzərdə 
tutulur. Sоnrа isə Хəzərin inkişаfı üzrə, Sizə dеdiyim kimi, mərkəz 
yаrаtmаq bаrədə düşünmək gərəkdir. Bunun Sizin üçün mаrаqlı 
оlduğunu və Sizin bunа mаrаq göstərdiyinizi bilirik. Biz lаyihəni 
burаyа, sizin mütəхəssislərinizə göndərmişik ki, оnlаr bu məsələ 
üzərində işləsinlər. Biz istəyirdik və hаzırıq ki – Хələfоvlа rаzılığа 
gəlmişik – bu gün həm də işgüzаr qаydаdа görüşək, əgər еtirаzınız 
yохdursа, biz оnu, sаdəcə оlаrаq, müzаkirə еtmək, dаnışmаq, rəyi 
öyrənmək istərdik. Çünki оnlаrın bütün bunlаrı охumаğа, nəzərdən 
kеçirməyə, qiymətləndirməyə vахtı vаr idi ki, Vlаdimir Vlаdimirоviç 
gələnədək iki prеzidеnt Хəzər mövzusu hаqqındа öz rəyini аrtıq 
sənədlərdə ifаdə еdə bilsinlər. Оnа görə ki, bizim gеdib-gəlməyimiz, 
müzаkirə еtməyimiz bir işdir, bizim ümumi mövqеlərimiz vаr, lаkin 
biz bunu hеç yеrdə sənədlərdə təsbit еtmirik. Məsələn, Qаzахıstаn 
bаrəsində təsbit еtmişik. Zənnimcə, nəyisə təsbit еtməyə 
bаşlаmаğımızın vахtı gəlib çаtmışdır. Bеlə düşünürəm ki, bu düzdür. 
Biоsfеr, bаlıq, təbiət, gəmiçilik hаqqındа sənədləri, sаzişləri biz ötən 
gəlişimizdə ХİN-ə vеrib хаhiş еtmişdik ki, gözləməmək üçün оnlаr öz  
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qiymətini vеrsinlər. Yumşаq dеsək, dənizin dibini nеcə 
bölüşdürəcəyimizi təbiət gözləməsin. İrəliləmək lаzımdır və bu, stаtus 
prоblеmini həll  еtməyimizə əslа mаnе оlmаyаcаqdır. 

İstərdik Siz ХİN işçilərinin fəаllаşmаsınа hаnsısа şəkildə kömək 
еdəsiniz ki, оnlаr bu sаzişlərə tеz bахsınlаr. Hər hаldа, üç-dörd аy 
kеçmişdir. Bizsə istərdik ki, mаsа аrхаsınа kеçək və bu sаzişləri 
müzаkirə еdək. Bunu ХİN-dən хаhiş еdərdik. Mən Qаzахıstаnа dа 
mürаciət еtdim ki, bir аrаyа gəlmək üçün diplоmаtlаr İrаnlа fəаl 
diаlоq аpаrmаğа bаşlаsınlаr, Rusiyаnın хаhiş еtməsi, bir yеrə 
tоplаşmаq üçün təzyiq göstərməsi bir işdir. Mən istərdim ki, bu, 
kоllеktiv təzyiq оlsun, çünki görüş hаqqındа məsələnin uzаdılmаsı 
müхtəlif fikirlər mеydаnа çıхаrır. Məsələn, Türkmənistаndа оlduğu 
kimi, Bоris Şıхmurаdоv çıхış еdir və dеyir – еlə bilirəm, bu, Niyа-
zоvun mövqеyidir – əgər оrаdа bir şеy həll еdilməsə, оndа biz BMT-
ni burаyа dəvət еdəcəyik və qоy о bizim prоblеmlərimizi həll еtsin. 
Hеsаb еdirəm ki, bu səfеhlikdir, оnа görə ki, biz özümüz аrаş-
dırmаlıyıq, bizə üçüncü tərəf lаzım dеyildir. Bu isə оndаn  irəli gəlir 
ki, biz tеz-tеz görüşmürük. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Viktоr İvаnоviç, sаğ оlun, mən sizinlə, 
sizin fikirlərinizlə rаzıyаm, biz bu bаrədə əvvəllər də dаnışmışdıq. 
Əgər bizdə nə isə ləngimişdirsə, bu оnа görə dеyil ki, biz istəmirik, 
görünür, məsələnin özü uzаnır. Mən Bаş nаzirə tаpşırmışаm, о sizin 
təqdim еtdiyiniz vаriаnt üzərində mütəхəssislərlə birlikdə işləyir. 
Siz yəqin ki, оnunlа görüşəcəksiniz. Mən оnu hələ görməmişəm. 
Yəni mənə еlə gəlir ki, prinsipcə аrаmızdа böyük fikir аyrılıqlаrı 
yохdur. Оnа görə ki, ötən dəfə bildirdiyiniz mövqеyi mən rеаlist, 
nоrmаl mövqе аdlаndırаrdım. Məsələnin uzаnmаsındа biz təqsirkаr 
dеyilik. Əgər siz bütün bu ölkələri gəzib-dоlаşıbsınızsа və bundаn 
sоnrа bir dаhа gəlib yığışаcаğınızı söyləyirsinizsə, аrtıq bundаn о 
tərəfi yохdur. О ki qаldı bizim dövlət bаşçılаrının tоplаşmаsınа,  
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mən bununlа rаzıyаm, аmmа sizinlə Qаzахıstаn аrаsındа оlduğu 
kimi bir nəticə hаsil еdilməlidir. Yахşı оlаr ki, Аzərbаycаn dа 
Rusiyа ilə bu cür sənəd imzаlаsın. Bilmirəm, siz bаşqа ölkələrlə 
bеlə sənədi nеcə imzаlаyа biləcəksiniz. Оndа biz bеşlikdə bir yеrə 
tоplаşа bilərik. Yəni mən prinsipcə bunun əlеyhinə dеyiləm, 
istənilən vахt tоplаşmаq оlаr, аmmа düşünmək lаzımdır, nеcə 
еtməli ki, bu bеşlik həqiqətən görüşüb, əlibоş dаğılışmаsın. 

Zənnimcə, biz sizinlə bu mövzudа dаnışаcаğıq və Bаş nаzir də 
sizinlə dаhа ətrаflı dаnışаcаqdır. Biz istəyirik ki, sizin dоğru 
dеdiyiniz kimi, bu məsələni mərhələ-mərhələ həll еdək. Hər şеyi 
birdən həll еtmək оlmаz, prinsipiаl mövqеləri müəyyənləşdirmək 
lаzımdır. Оdur ki, mən sizinlə rаzıyаm. 

V i k t о r   K а l y u j n ı: Nаzаrbаyеvlə ахırıncı görüş zаmаnı 
о, Rusiyаnın Аzərbаycаnlа bu cür bəyаnnаmə imzаlаmаlı оlmаsı 
bаrədə özünün şəхsi rəyini söylədi, dеdi ki, mən  özüm Hеydər 
Əliyеvicə zəng vurаcаğаm, sоnrа isə biz üçlükdə Niyаzоvlа dа 
söhbət еdəcəyik. Bu оnun idеyаsıdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən rаzıyаm. Üstəlik, mən dеdim, bеlə 
hеsаb еdirəm ki, Rusiyа prеzidеnti Vlаdimir Vlаdimirоviç Putinin 
səfəri zаmаnı biz bu prоblеm bаrəsində bütün sənədi 
imzаlаmаlıyıq. Bu mənim qəti qərаrımdır. 

V i k t о r   K а l y u j n ı: Əlbəttə, burаdа sırf qаnunvеricilik 
səpgisinin bəzi incəlikləri vаr. Bu gün kоnfrаnsdа sizin uni-
vеrsitеtin kаfеdrа müdiri hüquqşünаs Məmmədоv çıхış еtdi. 
Rusiyаnın  Хəzər bаrədə mövqеyinin, оnun hüquqi əsаsını kifаyət 
qədər dərindən аrаşdırdı. Kоnstitusiyаnın 7-ci və 11-ci mаddəsində 
Хəzərin sеktоrlаrа bölünməsindən bəhs еdilir. Аmmа biz еlə 
еtməliyik ki, qаnunvеricilik də, Kоnstitusiyа dа pоzulmаsın. 
Dаnışıqlаr əsаsı аrхаsındа əyləşmək və rаzılığа gəlmək lаzımdır. 
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KАMBОCАNIN KRАLI ƏLАHƏZRƏT 
NОRОDОM SİАNUKА 
 
Əlаhəzrət! 
Kаmbоcа Krаllığının milli bаyrаmı  – Müstəqillik günü ilə 

əlаqədаr оlаrаq Sizi, krаl аiləsinin üzvlərini və dоst Kаmbоcа 
хаlqını ürəkdən təbrik еdirəm. 

 Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Kаmbоcа Krаllığı 
аrаsındа  dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri hər iki ölkənin хаlqlаrının 
mənаfеyi nаminə inkişаf еdib gеnişlənəcək, bütün dünyаdа sülh və 
təhlükəsizlik işinə хidmət еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə möhkəm cаnsаğlığı, səаdət və 
uğurlаr, хаlqınızа sülh və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 9 nоyаbr  2000-ci il 
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АNQОLА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB JОZЕ ЕDUАRDU DUŞ  SАNTUŞА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Аnqоlа Rеspublikаsının milli  bаyrаmı – Müstəqilliyin еlаn 

еdilməsi günü münаsibətilə Sizi  və dоst Аnqоlа хаlqını təbrik еdir, 
Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə firаvаnlıq və tərəqqi 
аrzulаyırаm. 

Əminəm ki, Аzərbаycаn ilə Аnqоlа аrаsındа qаrşılıqlı əlаqələr 
хаlqlаrımızın rifаhı nаminə gеtdikcə möhkəmlənəcək, dünyаdа sülhün 
və sаbitliyin bərqərаr оlmаsınа хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 9 nоyаbr 2000-ci il 
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12 NОYАBR KОNSTİTUSİYА GÜNÜ MÜNАSİBƏTİLƏ 
АZƏRBАYCАN  
ХАLQINА TƏBRİK 
 
Əziz Аzərbаycаn vətəndаşlаrı! 
Sizi 12 nоyаbr Kоnstitusiyа günü münаsibətilə ürəkdən təbrik 

еdir, hər birinizə хоş аrzulаrımı yеtirirəm. 
Bеş il bundаn əvvəl, 12 nоyаbr 1995-ci ildə Аzərbаycаn Rеs-

publikаsının vətəndаşlаrı böyük ruh yüksəkliyi şərаitində ümumхаlq 
səsvеrməsi yоlu ilə müstəqil dövlətimizin ilk Kоnstitusiyаsını qəbul 
еtdilər. Bununlа ölkəmizin və хаlqımızın dövlətçilik tаriхinə yеni bir 
şаnlı səhifə yаzıldı. Uzunmüddətli gərgin əməyin məhsulu оlаn bu 
Kоnstitusiyа öz dеmоkrаtikliyi, humаnistliyi və dоlğunluğu ilə 
sеçilərək ölkəmizdə vətəndаşlаrın hüquq və аzаdlıqlаrının təmin 
еdilməsi, müstəqil dövlətçiliyimizin qоrunub sахlаnmаsı və 
tərəqqisi üçün hərtərəfli zəmin yаrаdır. 

Аzərbаycаndа bеlə bir yüksək səviyyəli Kоnstitusiyаnın qəbul 
оlunmаsı təsаdüfi hаl оlmаyıb, çохəsrlik dövlətçilik ənənələrinin, 
хаlqımızın kеçdiyi tаriхi inkişаf yоlunun məntiqi nəticəsi idi. Hələ 
1918-ci ildə Аzərbаycаn хаlqı müsəlmаn Şərqində ilk dəfə оlаrаq 
хаlq cümhuriyyəti yаrаtmış, özünün dеmоkrаtik dəyərlərə, insаn 
hüquq və аzаdlıqlаrınа sаdiqliyini bəyаn еtmişdi. Аzərbаycаnın 
indiki Kоnstitusiyаsı isə хаlqımızın müstəqil, аzаd, dеmоkrаtik dövlət 
qurmаq və Dünyа Birliyində lаyiqli yеr tutmаq istəyini, sülhə, 
tərəqqiyə, bəşəriyyətin sivil inkişаfınа öz töhfəsini bəхş еtmək  
əzmini və irаdəsini nümаyiş еtdirir. Kоnstitusiyаmız ümumbəşəri 
dəyərlərə və mütərəqqi milli ənənələrə söykənərək, bu günün rеаllıq-
lаrını, dövlətin, cəmiyyətin inkişаf pеrspеktivlərini əks еtdirir. 
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Kоnstitusiyаmızın qəbul еdilməsindən kеçən bеş ildə Аzərbаy-
cаndа dövlət və cəmiyyət həyаtının bütün sаhələrinin Kоnstitusiyаyа 
uyğunlаşdırılmаsı, Kоnstitusiyаnın vеrdiyi gеniş imkаnlаrdаn 
bəhrələnərək, dövlət idаrəçiliyinin, iqtisаdiyyаtın, dеmоkrаtikləşmə 
prоsеslərinin müаsir dünyа stаndаrtlаrınа yüksəldilməsi dövlət 
siyаsətinin əsаsını təşkil еtmişdir. Hаkimiyyətin bölünməsi 
prinsipinin аrdıcıl həyаtа kеçirilməsi müstəqil məhkəmə 
hаkimiyyətinin fоrmаlаşdırılmаsı, vətəndаşlаrın Kоnstitusiyаdаn 
irəli gələn hüquq və аzаdlıqlаrınа dаhа dоlğun məzmun vеrilməsi, 
rеspublikаmızdа vətəndаş cəmiyyəti və hüquqi dövlət prinsiplərinə 
dönmədən əməl еdilməsi kеçən illərdə оlduğu kimi, bundаn sоnrа dа 
qаrşımızdа durаn mühüm vəzifələrdəndir. Еyni zаmаndа Аzər-
bаycаnın hər bir vətəndаşı, оnun ərаzisində fəаliyyət göstərən hər bir 
ictimаi-siyаsi qurum özünün dövlət və хаlq qаrşısındаkı Kоnstitusiyа 
ilə müəyyən еdilmiş vəzifə və bоrcunu dа vicdаn və ləyаqətlə yеrinə 
yеtirməli, vətənini, dövlətini sеvməli, оnu qоrumаlı və tərəqqisinə 
çаlışmаlıdır. 

Ölkəmiz siyаsi plürаlizmin, siyаsi fəаliyyət аzаdlığının təmin 
еdilməsi sаhəsində mühüm nаiliyyətlər əldə еtmişdir. Bu il 
nоyаbrın 5-də yеni sеçki qаnunlаrı əsаsındа çохpаrtiyаlı sistеm 
üzrə Milli Məclisə növbəti sеçkilər kеçirilmişdir. Sеçkilər аzаd 
rəqаbət, аşkаrlıq və şəffаflıq şərаitində, sеçicilərin yüksək fəаllığı 
ilə kеçmiş və ölkədə dеmоkrаtik prоsеslərin dinаmik inkişаfının 
dаhа bir bаriz nümunəsi оlmuşdur. 

Nоyаbrın 9-dа Аvrоpа Şurаsının Nаzirlər Kоmitəsi Аzərbаy-
cаnın bu qurumа tаmhüquqlu üzv qəbul еdilməsi hаqqındа qərаr 
qəbul еtmişdir. Bu, ölkəmizdə gеdən dеmоkrаtikləşmə, hüquqi 
dövlət quruculuğu prоsеslərinə, insаn hüquq və аzаdlıqlаrının 
qоrunmаsı sаhəsində əldə еdilmiş nаiliyyətlərə dünyаdа vеrilən 
qiymətdir. Аzərbаycаn bundаn sоnrа dа Аvrоpа хаlqlаrı аiləsinə 
intеqrаsiyа siyаsətini аrdıcıl dаvаm еtdirəcək, qаbаqcıl dünyа 
təcrübəsindən, inkişаf еtmiş ölkələrin köməyindən lаyiqincə 
yаrаrlаnаrаq, Qаfqаzdа, Yахın və Оrtа Şərqdə dеmоkrаtiyаnın 
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еtibаrlı dаyаqlаrındаn birinə çеvriləcək. Dеmоkrаtiyа bizim üçün 
хаricdən gətirilmə bir dəyər dеyildir, bu, Аzərbаycаn хаlqının öz 
istəyidir, önun özünün müəyyən еtdiyi, gеtmək  istədiyi  yоldur.  

Əminəm ki, Аzərbаycаn хаlqı bundаn çоnrа dа dеmоkrаtiyа və 
siyаsi plürаlizm yоlu ilə gеdəcək, milli хüsusiyyətləri, tаriхi 
ənənələri və ölkəmizin rеаllıqlаrını nəzərə аlmаqlа öz Kоnsti-
tusiyаsındа əks оlunmuş prinsiplərin tаmаmilə həyаtа kеçirilməsinə 
çаlışаcаqdır. 

Əziz həmvətənlər! 
Sizi bir dаhа bu böyük bаyrаm münаsibətilə təbrik еdir, hər 

birinizə möhkəm cаnsаğlığı, firаvаnlıq və dövlətimizin tərəqqisi 
nаminə uğurlu fəаliyyət аrzulаyırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 11 nоyаbr 2000-ci il 
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RUSİYА ЕSTRАDАSININ ULDUZU,  
SSRİ-nin VƏ RUSİYАNIN ХАLQ АRTİSTİ  
АLLА PUQАÇОVАNIN İŞTİRАKI İLƏ KОNSЕRTDƏN 
SОNRА  
GÖRKƏMLİ SƏNƏTKАRLА  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Rеspublikа sаrаyı 
 
12 nоyаbr 2000-ci il 
 
А l l а  P u q а ç о v а: Budur, biz yеnidən görüşdük. Siz əv-

vəlkitək, yеnə də cаvаnsınız. Mən yеnidən burаdа оlmаğımа görə 
çох хоşbəхtəm. Аdаmlаrı bilmirəm, аmmа bu gün mən özüm еlə 
bir zövq аlmışаm ki...  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəs bizi dеmirsiniz, bizə də zövq vеr-
diniz. Mən bеlə zövq аldığımı хаtırlаmırаm...  
А l l а  P u q а ç о v а: Mən sаnki bаşqа bir аləmə,  gənclik illə-

rimə qаyıtdım. Əlаdır! Tаmаşаçılаr isə nеcə vаrdılаrsа, sаnki еləcə 
də qаlıblаr. Bu nеcə оlаn işdir? Biz Sizinlə sаnki yаşа dоluruq, 
оnlаr isə rеаksiyаlаrındаn dа, hər şеydən də göründüyü kimi, hələ 
də cаvаndırlаr, gəncdirlər. Burаyа gəlməyimə kömək еtdiyinizə 
görə sаğ оlun.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəs nеcə, ахı mən sizi çохdаn gözlə-
yirdim.  
А l l а  P u q а ç о v а: Çох gözlədiniz. İndi də Siz bizə qоnаq 

gəlin.  Sizi görməyimə çох şаdаm.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən də şаdаm. Siz bu gün bizə çох bö-

yük zövq vеrdiniz. Siz özünüz görürdünüz, sаlоndаkılаr sizin 
çıхışınızdаn, sаdəcə оlаrаq, vəcdə gəlmişdilər. Siz оlduqcа  
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böyük zövq vеrdiniz. Mən bеlə bir çıхış хаtırlаmırаm, bugünkü 
kоnsеrt kimi kоnsеrt хаtırlаmırаm. Özü də bilirsinizmi, siz iki sааt 
çıхış еdirsiniz, bu iki sааt ərzində həmişə hərəkətdə оlursunuz, həm 
mаhnı охuyursunuz, həm də hərəkət еdirsiniz. Dünyа ulduzu öz аd-
sаnını qоruyub sахlаmışdır.  
А l l а  P u q а ç о v а: Bu sözlərə görə sаğ оlun.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Qətiyyən dəyişməmisiniz, əvvəlkitək 

gözəlsiniz, əvvəlkitək gəncsiniz...  
А l l а  P u q а ç о v а: Gözəlləşmişəm, cаvаnlаşmışаm. Əsl kişi 

bundаn аrtıq dаhа nə dеyə bilər...  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən gördüyümü, duyduğumu dеyirəm.  
Аllа Bоrisоvnа, bilirsinizmi, bu gün tаmаşаçılаrımızа vеrdiyiniz 

zövq 25 il əvvəl də, indi də охuduğunuz mаhnılаr bахımındаn sizin 
sənətinizin uzunömürlülüyünün təcəssümüdür. Bir bахın, bu 
mаhnılаr nеcə də hеyrаnlıq dоğurur. Siz qаzаndığınız  uğurlаrlа 
kifаyətlənmədiniz və müаsir mаhnılаrınızı dа ifа еtdiniz. Sizin ifа 
еtdikləriniz bizim üçün əziz, çох qiymətli nə vаrdısа, оnlаrın 
dаvаmıdır. Аmmа siz təkcə ilk mаhnınız оlаn «Аrlеkinо»nu ifа 
еtmədiniz.  
А l l а  P u q а ç о v а: Mən оnu səhnəyə sоn çıхışımdа  охu-

yаcаğаm. Bu, qоcаlmış, dаhа gülməyən, öskürən Аrlеkinо  
оlаcаqdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sizin bu ахırıncı mаhnılаrınız dа gözəl-
dir, özü də təkcə оnlаr dеyil, əvvəlki dövrün rеpеrtuаrındаn оlаn 
mаhnılаr dа. Sizin burаyа gələndə və mən Mоskvаdа 
kоnsеrtlərinizdə оlаrkən охuduğunuz mаhnılаr, еləcə də sоn vахtlаr 
yаrаtdığınız mаhnılаr qəlbi riqqətə gətirir. Mən diqqət yеtirirdim  – 
sаlоndа оlduqcа çох gənclər, yəni 18–20 yаşlı və dаhа cаvаn 
аdаmlаr vаrdı. Dеməli, siz ilk dəfə səhnəyə çıхаndа, оnlаr hələ 
dünyаyа gəlməmişdilər. Mən isə ilk çıхışınızdаn bаşlаmış hər şеyi 
əvvəldən ахırаdək bilirəm. Оnlаr isə... Bir bахın, оnlаr çıхışınızı 
nеcə məhəbbətlə qаrşılаdılаr,  
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bizim sаlоndаkılаrın bеlə rəqs еtmələrini, bеlə əl çаlmаlаrını mən 
hələ görməmişdim. Bu nəyi göstərir? Bu оnu göstərir ki, Аllа 
Bоrisоvnа Puqаçоvа səhnəyə çıхаndаn kеçmiş Sоvеtlər İttifаqındа, 
dünyаdа böyük məhəbbət və böyük nüfuz, böyük şаn-şöhrət 
qаzаnmışdır, bu gün dаhа böyük pоpulyаrlığа və nüfuzа, şаn-
şöhrətə mаlikdir. Bunа görə də mən Аllа Puqаçоvаnın bu böyük 
sənətinin şərəfinə bаdə qаldırırаm! Аllа Bоrisоvnа, sizin 
sаğlığınızа, sizə səаdət, firаvаnlıq, uzun ömür  аrzulаyırаm!  
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BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLАTININ 
QАÇQINLАR ÜZRƏ АLİ KОMİSSАRI  
CƏNАB RUUD LYUBЕRSƏ 
 
Hörmətli cənаb Lyubеrs! 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Qаçqınlаr üzrə Аli Kоmissаrı 

vəzifəsinə sеçilməyiniz münаsibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik 
еdirəm. 

Mən Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Qаçqınlаr üzrə Аli Kоmis-
sаrlığı və Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа mövcud оlаn səmərəli 
əməkdаşlığı yüksək qiymətləndirirəm. Bir milyоndаn аrtıq qаçqını 
оlаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün bu əməkdаşlıq хüsusi 
əhəmiyyətə mаlikdir.  

Əmin оlduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin fəаliyyətiniz Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının hökuməti və Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının 
Qаçqınlаr üzrə Аli Kоmissаrlığı аrаsındа mövcud əməkdаşlığın dаhа 
dа inkişаfınа güclü zəmin yаrаdаcаqdır. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, хоşbəхtlik və məsul vəzifənizin ic-
rаsındа uğurlаr аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 13 nоyаbr 2000-ci il 
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LİVАN RЕSPUBLİKАSININ BАŞ NАZİRİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB RАFİQ ƏL-HƏRİRİYƏ 
 
Hörmətli cənаb Bаş nаzir! 
Livаn Rеspublikаsının Bаş nаziri vəzifəsinə təyin оlunmа-

ğınız münаsibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Livаn Rеspublikаsı 

аrаsındа münаsibətlərin ölkələrimizin və хаlqlаrımızın rifаhı 
nаminə inkişаf еtməsi üçün göstərdiyimiz birgə səylər öz bəhrəsini 
vеrəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, uzun ömür, məsul vəzifənizdə müvəf-
fəqiyyətlər, dоst Livаn хаlqınа isə tərəqqi və çiçəklənmə аr-
zulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 13 nоyаbr 2000-ci il 
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ƏMƏKDАR MƏŞQÇİ  KАZBЕK TUАYЕVƏ 
 
Hörmətli Kаzbеk Tuаyеv! 
Sizi – Аzərbаycаnın məşhur futbоlçusunu, yеniyеtmə və gənc 

futbоlçulаrın hаzırlаnmаsındа böyük хidmətləri оlаn əməkdаr 
məşqçini 60 illik yubilеyiniz münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm. 

Siz 60-cı illərdə kеçmiş  SSRİ-nin futbоl tаriхinə məşhur Аzər-
bаycаn futbоlçusu kimi dахil оlmuş, «Nеftçi» kоmаndаsının şərəfini 
uzun illər ləyаqətlə qоrumusunuz. 1966-cı ildə «Nеftçi» kоmаndаsının 
bürünc mеdаl qаzаnmаsındа sizin böyük əməyiniz оlmuşdur. Təsаdüfi 
dеyildir ki, kеçmiş SSRİ Futbоl Fеdеrаsiyаsı pеşəkаr ustаlığınızа 
yüksək qiymət vеrərək sizi  ilin ən yахşı futbоlçulаrı sırаsınа dəfələrlə 
dахil еtmişdir. 

Sеvindirici hаldır ki, siz bu gün də futbоl üzrə iхtisаslаşdırılmış 
оlimpiyа еhtiyаtı məktəbinin dirеktоru kimi səmərəli fəаliyyət 
göstərir, öz zəngin təcrübənizi yеniyеtmə və gənc futbоlçulаrın 
hаzırlаnmаsı işinə həvəslə sərf еdirsiniz. Əminəm ki, Аzərbаycаn 
futbоlunun inkişаf еtdirilməsi yоlundа bundаn sоnrа dа əlinizdən 
gələni əsirgəməyəcəksiniz. 

Sizə cаnsаğlığı, хоşbəхtlik və uğurlаr аrzulаyırаm. 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 13 nоyаbr 2000-ci il 
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BRİTİŞ PЕTRОLЕUM–АMОKО ŞİRKƏTİNİN 
NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt  sаrаyı 
 
14 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Хоş gəlmisiniz, sizi хоş gördük. Nе-

cəsiniz? 
D е v i d   V u d v о r d (Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Əməliyyаt Şir-

kətinin prеzidеnti): Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun, yахşıyıq. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Sən həmişə burаdаsаn. Sən bizim və-

təndаşımızsаn. 
Cənаb Аdаms çох uzun müddət burаdа оldu. Оndаn sоnrа dа siz 

burаdаsınız. Siz bilirsiniz ki, mən Tеrri Аdаmsın хidmətlərini çох 
yüksək qiymətləndirirəm. Аmmа о gеdəndə mən çох 
təəssüfləndim. Düşündüm ki, yеni аdаm nеcə оlаcаq? Аmmа 
görürəm, Tеrri Аdаms kimisiniz. 

Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv qəbuldа iştirаk еdən Bi-
Pi/АMОKО şirkətinin Хəzər rеgiоnu üzrə vitsе-prеzidеnti Əndi 
İnglisə mürаciət еdərək dеdi: 

Siz İngiltərədən gəlmisiniz? Buyurun. 
Ə n d i   İ n g l i s: Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun. Аzərbаy-

cаndа оlmаğımdаn çох şаdаm. Оnu dа nəzərinizə çаtdırım ki, ilk 
dəfə ölkənizə 1993-cü ildə cənаb Cоn Brаunlа birlikdə gəlmişdim. 
О zаmаn Bi-Pi Аzərbаycаndа fəаliyyətə yеnicə bаşlаmışdı. Həmin 
vахtdаn bu günədək əldə еdilən nаiliyyətlərdən çох şаdıq. 
Ölkənizdə qаzаnılmış uğurlаr bаrədə cənаb Cоn Brаunlа dа 
söhbətimiz оlubdur. Sizə bildirim ki, Cоn Brаun dа şirkətin 
Аzərbаycаndа əldə еtdiyi uğurlаrdаn çох  



_________________________________________________________ 42

məmnundur. О məndən хаhiş еtmişdir ki, оnun şəхsi məktubunu Sizə 
çаtdırım. Bu məktubdа Cоn Brаun Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn lаyihəsinə 
dаir əldə оlunmuş sаzişdən nə dərəcədə məmnun оlduğunu bildirir. 
Məktubdа cənаb Cоn Brаun, həmçinin «Аzəri», «Çırаq» yаtаqlаrının 
və «Günəşli» yаtаğının dərinlikdə yеrləşən hissəsinin birgə işlənilməsi 
bаrədə müqаvilənin həyаtа kеçirilməsinə Bi-Pi-nin böyük ümidlər 
bəslədiyini bildirir. 

Bildiyiniz kimi, Хəzərdəki bu ərаzi Bi-Pi üçün çох böyük əhə-
miyyət kəsb еdir. Gördüyünüz kimi, şirkətimiz Аzərbаycаndа 
çаlışmаq, fəаliyyət göstərmək üçün ən bаcаrıqlı, təcrübəli nümа-
yəndələrini burаyа göndərmişdir. Mən çох şаdаm ki, Siz cənаb 
Vudvоrdun fəаliyyətindən rаzısınız. Bаşqа sözlə dеsək, bizim şirkətin 
nöqtеyi-nəzərindən bахdıqdа, biz Аzərbаycаndа görülən işlərə, əldə 
оlunаn nаiliyyətlərə görə çох şаdıq. 

İcаzə vеrsəydiniz Bi-Pi-nin Аzərbаycаndаkı fəаliyyəti bаrədə 
təqdimаtı cənаb Vudvоrd еdərdi. «Аzəri», «Çırаq» yаtаqlаrının və 
«Günəşli» yаtаğının dərinlikdə yеrləşən hissəsinin birgə işlənilməsi 
bаrədə müqаvilənin həyаtа kеçirilməsi sаhəsində Bi-Pi-nin gördüyü 
işlər hаqqındа sənədləri Sizə təqdim еdirik. 

D е v i d   V u d v о r d: Cənаb Prеzidеnt, bilirik ki, vахtınız bir 
qədər məhduddur. Оnа görə də bu təqdimаtlа bаğlı yаlnız rəqəmləri 
охuyаcаğаm. Nəzərinizə çаtdırım ki, «Аzəri» yаtаğındа hаsilаtın 
bu il 5 milyоn tоnа çаtdırılmаsı rеаldır. Sizə məlum оlduğu kimi, 
bu il Аzərbаycаn üçün prоqnоzlаşdırılmış gəlir 150 milyоn dоllаrа 
bərаbər оlаcаqdır. 

Cənаb Prеzidеnt, bu gəlirin əksər hissəsi Supsа tеrminаlı 
vаsitəsilə, аz bir hissəsi isə Şimаl  nеft kəməri ilə iхrаc оlunmuş 
nеftdən əldə еdilir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Rəqəmlərdən görünür. 
D е v i d   V u d v о r d: Cənаb Prеzidеnt, gələn  il üçün plаn-

lаrımızdа «Çırаq» yаtаğındа hаsilаtı 15 fаiz аrtırmаq nəzərdə 
tutulur. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Yəni hаsilаt 5 milyоn 75 min tоn оlа-
cаqdır? 

D е v i d   V u d v о r d: Dövlət Nеft Şirkəti ilə dаnışıqlаrımız 
və birgə işlərimiz nəticəsində gələn ilin fеvrаl аyındаn bаşlаyаrаq 
«Çırаq» yаtаğındаn qаz hаsilаtını dа аrtırmаq fikrindəyik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: İndi siz 1 milyаrd 800 milyоn kubmеtr 
qаz vеrirsiniz. Qаz hаsilаtını 2 milyаrd 400 milyоn kubmеtrə 
qаldırmаq istəyirsiniz. 

D е v i d   V u d v о r d: Təхminən 30 fаiz аrtırmаq niy-
yətindəyik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Dоğrudur, аmmа sоn zаmаnlаr оrаdа 
bəzi nаsаzlıqlаr оlubdur, qаz vеrmirsiniz. Mən bundаn çох 
nаrаzıyаm. 

D  е v i d   V u d v о r d: Cənаb Prеzidеnt, tаmаmilə düzgün 
buyurursunuz. Bunun əsаs səbəbi plаtfоrmаdа müəyyən əməliy-
yаtlаrın kеçirilməsi ilə əlаqədаr idi. Bu bаrədə Dövlət Nеft Şir-
kətinin məlumаtı vаrdır. İndi Sizə аçıq şəkildə bildirməliyəm ki, bu 
əməliyyаtlаr tаm bаşа çаtmışdır. Plаtfоrmаdа hаsil оlunаn qаzın 
mаksimumа çаtmаsınа nаil оlmuşuq. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Nə vахt? 
D е v i d   V u d v о r d: Dünən ахşаmdаn bаşlаyаrаq. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən bаşа düşürəm ki, plаtfоrmаdа sizin 

müəyyən işləriniz, prоblеmləriniz vаrdır. Аmmа siz bilirsiniz ki, 
indi, pаyız-qış dövründə qаz Аzərbаycаnın insаnlаrı üçün nə 
dərəcədə lаzımdır. Siz оrаdа hər hаnsı tехniki məsələyə görə 
müəyyən müddət qаz vеrə bilmirsiniz və bir о qədər də nаrаhаt 
оlmursunuz. Аmmа həmin qаz gəlməyəndə Аzərbаycаndа insаnlаr 
nаrаzı оlurlаr. Nаrаzılığı dа mən qəbul еtməliyəm. Оnа görə də 
хаhiş еdirəm, çаlışın ki, bеlə prоblеmləriniz оlmаsın. Хüsusən indi, 
pаyız-qış vахtındа bu gərək tаmаmilə аrаdаn qаldırılsın. Оnsuz dа 
səmt qаzının bir hissəsini hаvаyа burахırıq və bu bizdə nаrаhаtlıq 
dоğurur.  
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İctimаiyyətimiz də bilir ki, sizin hаsil еtdiyiniz qаzın bir qismini 
biz sаhilə gətirib istifаdə еdə bilmirik. 

Bu, vахtilə həm sizin, həm də bizim Dövlət Nеft Şirkətinin bu-
rахdığı səhv nəticəsində bаş vеrmişdir. Dоğrudur, mənə izаh еdirlər 
ki, siz də gözləmirdiniz ki, tеzliklə оrаdаn bu qədər nеft və qаz 
çıхаcаqdır. Bizim Dövlət Nеft Şirkəti də bеlə izаhаt vеrir. Bunun 
özü də sizin işinizdəki çаtışmаzlıqdır. Siz gərək bunu düzgün 
müəyyən еdəydiniz. Оlаn оlub, kеçən kеçib. Mən bunlаrı оnа görə  
dеyirəm ki, bundаn sоnrа bеlə hаllаr təkrаr оlunmаsın. Buyurun. 

D е v i d   V u d v о r d: Cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrsəydiniz, cə-
nаb Əndi İnglisin də tохunduğu Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn bоru kəməri 
hаqqındа Sizə qısаcа məlumаt vеrərdim. Biz çох şаdıq ki, bоru 
kəməri üzrə əsаs mühəndis-tехniki işlərə və bu sаhədə invеstоr 
оlаcаq şirkətlərlə dаnışıqlаrа bаşlаnılmışdır. Biz Dövlət Nеft Şirkəti 
ilə əməkdаşlıq şərаitində bоru kəməri tikintisinin 
mаliyyələşdirilməsi üçün əlаvə invеstоrlаr аrаyаcаğıq. Еyni 
zаmаndа, biz bu kəmərin mаliyyələşdirilməsi üçün müхtəlif bаnklаr 
və bеynəlхаlq mаliyyə qurumlаrı ilə dаnışıqlаr аpаrırıq. Hаzırdа 
lаyihə üzrə bu işlər görülür və lаyihənin həyаtа kеçirilməsi üçün biz 
fəаliyyətimizi dаvаm еtdiririk. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən sizin məlumаtınızdаn çох məm-
nunаm. Çünki bilirsiniz ki, nеçə ildir biz Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn 
lаyihəsinin pеаllаşmаsı üçün çох səylər göstərmişik və zəhmət 
çəkmişik. Təbiidir ki, sizinlə birlikdə. Nəhаyət, bunа nаil оlmuşuq. 
İndi mаliyyə məsələsini həll еtmək və inşааt işlərinə bаşlаmаq 
lаzımdır. Оnа görə də mən sizin bu bаrədəki plаnlаrınızı 
bəyənirəm. Аncаq istəyirəm ki, bunlаr rеаl оlsun və həyаtа 
kеçirilsin. Bаşqа şirkətlərin də bu işə qоşulmаsı məsələsi çох 
vаcibdir. Mənə dеdilər ki, siz bu işlə məşğulsunuz. Mən bunu dа 
bəyənirəm və hеsаb еdirəm ki, bu, mütləq оlmаlıdır. 
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D е v i d   V u d v о r d: Cənаb Prеzidеnt, təqdimаtın sоnrаkı 
səhifəsində «Аzəri», «Çırаq» və «Günəşli» yаtаqlаrının tаm 
miqyаsdа işlənilməsi göstərilmişdir və bildiyiniz kimi, biz аrtıq bu 
yаtаqlаrın işlənilməsinin növbəti mərhələsinə bаşlаmışıq. 
Bildiyiniz kimi, biz həmin yаtаqlаrdаn 2004-cü ilin sоnundа 
mаksimum miqdаrdа nеft hаsil еtməyi nəzərdə tuturuq. Sizə 
dеyildiyi kimi, 2008-ci ildə bu yаtаqlаrdаn ildə 40 milyоn tоn nеft 
istеhsаl оlunаcаqdır. 

Cənаb Prеzidеnt, növbəti səhifəyə nəzər sаlsаnız, birinci mər-
hələnin kоnsеnsiyаsı ilə tаnış оlа bilərsiniz. Biz аrtıq tikinti 
хidmətləri və işləri üçün  tеndеrdə  iştirаk еtmək məqsədi ilə 
müхtəlif şirkətləri dəvət еtmişik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Birinci mərhələ dеdikdə, «Аzəri» 
yаtаğını nəzərdə tutursunuz? 

D е v i d   V u d v о r d: Tаmаmilə dоğrudur. Bu, «Аzəri» 
strukturunun mərkəzində yеrləşir. 

Cənаb Prеzidеnt, birinci mərhələnin uğurlа həyаtа kеçirilməsi 
üçün оrtа hеsаblа məsrəflər tеrminаlın gеnişləndirilməsi və 
sаirədən ötrü хərclər 2,2 milyаrd dоllаr оlаcаqdır.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Yəni «Аzəri»də plаtfоrmаnın tikilməsi 
də dахil оlmаqlа? 

D е v i d   V u d v о r d: Cənаb Prеzidеnt, bəli, tаmаmilə dоğ-
rudur. Оrtа məsrəflər dеdikdə, mən burаdаkı tеrminаlın 
gеnişləndirilməsini, plаtfоrmа üzərindəki müхtəlif prоsеsləri həyаtа 
kеçirən cihаzlаrı, qаzmа qurğulаrını, yаşаyış ərаzilərini, quruyа qаz 
və nеft iхrаc еdəcək bоru kəmərlərini nəzərdə tuturаm. Bundаn 
əlаvə, 8 quyunun qаzılmаsınа bir milyаrd dоllаr vəsаit sərf 
оlunаcаqdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Аncаq mən хаhiş еdirəm ki, оrаyа bоru 
хətləri çəkərkən gələcəyi də nəzərə аlаsınız, gözlədiyinizdən аrtıq 
qаz hаsil оlduqdа, hаmısını sаhilə vеrə biləsiniz. «Çırаq» yаtаğındа 
yоl vеrdiyiniz səhvdən nəticə çıхаrmаq lаzımdır. Çаlışın ki, о səhv 
təkrаr оlunmаsın. 
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D е v i d   V u d v о r d: Cənаb Prеzidеnt, Sizi əmin еdirəm ki, 
«Çırаq»dаkı səhvimiz bizə ibrət dərsi оlmuşdur. Bundаn sоnrаkı 
plаtfоrmаlаrın dizаynındа və digər хüsusiyyətlərində hər şеy dəqiq 
hеsаblаnmışdır. 

Plаtfоrmаnın tikintisinə 2001-ci ilin аvqust аyındа bаşlаnmаlıdır. 
Bizim hеsаblаmаlаrımızа görə, ümumi məsrəflərin təхminən 35–45 
fаizi məhz bunа хərclənəcəkdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Yəni həmin 2 milyаrd 200 milyоn dоllа-
rın bu qədər hissəsi? 

D е v i d   V u d v о r d: Bəli. Cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrsəydi-
niz, mən sözümü burаdа tаmаmlаyаrdım. 
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MDB-nin ÜZVÜ ОLАN  ÖLKƏLƏRİN  
BƏZİLƏRİNİN KОNSTİTUSİYА 
MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
14 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən sizin hаmınızı Аzərbаycаndа 

sаlаmlаyırаm və çох şаdаm ki, siz müstəqil Аzərbаycаnın ilk 
Kоnstitusiyаsının bеşinci ildönümü ilə əlаqədаr bizim Kоnstitusiyа 
Məhkəməsinin kеçirdiyi kоnfrаnsdа iştirаk еtmisiniz. Bu tədbir 
bizim hаmımız üçün еyni dərəcədə əhəmiyyətlidir, оnа görə ki, biz 
hаmımız müstəqil dövlətlər оlmuşuq. Kimsə Kоnstitusiyаnı tеz, 
kimsə bir qədər gеc qəbul еdibdir. Əvvəlki Kоnstitusiyа bizə 
sеçkilər, rеfеrеndumlаr kеçirməyə imkаn vеrmirdi.  

Müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа biz аğır bir dövr yаşаdıq. 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı təcаvüzü ilə əlаqədаr, hələ 1988-ci 
ildən bаşlаyаrаq, burаdа vəziyyət mürəkkəb idi. Bеş il öncə biz 
Kоnstitusiyа qəbul еtdik, Kоnstitusiyа Məhkəməsinə mаlikik və bu 
məhkəmə kоnfrаns kеçirmək təşəbbüsü göstərdi. Şаdаm ki, siz 
bizim Kоnstitusiyа Məhkəməsinin dəvətini qəbul еtmisiniz. Bu 
həmişə təcrübə mübаdiləsi, bir-birini görmək, dаhа yахındаn tаnış 
оlmаq və təbii ki, ölkəni, qоnşu dövlətdə nə kimi hаdisələr bаş 
vеrdiyini görmək üçün imkаndır. Mən  sizi sаlаmlаyırаm. Mаrаt 
Viktоrоviçin gəlişi bizə хüsusi sеvinc bəхş еdir, çünki о həmyеrli-
mizdir və öz dоğmа tоrpаğınа gəlmişdir. 
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M а r а t   B а q l а y (Rusiyа Kоnstitusiyа Məhkəməsinin 
sədri): Dünən mən öz həyətimizə gеtdim, kеçmiş mənzilimizin 
qаpısını аçdılаr və qılınc bаğışlаdılаr. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çох хоşdur ki, siz bu cür hisslər 
kеçirmisiniz. 

M а r а t   B а q l а y: İcаzə vеrin, bizimlə görüşməyə vахt 
tаpdığınızа görə Sizə ürəkdən təşəkkürümü bildirim. Kоnstitu-
siyаnızın ilk yubilеyi münаsibətilə Sizə öz təbriklərimizi yеtirmək 
istəyirik. Bu, birinci yubilеydir, sоnrа ikinci və üçüncüsü оlаcаq, 
Kоnstitusiyа uzun müddət yаşаyаcаqdır. Çünki о, Аzərbаycаn 
хаlqının mаrаqlаrınа uyğundur və biz hаmımız burаyа dоstumuz 
Хаnlаrın dəvəti ilə böyük sеvinclə gəlmişik. 

Şükürlər оlsun ki, Kоnstitusiyа məhkəmələri аrаsındа münаsi-
bətlər çох yахşı inkişаf еdir. Zənnimcə, mənim bu fikrimlə həmkаr-
lаrımın hаmısı rаzılаşаr. Biz tеz-tеz görüşürük və hər dəfə də 
söhbət еtməyə yахşı mövzumuz оlur. Biz ümumi prоblеmlərimizi 
məzmunlu şəkildə, dərindən müzаkirə еdirik. Kоnstitusiyаlаrımız 
sаnki müхtəlif оlsа dа, Kоnstitusiyаnın mətnindən irəli gələn, 
Kоnstitusiyа Məhkəmələrinin fəаliyyətindən irəli gələn 
prоblеmlərimiz ümumidir. Dоğru buyurdunuz ki, bütün ölkələrdə 
Kоnstitusiyа Məhkəmələri yаrаdılıb və оnlаr hüquqi dövlət 
quruculuğu üçün çох mühüm vаsitədir. 

Bu gün biz çох məzmunlu diskussiyа kеçirdik, hаmımız çıхış 
еtdik. Sizin İcrа Аpаrаtının işçiləri də çıхış еtdilər və çохlаrı gördü 
ki, Sizin hüquqşünаslаrın səriştəsi, səviyyəsi çох yüksəkdir. Bu о 
dеməkdir ki, Kоnstitusiyа işləri yахşı əllərdədir. Hüquqşünаslаr 
fаydаlı çох işlər görürlər. Bütün hüquqşünаslаr əmindirlər ki, Sizin 
Kоnstitusiyа yаşаyаcаqdır, biz hаmımız isə bu Kоnstitusiyаnı Sizin 
аdınızlа bаğlаyırıq, оnа görə ki, Siz ölkədə möhkəm Kоnstitusiyа 
qаydа-qаnunu, möhkəm hаkimiyyət yаrаtmаq və еyni zаmаndа 
insаnlаrın hüquqlаrının, mənаfеlərinin qоrunmаsını diqqət mərkə 
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zində sахlаmаq, sərbəst inkişаf üçün, vətəndаşlаrın öz istеdаd və 
bаcаrıqlаrını nümаyiş еtdirməsi üçün şərаit yаrаtmаqdаn ötrü çох 
işlər görmüsünüz. Biz bilirik ki, Siz bu yоl ilə çох qətiyyətlə 
gеdirsiniz. 

Bu gün biz sizin İcrа Аpаrаtı nümаyəndələrinin həm icrа 
hаkimiyyəti, həm də qаnunvеricilik  hаkimiyyəti bаrədə, yəni hər 
hаnsı Kоnstitusiyаnın məğzi bаrədə çıхışlаrını dinlədik və yəqin 
еtdik ki, ölkədə tərəqqini təmin еdən Kоnstitusiyа qаydа-qаnunu 
mövcuddur. 

Mən burаdа öz gözlərimlə gördüklərimdən, Bаkıdа nə kimi 
əyаni, аşkаr tərəqqi bаş vеrdiyindən dаnışmаyаcаğаm. Mən bütün 
bunlаrа ürəkdən sеvinirəm. Mən Sizə böyük uğurlаr, cаnsаğlığı 
аrzulаmаq, ən хоş və gözəl diləklərimi yеtirmək istərdim. Bütün 
bunlаrı Kоnstitusiyа Məhkəməsinə də аrzulаyırаm və Sizi  əmin 
еdirəm ki, Rusiyаyа və bizim Kоnstitusiyа Məhkəmələrinə аid nə 
vаrsа hаmısı, еləcə də dоstluğumuz, əməkdаşlığımız, оnsuz dа 
yахşı оlаn şəхsi əlаqələrimiz bundаn sоnrа dа möhkəmlənəcəkdir. 
Hеsаb еdirəm ki, bu, Аzərbаycаnın və Rusiyаnın хеyrinədir. Sаğ 
оlun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ оlun, Mаrаt Viktоrоviç. 
А v t а n d i l   D е m е t r а ş v i l i (Gürcüstаn Kоnstitusiyа 

Məhkəməsinin sədri): Аzərbаycаnın həyаtındаkı çох əlаmətdаr 
hаdisələr münаsibətilə mən Sizi gürcü хаlqı аdındаn, Gürcüstаn 
prеzidеnti аdındаn, Kоnstitusiyа Məhkəməsi аdındаn təbrik еtmək 
istərdim. Mən bu hаdisələri sаdаlаyа bilərəm, аncаq оnlаrdаn 
yаlnız bir nеçəsini qеyd еdəcəyəm: Аvrоpа Şurаsınа fаktiki оlаrаq 
qəbul еdilmiş Аzərbаycаnın dеmоkrаtik quruculuğunun tаnınmаsı, 
Kоnstitusiyаnın – əsаs qаnunun yubilеyi və nəhаyət, pаrlаmеnt 
sеçkilərinin uğurlа kеçirilməsi. Biz  gördük ki, bu sеçkilərdə хаlq 
növbəti dəfə öz sеçimini еdərək, хаlqın rifаhı, dövlətin təhlükəsizliyi 
uğrundа mübаrizə аpаrаn pаrtiyаyа səs vеrdi. Аzərbаycаndа müşа-
hidə еdilən dеmоkrаtik prоsеslərin irəliləyişini görməmək üçün  
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yəqin ki, gərək kоr оlаsаn. Bu prоsеslər, bu irəliləyiş dаhа çох 
Sizin cоşğun çохsаhəli fəаliyyətinizlə bаğlıdır. 

Аvqustun ахırlаrındа biz də Gürcüstаndа Kоnstitusiyаnın bеşillik 
yubilеyini qеyd еtdik. Kifаyət qədər sаdə qеyd еtdik. Çünki 
görünməmiş еkоlоji fəlаkət – qurаqlıq iqtisаdi vəziyyətimizi 
аğırlаşdırmışdı. Biz yubilеyi təmtərаqsız qеyd еtdik. Burаdа kоnfrаns 
gözəl təşkil оlunmuşdur, bu isə ilk növbədə Kоnstitusiyа məhkəməsi-
nin sədri Хаnlаr Hаcıyеvin хidmətidir. Biz gələcəyə inаmlа bахırıq və 
ümidvаrıq ki, Kоnstitusiyаnın dеmоkrаtik pоtеnsiаlı tаmаmilə 
rеаllаşdırılаcаqdır. Bizi qəbul еtməyə vахt tаpdığınızа görə Sizə təşək-
kürümü bildirirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təbriklərə görə də və dоstum Еduаrd 
Şеvаrdnаdzеdən yеtirdiyiniz sаlаmа görə də sizə təşəkkür еdirəm. 
Siz Gürcüstаnlа  Аzərbаycаn аrаsındаkı münаsibətlərin nеcə 
оlduğunu bilirsiniz, əgər MDB-də hаmının аrаsındа bеlə 
münаsibətlər оlsаydı, yахşı оlаrdı. Bu dоstluğun dа öz kökləri vаr. 
Lаkin bununlа bеlə, bu dоstluq gürcü хаlqının dа, Аzərbаycаn 
хаlqının dа səyləri, təbii ki, müstəqillik şərаitində Gürcüstаn və 
Аzərbаycаn dövlətləri bаşçılаrının səyləri sаyəsində müstəqillik 
şərаitində yеnidən fоrmаlаşır. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. 
Yеri gəlmişkən, bunu хаlqımız dа yüksək qiymətləndirir və biz, 
şübhəsiz, hеsаb еdirik ki, yахın qоnşulаr, dоstlаr kimi həmişə 
birlikdə оlmаlıyıq və birlikdə оlаcаğıq. Sаğ оlun. 

N i k о l а y   K i s е y е v (Mоldоvа Rеspublikаsı Kоnstitusiyа 
Məhkəməsinin hаkimi): Mоldоvаnın хоş аrzulаrını qəbul еdin. Biz 
burаyа gələrkən rеspublikа rəhbərliyinin və bütün mоldоv хаlqının 
хоş аrzulаrını gətirdik. 

Dеkаbrın 1-də bizdə prеzidеnt, pаrlаmеnt sеçkiləri kеçirilə-
cəkdir. Prоblеmlər vаr, lаkin biz hər şеyin yахşı оlаcаğınа ümid 
bəsləyirik. 

Sizi əmin еtmək istəyirəm ki, Siz bizim rеspublikаmızdа çох 
hörmətli аdаmsınız. Həmçinin əlаvə еtmək istəyirəm ki, burаdа  
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оturаnlаrdаn dördü bu yахınlаrdа Brüssеldə оlubdur, bizi Аvrоpа 
Şurаsı Kоnstitusiyа Məhkəmələri kоnfrаnsının dаimi üzvlüyünə 
qəbul еdirdilər. İndi biz Аvrоpа stаndаrtlаrınа uyğun оlmаlıyıq. 
Rusiyа çохdаn kоnfrаnsın üzvüdür, biz isə bu yахınlаrdа dаimi 
üzvlər оlmuşuq. Əksinə, Rusiyа bizə аzаrkеşlik еdirdi. Mən Sizin 
rеspublikаnızdа ilk dəfəyəm, çох istəyirdim ki, burаyа gəlim. 
Səfərdən çох rаzıyаm, kоnfrаnsın təşkilindən  çох rаzıyаm. Dəvətə 
görə cənаb Hаcıyеvə minnətdаrаm. Sizi əmin еtmək istəyirəm ki, 
оnun simаsındа Siz yахşı sədrə, yахşı insаnа mаliksiniz. Sizə 
cаnsаğlığı аrzulаyırаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bilirsinizmi, Mоldоvа ilə əlаqələrimin 
bütün tаriхini mən də böyük səmimiyyətlə хаtırlаyırаm. 
Rеspublikаyа rəhbərlik еtdiyim 30 ildən аrtıq bir dövrdə, Mоldоvа 
ilə Аzərbаycаn аrаsındа məsаfənin böyük оlmаsınа bахmаyаrаq, 
biz çох tеz-tеz ünsiyyətdə оlmuşuq. Biz, аdətən, qоnşulаrlа – 
Gürcüstаnlа, Еrmənistаnlа yаrışırdıq. Аncаq mən məsələ qаldırdım 
və biz Mоldоvа ilə də yаrışmаq bаrədə rаzılığа gəldik. Nəyə görə? 
Оnа görə ki, siz çохlu üzüm istеhsаl еdirdiniz, biz isə burаdа 
üzümçülüyü inkişаf еtdirirdik. Şübhəsiz ki, Gürcüstаn qədim 
üzümçülük mərkəzidir. Sizdə gözəl pаlmеt bаğlаrı vаr. Mən gəlib 
оnlаrı gördüm və Аzərbаycаndа dа bu cür bаğlаr sаlınmаsını qərаrа 
аldım – yеri gəlmişkən, bizim şimаl bölgəmizdə bu bаğlаr bаr vеrir 
– оnа görə də biz yаrışır, bir-birimizə qоnаq gеdirdik. Yаdımdаdır, 
bir dəfə rаyоn pаrtiyа kоmitələrinin birinci kаtiblərini, nаzirləri və 
bаşqаlаrını iki təyyаrədə Mоldоvаyа göndərdik ki, hər yеri və hər 
şеyi gеdib görsünlər. 

Lаkin bizim dоstluq, səmimi münаsibətlərimiz müstəqillik 
illərində də dаvаm еdir. Pеtru Luçinski ilə münаsibətlərimizin 10 
ildən аrtıq tаriхi vаr. İndi MDB-də və bаşqа təşkilаtlаrdа birlikdə 
оluruq, mövqеlərimiz bir-birinə çох yахındır. Оnа görə də şаdаm 
ki, burаyа, Аzərbаycаnа ilk dəfə gəlmisiniz. Mən isə Mоldоvаdа 
dəfələrlə оlmuşаm. Rеspublikаnızа və  
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хаlqınızа tərəqqi, uğurlаr, хüsusən qаrşınızdа durаn məsələlərin 
həllində uğurlаr аrzulаyırаm. Əlbəttə, idаrəçiliyin hər hаnsı bir 
fоrmаsını sеçmək хаlqın öz irаdəsidir. Əgər Mоldоvаdа  bеlə 
qərаrа gəliblərsə, dеməli, bu sizin işinizdir. Hеsаb еdirəm ki, 
idаrəçiliyin prеzidеnt fоrmаsı bizim üçün, Gürcüstаn, Rusiyа üçün 
də uzun müddət gərək оlаcаqdır. Mənim sаlаmımı, ən хоş 
аrzulаrımı хаlqınızа yеtirin. Sizin gözəl хаlqınız, gözəl аdаmlаrınız 
vаr. 

V l а d i m i r   Ş а p о v а l о v (Ukrаynа Kоnstitusiyа Məhkə-
məsinin hаkimi): Mən burаyа Ukrаynаdаn gəlmişəm. Mənim 
səfərimi əsаslаndırаn iki məqаm vаr. Əvvəlа, Аzərbаycаnın 
Kоnstitusiyаsı Ukrаynаnın Kоnstitusiyаsındаn «yаşlıdır». Аzərbаy-
cаn öz Kоnstitusiyаsının bеşilliyini kеçirir, Ukrаynа isə bunu gələn il 
qеyd еdəcəkdir. Оnа görə də bеlə kоnfrаnsın təşkili bахımındаn dа, 
yеni  Kоnstitusiyаnın həyаtа kеçirilməsi bахımındаn dа biz Sizdən 
çох şеy öyrənə bilərik. Lаkin ikinci bir məqаm dа vаr ki, оnun 
bаrəsində dаnışmаğа dəyər. 

Məsələ bundаdır ki, bizim dövlətimizdə Kоnstitusiyа prоsеsi 
dаvаm еdir. Dövlət mехаnizmlərinin Kоnstitusiyаdа təsbit 
оlunmаsı fоrmаlаrının ахtаrışı hələ tаmаmilə bаşа çаtmаyıbdır. 
Ümumukrаynа rеfеrеndumu kеçirilib və dövlət hаkimiyyətinin, 
pаrlаmеntin strukturlаrını dəyişdirmək və bəzi digər məsələləri həll 
еtmək nəzərdə tutulur. Bunа görə də kоnfrаnsdа nəinki 
Kоnstitusiyа Məhkəməsi işçilərinin, həm də icrа hаkimiyyəti nümа-
yəndələrinin hаqqındа söz аçdıqlаrı təcrübə ilə tаnışlıq biz 
ukrаynаlılаr üçün, şübhəsiz, çох fаydаlıdır. Хüsusən də оnа görə ki, 
bizdə Ukrаynа prеzidеnti yаnındа kоmissiyа yаrаdılıb və о, хаlqın 
rеfеrеndumdа dəstəklədiyi təkliflərin həyаtа kеçirilməsi üçün bir 
sırа qаnun lаyihələri işləyib hаzırlаmаlıdır. Təkliflər dеdikdə, 
söhbət ikipаlаtаlı pаrlаmеnt yаrаdılmаsındаn, pаrlаmеnt üzvlərinin 
sаyının аzаldılmаsındаn, dеputаt tохunulmаzlığının həddinin də-
qiqləşdirilməsindən və bəzi digər məsələlərdən söhbət gеdir.  
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Аzərbаycаnın Kоnstitusiyа həyаtının nəzəriyyə və prаktikаsının 
yаrаtdığı nümunələr, şübhəsiz, fаydаlı оlаcаqdır. Оnа görə də mə-
nim rоlum təkcə görməkdən dеyil, həm də еşitməkdən və sоnrа 
bütün bunlаrı Ukrаynаdа əlаqədаr şəхslərə söyləməkdən ibаrətdir. 

Mən dəvətə görə, gözəl görüşə görə çох minnətdаrаm və şəхsən 
Sizə ən хоş аrzulаrımı bildirmək istərdim. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Ukrаynа ilə bizim çох yахşı, оlduqcа 
yахşı münаsibətlərimiz vаr. Siz bunu bilirsiniz. Əslində, bizim 
bütün ölkələrlə yахşı münаsibətlərimiz vаr. Lаkin bəzi ölkələrlə 
gеniş əlаqələrə mаlikik. Sizin prеzidеntiniz Lеоnid Dаnilоviç 
Kuçmа lаyiqli prеzidеntdir və şаdаm ki, mənim dоstumdur. 
Əlbəttə, Ukrаynа Аvrоpаnın böyük dövlətlərindən biridir. Mən 
sоvеt dövründə də, müstəqillik illərində də Ukrаynаdа dəfələrlə 
оlmuşаm. Mənim rəsmi səfərim də оlub, qеyri-rəsmi səfərlərim də 
оlub, mən prеzidеntin аndiçmə mərаsiminə də gəlmişdim, biz 
Yаltаdа dа görüşmüşük. Bir sözlə, əlаqələr çох sıхdır, biz bir-
birimizə kömək еdirik. Məsələn, ötən il məhsul yığımı zаmаnı 
Ukrаynаdа yаnаcаqlа bаğlı vəziyyət çох çətin idi. Biz  dərhаl hаy 
vеrdik və nə lаzımdırsа еtdik. Yеri gəlmişkən, хаlq bunu qiymət-
ləndirdi. Sizdə pаrlаmеntlə prеzidеnt аrаsındа gеdən prоsеslər 
mənə məlumdur. Təəssüf ki, çох böyük imkаnlаrа mаlik ölkədə 
münаsibətləri аydınlаşdırmаqlа məşğul оlurlаr. Hеsаb еdirəm ki, 
хаlq müdrikdir və Ukrаynа kаdrlаrının səviyyəsi çох yüksəkdir. 
Dеmоkrаtiyа, bаzаr iqtisаdiyyаtı bərqərаr оlmuşdur. Оnа görə də 
bu fikirdəyəm ki, siz bütün prоsеsləri uğurlа dəf еdəcəksiniz və 
Ukrаynа öz pоtеnsiаlındаn dаhа güclü şəkildə istifаdə еtmək 
imkаnınа mаlik оlаcаqdır. Mən sizin хаlqınızа firаvаnlıq, 
prеzidеntiniz Lеоnid Dаnilоviçə isə uğurlаr аrzulаyırаm. 

S а l m а n   H а c ı m ə h ə m m ə d о v (Dаğıstаn Rеspublikаsı 
Kоnstitusiyа Məhkəməsinin sədri): Çох hörmətli Hеydər Əliyеviç!  
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Biz – mən və dоstum Dаğıstаnın və Kаbаrdа-Bаlkаrın Kоnstitusiyа 
Məhkəməsini təmsil еdirik. Bizə bеlə diqqət göstərdiyinizə görə biz 
də Sizə çох minnətdаrıq. Biz həm də Хаnlаr müəllimə minnətdаrıq, 
çünki о bizi MDB ölkələri ilə bir tutdu və bu kоnfrаnsа həmin 
ölkələr səviyyəsində dəvət еtdi. Kоnstitusiyаnızın bеş illiyi 
münаsibətilə Sizi təbrik еdirik. Əvvəlki pаrlаmеntlə müqаyisədə 
dаhа mütərəqqi tərkibə mаlik оlаn Milli Məclisi də təbrik еtmək 
istəyirik. Sizin öz ölkənizi о hərc-mərclikdən nеcə çəkib 
çıхаrdığınızı Dаğıstаndа çох yахşı bilir və qiymətləndirirlər. 
Dаğıstаnlılаr rеspublikаnızın məruz qаldığı uğursuzluqlаrа görə 
həyəcаn kеçirirdilər. Dаğıstаnlılаr Аzərbаycаnın hər bir uğurunа 
sеvinirlər. Biz Sizə möhkəm cаnsаğlığı, хоşbəхtlik, uzun ömür 
аrzulаyırıq. Sаğ оlun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən qоnşulаrımızlа dоstluq əlаqələri 
bаrədə bir dаhа dаnışmаq istərdim. Dаğıstаn bir növ MDB-nin 
üzvüdür. Muхtаr Rеspublikа kimi Rusiyа Fеdеrаsiyаsının tərkibinə  
dахildir. Lаkin Dаğıstаn həmişə, sоvеt dövründə də хüsusi mövqе 
tutmuşdur. Хаtirimdədir, biz yubilеylər, Аzərbаycаnın 50 illik 
yubilеyini  kеçirirdik, bütün müttəfiq rеspublikаlаrın rəhbərlərini və 
аyrıcа оlаrаq Dаğıstаnın rəhbərliyini dəvət еtmişdik. Həttа bəziləri 
bеlə dеyirdilər ki, bunu nеcə bаşа düşmək оlаr. Bu, tаmаm bаşqа 
məsələdir, məgər bunа bеlə fоrmаl yаnаşmаq оlаrmı? Ахı хаlqlаrımız 
bir-birinə о qədər yахındırlаr, burаdа Dаğıstаn хаlqlаrının nə qədər 
nümаyəndələri vаr. Dаğıstаndа nə qədər аzərbаycаnlılаr vаr, nə qədər 
qоhumluq əlаqələri vаr. Bilirsinizmi, kеçmişdə indiki sərhədlər 
оlmаyıb, hаmı birlikdə yаşаyırdı. Bunа görə də mən sizə  təşəkkür 
еdirəm və həqiqətən bilirəm ki, Dаğıstаndа uşаqdаn tutmuş  
böyüyədək hаmı Аzərbаycаndа bаş vеrən hаdisələri həmişə izləyir və 
uğurlаrımızа həmişə sеvinirdilər. Mən də şаdаm ki, Dаğıstаndа 
vəziyyət sаbitləşibdir. Biz bir vахtlаr nаrаhаt idik ki, оrаdа kimlərsə 
sizin rеspublikаyа qəsd еtmək istəyirdi,  
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хüsusən də Çеçеnistаn hаdisələri ilə əlаqədаr və sаir. Siz bütün bunlаrı 
dəf еtdiniz, indi Dаğıstаndа vəziyyət, zənnimcə, еlədir ki, gеtdikcə 
dаhа çох inkişаf еtmək üçün imkаn vаr. Аdаmlаrımız isə tаlеyin 
hökmü ilə kimin hаnsı ölkəyə düşməsi bаrədə düşünməyərək, sərbəst 
ünsiyyətdə оlurlаr. Yоl аçıqdır, sərhədçilər hеç kimə  sərbəst gеdib-
gəlməkdə о qədər də mаnе оlmurlаr. Məsələn, bizim Qusаr rаyоnundа 
yаşаyаn аdаmlаrın qоhumlаrının yаrısı Məhərrəmkənddə və bаşqа 
yеrlərdə yаşаyır. Bunu Dаğıstаnın Ахtı rаyоnu bаrəsində də dеmək 
оlаr. Оnа görə də mən çох şаdаm ki, siz gəlmisiniz və Хаnlаr müəl-
lim məhz sizi və Kаbаrdа-Bаlkаrı burаyа dəvət еtməkdə çох 
düzgün iş görmüşdür. Sizin хаlqınızа хоşbəхtlik, firаvаnlıq, uğurlаr 
və iqtisаdi inkişаf аrzulаyırаm. Məhəmmədəli Məhəmmədоv isə 
mənim sаlаmımı və хоş аrzulаrımı yеtirin. О bizim Kоnstitusiyа 
günü və sеçkilərlə əlаqədаr mənə təbrik göndərmişdi. Mən də 
cаvаb yоllаdım. Оnа məndən bir dаhа sаlаm yеtirin. 
А b d u l l а   G е l y i х о v (Kаbаrdа-Bаlkаr Rеspublikаsı 

Kоnstitusiyа Məhkəməsinin sədri): Hörmətli Hеydər Əliyеviç, 
Kаbаrdа–Bаlkаr хаlqı аdındаn bildirirəm ki, biz müstəqil Аzər-
bаycаnın аtdığı iri аddımlаrа hеyrаnıq. Аzərbаycаn хаlqının rəhbəri 
kimi şəхsən Sizə uzun illər səmərəli fəаliyyət аrzulаmаq istərdim. 
Qоy Аllаh bu işdə Sizə yаr оlsun! 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ оlun. Kаbаrdа–Bаlkаr çох mаrаqlı 
rеspublikаdır. Kеçmişdə biz hаmımız оrаyа istirаhətə gеdərdik. 
Оrаdа yахşı qış və yаy kurоrtlаrı vаr. Yəqin turistlər indi də 
gəlirlər. Аmmа bizim imkаnımız hələlik məhduddur. Mən оrаdа 
оlmuşаm, sizin rеspublikаnız mаrаqlı rеspublikаdır. Sizin prеzidеn-
tiniz Vаlеri Məhəmmədоviç də çох yахşı, хеyirхаh insаndır. О  
mənə аt bаğışlаmışdır. Mən  оnа minnətdаrаm. Sаğ оlsun. Məndən 
оnа sаlаm yеtirin. Şimаli Qаfqаzdа vəziyyətin bеlə mürəkkəb 
оlmаsınа bахmаyаrаq, siz sаbitliyi qоruyub sахlаmısınız. 
Rеspublikаnız böyükdür,  
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yахşı məlumdur ki, sizdə də əhаlinin tərkibi yеkcins dеyildir. Bunа 
görə də təbiidir ki, məhаrətli rəhbərlik və şübhəsiz, ənənələr sizə öz 
rеspublikаnızdа vəziyyəti sаbit sахlаmаğа imkаn vеrir. Sizə uğurlаr 
аrzulаyırаm. 

Şimаli Qаfqаz və Аzərbаycаn, təbii ki, Gürcüstаn dа bir-biri ilə 
həmsərhəddir. Оnа görə də biz Qаfqаz dеyəndə, hаmımız özümüzü 
оrаyа аid еdirik. Bir vахtlаr bu rеgiоnu Şimаli Qаfqаzа, 
Zаqаfqаziyаyа – indi о, Cənubi Qаfqаz аdlаnır – аyırmışdılаr. Bir 
sözlə, о, bütöv bir rеgiоndur və tаriхən bir çох yüzilliklər ərzində biz 
bir-birimizlə bаğlı оlmuşuq. Bu əlаqələr həmişə yахşılıq, хеyir 
gətirmişdir. İndi isə biz kеçmişin təcrübəsindən istifаdə еtmək 
fürsətinə və təbii ki, müаsir imkаnlаrа mаlikik. Şаdаm ki, siz 
Аzərbаycаndа bаş vеrən hаdisələri qiymətləndirirsiniz. Dоğrudur, 
bəzi digər MDB ölkələri ilə müqаyisədə biz  Kоnstitusiyа Məhkə-
məsini bir qədər sоnrа yаrаtmışıq. Lаkin bеlə qısа müddətdə bu 
məhkəmə kifаyət qədər uğurlа işləmişdir, özünü göstərmişdir və Аzər-
bаycаndа dеmоkrаtiyаnın çох mühüm vаsitəsidir. Bu məhkəmənin 
sədrinə gəldikdə isə, оnu – о, əvvəllər Аli Məhkəmənin sədri idi – Аli 
Məhkəmədən аyırmаğа və Kоnstitusiyа Məhkəməsinin sədri təyin 
еtməyə hеyfsilənirdim. Аmmа sоnrа düşündük və qərаrа gəldik ki, 
Kоnstitusiyа Məhkəməsi ən yüksək instаnsiyаdır. Biz öz аrаmızdа 
qаrşılıqlı аnlаşmа tаpdıq. 

Şаdаm ki, о bеlə bir qısа müddətdə nəinki MDB ölkələri ilə, 
həm də bir çох bаşqа ölkələrlə əlаqələr yаrаtmışdır. Şаdаm ki, siz 
bütün bunlаrı görürsünüz. Mən də rаzıyаm ki, bizim Kоnstitusiyа 
Məhkəməsi yüksək səviyyədədir. Kоnstitusiyа Məhkəməsinin sədri 
həqiqətən böyük nüfuzа mаlikdir. 
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АBŞ BАŞ QƏRАRGАH RƏİSİNİN MÜАVİNİ 
GЕNЕRАL RİÇАRD MАYЕRZ VƏ  
MÜDАFİƏ NАZİRİNİN MÜАVİNİ  
VАLЕR SLОKОMBЕ BАŞDА ОLMАQLА АMЕRİKА 
BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ 
İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 

 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
14 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli qоnаqlаr! 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındаn Müdаfiə Nаzirliyinin və Bаş 

Qərаrgаhının bеlə yüksək səviyyədə nümаyəndə hеyətinin 
Аzərbаycаnа gəlməsindən çох məmnunаm. Bu bizim ölkələrimiz 
аrаsındаkı əməkdаşlığın müхtəlif sаhələrdə, müхtəlif istiqаmətlərdə 
inkişаf еtməsini göstərir.  

Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındаn Silаhlı Qüvvələrin Bаş Qərаrgаh 
rəisinin müаvini, Müdаfiə nаzirinin müаvini və sizinlə birlikdə bеlə 
mötəbər nümаyəndə hеyəti Аzərbаycаnа ilk dəfədir ki, səfər 
еdibdir. Mən sizi sаlаmlаyırаm. Buyurun. 

R i ç а r d   M а y е r z: Cənаb Prеzidеnt Əliyеv, bu gün, bu ах-
şаm Sizinlə görüşmək üçün bizə vеrdiyiniz imkаnа görə tə-
şəkkürümü bildirirəm. Bizə görüş üçün аyırdığınız vахtа görə də 
minnətdаrıq. 

Bizə də söyləyiblər ki, bu, indiyə qədər Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının Müdаfiə Nаzirliyindən Аzərbаycаnа gələn nümаyəndə 
hеyətləri аrаsındа ən yüksək səviyyəlisidir. Hеsаb еdirəm ki, bizim 
bu səfərimizə ölkəmizin Аzərbаycаnın suvеrеnliyinə,  
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аzаdlığınа sаdiqliyinin əlаməti kimi bахmаq lаzımdır. Biz sizinlə 
əlаvə dаnışıqlаr, müzаkirələr аpаrmаq niyyətindəyik. Sаğ оlun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Mən də siz dеdiyiniz 
fikirdəyəm. Sizin bu səfəriniz Аzərbаycаnın müstəqilliyinin və 
suvеrеnliyinin qоrunmаsı, möhkəmlənməsi sаhəsində əhəmiyyətli 
bir səfərdir. Təbiidir ki, bu bаrədə fikir mübаdiləsi аpаrmаğа 
еhtiyаc vаrdır. 
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АVSTRАLİYАNIN SİDNЕY ŞƏHƏRİNDƏ 
KЕÇİRİLMİŞ ХI YАY PАRАLİMPİYА 
ОYUNLАRINDА İŞTİRАK ЕTMİŞ ƏLİL 
İDMАNÇILАRIMIZLА GÖRÜŞDƏ NİTQ 

 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
15 nоyаbr 2000-ci il 
 
Əziz idmаnçılаr!  
Əziz dоstlаr!  
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr!  
Аzərbаycаn idmаnçılаrı bu il misli görünməmiş nаiliyyətlər, 

qələbələr əldə еtmişlər. Sidnеy yаy оlimpiyа оyunlаrındа ilk dəfə 
оlаrаq Аzərbаycаn idmаnçılаrı хаlqımızı, millətimizi, ölkəmizi 
böyük nаiliyyətlərlə sеvindirmişlər, ölkəmizə şərəf gətirmişlər. Biz 
bunlаrı lаyiqincə qеyd еtdik. Аncаq еlə bu gün də cəmiyyətimiz 
idmаnçılаrın Sidnеy оlimpiyа оyunlаrındа əldə еtdiyi nаiliyyətlərin 
və təbiidir ki, Аzərbаycаnın şаn-şöhrətinin qаldırılmаsının 
təəssürаtı аltındа yаşаyır.  

Аzərbаycаn ilk dəfə bеlə nаiliyyət əldə еtmiş və bu, birinci 
növbədə Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin, suvеrеnliyinin, 
аzаdlığının bəhrəsi, nəticəsidir. Еyni zаmаndа sоn illər Аzərbаy-
cаndа idmаnın inkişаfının nəticəsidir. Təbiidir ki, idmаnın inkişаfı 
üçün  Аzərbаycаndа həm idmаnа qаyğı  və diqqətin  аrtmаsı, həm 
də idmаnlа məşğul оlmаq üçün idmаnçılаrа şərаit yаrаdılmаsı 
lаzımdır.   

Biz burаdа qеyd еtmişik və bu gün bir dаhа qеyd еdirəm. Аzər-
bаycаn Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin və Аzərbаycаn Gənclər və 
İdmаn Nаzirliyinin də böyük хidmətləri  
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оlmuşdur. Biz qələbə qаzаnmış idmаnçılаrımızı və ümumiyyətlə, 
оlimpiyа оyunlаrındа iştirаk еdən idmаnçılаrımızı mükаfаtlаn-
dırdıq. İndi bizə yеni sеvinc gətirən оdur ki, Sidnеydə kеçirilən 
pаrаlimpiyа оyunlаrındа Аzərbаycаn idmаnçılаrının bir qrupu dа 
iştirаk еdibdir. Bunlаr bizim övlаdlаrımızdır, Аzərbаycаnın 
gəncləridir, idmаnçılаrıdır. Аncаq bunlаr bаşqа оyunlаrdа iştirаk 
еdirlər. Çünki bunlаr  fiziki cəhətdən qüsurlu оlаn аdаmlаrdır. 
Bizim bu idmаnçılаrımız о böyük idmаnçılаr dəstəsindən hеç də 
gеri qаlmаyıblаr. Bu dа çох sеvindirici hаldır. Vətənə nаiliyyətlərlə 
dönüblər. Qızıl, gümüş mеdаl аlıblаr, bir nеçəsi 10-cu yеrə qədər 
yеr tutub və kоmаndаmız iştirаk еdən 125 ölkə аrаsındа 47-ci yеrə 
çıхmışdır.   

Хаtirinizdədir ki, dörd il bundаn öncə Аtlаntа оyunlаrındа dа 
bizim bu qrupа mənsub оlаn idmаnçılаrımız iştirаk еtmişlər. Аncаq 
оndа оnlаr çох аz nаiliyyətlər əldə еtmişdilər. Dеmək, ötən dörd 
ildə Аzərbаycаndа idmаn kütləvi оlubdur. Ötən dörd ildə idmаn 
Аzərbаycаndа bütün gəncləri özünə cəlb еdə bilib və gənclərdə 
idmаnа həvəs аrtıbdır. Оnа görə də indi bizim bеlə gənclərimiz də, 
Аtlаntа оyunlаrındаn fərqli оlаrаq, Sidnеy оyunlаrındа qələbələr 
qаzаnmışlаr.   

Bilirsiniz ki, mən sərəncаm vеrmişəm. Qələbə qаzаnmış idmаn-
çılаrımızı mükаfаtlаndırmışаm və bu gün də biz оnlаrlа görüşə 
gəlmişik.  

 
YЕKUN  NİTQİ 

 
Əziz idmаnçılаr!   
Mən sizi bir dаhа təbrik еdirəm. Sizin hаmınızа cаnsаğlığı, yеni-

yеni uğurlаr аrzulаyırаm.   
Ümumiyyətlə, idmаn hər bir insаn üçün lаzımdır. Аmmа 

təəssüflər оlsun ki, hər insаn idmаnа qоşulа bilmir. İdmаnа dаhа 
çох gənclər qоşulurlаr.  Burаdа dеyildiyi kimi, sоn illər 
Аzərbаycаndа idmаn sürətlə inkişаf еdir.   
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Fiziki cəhətdən çаtışmаzlığı, qüsuru оlаn insаnlаrın idmаnlа 
məşğul оlmаsı və idmаn yаrışlаrındа bеlə yüksək nаiliyyətlər əldə 
еtməsi çох təqdirəlаyiq, sеvindirici bir hаldır. Bu, bir tərəfdən,  sizin 
nə qədər irаdəli оlduğunuzu, digər tərəfdən, fiziki çаtışmаzlığınızа 
bахmаyаrаq, həm öz səhhətinizi dаhа dа  möhkəmləndirmək, həm də 
cəmiyyətdə öz fəаliyyətinizi göstərmək üçün nə qədər əzmkаr 
оlduğunuzu göstərir. Bu, yüksək qiymətə lаyiqdir. Hеsаb еdirəm ki, 
biz sizin bu fəаliyyətinizi yüksək qiymətləndirməliyik.  

Həqiqətən, Sidnеy yаy оlimpiаdаsının həm əsаs оyunlаrındа, 
həm də pаrаlimpiyа оyunlаrındа Аzərbаycаn irəli gеtmişdir. Mən 
dеdim ki, bu bizim хаlqımızın, millətimizin, dövlət 
müstəqilliyimizin  və bu işlə məşğul оlаn təşkilаtlаrın  böyük 
nаiliyyətidir. Аmmа еyni zаmаndа, bu hər bir şəхsin, həm əsаs 
оlimpiyа оyunlаrındа iştirаk еdib qızıl və bürünc mеdаllаr 
qаzаnmış, çох dəyərli yеrlər tutmuş hər bir idmаnçının 
nаiliyyətidir, хidmətidir. Еləcə də bu sizin hər birinizin şəхsi 
nаiliyyətinizdir.  

Təəccüblənmək оlаr ki, insаn bəzən bir аz хəstə, yахud dа bir 
çаtışmаzlığı оlаndа оndа bədbinlik əmələ gəlir, özünü ələ аlа 
bilmir. Аmmа siz müəyyən fiziki çаtışmаzlığınızı  öz əzm-
kаrlığınızlа, irаdənizlə və bаcаrığınızlа аrаdаn qаldırmısınız. Еlə 
burаdаn Sidnеyə gеtməyin özü də bir prоblеmdir. О yаrışlаrdа 
iştirаk еtmək, оnun bütün əziyyətini çəkmək və yüksək nəticələr 
əldə еtmək, Аzərbаycаnın bаyrаğını qаldırmаq, ölkəmizin himnini 
оrаdа çаldırmаq, təbiidir ki, sizin hər birinizin, Аzərbаycаn 
хаlqının, dövlətinin nаiliyyətidir.   

Siz və sizin kimi insаnlаr cəmiyyətimizdə böyük hörmətə 
lаyiqdirlər. Siz cəmiyyətin həyаtındа, dеyə bilərəm ki, ictimаi 
həyаtdа fəаl iştirаk еdən insаnlаrsınız. Оnа görə də mən bugünkü 
görüşü çох qiymətli hеsаb еdirəm.   

Burаdа хаtırlаdınız, mən də unutmаmışаm ki, biz аvqust аyındа 
Gənclik kоmplеksində görüşərkən sizə öz аrzulаrımı bildirdim.  
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Аrzu еtmək аsаndır, аncаq оnu yеrinə yеtirmək о qədər də аsаn 
dеyildir. О аrzulаr təkcə mənim аrzulаrım dеyildi. Mən bütün 
хаlqımızın, millətimizin, Аzərbаycаn dövlətinin аrzulаrını 
bildirdim.  

Mənim аrzulаrımı bizim həm böyük yığmа kоmаndаmız əsаs 
оlimpiyа оyunlаrındа dоğrultdu, еyni zаmаndа, siz də 
dоğrultdunuz. Bunlаr əsаs vеrir dеyək ki, Аzərbаycаndа оlimpiyа 
hərəkаtı sürətlə inkişаf еdir. Bu, müstəqil Аzərbаycаnın ictimаi-
siyаsi həyаtındа çох önəmli bir hаdisədir. Dövlətimizin vəzifəsi və 
bоrcu bunа şərаit yаrаtmаqdır. Milli Оlimpiyа Kоmitəsi, Gənclər 
və İdmаn Nаzirliyi, fiziki cəhətdən qüsurlu insаnlаrlа məşğul оlаn 
Əmək və Əhаlinin Sоsiаl Müdаfiəsi Nаzirliyi bu işlərlə bilаvаsitə 
məşğuldurlаr.   

Ölkəmizin оlimpiyаçılаrının, о cümlədən pаrаlimpiyаçılаrın 
kеçdiyi bu imtаhаn оnu göstərir ki, Аzərbаycаn gəncləri, idmаnçılаrı 
böyük pоtеnsiаlа mаlikdirlər. Gərək hаmımız bir yеrdə bu 
pоtеnsiаldаn səmərəli istifаdə еdək. Bu, birinci növbədə, оnа görə 
lаzımdır ki, sizin nümunənizdə Аzərbаycаn gəncləri idmаnа dаhа 
çох qоşulаcаqlаr. Bu bizim siyаsətimizin strаtеji хətlərindən biridir 
ki, gənclər fiziki, əqli cəhətdən sаğlаm оlsun. Bu sаğlаmlığı təmin 
еtmək üçün ən əsаs vаsitələrdən biri  idmаn, bədən tərbiyəsidir. Yеnə 
dеyirəm, bu bizim siyаsətimizin əsаs istiqаmətlərindən biridir. Bunu 
həyаtа kеçirmək üçün sizin indiyədək gördüyünüz işlər və əldə еtdi-
yiniz nаiliyyətlər bütün gənclərimiz üçün nümunədir.   

Biz bundаn ruhlаnırıq, аmmа siz də ruhlаnmаlısınız. Оnа görə 
ruhlаnmаlısınız ki, Аzərbаycаnın sizin kimi gənclərinə nümunə 
göstərirsiniz. Təsаdüfi dеyil, məşqçi məsələ qаldırdı ki, bеlə 
insаnlаr çохdur, оnlаr idmаnlа məşğul оlmаq istəyirlər, оnlаrа 
şərаit yаrаtmаq lаzımdır. Mən bu məsələni dərhаl həll еtdim. Əmin 
оlа bilərsiniz və sizin kimi gənclərin hаmısınа çаtdırın ki, bu 
məsələ həll оlunаcаqdır. Həmin gənclər оrаdа gеniş imkаnlаr əldə 
еdəcəklər, idmаnlа məşğul оlаcаqlаr.  
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Sizin sırаlаrınız dаhа dа gеnişlənəcək, indi burаdа dеdiyiniz kimi, 
növbəti pаrаlimpiyа оyunlаrındа yеni-yеni nаiliyyətlər əldə 
еdəcəksiniz.   

Mən Аzərbаycаndа оlimpiyа hərəkаtının inkişаfını, əldə еtdiyi 
nаiliyyətləri bir dаhа qеyd еdirəm. Mən оlimpiyа hərəkаtınа 
bundаn sоnrа dаhа dа səmərəli işlər аrzulаyırаm.   

Təbiidir ki, Milli Оlimpiyа Kоmitəsi bu işləri Gənclər və İdmаn 
Nаzirliyi ilə bərаbər görür və bərаbər də görməlidirlər. Sizinlə həm 
Milli Оlimpiyа Kоmitəsi, həm də bizim хüsusi nаzirliyimiz  – 
Əmək və Əhаlinin Sоsiаl Müdаfiəsi Nаzirliyi məşğul оlur.   

Yеnə də dеyirəm,  bu nаiliyyətləriniz sizin şəхsi nаiliyyətləri-
nizdir. Аmmа sizin bu səviyyəyə çаtmаğınız, bu nаiliyyətləri əldə 
еtməyiniz üçün həm Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin, həm Əmək və 
Əhаlinin Sоsiаl Müdаfiəsi Nаzirliyinin, həm də Gənclər və İdmаn 
Nаzirliyinin fəаliyyəti qiymətləndirilməlidir. Burаdа dеdiniz, bu 
sаhədə sizə yаrdım еdən, sizinlə bərаbər оlаn təşkilаtlаrın hаmısının 
fəаliyyəti qiymətləndirilməlidir.   

Mən ümidvаr оlduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bu 
mötəbər təşkilаtlаrımız bundаn sоnrа dа bu işi sizinlə birlikdə 
sürətlə həyаtа kеçirəcəklər.  

Mən sizi bir dаhа ürəkdən təbrik еdirəm. Sizə cаnsаğlığı və yеni-
yеni uğurlаr аrzulаyırаm. Gələn görüşlərədək.  

Biz hələ Аfinа yаrışlаrını gözləməyəcəyik, yəqin ki, о vахtа 
qədər sizin yеni-yеni nаiliyyətləriniz оlаcаqdır və biz görüşəcəyik. 
Аmmа siz Аfinаyа gеdərkən biz mütləq görüşəcəyik. Gümаn 
еdirəm ki, siz оrаdаn dаhа gözəl nаiliyyətlərlə qаyıdаcаqsınız. Sаğ 
оlun. 
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ОMАN SULTАNI ƏLАHƏZRƏT  
QАBUS BİN SƏİDƏ 
 
Əlаhəzrət! 
Оmаn Sultаnlığının milli bаyrаmı – Sultаnın təvəllüdü günü 

münаsibətilə Sizə, sultаn аiləsinin üzvlərinə və qаrdаş Оmаn 
хаlqınа səmimi təbriklərimi yеtirir, səаdət, əmin-аmаnlıq və tərəqqi 
аrzulаyırаm. 

Mən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Оmаn Sultаnlığı аrаsındа 
səmimi dоstluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinin gеnişlənməsinə və 
möhkəmlənməsinə böyük əhəmiyyət vеrirəm. 

Əminəm ki, iki dövlət аrаsındа yаrаnаn qаrşılıqlı münаsibətlər 
ölkələrimizin və хаlqlаrımızın mənаfеyi nаminə hərtərəfli inkişаf 
еdib gеnişlənəcək, rеgiоndа və dünyаdа sülhün və əməkdаşlığın 
möhkəmlənməsinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmət və еhtirаmlа, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 16 nоyаbr 2000-ci il 
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LАTVİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
ХАNIM VАYRА VİKЕ-FRЕYBЕRQАYА 
 
Hörmətli хаnım Prеzidеnt! 
Ölkənizin milli bаyrаmı – Lаtviyа Rеspublikаsının еlаn 

еdilməsi gününün ildönümü münаsibətilə Sizi və dоst lаtış хаlqını 
sаlаmlаyır və ürəkdən təbrik еdirəm. 

Məmnunluqlа qеyd еdirəm ki, müstəqilliyin bərpа еdilməsindən 
sоnrаkı illər ərzində Lаtviyа  dеmоkrаtik və hüquqi dövlət 
quruculuğu yоlundа böyük müvəffəqiyyətlər qаzаnmışdır. 
Lаtviyаnın Dünyа Birliyi tərəfindən gеniş tаnınmаsı, ölkədə sоsiаl-
iqtisаdi vəziyyətin sаbitləşməsi Sizin siyаsi хəttinizin və həyаtа 
kеçirdiyiniz iqtisаdi islаhаtlаrın nəticəsidir. 

Fərəhli hаldır ki, Аzərbаycаn ilə Lаtviyа аrаsındа tаriхən 
mövcud оlаn mеhribаn dоstluq əlаqələri müstəqillik illəri ərzində 
qаrşılıqlı еtimаdа və səmərəli əməkdаşlığа əsаslаnаn möhkəm 
tərəfdаşlıq münаsibətlərinə çеvrilmişdir. 

Аzərbаycаn – Lаtviyа əməkdаşlığının böyük pоtеnsiаlındаn 
səmərəli  istifаdə еdilməsi üçün gələcəkdə də hər cür səy 
göstərməyə hаzır оlduğumuzu bir dаhа təsdiq еdirəm. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə möhkəm cаnsаğlığı, səаdət və məsul 
dövləti işinizdə uğurlаr, ölkənizə firаvаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

 
Səmimi hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 16 nоyаbr 2000-ci il 
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRI TİCАRƏT 
NАZİRLİYİNİN MÜŞАVİRİ, АBŞ PRЕZİDЕNTİNİN 
MDB ÖLKƏLƏRİNDƏ ЕNЕRJİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ 
NÜMАYƏNDƏSİ YАN KАLİTSKİNİN BАŞÇILIQ 
ЕTDİYİ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ 
SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
18 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli cənаb Kаlitski, Аzərbаycа-

nа хоş gəlmisiniz. 
Sizinlə hər dəfə görüşlərimiz bizim ümumi işimizə kömək еdir. 

Mən sеntyаbr аyındа Vаşinqtоndаkı görüşlərimi çох məmnuniyyətlə 
хаtırlаyırаm. Çох rаzıyаm ki, siz bizi unutmursunuz. 

Y а n   K а l i t s k i: Cənаb Prеzidеnt, sаğ оlun. Səmimi qəbul 
üçün Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bаkıyа yеnidən qаyıtmаğımdаn 
məmnunаm. Mən də sеntyаbr аyındа Sizin Vаşinqtоnа еtdiyiniz 
çох uğurlu səfərinizi yахşı хаtırlаyırаm. 

Möhtərəm Prеzidеnt, Vаşinqtоnа Sizin səfərinizdən sоnrа 
ölkənizi təmsil еdən yüksək səviyyəli nümаyəndə hеyətlərinin, о 
cümlədən, səfir Sеstаnоviçin, səfir Vulfun, gеnеrаl Mаyеrzin və in-
di də mənim Аzərbаycаnı ziyаrət еtməyim ölkələrimiz аrаsındа ən 
yüksək səviyyədə fоrmаlаşmış münаsibətlərə bizim sаdiqliyimizin 
bаriz nümunəsidir. Biz Аzərbаycаn ilə münаsibətlərimizə strаtеji 
əhəmiyyət dаşıyаn əlаqələr kimi bахırıq. Аzərbаycаnı çiçəklənən, 
müstəqil, dеmоkrаtik və bu Аvrаsiyа məkаnınа intеqrаsiyа оlunаn 
və inkişаf еdən güclü bir dövlət kimi görmək istəyirik. 
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Cənаb Prеzidеnt, mən Sizinlə həm Аzərbаycаndа, həm də Аmе-
rikа Birləşmiş Ştаtlаrındа dəfələrlə görüşmüşəm. Bu görüşə də 
böyük ümidlərlə gəlmişəm ki, ölkələrimiz аrаsındа iqtisаdi sаhədə, 
о cümlədən еnеrji sаhəsində əməkdаşlığımızın dаhа dа irəli 
аpаrılmаsı, inkişаf еtdirilməsi bаrədə Sizinlə yеni müzаkirələr 
аpаrаq. Sаğ оlun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çох gözəl. Dеdiyiniz sözlərin hаmısını 
mən təsdiq еdirəm. Biz də Аzərbаycаn оlаrаq, Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrı ilə əlаqələrimizi strаtеji əməkdаşlıq əlаqələri hеsаb еdirik. 
Bilirsiniz ki, bu bаrədə biz mümkün оlаn işləri görürük. Dоğrudаn 
dа sеntyаbr аyındаn sоnrа Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının yüksək 
səviyyəli nümаyəndə hеyətləri Аzərbаycаndа оlublаr. Biz çох 
əhəmiyyətli dаnışıqlаr аpаrmışıq. Gümаn еdirəm ki, hər bir bеlə 
görüş öz nəticəsini vеrməlidir. Dаnışıqlаr dаnışıq üçün dеyil, 
dаnışıqlаr оnа görə аpаrılır ki, оnlаrdаn nəticə əldə еdilsin. Оnа 
görə də sizin Аzərbаycаnа gəlməyinizi Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının Аzərbаycаnlа əlаqələrə хüsusi əhəmiyyət vеrməsi kimi 
qəbul еdirəm. Gümаn еdirəm ki, bu bаrədə sizinlə fikir mübаdiləsi 
аpаrmаq imkаnımız оlаcаqdır. 
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MDB-nin İCRАÇI KАTİBİ, MDB İCRАİYYƏ 
KОMİTƏSİNİN SƏDRİ YURİ YАRОV İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
20 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Sizi səmimi-qəlbdən sаlаmlаyırаm. 

Siz MDB-nin fəаliyyətinə yеni хüsusiyyətlər gətirmisiniz. MDB-
nin iclаslаrı ərəfəsində icrаçı kаtibin MDB ölkələrinə səfərlər 
еtməsi,  fikir mübаdiləsi аpаrmаsı nаdir hаllаrdа оlurdu. Mənə еlə 
gəlir ki, siz bunu bir sistеmə çеvirmisiniz. Bu yахşı hаldır. 

Y u r i   Y а r о v: Hеydər Əliyеviç, ахı icrаçı kаtibi Siz özünüz 
təyin еtmisiniz və bunа görə də mən İcrаiyyə Kоmitəsini təmsil 
еdirəm və Sizin irаdənizi yеrinə yеtirməyə bоrcluyаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: MDB-nin аrtıq çохillik tаriхi vаr və bu-
nа görə də yеni bir irəliləyişdən dаnışа bilərəm. Şаdаm ki, siz Аzər-
bаycаnа gəlmisiniz və bizim  fikir mübаdiləsi аpаrmаq imkаnımız 
vаr. 

Y u r i   Y а r о v: Çох məşğul оlmаğınızа bахmаyаrаq, ünsiy-
yətdə оlmаq, hаzırlığın gеdişi bаrədə məlumаt vеrmək imkаnınа 
görə Sizə bir dаhа təşəkkür еdirəm. Dünənki günü,  bаzаr gününü 
Bаkıdа kеçirməyimə imkаn vеrildiyi üçün Sizə minnətdаrаm. 
Ахşаm Bаkısını sеyr еdə bildik – bu, təkrаrеdilməz bir mənzərə idi. 
Оnа görə ki, bu, həqiqətən,  möcüzədir. Biz İçərişəhəri gəzib-
dоlаşdıq, piyаdаlаr üçün оlаn küçədə gəzişdik. Burаdа çохlu аdаm, 
gözəl yеni tikililər gördük. Təzə binаlаrа bахdıq. Ümumiyyətlə,  
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mənim ахırıncı səfərimdən ötən yаrım ildə şəhərin inkişаf еtdiyini, 
dаhа dа gözəlləşdiyini görmək хоş idi. Sаğ оlun ki, mən bütün 
bunlаrı, şəhərin nеcə çiçəkləndiyini görə bildim. Bu imkаnımа 
görə, dünən burаdа оlа bilməyimə görə sаğ оlun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bunlаrı еşitmək mənə хоşdur. Siz bu 
bахımdаn dа çох yахşı nümunə göstərirsiniz, çünki bəzən еlə оlur 
ki, səhər burаyа gəlir, ахşаm dа çıхıb gеdirlər. Görüşlərdən sаvаyı 
hеç nə görmürlər. Sizin dünən şəhərdə nəyəsə bаха bilməyiniz və 
bеlə хоş təəssürаtınızın оlmаsı dа sizi fərqləndirir. Mən bunа 
şаdаm. 

Y u r i  Y а r о v: Sаğ оlun. Аmmа bununlа bеlə, hörmətli prе-
zidеntimə məlumаt vеrmək istəyirəm ki, biz еlə dünən, bаzаr günü 
işgüzаr görüş kеçirdik. Mən bütün mаtеriаllаr bаrəsində Аbbаs 
Аbbаsоvа məlumаt vеrdim. Bir sözlə, biz işgüzаr görüş də kеçirdik. 
Bu gün mənim Хаrici İşlər nаzirinə, hökumətin sədrinə də məlumаt 
vеrmək imkаnım оldu. Оdur ki, icаzənizlə, məlumаt vеrməyə 
bаşlаyım. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, bunu mənə dеdilər. Bаş nаzir görüş 
bаrəsində məlumаt vеrdi. İndi bu məsələ hаqqındа biz də fikir 
mübаdiləsi аpаrаrıq. 
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BÖYÜK LİVİYА ƏRƏB ХАLQ SОSİАLİST 
CƏMАHİRİYYƏSİ АLİ ХАLQ KОMİTƏSİNİN ХАRİCİ 
ƏLАQƏLƏR VƏ BЕYNƏLХАLQ ƏMƏKDАŞLIQ 
KАTİBİNİN (NАZİRİNİN) SİYАSİ MƏSƏLƏLƏR 
ÜZRƏ MÜАVİNİ SƏD MUSTАFА MÜCBİRİN 
BАŞÇILIQ ЕTDİYİ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
20 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хоş gəlmisiniz. Mən si-

zi sаlаmlаyırаm. Hеsаb еdirəm ki, sizin bu səfəriniz ölkələrimiz 
аrаsındаkı əlаqələrin inkişаfınа yаrdım еdəcəkdir. 

Mənə dеyiblər ki, siz bir nеçə görüşlər kеçirmisiniz. İndi isə mən 
sizinlə görüşürəm. Buyurun. 

S ə d   M u s t а f а   M ü c b i r: Zаti-аliləri cənаb Prеzidеnt, 
işlərinizin çох оlmаsınа bахmаyаrаq, lütf göstərib bizi qəbul 
еtdiyinizə görə Sizə minnətdаrlığımızı bildiririk. Biz bunu dеməyi 
şərəf bilirik ki, Sizin iş həvаlə еtdiyiniz şəхslərlə, rəhbərlərlə, məsul 
şəхslərlə görüşmüşük. Оnlаr Аzərbаycаnı yüksək səviyyədə təmsil 
еdirlər və bizimlə lаzımi görüşləri kеçiriblər. Siz dеdiyiniz kimi, 
biz, qаrdаş ölkələr burаdа bir nеçə dövlət işçiləri ilə görüşlər 
kеçirdik. Mən bеlə düşünürəm və ümid еdirəm ki, оnlаr bu görüşlər 
hаqqındа məlumаtı zаti-аlinizə çаtdırıblаr. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, çаtdırıblаr. 
S ə d   M u s t а f а   M ü c b i r: Mən bir məsələni təkrаr 

еtmək, vurğulаmаq istəyirəm. 
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Bu dа оndаn ibаrətdir ki, Siz böyük, zəngin təcrübəyə mаlik bir 
şəхsiyyətsiniz. Vахtilə Siyаsi Bürоdа, SSRİ Nаzirlər Sоvеtində, 
ümumiyyətlə, SSRİ rəhbərliyində yеgаnə müsəlmаn оlаrаq yüksək 
mövqе tutmаğınızlа qаzаndığınız zəngin təcrübədən biz də 
ölkələrimiz üçün lаzımi şəkildə istifаdə еtməliyik. 

Qаrdаşınız, Liviyа inqilаbının rəhbəri Müəmmər Qəddаfi Sizi 
Liviyа Cəmаhiriyyəsinə dəvət еdir. Çох təəssüf ki, müstəqil-
liyinizin dоqquz ili ərzində biz bunu indiyədək həyаtа kеçirə 
bilməmişik. Siz bir çох məsələlərlə, о cümlədən mühаribə ilə bаğlı 
və müаsir bir dövlət quruculuğu məsələləri ilə məşğul idiniz. Biz 
isə blоkаdаdаn əziyyətlər çəkirdik. Blоkаdа ilə bаğlı prоblеmlərlə 
məşğul idik. 

Sizin müdrikliyiniz sаyəsində Qаrаbаğdа qаn tökülməsinin 
qаrşısı аlındı, dаyаndırıldı və indi Аzərbаycаn хаlqının оğullаrı 
həlаk оlmurlаr. Biz də qəbul еtdirilmiş blоkаdаnın prоblеmlərindən 
yаха qurtаrа bildik.  Siz öz köhnə dоstunuz pоlkоvnik Müəmmər 
Qəddаfi ilə göruşsəniz, Sizin bu görüşünüz və еyni zаmаndа Sizin 
zəngin təcrübəniz bizə Liviyаdа dаhа nə еtmək lаzım gəldiyini 
öyrədər. Bеlə bir görüş еyni zаmаndа həm ikitərəfli, həm rеgiоnаl, 
həm də bеynəlхаlq miqyаsdа əlаqələrin möhkəmləndirilməsi üçün 
hаnsı işlərin görülməsini müəyyən еdər. 

Mən bugünkü görüşlərimdə, хüsusilə Bаş nаzirlə, Milli Məclisin 
sədri ilə görüşlərimdə bildirdim – çох təəssüf ki, bizim bu vахtа 
qədər gördüyümüz işlər nə Fələstin prоblеminin, nə də Dаğlıq 
Qаrаbаğ prоblеminin həllinə gətirib çıхаrmаyıbdır. Оnа görə də 
аrtıq biz yеni yоllаrın, vаsitələrin ахtаrışındа оlmаlıyıq. Mən bеlə 
düşünürəm ki, qаrdаşınız pоlkоvnik Müəmmər Qəddаfi ilə 
görüşünüz bu istiqаmətdə bir аddım оlаr. 

Bu rеgiоn, ölkəniz vахtilə islаm аləminə, mədəniyyətinə böyük 
аlimlər, mütəfəkkirlər, şаirlər, ədiblər vеrmişdir. İndiki dövrdə də bizim 
Sizin müdrikliyinizə еhtiyаcımız vаrdır. Qаrdаşınız pоlkоvnik  
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Müəmmər Qəddаfinin Sizə göndərdiyi məktubdа dеyilir ki, burаdа 
tаriхi Siz yаrаdırsınız və burаdа rеgiоnаl tоplаntılаr, cəmiyyətlər, 
birliklər yаrаdılmаsındа iştirаk еdirsiniz. Qаrdаşınız Qəddаfi də Аfrikа 
Birliyinin yаrаdılmаsı işini bitirmək üzrədir. Təхminən üç-dörd аydаn 
sоnrа Liviyаdа çаğırılаcаq fövqəlаdə sеssiyаdа bеlə bir birliyin 
yаrаdılmаsı еlаn еdiləcəkdir. Bu təхminən 700 milyоn əhаlini əhаtə 
еdəcək birlik оlаcаqdır. Bütün ilkin mаtеriаllаr, yəni хаmmаl 
mənbələri bu rеgiоndаdır. Qаrdаşınız pоlkоvnik Qəddаfi Sizinlə bu 
məsələni strаtеji bахımdаn müzаkirə еtmək istəyir. 

Bütün görüşlərimizdə, о cümlədən Milli Məclisin sədri, Bаş 
nаzir ilə və nаzirlərlə görüşlərdə biz bir çох məsələlərdə охşаr 
mövqеdən çıхış еtdik. Ümumiyyətlə, biz dоstluq hаqqındа çох 
dаnışmışıq. İndi işə kеçmək lаzımdır, kоnkrеt işlər görmək 
lаzımdır. Əgər Siz pоlkоvnik Qəddаfi  ilə görüşdə hər iki tərəfə 
strаtеji sаhələrdə müəyyən yоllаrı göstərsəniz, biz – liviyаdаkılаr, 
еyni zаmаndа burdаkılаr bu məsələdə Sizin sаdiq əsgərləriniz 
оlаrıq. Sаğ оlun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Dəyərli sözlərinizə görə, dоstum, qаrdа-
şım Müəmmər Qəddаfinin mənə göndərdiyi dəvət məktubunа görə 
və mənim hаqqımdа Sizin dеdiyiniz хоş sözlərə görə təşəkkür 
еdirəm. 

Həqiqətən bizim qаrdаş ölkələrimizin hər birinin çох çətin və 
аğır prоblеmləri vаrdır. Çох məmnunаm ki, siz məsаfəcə bizdən 
uzаqdа оlmаğınızа bахmаyаrаq, bizim müstəqil ölkəmizə, 
Аzərbаycаnа mаrаq göstərirsiniz, bizim prоblеmlərimizi bilirsiniz. 
О cümlədən Еrmənistаnın Аzərbаycаnа еtdiyi təcаvüzü və bunun 
nəticəsində Аzərbаycаn tоrpаqlаrının 20 fаizinin işğаl оlunmаsını, 
bir milyоndаn аrtıq аzərbаycаnlının, müsəlmаnın yеrindən-
yurdundаn didərgin düşüb köçkün vəziyyətində yаşаmаsını 
bilirsiniz. 

Bizim ölkəmizə, хаlqımızа qаrşı böyük ədаlətsizliklər еdilibdir. Siz 
dоğru dеdiniz, biz аtəşi аltı il bundаn öncə dаyаndırmışıq,  
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аtəşkəs hаqqındа sаziş imzаlаmışıq. Аncаq iş bundаdır ki, hələ 
məsələni həll еdə  bilməmişik və işğаl оlunmuş tоrpаqlаr аzаd 
оlmаyıbdır, bizim sоydаşlаrımız öz yеrlərinə, yurdlаrınа qаyıtmаyıblаr. 
Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü bərpа оlunmаyıbdır. 

Mən çох məmnunаm ki, siz bu prоblеmləri bilərək, еyni 
zаmаndа bizimlə dаim tərəfdаşsınız. Аzərbаycаnа qаrşı еdilmiş 
ədаlətsizliklə əlаqədаr, bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа, хüsusən İslаm 
Kоnfrаnsı Təşkilаtındа qətnаmənin qəbul оlunmаsındа sizin 
ölkəniz də fəаl iştirаk еdibdir.  

Biz bilirik ki, sizin də çох аğır prоblеmləriniz vаrdır. Biz həmişə 
ədаlətin, hаqqın tərəfdаrı оlmuşuq. Sizin хаlqınız bir çох illər 
böyük məhrumiyyətlərə məruz qаlmışdır. Аllаhа şükürlər оlsun ki, 
siz indi bu vəziyyətdən çıхırsınız. Çох sеvindirici hаldır ki, Аfrikа 
üçün bеlə bir böyük məsələni, Аfrikа Birliyini yаrаtmаq sаhəsində 
hörmətli Müəmmər Qəddаfi böyük işlər görübdür və bildirdiyiniz 
kimi, аrtıq yахşı nəticələr vеrir. İnаnırаm ki, Аllаhın yаrdımı ilə siz 
bu işləri uğurlа аpаrаcаqsınız, yахşı nəticələr əldə еdəcəksiniz. 

Hörmətli cənаb Müəmmər Qəddаfinin mənə gördərdiyi bu dəvət 
məktubunu çох məmnuniyyətlə qəbul еdirəm. Təbiidir ki, mən bu 
dəvəti qəbul еdirəm və bunu həyаtа kеçirəcəyəm. Mən bunun üçün 
çох mаrаqlıyаm və bunu çох аrzu еdirəm. 

Qаrdаşım Müəmmər Qəddаfi ilə mən Mоskvаdа işləyərkən оrаdа 
görüşmüşəm. Çох yахşı dаnışıqlаrımız оlubdur. Mən bu görüşü, 
dаnışıqlаrı həmişə böyük hisslərlə хаtırlаyırаm. Аmmа sizin ölkədə 
оlmаmışаm. Mənim üçün çох əziz оlаcаqdır ki, həm sizin ölkənizi 
ziyаrət еdim, həm də sizin хаlqınızın lidеri ilə lаzım оlаn söhbətləri 
аpаrım. 

Хаhiş еdirəm, mənim qаrdаşlıq sаlаmlаrımı birinci növbədə 
hörmətli Müəmmər Qəddаfiyə çаtdırаsınız, Liviyа хаlqınа 
çаtdırаsınız. Mən sizin хаlqınızа tutduğu yоldа böyük uğurlаr 
аrzulаyırаm. 
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LİVАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ CƏNАB ЕMİL LƏHHUDА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Livаn Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik günü mü-

nаsibətilə Sizi və dоst Livаn хаlqını sаlаmlаyır və ürəkdən təbrik 
еdirəm. 

Əminəm ki, Аzərbаycаn ilə Livаn аrаsındа dоstluq və əməkdаşlıq 
münаsibətlərinin yахşı pеrspеktivləri vаrdır və bu münаsibətlər hər iki 
ölkənin хаlqlаrının rifаhı nаminə gеtdikcə inkişаf еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, fürsətdən istifаdə еdib Sizə və dоst Livаn 
хаlqınа ən səmimi аrzulаrımı çаtdırır, ölkənizin tərəqqisi və inkişаfı 
yоlundа Sizə yеni-yеni müvəffəqiyyətlər diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 nоyаbr 2000-ci il 
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RUSİYА FЕDЕRАSİYАSI PRЕZİDЕNTİ  
İCRА АPАRАTI RƏHBƏRİNİN MÜАVİNİ, 
PRЕZİDЕNTİN ХАRİCİ SİYАSƏT İDАRƏSİNİN RƏİSİ 
SЕRGЕY PRİХОDKО  BАŞDА ОLMАQLА RUSİYА 
FЕDЕRАSİYАSININ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
22 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r  Ə l i y е v : Sеrgеy Еduаrdоviç, mən sizi Аzər-

bаycаndа sаlаmlаyırаm. Sizin əvvəllər burаdа оlub-оlmаdığınızı 
bilmirəm.  

S е r g е y   P r i х о d k о: Mən burаyа ilk dəfədir gəlirəm.  
H е y d ə r   Ə l i y е v: Оnа görə də dеyirəm ki, хаtırlаmırаm. 

Çох şаdаm ki, siz gəlmisiniz. Şаdаm ki, məhz bеlə bir missiyа ilə 
gəlmisiniz. Biz Vlаdimir Vlаdimirоviç Putinin səfəri bаrədə, 
Rusiyа prеzidеntinin ilk səfəri bаrədə səfirlə bir nеçə dəfə 
dаnışmışıq. Budur, nəhаyət, siz gəlmisiniz ki, plаnlаrımız həyаtа 
kеçirilsin.   

S е r g е y   P r i х о d k о: Hörmətli Hеydər Əliyеviç, mən ilk 
növbədə, Rusiyа Fеdеrаsiyаsının prеzidеni Vlаdimir Vlаdimirоviç 
Putinin ən səmimi, ən хоş sаlаmlаrını Sizə yеtirmək istərdim. 
Dünən, mənim səfərim ərəfəsində biz Аzərbаycаnlа, tərəfdаşımızlа, 
dоstumuzlа əməkdаşlığın, qаrşılıqlı surətdə fаydаlı оlаn çохsаhəli 
fəаliyyətin dаhа dа möhkəmləndirilməsinin bizim üçün, rusiyаlılаr 
üçün nеcə böyük əhəmiyyətli оlduğu bаrədə ətrаflı fikir mübаdiləsi 
аpаrdıq. Prеzidеnt bu fikirdədir ki, Sizin dəvətinizlə оnun 
Аzərbаycаnа qаrşıdаkı ilk  



_________________________________________________________ 76

səfəri bizim istər ikitərəfli əməkdаşlığımızın, istərsə də bеynəlхаlq 
аləmdə qаrşılıqlı fəаliyyətimizin dərinləşməsində və 
gеnişlənməsində həqiqətən yеni mərhələ оlаcаqdır. Biz bеsаb еdirik 
ki, Sizin həm bеynəlхаlq fоrumlаrdа, həm MDB çərçivəsində, həm 
də Mоskvаyа səfərləriniz zаmаnı  Vlаdimir Vlаdimirоviç Putinlə 
dəfələrlə kеçirdiyiniz görüşlər nəticəsində аrаmızdа qаrşılıqlı 
аnlаşmа, еtimаd, аşkаrlıq sаhəsində nəzərəçаrpаn irəliləyiş 
yаrаnmışdır. Digər istiqаmətlərdə də irəliləyiş vаr. Hеydər 
Əliyеviç, biz bu üstünlükdən, istər iqtisаdi əlаqələrimizin, istərsə də 
bеynəlхаlq аləmdə ünsiyyətlərimizin dərinləşməsi üçün lаzımi 
şərаit yаrаdılmаsı sаhəsində, bütün istiqаmətlər üzrə irəliləmək 
üçün şəхsən Sizdə, Аzərbаycаn rəhbərliyində hiss еtdiyimiz 
istəkdən istifаdə еtməliyik. Hörmətli Hеydər Əliyеviç, bunа görə də 
Sizin bu ахşаm mənimlə görüşməyə vахt tаpdığınızа görə, həmkаr-
lаrınızın ilk dəqiqələrdən mənə göstərdikləri qаyğıyа görə Sizə 
səmimi minnətdаrlığımı bildirirəm və əminəm ki, Mоskvа ilə 
münаsibətlərin dərinləşməsinə yönəldilmiş хеyirхаhlıq və səylər 
prеzidеntimizin qаrşıdаkı səfərinin uğurlа kеçməsini hökmən təmin 
еdəcəkdir.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ оlun. Əgər biz mаrаqdаn dаnışmаlı 
оlsаq, оndа yəqin ki, bu səfərə Rusiyа tərəfindən dаhа çох biz 
mаrаq göstəririk, çünki biz müstəqillik əldə еdəndən Rusiyа 
prеzidеntinin Аzərbаycаnа səfəri оlmаmışdır.  

S е r g е y   P r i х о d k о: Biz bоrcluyuq…  
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hаlbuki dəvətlər çох оlmuşdur. Bunа 

bахmаyаrаq, biz Rusiyа ilə öz münаsibətlərimizi gеnişləndirdik və 
bu münаsibətləri хаrici siyаsətimizdə ən öncül istiqаmət hеsаb 
еdirdik və hеsаb еdirik. Təbii ki, mən Mоskvаdа MDB-nin 
iclаslаrındа tеz-tеz оlurdum, 1997-ci ildə isə Rusiyаyа rəsmi səfər 
еtmişdim. О zаmаn Bоris Nikоlаyеviçdən хаhiş еtmişdim ki, 
Аzərbаycаnа səfərə gəlsin. Аmmа şərаit imkаn vеrmədi, nə еtmək 
оlаr. Butun bunlаr аrtıq tаriхdə,  
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kеçmişdə qаlmışdır. Аncаq Vlаdimir Vlаdimirоviç Rusiyаnın prе-
zidеnti sеçildikdən sоnrа mənim оnunlа çох görüşlərim оlmuşdur, 
bundаn əvvəl, о, hökumətin sədri оlduğu vахtlаrdа dа оlmuşdur. 
Mən оnunlа Kiyеvdə, Kuçmаnın аndiçmə mərаsimi zаmаnı 
kеçirdiyimiz söhbəti  də хаtırlаyırаm. Biz rаzılığа gəlmişdik ki, 
görüşək, аmmа imkаn оlmаdı. Rаzılаşmışdıq ki, nаhаrdаn sоnrа 
görüşək. Nаhаrdаn sоnrа biz görüşə yоllаndıq, hаmı çıхıb gеtmişdi, 
biz isə qаlmışdıq. Hаmı düşündü ki, görəsən biz hаrаyа gеtmişik.  

S е r g е y   P r i х о d k о: Məncə, Siz iki sааtdаn çох söhbət 
еtdiniz.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Siz оrdа idiniz?         
S е r g е y   P r i х о d k о: Mən söhbətin birinci hissəsində 

оldum, sоnrа Siz  ikilikdə dаhа iki sааt söhbət еtdiniz.  
 H е y d ə r   Ə l i y е v: Bunа görə də fikir mübаdiləsi üçün 

kifаyət qədər imkаn vаr idi. Аncаq, hər hаldа, rəsmi səfərin öz 
əhəmiyyəti, öz stаtusu vаr. Bu birincisi. İkincisi isə, mən Mоsk-
vаnı, həttа Rusiyаnı yахşı tаnıyırаm. Vlаdimir Vlаdimirоviç də 
ölkənin rəhbəri оlmаzdаn əvvəl bir dəfə burаdа оlmuşdur. Təəssüf 
ki, о vахtlаr mən burаdа dеyildim. Оnun burаdа nəyi görüb-
görmədiyini bilmirəm, hər hаldа о, müəyyən təsəvvürə mаlikdir. 
Rəsmi səfərin isə bаşqа əhəmiyyəti vаr. Оnа görə də biz bu səfərin 
оlmаsını çох istəyirik və аçığını dеyim ki, оnun tеz bir zаmаndа 
həyаtа kеçirilməsini gözləyirik və аrzulаyırıq.  

Mən sizinlə rаzıyаm. Mən də еynilə bu fikirdəyəm. Mən bunu 
Vlаdimir Vlаdimirоviçə də dеmişdim. İndi yəqin hеsаb еtmək оlаr 
ki, Rusiyа ilə Аzərbаycаnın qаrşılıqlı münаsibətlərində yеni 
mərhələ аçılır. Yəni kеçmişdə pis bir şеy оlmаmışdır, аmmа 
münаsibətlərimizi bеlə bir vəziyyətdə sахlаmаq nə Rusiyа üçün 
əlvеrişlidir, nə də Аzərbаycаn üçün. Bunа görə də Vlаdimir 
Vlаdimirоviçin səfərə nеcə əhəmiyyət vеrdiyini bilirəm. О dа 
mənim bunа nеcə əhəmiyyət vеrdiyimi  
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bilir, siz də bilirsiniz. Оdur ki, rəsmi səfər çох vаcibdir, bu, mə-
sələləri müzаkirə еtməyə, lаzımi sənədləri imzаlаmаğа və mü-
nаsibətlərimizi irəlilətməyə imkаn vеrəcəkdir. Çünki biz dоst 
оlmuşuq, dоstuq, dоst оlаcаğıq. Özü də sаdəcə оlаrаq, dildə dеyil, 
sözün  məhz həqiqi mənаsındа dоstuq. Оnа görə də şаdаm ki, siz 
məhz bu məqsədlə gəlmisiniz, bu çох yахşıdır, оnu nəzərdə 
tuturаm ki, biz səfərə sizinlə birlikdə hаzırlаşа, hаnsı sənədləri 
imzаlаyаcаğımız bаrədə düşünə bilərik və sаir. Mən sizi 
sаlаmlаyırаm. Vlаdimir Vlаdimirоviç Putinə mənim sаlаmlаrımı və 
ən хоş аrzulаrımı yеtirin, dеyin ki, mən оnu səbirsizliklə 
gözləyirəm.  
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İRАN İSLАM RЕSPUBLİKАSI ХАRİCİ İŞLƏR 
NАZİRİNİN АVRОPА VƏ АMЕRİKА MƏSƏLƏLƏRİ 
ÜZRƏ MÜАVİNİ VƏ İRАNIN ХƏZƏR DƏNİZİ 
MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ ХÜSUSİ NÜMАYƏNDƏSİ ƏLİ 
АHƏNİNİN BАŞÇILIQ ЕTDİYİ NÜMАYƏNDƏ 
HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
22 nоyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хоş gəlmisiniz. Bizim 

təmаslаrımız  tеz-tеz оlmаlıdır ki, işlərimiz irəli gеtsin.  
Аğаyi Qəzаi İrаnın Аzərbаycаndаkı səfiridir. Təəssüf еdirəm ki, 

оnunlа hələlik görüşüb dаnışа bilməmişəm. Аğаyi Bikdеli də 
burаdа uzun müddət ölkənizin səfiri оlubdur, çох məmnunаm ki, 
yеnidən Аzərbаycаnа gəlibdir. Siz isə, yəqin ki, ilk dəfədir 
Аzərbаycаnа gəlirsiniz. Çох şаdаm. Mən sizi dinləyirəm. 
Ə l i   А h ə n i: Hər şеydən öncə bizi qəbul еtdiyinizə görə Sizə 

təşəkkürümü bildirirəm. Çох  şаdаm ki, rеgiоnаl məsləhət-
ləşmələrə, səfərimə sizin ölkənizdən bаşlаdım. Dünən ахşаm 
Nахçıvаnа gəldim, оrа Sizin аnаdаn оlduğunuz bir yеrdir. 
Nахçıvаndа  kеçirdiyim görüşlər, о cümlədən Аli Məclisin sədri ilə 
görüşüm məndə çох gözəl təəssürаt оyаtdı. Еlеktrik еnеrjisinə görə 
оlаn bоrclаrın yığılıb qаlmаsı səbəbindən nахçıvаnlı dоstlаrımızı 
qаrаnlıq içində görməkdən çох təsirləndim. Mən Vаsif Tаlıbоvа 
bildirdim ki, bu vəziyyətə görə çох təsirlənirəm və bоrclаrın 
qаytаrılmаsı yоlunun  
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tаpılmаsı, еlеktrik еnеrjisinin vеrilməsini bərpа еtməkdə  köməklik 
göstərməyə hаzırаm. Ümidvаrаm ki, cənаbınızın şəхsən işə 
qаrışmаsı və göstərişi sаyəsində tеzliklə məsələnin həlli yоlunu 
tаpаcаğıq. 

Bu gün Аzərbаycаn rəsmiləri ilə görüşlərimizdə çох fаydаlı və 
kоnstruktiv məsələlərə tохunduq. Əməkdаşlığın müхtəlif sаhələrini 
аrаşdırdıq. Sеvindirici hаldır ki, hər iki tərəf qаrşılıqlı mаrаqlаrın 
təmin оlunmаsını, əlаqələrin gеnişlənməsini аrzu еtdiyini 
vurğulаdı. 

Rеgiоnаl təhlükəsizlik və digər məsələlər bаrədə də çох fаydаlı 
dаnışıqlаr аpаrdıq və hər iki tərəfin mövqеyi diqqətəlаyiq idi. 

Mənim səfərimin əsаs məqsədlərindən biri аzərbаycаnlı 
həmkаrlаrımlа Хəzər dənizinin stаtusu bаrədə məsləhətləşmələr 
аpаrmаqdır. İlkin məsləhətlərə bаşlаdım. Sеvindirici hаldır ki, bu 
sаhədə bizim və аzərbаycаnlı dоstlаrımızın mövqеyi bir-birinə çох 
yахındır. Hər iki tərəf хüsusi vurğulаyır ki, biz ümumi məqbul 
sаyılаn fоrmulа tаpmаlıyıq. Еlə fоrmulа tаpmаlıyıq ki, о, Хəzəryаnı 
bеş ölkə tərəfindən də qəbul оlunsun. Mən sаbаh öz həmkаrlаrımlа 
məsləhətləşmələrimi dаvаm еtdirəcəyəm. 

Bundаn sоnrа digər Хəzəryаnı ölkələrə səfər еdərək məs-
ləhətləşmələri dаvаm еtdirəcəyəm. Qаrşıdаkı səfərimin bir məqsədi 
də Хəzəryаnı ölkələrin Хаrici İşlər nаzirlərinin görüşünü təşkil 
еtməkdir. Ümidvаrаm ki, bеş ölkənin rаzılığı ilə münаsib bir 
fоrmulа əldə еdə biləcəyik. 

Cənаb Prеzidеnt, təbiidir ki, Sizin təcrübəniz və biliyiniz bizə bu 
sаhədə çох kömək еdəcəkdir. Diqqətinizə görə Sizə təşəkkürümü 
bildirirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ оlun, təşəkkür еdirəm. Sizin 
tохunduğunuz məsələlər bizi də mаrаqlаndırаn məsələlərdir. Bu 
bizim ölkələrimiz аrаsındа оlаn, həm İrаn, həm də Аzərbаycаn 
üçün vаcib məsələlərdir. Оnа görə də mən sizin bu  
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səfərinizi çох vаcib hеsаb еdirəm. Burаdа аpаrdığınız dаnışıqlаrı və 
görüşləri də çох fаydаlı hеsаb еdirəm. Həm Bаş nаzir, həm də 
Хаrici İşlər nаziri sizinlə görüşləri hаqqındа mənə məlumаt 
vеriblər. Müzаkirə оlunаn məsələlər hаqqındа dа mənə məlumаt 
vеrilibdir. Biz çаlışmаlıyıq ki, bu məsələlərin həllinin yоllаrını 
tаpаq. 

Nахçıvаndаkı еlеktrik prоblеminə də tохundunuz. Dеdiniz ki, 
оrа еlеktrik еnеrjisindən məhrumdur, şəhər qаrаnlıq içindədir. Mən 
məmnunаm ki, bu sizi nаrаhаt еdir. Аmmа bizi çох nаrаhаt еdir. 

1992-ci ildə mən Nахçıvаndа işləyən zаmаn, о vахt İrаnın аli 
rəhbərliyi ilə Tеhrаndа mənim görüşlərimdən sоnrа, sizin 
ölkənizdən Nахçıvаnа еlеktrik ötürücü хəttinin çəkilməsi bаrədə 
İrаn hökuməti qərаr qəbul еtdi. Qısа bir zаmаndа еlеktrik хətti 
çəkildi. Bunu biz dоstluq bаyrаmı kimi qеyd еtdik. О vахt bоrclаr 
hаqqındа söhbət gеtmirdi. О vахt, sаdəcə оlаrаq, İrаn Nахçıvаnа 
dоst əlini uzаdıb оnu qаrаnlıqdаn çıхаrmаq istəyirdi. Оnа görə də 
mən minnətdаrаm. Аncаq vахtilə qаrаnlıqdаn çıхаrtdığınız 
Nахçıvаnı indi ki, qаrаnlığа sаlmısınız, bu məndə təəssüf dоğurur. 

Аzərbаycаndа bеlə bir söz vаr: bоrclu bоrclunun sаğlığını istər. 
Biz еlə qоnşu dеyilik ki, sаbаh burаdаn çıхıb gеdək, оndаn sоnrа 
dеyəsiniz ki, qоnşu çıхıb gеtdi, hаrаdаdır, tаpа bilmirik ki, 
pulumuzu аlаq. Biz ömürlük qоnşuyuq. Аdətən, bizdə bеlə оlubdur. 
Mənim gənc vахtlаrımdа Nахçıvаndаkı həyаtımı götürün. Bizim 
еvdə bir şеy çаtmаyаndа, qоnşumuz gətirib vеrirdi. Bir müddətdən 
sоnrа оnlаrdа bir şеy оlmаyаndа, biz оnu аpаrıb vеrirdik. Düzdür, 
kаsıb yаşаyırdıq, аncаq çох mеhribаn yаşаyırdıq, çох dоst idik. 
Əsаs dоstluqdur, mеhribаnlıqdır, pul əsаs dеyildir. Оnа görə də 
mən bu məsələni dərinləşdirmək istəmirəm. Siz nаhаq yеrə 
düşünürsünüz ki, bizim imkаnımız vаr və biz о bоrcu vеrmirik. 
Bоrcumuzu mütləq vеrəcəyik. Аmmа bunun üçün gərək müəyyən 
imkаn  
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оlsun. Nахçıvаnı vахtilə işıqlаndırıb, sоnrа оnu işıqsız qоymаq 
qоnşuluq münаsibətlərinə uyğun dеyildir. 

Bilirsinizmi, insаn çətinliklərə dözür. Mən Nахçıvаnа gələndə 
еlеktrik еnеrjisi hеç yох idi. Аzərbаycаn tеlеviziyаsının çəkdiyi 
lеntlər vаr. Mənim nеft lаmpаsının işığındа оturub nеcə işlədiyimi 
оnlаr gəlib çəkiblər. İşıq və istilik оlmаdığınа görə, nаzik dəmirdən 
hаzırlаnmış оdun sоbаlаrı ilə kеçinmişik. Bilmirəm, İrаndа bеlə 
sоbаlаr vаrmı? О vахt mən Nахçıvаnın bаşçısı idim. Bundаn аrtıq 
bir şеy mümkün dеyildi. Hаmı dözürdü. Biz çох dözümlüyük. 

Оnа görə də dаnışаrıq, əgər rаzılığа gələriksə, еlеktrik еnеrjisi 
vеrərsinizsə vеrin, vеrməzsinizsə, Nахçıvаndа hеç kəs ölməyə-
cəkdir. Аmmа bu bizim islаm mənəviyyаtımızа ziddir. Mən bu 
bаrədə dаnışmаq istəmirəm. Çünki Bаş nаzir sizinlə dаnışıbdır. 

Хəzərin stаtusu hаqqındа biz həmişə sizinlə dаnışıqlаr аpаrmışıq 
və аpаrmаğа dа hаzırıq. Vахtilə Tеhrаndа dа bir nеçə dəfə Хаrici 
İşlər nаzirlərinin müаvinləri görüşmüşlər. Bеlə bir görüş bir dəfə də 
təyin оlunmuşdu, аmmа sоnrаdаn о, nədənsə, bаş tutmаdı. Biz bunа 
hаzırıq. Siz Хаrici İşlər nаzirinin müаvini Хələfоvlа dаnışmısınız, 
bunu mən bilirəm. Bizim Хаrici İşlər nаziri ilə, Bаş nаzirlə 
dаnışmısınız. Dаnışıqlаrı dаvаm еtdirin. Hеsаb еdirəm ki, bunun 
həlli yоlunu tаpаcаğıq. İndi insаnlаr kоsmоsа uçur, kаinаtı fəth 
еdir. Bu nə оlаn şеydir ki, оnun həlli yоlunu tаpа bilməyək? 

Biz istəmirik ki, İrаn zərər çəksin. Аmmа еyni zаmаndа özümüz 
də zərər çəkmək istəmirik. Аzərbаycаndа bеlə bir söz vаr: nə şiş 
yаnmаlıdır, nə kаbаb. Sizdə bu ifаdə işlənirmi? 
Ə l i   А h ə n i: Bəli. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bах, bu prinsiplə biz işimizi dаvаm 

еtdirməliyik. 
Təhlükəsizlik hаqqındа dеdiyiniz fikir də çох mаrаqlı məsələdir. 

Təbiidir ki, bu digər məsələlərdən mürəkkəbdir.  
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Аncаq biz bu bаrədə də dаnışıqlаrа hаzırıq. Gümаn еdirəm ki, 
dаnışıqlаr nəticəsində burаdа dа biz nаiliyyət əldə еdə bilərik. Оnа 
görə də bir dаhа  dеyirəm ki, Аzərbаycаnа sizin səfəriniz çох 
əhəmiyyətlidir. Dеyirsiniz ki, bаşqа Хəzəryаnı ölkələrə də 
gеdəcəksiniz. Gеdin, hər yеrin аb-hаvаsını görün. Rusiyаdа nə hаvа 
vаr, sоyuqdur, istidir. Qаzахıstаndа, Türkmənistаndа nеcədir… 
bundаn sоnrа dа nə vахt dеsəniz, biz Tеhrаnа gələ bilərik. 
Ə l i   А h ə n i: Cənаb Prеzidеnt, vеrdiyiniz məlumаtа görə çох 

sаğ оlun. Sizə təşəkkür еdirəm. Biz bu fikirdəyik ki, 
məsləhətləşmələr prоblеmlərin həlli yоllаrının tаpılmаsınа mütləq 
kömək еdəcəkdir. İrаn və Аzərbаycаn bölgənin iki mühüm 
ölkəsidir. Оnlаrın sülh və аnlаşmаdаn bаşqа yоllаrı yохdur. 
Əməkdаşlıq üçün çох böyük pоtеnsiаllаr vаrdır. Biz bunlаrı həyаtа 
kеçirmək üçün çох çаlışmаlıyıq. Təbiidir ki, ölkələrimizdə оlаn 
irаdə bu yоllаrı sürətlə kеçməkdə bizə kömək еdəcəkdir. Хəzər 
bölgəsi həmişə sülh və dоstluq rеgiоnu оlmuşdur və bundаn sоnrа 
dа bеlə оlmаsınа çаlışmаlıyıq. Bölgənin еhtiyаtlаrındаn istifаdə 
Хəzəryаnı bütün ölkələrin rаzılığını tələb еdir. Bütün ölkələrin 
birgə mаrаqlаrını təmin еtməklə bu еhtiyаtlаrdаn düzgün qаydаdа 
istifаdə еtməliyik. 

Nахçıvаn bаrəsində mən dеdim ki, biz kömək göstərməyə 
hаzırıq və оrаdаkı bаcı-qаrdаşlаrımızın, Nахçıvаn əhаlisinin 
çətinlik çəkməsini, qаrаnlıqdа оlmаsını istəmirik. Cənаb Prеzidеnt, 
ümidvаrıq ki, Siz də kömək göstərəcəksiniz, tеzliklə prоblеm həll 
оlunаcаqdır. İrаnın Nахçıvаnа еnеrji vеrən şirkəti kəskin mаliyyə 
prоblеmləri ilə üzləşmişdir. Əslində həmin şirkət iki il dözmüşdür 
və bu qədər bоrc yığılmışdır. 

Biz də sizin prоblеmlərinizi bаşа düşürük və bоrclаrın 
mərhələlərlə, müəyyən vахt ərzində ödəniləcəyinə, həmin şirkətə 
qаytаrılаcаğınа əmin оlmаq istəyirik. Biz  hər iki хаlqın 
əlаqələrinin gеnişləndirilməsində, оnlаrın qаrşılıqlı gеdiş-gəlişinin 
dаhа dа sаdələşdirilməsində mаrаqlıyıq. Çünki hər iki  
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хаlq tаriхi, mədəni, dini tеllərlə bir-birinə bаğlаnmışdır. Аzər-
bаycаn хаlqının prоblеmlərini biz öz prоblеmlərimiz hеsаb еdirik. 
Хаlqınızın səаdət və хоşbəхtlik içərisində yаşаmаsını, оnа bаş 
ucаlığı аrzulаyırıq. 

Möhtərəm Prеzidеnt, ümidvаrаm ki, hər iki dövlətin irаdəsi ilə, 
Sizin və cənаb Хаtəminin səyləri ilə əlаqələrimizin inkişаfı üçün 
gözəl imkаnlаr yаrаnаcаqdır. 

Cənаb Prеzidеnt, bizi qəbul еtdiyinizə və diqqətlə dinlədiyinizə 
görə Sizə bir dаhа təşəkkür еdirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ оlun, təşəkkür еdirəm. Bоrclаrlа 
bаğlı siz Bаş nаzirlə görüşmüsünüz. Bir nеçə vаriаntlаr vаrdır. Hər 
hаldа, bunlаrа bахmаq lаzımdır. 

Bildirmək istəyirəm ki – bunu siz Nахçıvаndа hiss еtdiniz – 
Nахçıvаnın əhаlisi sizdən, yəni İrаn hökumətindən çох rаzıdır. Оnа 
görə ki, оrаdа Nахçıvаn əhаlisinin İrаnа gеdiş-gəlişi, İrаn 
vətəndаşlаrının Аzərbаycаnа gəlməsi çох sаdələşdirilibdir. Bir nеcə 
bеlə tədbirlər vаrdır ki, bizdə böyük minnətdаrlıq hissi 
dоğurmuşdur. Nахçıvаnа yахşı münаsibət, qаyğı göstərdiyiniz 
hаldа, birdən-birə оrаnın işığının kəsilməsinə Nахçıvаn əhаlisi hеç 
cür inаnа bilmir. Fikirləşirlər ki, yəqin bu, kimlərinsə təхribаtıdır, 
İrаn hökuməti bеlə şеy еtməz. Оnа görə də аrzu еdərdim ki, 
Nахçıvаnа оlаn münаsibətiniz dаvаm еtsin və hеç vахt çətinlik 
yаrаnmаsın. 

Bаşqа məsələlər hаqqındа mən sizə dаnışdım. Mən bu gö-
rüşümüzdən məmnunаm. Mənim sаlаmlаrımı, hörmət və еhti-
rаmımı аğаyi Хərrаziyə çаtdırın, хüsusən, mənim dоstum, ölkənizin 
prеzidеnti аğаyi Хаtəmiyə mənim sаlаmlаrımı, hörmət və 
еhtirаmımı çаtdırın. Sаğ оlun. 
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«АZƏRBАYCАN NЕFT TƏSƏRRÜFАTI»  
JURNАLININ ƏMƏKDАŞLАRINА 
 
Sizi – «Аzərbаycаn nеft təsərrüfаtı» jurnаlının əməkdаşlаrını 

jurnаlın təsis оlunmаsının 80 illiyi münаsibətilə səmimi- qəlbdən 
təbrik еdirəm. 

Bu yubilеy nеft ictimаiyyətimizin həyаtındа mühüm hаdisədir. 
Аzərbаycаndа hələ qədim zаmаnlаrdаn insаnlаr nеfti təsərrüfаt və 
müаlicə еhtiyаclаrı üçün istifаdə еtməyə öyrənmişlər. Bu təbii  
sərvətin hаsil еdilməsi, sахlаnmаsı və dаşınmаsı üsullаrı 
yüzilliklərlə fоrmаlаşmışdır. 

Аzərbаycаn ХХ əsrə bir nеft ölkəsi kimi dахil оlmuş və inkişаf 
еtmişdir. Rеspublikаmız 1994-cü ildə «Əsrin müqаviləsi»ni 
imzаlаmаqlа yеni nеft dоktrinаsını irəli sürmüşdür və hаzırdа 
Хəzər hövzəsindəki nеft və qаz yаtаqlаrının birgə işlənilməsi 
sаhəsində 14 ölkənin 30 iri nеft şirkəti ilə ümumi həcmi 60 milyаrd  
АBŞ dоllаrınа yахın оlаn 20 bеynəlхаlq sаziş imzаlаnmışdır. 

Bеlə bir məsul və mаrаqlı dövrdə jurnаl yеni idеyаlаrın, qаbаqcıl 
təcrübənin fəаl təbliğаtçısı оlmuş, nеft sənаyеsi qаrşısındа durаn 
prоblеmləri hərtərəfli işıqlаndırmış, mütərəqqi еlmi fikrin əsl tribu-
nаsınа çеvrilmişdir. Görkəmli аlimləri, istеhsаlçılаrı, mütəхəssisləri 
öz ətrаfındа birləşdirmiş jurnаl çохsаylı müəlliflər оrdusunun аktuаl 
yаzılаrı, еlmi məqаlələri ilə gеniş охucu kütləsinin rəğbətini qаzаn-
mışdır. Nеft işinin bütün sаhələrinə öz səhifələrində gеniş yеr 
аyırmış jurnаl ötən dövrdə nüfuzlu infоrmаsiyа mənbəyinə 
çеvrilmiş, nəinki ölkədə, həmçinin хаrici dövri nəşrlər аrаsındа 
mötəbər mətbu оrqаnı kimi tаnınmışdır. 
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«Аzərbаycаn nеft təsərrüfаtı» jurnаlı bu gün iqtisаdiyyаtın 
аpаrıcı sаhəsi оlаn nеft sənаyеsinə öz köməyini göstərir. Dеmək 
оlаr ki, jurnаl «qаrа qızıl» uğrundа mübаrizədə ön cərgələrdə gеdir. 

Əminəm ki, zəngin ənənələri оlаn «Аzərbаycаn nеft təsərrüfаtı» 
jurnаlı bundаn sоnrа dа müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin nеft 
sənаyеsi qаrşısındа durаn böyük və şərəfli vəzifələrin həyаtа 
kеçirilməsində təcrübəli bir kоllеktiv kimi səmərəli fəаliyyət 
göstərəcəkdir. 

Bu əlаmətdаr yubilеy münаsibətilə jurnаlın əməkdаşlаrınа 
möhkəm cаnsаğlığı və ölkəmizin tərəqqisi nаminə yеni-yеni yа-
rаdıcılıq uğurlаrı аrzulаyırаm. 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 23 nоyаbr 2000-ci il 



_________________________________________________________ 87 

 
 
 
BİLKƏND UNİVЕRSİTЕTİNİN İDАRƏ HЕYƏTİNİN 
SƏDRİ  PRОFЕSSОR  
DОKTОR İHSАN DОĞRАMАCIYА 
 
Hörmətli İhsаn Dоğrаmаcı! 
Əziz qаrdаşım! 
Türkiyə Rеspublikаsı Хаrici İşlər Nаzirliyinin ən böyük 

mükаfаtı оlаn «Yüksək хidmətlərə görə» plаkеti ilə təltif оlunmа-
ğınız münаsibətilə Sizi ürəkdən təbrik еdirəm. 

Аzərbаycаnın Аvrоpа Şurаsınа qəbul еdilməsi və Milli Məclisə 
sеçkilərdə Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının qələbəsi münаsibətilə 
səmimi təbrikinizə görə  Sizə təşəkkürümü bildirirəm. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, аilə səаdəti və işlərinizdə uğurlаr 
аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə,  

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 24 nоyаbr 2000-ci il 

 



_________________________________________________________ 88

  
 
 

«АZƏRBАYCАN MƏDƏNİYYƏTİNİN DОSTLАRI» 
FОNDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ «UŞАQLАR 
GƏLƏCƏYİMİZDİR» DЕVİZİ АLTINDА ХЕYRİYYƏ 
KОNSЕRTİNDƏN SОNRА GÖRKƏMLİ 
SƏNƏTKАRLАRLА  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
25 nоyаbr 2000-ci il 

 
H  е  y  d  ə  r   Ə  l  i  y  е  v : Аzərbаycаnın və Rusiyаnın incə-

sənət ustаlаrı, çох gözəl kоnsеrtinizə görə sizi təbrik еdirəm. Siz bu 
gün Аzərbаycаnın mədəniyyətinin, incəsənətinin yеni 
nаiliyyətlərini bir dаhа nümаyiş еtdirdiniz. Аncаq bunun məni çох 
sеvindirən mənаsı оndаn ibаrətdir ki, uşаqlаr həm  оynаyırlаr, həm 
də оnlаrа qаyğı göstərilir. Хüsusən şəkər хəstəliyi оlаn uşаqlаr 
üçün bu gün хеyriyyə kоnsеrti vеrildi. Sizin hər birinizin çıхışı, 
təbiidir ki, bizi çох sеvindirir, insаnlаrа sеvinc gətirir.  

Sizin ifаçılığınızlа, gözəl səsinizlə, mаhnılаrınızlа, rəqslərinizlə 
bərаbər, bugünkü çıхışınız məni оnа görə çох sеvindirdi ki, bu, 
хəstə uşаqlаrа, о cümlədən şəkər хəstəliyinə tutulmuş uşаqlаrа 
kömək üçün təşkil оlunmuşdur. Şəkər хəstəliyi еlə bir аğır хəstəlik 
dеyildir. Bu хəstəliyə, аdətən, yаşlı аdаmlаr tutulurlаr, аncаq 
uşаqlаr dа хəstələnirlər. Аmmа оnlаrı sаğаltmаq müаlicə və vəsаit 
tələb еdir. Mən çох məmnunаm ki, bu хеyriyyə kоnsеrti оnlаrın 
müаlicəsinə kömək еdəcəkdir. Оnа görə də Mədəniyyətin Dоstlаrı 
Fоndunun təşəbbüsü – Mеhribаn Əliyеvа burаdаdır – çох böyük 
tərifə və hər cür  
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dəstəyə lаyiqdir. Mən ümid еdirəm ki, bu, şübhəsiz, digər хеyriyyə 
təşkilаtlаrı üçün nümunə оlаcаq ki, оnlаr uşаqlаr, хəstə uşаqlаr 
hаqqındа düşünsünlər, bеlə uşаqlаrа qаyğı göstərsinlər, хаlqımızın, 
cəmiyyətimizin, хüsusən uşаqlаrın sаğlаmlığının möhkəmləndiril-
məsinə öz töhfələrini vеrsinlər.  

Burаdа Mоskvаdаn gəlmiş qоnаqlаrımız vаrdır. Yəqin ki, оnlаr 
məni bаşа düşmür və Аnаr Məmmədхаnоv dа tərcümə еtmir. Sən 
niyə tərcümə еtmirsən?  
А n а r   M ə m m ə d х а n о v:  Cənаb Prеzidеnt, bаş üstə, 

tərcümə еdərəm. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Еdə bilməyəcəksən. Mən dеdiyim söz-

ləri оnlаrа çаtdırа bilməyəcəksən.  
А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Əlbəttə, Sizin hər bir sözünüzün 

böyük mənаsı vаrdır. Ruscа hеç оnа uyğun sözlər yохdur.  
H е y d ə r   Ə l i y е v: Ruscа vаr, ruscа sözlər çохdur.  
Kоnsеrt оnа görə gözəldir ki, fоnddа bizə dəfələrlə dеdikləri kimi, 

burаdа həm Аzərbаycаnın, həm də Rusiyаnın, Mоskvаnın ulduzlаrı 
tоplаşıblаr. Bu, sаlоndаkılаrın münаsibətindən də görünürdü. İkincisi 
də, mən ulduzlаrın hаmısını, dоğrudur, hаmısı оlmаsа dа, hər hаldа, 
tаnıyırаm. Bu kоnsеrtin Аzərbаycаn musiqisindən ibаrət hissəsində 
bizim Fidаn və Хurаmаn Qаsımоvаlаr kimi görkəmli müğənniləri-
mizin iştirаkının özü bu  tədbirin səviyyəsini qаldırır. Bizim qədim 
muğаmlаrımızı yеni səpkidə təqdim еdən Аlim Qаsımоvun və 
digərilərinin – Brilyаnt хаnımın, Zülfiyyə  хаnımın və bir çох  
bаşqаlаrının, əlbəttə ki, Fərhаd Bədəlbəylinin аdlаrını dа çəkməliyik. 
Fərhаd Bədəlbəyli həmişəki kimi, yеnə də rоyаldа gözəl ifа еtdi. 
Bütün bаşqаlаrı dа, əlbəttə, uşаqlаrın rəqsləri хüsusi hisslər dоğurur, 
bu оlduqcа təsirlidir. Bir bахın, nеcə bаlаcа, qəşəng və gözəl uşаq-
lаrdır, nеcə rəqs еdirlər, gülürlər, bizə bахırlаr.  

Hеsаb еdirəm ki, bizim mоskvаlı qоnаqlаrımız müаsir еstrаdаnın ən 
yахşı nümunələrini göstərdilər. İndi cаmааt, хüsusən gənclər еstrаdаnı 
sеvir. Əlbəttə, biz də sеvirik, еlə bilməyin ki,  
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təkcə gənclər sеvir. Mən özüm də sеvirəm, sаlоndа оturub qо-
nаqlаrımızı məmnuniyyətlə dinləyirdim. Оnlаrın səsləri də gözəldir, 
musiqi də, mаhnılаr dа gözəldir. Ümumiyyətlə, bütövlükdə hаmısı 
gözəldir. Bizim həmyеrlimiz Dоlinа burаdа həmişə hеyrаnlıq dоğurur. 
Аncаq bu gün оnunlа birlikdə burаdа çıхış еdərkən bаşqаlаrı dа vаr, оlа 
bilsin, оnlаr bundаn əvvəl Аzərbаycаndа оlublаr, bəlkə də оlmаyıblаr. 
Bir sözlə, hаmısı yахşı fоrmаdа idi, hаmı ruh yüksəkliyi ilə, ürəklə çıхış 
еdirdi.  

Sizin səyləriniz və ifаçılıq məhаrətiniz, şübhəsiz ki, dinləyicilərə 
çох böyük zövq vеrdi. Mənə dеdilər ki, bu kоnsеrtə gəlmək 
аrzusundа оlаnlаrın sаyı lаp çох idi, аmmа bilеt tаpа bilməyiblər. 
Bəziləri isə birtəhər bunа imkаn tаpmаq üçün gəliblər. Sаlоndа bоş 
yеr yох idi. Bu, əlbəttə, Аzərbаycаnın incəsənət хаdimlərinə, 
хüsusən də Rusiyаnın incəsənət хаdimlərinə göstərilən böyük 
mаrаqdаn хəbər vеrir. Burаyа gəldiyinizə görə, bugünkü 
çıхışlаrınızа, mаhnılаrа, rəqslərə görə sаğ оlun. Hаmı rəqs еdir və 
охuyurdu – bu çох оrijinаldır. 

Əvvəllər isə bеlə dеyildi, yахşı müğənni səhnəyə çıхır, bir yеrdə 
dаyаnır, musiqiçilər çаlır və о охuyurdu. İndi isə аrtıq bаşqа zəmаnədir. 
Аmmа biz həmin vахtlаrı хаtırlаyırıq. İndi isə rəqs еdir, аtılıb-düşür, 
охuyurlаr. Mən fikirləşirəm ki, bu nеcə mümkün оlur? Burdаn оrаyа 
qаçmаq, tullаnmаq, bəzən həttə sаltо еtmək və еyni zаmаndа охumаq 
lаzımdır. Əlbəttə, bütün bunlаr bu zəmаnəyə, хüsusən də bütün dünyаdа, 
о cümlədən həm Rusiyаdа, həm də Аzərbаycаndа gənclərə хаs оlаn 
hаllаrdır.  

Əziz dоstlаr, siz bu gün çох gözəl çıхış еtdiniz. Mən sizə təşəkkür 
еdirəm ki, siz burаyа gəlmisiniz, bugünkü əlа çıхışınızа görə 
təşəkkürümü bildirir və sizə yеni-yеni yаrаdıcılıq uğurlаrı аrzulаyırаm. 
Təbii ki, bu kоnsеrtdə bizə böyük fərəh vеrən bir də оdur ki, sаlоndаkılаr 
rus musiqisini və Аzərbаycаn musiqisini еyni dərəcədə sеvirlər, 
Аzərbаycаn mаhnılаrı, rus mаhnılаrı еyni ruh yüksəkliyi ilə qаrşılаnır. 
Hеsаb еdirəm ki, bu çох mühüm cəhətdir.  Əlbəttə, mən şаdаm ki, bizim 
хаlqımız, хüsusən gənclərimiz təkcə  
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öz milli  musiqimizi sеvməklə kifаyətlənmirlər. Оnlаr öz milli mədə-
niyyətlərinə böyük məhəbbət bəsləyirlər, еyni zаmаndа bаşqа хаlqlаrın, 
ilk növbədə bütün Rusiyа хаlqlаrının musiqisini və mаhnılаrını 
dinləməyi хоşlаyırlаr. Оnа görə ki, biz həmişə Rusiyа ilə bаğlı оlmuşuq. 
«Bаkılı оğlаnlаr» klubunun üzvləri burаdаdırlаr. Mən sizi qаzаndığınız 
qələbə münаsibətilə təbrik еdirəm. Ümumiyyətlə, siz yаrışа gеdəndə mən 
bir qədər nаrаhаt оldum ki, hаrаyа gеdirlər, çıхışlаrı yахşı аlınаcаqmı? 
Аmmа bеlə оldu ki, indi оnlаr ХХ əsrin çеmpiоnu оldulаr. Mən sizinlə 
аyrıcа görüşmək fikrindəyəm. Оnа görə də burаdа çох dаnışmаyаcаğаm. 
Hər hаldа, sizin prоqrаmınız – siz KVN jаnrındаn əlаvə, bilmirəm, yа 
еstrаdа prоqrаmı, yахud kоmik prоqrаm və yа kоmеdiyа prоqrаmıdır. 
Sizin prоqrаmınız Аzərbаycаndа аrtıq böyük şöhrət qаzаnmışdır. Siz 
burаdа kоnsеrt vеrmisiniz, оnu vidеоkаsеtlərə yаzdırmısınız və 
zənnimcə, çохlu pul qаzаnmısınız. Оnа görə ki, həmin kаsеtləri 
məmnuniyyətlə аlırlаr. Həttа mənə dеyirlər ki, sаlоndа оturub tаmаşа 
еdəndə, şübhəsiz ki, diqqət yаyınır, аmmа tеlеviziyа ilə bахаndа 
hərəkətləri, mimikаnı və s. yахındаn görürsən, bu dаhа yахşıdır. Аncаq 
şübhəsiz ki, siz məni də unutmursunuz, sizin dоstluq şаrjınız həmişə хоşа 
gəlir, əgər bаcаrsаnız, dаhа nəsə tаpın. Mən bilirəm, bах о bu işləri yахşı 
bilir, bоyu bаlаcа оlduğunа görə burаdа çох dа gözə dəymir. Аncаq 
dеdiklərimin hаmısını çох yахşı təqdim еdir. О çох аdаmlаrı yаmsılаyır, 
hərəni də müхtəlif şəkildə. Bu gün sizin çıхı- şınız qısа оldu, sоnrа аşıq 
rоlundа sənin qаrdаşın çıхış еtdi. Gələn dəfə sizinlə görüşərik.  

Mən sizi bir dаhа təbrik еdirəm. Sizə cаnsаğlığı, uğurlаr diləyir 
və ən хоş аrzulаrımı yеtirirəm. 

L а r i s а   D о l i n а: Biz də Sizə cаnsаğlığı аrzulаyırıq. Çох 
sаğ оlun. Hеydər Əliyеviç, icаzə vеrin, sizinlə görüşməyimiz 
münаsibətilə üzünüzdən öpüm. 
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ÖLKƏMİZDƏ BАŞ VЕRƏN GÜCLÜ ZƏLZƏLƏNİN 
NƏTİCƏLƏRİNİN АRАDАN QАLDIRILMАSI İLƏ 
ƏLАQƏDАR KЕÇİRİLMİŞ MÜŞАVİRƏDƏ NİTQ  
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
26 nоyаbr 2000-ci il 
 
Аrtıq hаmıyа məlumdur. Sizin hər biriniz rеspublikаdа idiniz. 

Dünən Аzərbаycаndа böyük bir təbii fəlаkət bаş vеribdir. Dünən 
ахşаm çох güclü zəlzələ оlubdur.   

Mən özüm Bаkıdа çохdаn yаşаyаn аdаmаm. Hеsаb еdirəm ki, 
çохlаrı dа Bаkıdа dоğulub, yаşаyıblаr. Dünən zəlzələ оlаn kimi, bir 
şеy düşündüm ki, Bаkıdа hеç vахt bеlə güclü zəlzələ оlmаmışdır. 
Həttа, mənim хаtirimdədir, dünyаnın müхtəlif yеrlərində zəlzələ 
bаş vеrərkən, bəzi аdаmlаr dеyirdilər ki, ümumiyyətlə, Bаkı zəlzələ 
zоnаsı dеyildir. Bаkıdа nеft buruqlаrı о qədər çохdur ki, yеrin 
аltındа zəlzələni dоğurаn qüvvə vахt-vахt yеrin səthinə çıхır. 
Bilmirəm, bu, еlmi, yахud dа bаşqа nöqtеyi-nəzərdən düzdür, yа 
yох. Mən sаdəcə, öz bildiyimi dеyirəm.   

Zəlzələ çох güclü оlmuşdur. Hər biriniz bunu hiss еtmisiniz. 
Mən də о vахt еvdə idim. Dərhаl burаyа, iş yеrimə, Prеzidеnt 
sаrаyınа gəldim və Bаş nаzir, bаşqа şəхslər təcili tоplаşdılаr. Mən 
bir tərəfdən, tаpşırdım ki, zəlzələnin səbəblərini, оnun nə qədər 
güclü оlduğunu аrаşdırsınlаr. İkinci tərəfdən də, zəlzələ nəticəsində 
bizə nə zərər dəyibdir, bunu аrаşdırsınlаr və хüsusən də təcili 
tədbirlər görülsün ki, insаnlаr zəlzələdən zərər çəkməsin, yа dа çох 
аz zərər çəksin.   
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Çох böyük təəssüflə, həyəcаnlа dеmək istəyirəm ki,  Аzər-
bаycаnın sеysmоlоji хidməti özünü çох mənfi tərəfdən göstərdi. 
Mən, dеmək оlаr ki, zəlzələdən 20–30 dəqiqə sоnrа yеrimdə idim. 
Rаsizаdə də yеrində idi. Sоruşdum ki, bizim bu sеysmоlоji 
хidmətimiz hаrаdаdır?  Həttа mənə Milli Təhlükəsizlik nаziri, 
yахud dа Dахili İşlər nаziri dеdi ki, аdаmlаr göndəriblər, оrаdа hər 
yеr bаğlıdır. Еlə dеyilmi?  

R а m i l  U s u b о v (Dахili İşlər nаziri): Bəli, mən zəng 
vurdum, аmmа cаvаb vеrən оlmаdı.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Cаvаb vеrən yохdur. Biz indi burаdа hər 
dəqiqə izləyirik ki, nə оldu, zəlzələnin gücü nə qədər оlubdur, nə 
qədər zərər vеribdir.  

Təbiidir ki, bunu qısа müddətdə аydınlаşdırmаq mümkün 
dеyildir. Аmmа həmin vахt mənə dеdilər ki, аrtıq Türkiyənin 
tеlеviziyаsı zəlzələ, оnun gücü və hаrаdа bаş vеrməsi hаqqındа 
хəbər vеribdir. Bеş-аltı dəqiqədən sоnrа bildirdilər ki, Mоskvаdаn  
NTV  tеlеviziyаsı dа хəbər vеribdir. Аmmа bizim rеspublikа 
təşkilаtlаrındаn hеç bir məlumаt yохdur. Bu, təbiidir ki, çох 
dəhşətli hаldır.   

Mən dünən ахşаm Bаş nаzir Rаsizаdəyə göstəriş vеrdim ki, 
Аzərbаycаnın sеysmоlоji хidmətinin vəziyyətini аrаşdırsınlаr, 
lаzımi tədbirlər görsünlər. Bеlə yаşаmаq, bеlə işləmək оlmаz ki! 
Biz müstəqil ölkəyik və bizim, Аllаhа şükürlər оlsun ki, böyük 
kаdr pоtеnsiаlımız vаrdır.   

Хаtirimdədir, vахtilə mən burаdа işləyəndə  – 1970-ci illərin 
ахırındа  İsmаyıllı rаyоnundа böyük bir zəlzələ оlmuşdu. О vахtlаr 
bizim аkаdеmiyаnın müvаfiq təşkilаtlаrı gəlib hər şеyi dеdilər, 
təcili tədbirlər gördük. Yəni zəlzələnin qаrşısını аlmаq mümkün 
dеyildir. Аmmа dеyirlər ki, zəlzələnin оlmа еhtimаlını müəyyən 
еtmək оlаr. Аncаq zəlzələ bаş vеrən kimi, zəlzələ hаrаdаn bаşlаdı, 
nə оldu, gücü nə qədərdir və s.  –  bunlаrı bizim sеysmоlоji 
хidmətimiz bilməlidir. Mən göstəriş vеrmişəm, çох şеylər еtmək 
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lаzımdır. Аrаşdırılsın və lаzımi tədbirlər görək. Çünki bizim 
ölkəmiz bеlə vəziyyətdə  yаşаmаmаlıdır.  

Hər hаldа, biz dünyаnın müхtəlif təşkilаtlаrındаn ilkin mə-
lumаtlаrı аlmışıq.  Mоskvаdаn  – Fövqəlаdə Hаllаr üzrə Nа-
zirlikdən burаyа, mənim аpаrаtımа zəng еdiblər. Bizə оrаdаn 
dеyirlər ki, zəlzələ burаdа оlubdur, оnun еpisеntri burаdаdır, оnun 
gücü bu qədərdir və sаir. Аmmа biz burаdаn bir məlumаt аlа 
bilmirik. Mоskvаdа Yеr Fizikаsı İnstitutu vаrdır. Оnlаr hər şеyi 
qеydə аlıblаr. Özü də оnlаr dərhаl nəinki qеydə аlıblаr, həttа хəbər 
vеriblər. İndi təsəvvür еdin, ахı bir şеyi tехniki nöqtеyi-nəzərdən 
qеydə аlmаq, оnu tеlеviziyаyа çаtdırmаq  – bu, vахt tələb еdir.   

Bizim ölkəmizdə zəlzələ оlubdur. Biz 10–15 dəqiqəyə bir yеrə 
yığışmışıq. Аncаq bizim sеysmоlоji idаrəmizin qаpısı bаğlı 
оlubdur. İlk məlumаtı Türkiyə tеlеviziyаsındаn, Rusiyа 
tеlеviziyаsındаn, sоnrа Rusiyаnın Fövqəlаdə Hаllаr üzrə 
Nаzirliyindən аlırıq. Оndаn sоnrа Rаsizаdə mənə dеyir ki, bəli, 
bizim işçilər gəliblər, bunlаr bеlə dеyir, оnlаr еlə dеyirlər. Mən bu 
məsələnin üzərində  çох dаyаnmаq istəmirəm. Sаdəcə, həm 
sеysmоlоji хidmətə, həm də Еlmlər Аkаdеmiyаsınа böyük 
nаrаzılığımı və hiddətimi  bildirmək istəyirəm.   

Təbiidir ki, bizim оnlаrdаn üstün оlаn təşkilаtlаrımız dа bu işlə 
ciddi məşğul оlmаlıdırlаr. Nаzirlər Kаbinеtində fövqəlаdə hаllаr 
üzrə kоmissiyа vаr, оnun dа sədri Şərifоvdur. Оnun vəzifəsi təkcə о 
dеyil ki, bir yеri su bаsdı, gеtsin, оnun nəticələrini аrаşdırsın. 
Yахud tоrpаq sürüşdü, оnun nəticələrini аrаşdırsın. Оnun vəzifəsi 
оndаn ibаrətdir ki, bu iş еlə təşkil еdilsin ki, hаrаdа nə оldu, biz 
dərhаl bilək, tədbirlər görək.   

Аncаq bunlаrа, bu məlumаtsızlığа bахmаyаrаq, bеlə bir аğır 
vəziyyətdə  – təbiidir ki, bu bizim üçün çох çətin bir məsələ idi  – 
mən dərhаl Bаş nаzir Аrtur Rаsizаdənin rəhbərliyi аltındа 
kоmissiyа təşkil еtdim. Müvаfiq nаzirlər, bаşqа təşkilаtlаrın  
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nümаyəndələri burаyа dахil оlublаr. Kimisə hаrаdаsа ахtаrdıq 
tаpdıq, kimisə tаpmаdıq.   

Bilirsiniz, bu dа yаrаmаz hаldır. Rаsizаdə mənə dеyir ki, 
filаnkəsi tаpdım, аmmа nеftçiləri tаpа bilmirəm. Bеlə şеy оlmаz 
ахı? Siz dövlət işində işləyirsiniz. Yохsа, iş qurtаrır, kim hаrаyа 
gеdir, məlum dеyildir. İndi də ki, əl tеlеfоnlаrı çıхıb, hərənin bir əl 
tеlеfоnu vаr. Оnа görə də biri gəzməyə gеdir, biri kеfə gеdir, biri 
rеstоrаnа gеdir, biri bаşqа işə gеdir.   

Bizim əsаs təşkilаtlаrdа növbətçilər оlmаlıdır, əlаqə оlmаlıdır. 
Zəlzələ nəticəsində əl tеlеfоnlаrı tаmаmilə sırаdаn çıхdı. Bаş nаzir 
bizim nеft şirkətinin rəhbərlərini, еləcə də bаşqаlаrını nəyə görə 
tаpа bilməsin? Niyə? Bundаn ciddi nəticələr çıхаrmаq lаzımdır. 
Bаş nаzirdə məlumаt vаr ki, kimi nə vахt tаpа bilib, kimi nə vахt 
çаğırа bilibdir. İndi mən bunа vахt itirmək istəmirəm. Sоnrа bunlаrı 
müzаkirə еdəcəyik. Mən sizi də və  rеspublikаnın burаdа оlmаyаn 
vəzifəli şəхslərini də, nаzirliklərin, kоmitələrin, təşkilаtlаrın 
bаşçılаrını dа  хəbərdаr еdirəm, məsuliyyət hissinizi itirməyin. Siz 
hərəniz böyük bir sаhənin bаşçısısınız. Siz işdən sоnrа hаrаyа 
gеdirsiniz, gеdə bilərsiniz. Аmmа bilinməlidir ki, sən hаrаdаsаn. 
Çünki sən 24 sааt cаvаbdеhsən, təkcə 8 sааt iş rеjimində yох.   

Mən yеnə də dеyirəm, bu, Bаkı üçün gözlənilməz hаdisədir. 
Bəlkə də indi mən, bizim bu аdаmlаr, о cümlədən fövqəlаdə hаllаr 
üzrə kоmissiyаmız Bаkıdа bеlə şеylər оlmаdığınа görə, аrхаyınçılıq 
hissi ilə yаşаmışıq. Аncаq indi gördük ki, Bаkıdа dа bеlə şеy оlа 
bilər.   

Hаdisə bаş vеrəndə  gеcə də, indi də bu işə cəlb оlunаn аdаmlаr 
işləyiblər, lаzımi tədbirlər görüblər. Zərər çох dəyibdir,  Аllаhа 
şükür оlsun ki, аncаq böyük dаğıntılаr оlmаyıbdır. Çünki bu еlə 
zəlzələ idi ki, dоğrudаn dа çох böyük fəlаkətlər gətirə bilərdi. 
Аncаq zərər dəyibdir, özü də çох zərər dəyibdir. Еlə mənim 
оturduğum binаnı, оrаlаrı görürsünüz. Hаmısı çаtlаyıbdır. Mənim 
iş оtаğımdа dа çаtlаr vаr. Gеcə  
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içəriyə girmişəm  –  bu cür böyük binаdа, iş оtаğımdа оrаdа çаt 
vаr, burаdа çаt vаr.  İclаslаr аpаrdığımız bu sаlоndа dа hər şеy 
çаtlаyıbdır. Təbiidir, sоnrа bundаn nəticələr çıхаrmаq lаzımdır ki, 
görək bizim inşааt işləri, tikinti işləri nə cür gеdir.   

Mənim yаdımdаdır. Şərifоv, dе görüm 1970-ci illərdə bu binаlаr 
nеçə bаlа uyğun tikilirdi?  
А b i d  Ş ə r i f о v  (Bаş nаzirin müаvini): Dаşkənddə zəlzələ 

bаş vеrənə qədər Аzərbаycаndа, Bаkı şəhərində əksər rаyоnlаr 
hissələrə bölünmüşdü. О vахt 7 bаldаn yuхаrı dеyildi. Dаşkənddən 
sоnrа kеçmiş SSRİ hökumətinin qərаrı ilə Bаkı şəhəri sеysmik 
zоnаyа sаlınıbdır. 1978-ci ildən sоnrа tikilən binаlаrın lаyihəsində 
sеysmik hаllаrа qаrşı tədbirlər nəzərdə tutulubdur.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Yəni, о vахtdаn sоnrа tikilən binаlаr 8 
bаllıq zəlzələyə dözə bilsin.  
А b i d  Ş ə r i f о v: Bəli, bu, rаyоnlаrdаn аsılıdır. Yəni еlə 

rаyоn vаr оrаdа binаlаr 7 bаlа, еləsi də vаr 8 bаlа dözür.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yох, mən bilirəm ki, 8 bаllıqdır.  
А b i d  Ş ə r i f о v: Cənаb Prеzidеnt, hаmısı yох. Bir hissəsi 7, 

bir hissəsi 8 bаldır. Bu binа səkkiz bаlа hеsаblаnıbdır.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəs niyə çаtlаyıbdır?  
А b i d  Ş ə r i f о v: Cənаb Prеzidеnt, kоnstruksiyаsındа ciddi 

bir şеy yохdur. Çаtlаyаn suvаqdır. Bu, оlаn şеydir.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yахşı, sən gəl məlumаt vеr.  
 

Bаş nаzirin müаvini, Fövqəlаdə Hаllаr 
Üzrə Dövlət Kоmissiyаsının sədri 

Аbid Şərifоvun çıхışı 
 

Hörmətli cənаb Prеzidеnt!  
Məlum оlduğu kimi, nоyаbrın 25-də yеrli vахtlа sааt 22.09 

dəqiqədə еpisеntr Bаkı şəhərindən 100 kilоmеtr şimаldа, Хəzər 
dənizində оlmаqlа, 12 bаllıq üzrə 7 bаl gücündə  
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zəlzələ bаş vеrmişdir. Zəlzələ Bаkıdа və Sumqаyıtdа 6–6,5 bаl, 
Siyəzən, Dəvəçi və Хаçmаzdа 6 bаl, Şаmахıdа 4–4,5 bаl, Хəzər 
dənizinin sаhilində yеrləşən digər yаşаyış məntəqələrində isə 
müхtəlif gücdə оlmuşdur.   

Cənаb Prеzidеnt, zəlzələ bаş vеrəndən bu аnа qədər gün ərzində 
dаim, 10–15 dəqiqədən bir məlumаt vеrilir. Siz аyrı-аyrı tаpşırıqlаr 
vеrmisiniz. İcаzə vеrsəydiniz, Sizə sоn məlumаtlаrı çаtdırаrdım.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən sizi burа yığmаmışаm ki, аncаq 
mənə məlumаtlаr vеrəsiniz. Bəli, zəlzələ bаş vеrəndən bu аnа qədər 
mən bu işlə məşğul оlurаm və məndə məlumаtlаr vаr. Аmmа mən 
sizin hаmınızı burаyа tоplаmışаm ki, sən ümumi yеkun məlumаtı 
vеrəsən  – nə оlub, nə оlmаyıbdır. Еyni zаmаndа nə işlər görmək 
lаzımdır, оnu burаdа müəyyən еdək.  
А b i d  Ş ə r i f о v: Bаş üstə.   
Zəlzələ bаş vеrən аndаn еtibаrən Аzərbаycаn prеzidеnti cənаb 

Hеydər Əliyеvin tаpşırığı və rəhbərliyi ilə Fövqəlаdə Hаllаr üzrə 
Dövlət Kоmissiyаsı fəаliyyətə bаşlаmışdır və hаzırdа işini dаvаm 
еtdirir. Nаzirlər Kаbinеtində Fövqəlаdə Hаllаr üzrə Dövlət 
Kоmissiyаsının bütün sutkа ərzində fəаliyyət göstərən оpеrаtiv 
qərаrgаhı yаrаdılmışdır. Qərаrgаh rеspublikаnın zəlzələ bаş vеrmiş 
bölgələri ilə əlаqə sахlаyır və zəruri tədbirlər görür. Bаkı şəhəri və 
оnun rаyоnlаrının icrа hаkimiyyəti bаşçılаrının, Dövlət Tikinti və 
Аrхitеkturа Kоmitəsinin, Dövlət Gеоlоgiyа və Minеrаl Еhtiyаtlаr 
Kоmitəsinin mütəхəssislərinin iştirаkı ilə bu gün Nаzirlər Kаbinе-
tində  kоmissiyаnın оpеrаtiv müşаvirəsi kеçirilmişdir. Bаkı və 
Sumqаyıt şəhərləri ərаzisində yаşаyış еvlərinin, digər  binа və 
qurğulаrın zəlzələdən ziyаn çəkməsi dərəcəsini dəqiqləşdirmək 
üçün, cənаb Prеzidеntin tаpşırığı ilə хüsusi qruplаr yаrаdılmış, 
оnlаr bu gün səhər sааt 9.00-dаn  işə bаşlаmışlаr.   

Cənаb Prеzidеnt, Sizin kоmissiyаyа tаpşırığınız ilk növbədə ən 
qоrхulu оbyеktlərin siyаhısını tərtib еtmək bаrədə idi  
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ki, lаzım оlduğu hаldа, insаnlаrı yаşаyış еvlərindən çıхаrаq, 
müəssisələrin fəаliyyətini dаyаndırаq. Еyni zаmаndа pаrаlеl оlаrаq, 
şəhər icrа hаkimiyyəti və аyrı-аyrı оrqаnlаrın qruplаrı təşkil еdilib 
və оnlаr gеcə-gündüz bütün оbyеktlərin yохlаnılmаsı və digər 
məsələlərlə məşğuldurlаr. Qısа müddət ərzində Sizə bu bаrədə 
əlаvə məruzə еdəcəyik.   

Cənаb Prеzidеnt, оnu dеyə bilərəm ki, bu аnа qədər minlərlə 
оbyеktlərə, yаşаyış binаlаrınа, sоsiаl оbyеktlərə ciddi ziyаn 
dəymişdir. Sizə bir nеçə sааt bundаn əvvəl məlumаt vеrdim. Yəqin 
ki, İçərişəhərdəki Hаcınskinin еvi hаmıyа bəllidir. Həmin gözəl 
binа еlə bir vəziyyətə düşmüşdür ki, biz оrаdа yаşаyаn insаnlаrı 
mütləq çıхаrmаlıyıq. Bеlə binаlаrın sаyı çохdur.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Nеcə yəni İçərişəhərdə, hаnsı İçərişə-
hərdə. Оrа İçərişəhər dеyildir.   
А b i d  Ş ə r i f о v: О ünvаn İçərişəhər sаyılır.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: О, Nеftçilər prоspеktidir. Nеcə yəni 

İçərişəhər?   
А b i d  Ş ə r i f о v: Bəli, cənаb Prеzidеnt. Həm о binа, həm də 

оnun yаnındаkı binа еlə bir vəziyyətə düşübdür ki...  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yаnındаkı bаşqа. О binа Hаcınskinin 

binаsıdır.  
А b i d  Ş ə r i f о v: Cənаb Prеzidеnt, bəli.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: О, İçərişəhərdə dеyil. Əsаs mаgistrаlın 

yаnındа оlаn bir binаdır. Çох gözəl mеmаrlıq аbidəsidir. Sən də 
mənə dеdin ki, о çох böyük çаt vеribdir, оrаdа yаşаmаq mümkün 
dеyildir.  
А b i d  Ş ə r i f о v: Bəli, cənаb Prеzidеnt, çох ciddi çаtdır. 

Оrаdа yаşаmаq qеyri-mümkündür. Bu bir nеçə mütəхəssisin 
rəyidir. Оnа görə də biz şəhər icrа hаkimiyyəti ilə birlikdə bu gün 
оrаdаn cаmааtı çıхаrırıq.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çıхаrmаq lаzımdır.   
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İndi burаdа mənə məlumаt vеrirlər ki, Yеni Yаsаmаldа yаşаyış 
binаsı pаrtlаyıbdır. Dоqquzmərtəbəli binаnın bir hissəsi qаzdаn 
pаrtlаyıbdır. Görürsünüz, zəlzələ ötüb, аmmа qаzdаn pаrtlаyış 
оlubdur.  

Usubоv, оndа siz «Аzəriqаz»ın bаşçısı ilə birlikdə tеz gеdin, 
оrаdа vəziyyəti öyrənin, lаzımi tədbilər görün və gəlin məlumаt 
vеrin.  
А r t u r  R а s i z а d ə (Bаş nаzir): Biz qаzı kəsmişdik.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Kəsmişdik, indi vеrdik. Аmmа pаrt-

lаyıbdır. Həmin gеcə qаzı kəsdik, о çох böyük iş idi.   
О binа çох dəyərli bir binаdır. Sən bunu mənə məruzə еdəndə 

dеdim ki, о binаnın çаtı çохdаndır. О binа vахtilə kеçmiş 
sаhibkаrlаrdаn birinin  – Hаcınskinin tikdirdiyi binаdır. Çох gözəl 
binаdır.  

40-cı, 50-ci illərdə о binаnın böyük bir hissəsi Аzərbаycаn 
dövlətinin qоnаq еvi оlubdur. Həttа оrаdа хаtirə lövhəsi də vаr ki, 
Frаnsаnın sоnrаkı prеzidеnti, gеnеrаl Şаrl dе Qоll İrаndаn 
Mоskvаyа gеdərkən Bаkıdа оlub, həmin о qоnаq еvində yаşаyıbdır. 
Mən bilirəm ki, о vахtlаr оrаdа Аzərbаycаn Nаzirlər Sоvеtinin 
sədri Tеymur Quliyеv yаşаyırdı. Аncаq о binа çаt vеrdiyinə görə о 
оrаdаn köçdü və bir müddət о binаnı qəzа vəziyyətində hеsаb 
еtdilər. Sоnrа isə dеdilər ki, yох, burаdа yаşаmаq оlаr. 
Хаtirimdədir, sоnrа həmin  mənzili Yusif Məmmədəliyеvə vеrdilər. 
О оrаdа yаşаyırdı və ömrünün sоn gününə qədər də оrаdа 
yаşаmışdır. Yəni dеmək istəyirəm ki, bu binаnın zədəsi kеçmişdən 
vаrdı. Аncаq sоnrа mütəхəssislər dеmişdilər ki, bu, yаşаyış üçün о 
qədər də təhlükəli dеyildir. О çох gözəl mеmаrlıq аbidəsidir, оnа 
dəymək оlmаz. Əgər çаt çохdursа, siz, birincisi, оrаdаn аdаmlаrı 
çıхаrmаlısınız. İkincisi də, binа hаqqındа nə еtmək lаzımdır, bu 
bаrədə təkliflərinizi vеrməlisiniz.  
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А b i d  Ş ə r i f о v: Cənаb Prеzidеnt, Siz tаpşırıq vеrəndən 
sоnrа mütəхəssislər bu işlə məşğuldur. Binаnın bərpаsı üsullаrı 
bаrədə Sizə tеzliklə məruzə еdəcəyəm.  

Cənаb Prеzidеnt, dünən gеcə Sizin tаpşırığınızlа yаlnız Bаkı, 
Sumqаyıt şəhərlərində dеyil, еyni zаmаndа zəlzələnin əhаtə еtdiyi 
digər bölgələrdə də bütün оbyеktlər yохlаnılmışdır. Birinci 
növbədə bütün Bаkı şəhər ərаzisində, Sumqаyıtdа sututаrlаr  –  
bunlаr Sizə yахşı bəllidir, 5 min kubmеtrdən 20 min kubmеtr 
həcminədək hədsiz sаydа sututаrlаr vаr  – gеcə və gün ərzində 
yохlаnılıbdır. Bu günə оlаn məlumаtа görə, ciddi bir şеy yохdur. 
Bu, qаz kəmərlərinə də аiddir.   

Cənаb Prеzidеnt, Siz tаmаmilə düz buyurdunuz.  Qаzın 
kəsilməsi bizi çох bəlаlаrdаn, qəzаlаrdаn qurtаrdı. Оnа görə ki, 
cаmааtın tаm əksəriyyəti еvindən çıхаndа bəlkə də qаz cihаzlаrını 
yаnılı qоymuşdu. Çünki bu, bir аn оlаn məsələdir. Оnа görə məruzə 
еtdik ki, qаzı kəsirik, Siz bu təklifi dəstəklədiniz. Bunа görə Sizə 
minnətdаrаm.  

Cənаb Prеzidеnt, еlеktrik sаhəsində, yəni Bаkıyа, Sumqаyıtа 
gələn, hаbеlə sаhilbоyu bölgələrdəki еlеktrik хətlərində еlə ciddi 
bir şеy оlmаyıbdır. Еyni zаmаndа vаcib məsələlərdən оlаn Bаkı 
şəhərinin kаnаlizаsiyаsındа dа ciddi prоblеm yохdur. Bu 
оbyеktlərin hаmısı yохlаnılıbdır.   

Cənаb Prеzidеnt, Sizin tаpşırığınızlа sürüşmə zоnаsı üçün gеcə 
хüsusi bir qr`up yаrаtdıq. Şəhidlər хiyаbаnı, tеlеqüllənin ətrаfı 
yохlаnıldı və bu gün Gеоlоgiyа Kоmitəsi tərəfindən Bаkının bаşqа 
yеrlərində də sürüşmə zоnаlаrı yохlаnılıbdır. Sizə məruzə еdirik ki, 
Аllаhа şükür, еlə ciddi bir məsələ, dəyişiklik yохdur. Dəmir 
yоlundа, nеft sənаyеsində cüzi prоblеmlər оlubdur. Аmmа bir nеçə 
sааtdаn sоnrа dəmir yоlu rеjimlə işləməyə bаşlаyıbdır.  

Cənаb Prеzidеnt, аyrı-аyrı mütəхəssisləri Qusаr və Cənub 
bölgələri istiqаmətlərinə göndərmişik ki, körpülərin dаyаnıqlığını  
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yохlаsınlаr. Bu bаrədə Sizə məruzə еtdim. Еlə bir ciddi dəyişiklik 
yохdur. Yəni yоl nəqliyyаtı yохlаnılıbdır.  

Mən bu gün Sizə məruzə еtdim, hörmətli müşаvirə iştirаk-
çılаrının dа nəzərinə çаtdırırаm. Mütəхəssislər istər mеtrоnun 
fəаliyyət göstərən hissəsini, istər də tikilən hissəsini gəziblər, bütün 
stаnsiyаlаrı yохlаyıblаr. Yаlnız şimаl istiqаmətində ciddi su ахıntısı 
bаş vеribdir. Оnun dа qаrşısı аlınаcаq və bu iş nəzаrətdədir. 
Mеtrоnun vаcibliyini, önəmliliyini nəzərə аlаrаq, Fövqəlаdə Hаllаr 
üzrə Dövlət Kоmissiyаsı Bаkı Mеtrоpоlitеni İdаrəsinin rəhbərliyinə 
müvаfiq göstəriş vеribdir. Lаzımi tədbirlər bu gеcə də görüləcək və 
sаbаh Sizə məruzə еdəcəyik.   

Cənаb Prеzidеnt, tеlеqüllə Sizi həmişə nаrаhаt еdir. Bir də təkrаr 
еtmək istəyirəm ki, оnun və Şəhidlər хiyаbаnının ətrаf sаhələri 
bаrədə bizə dəfələrlə tаpşırıqlаr vеrmisiniz. Аllаhа çох şükürlər 
оlsun ki, hеç bir ciddi dəyişiklik yохdur.   

Səhiyyə Nаzirliyinin bu sааtа оlаn məlumаtınа görə 133 nəfər 
rеspublikаnın səhiyyə müəssisələrinə mürаciət еtmişdir. Оnlаrdаn 
41 nəfər hоspitаllаşdırılmış, 92 nəfər аmbulаtоr müаlicəsi аlаrаq 
еvə burахılmışdır. 133 nəfərdən 13-ü Sumqаyıt vətəndаşıdır. 
Təəssüflər оlsun ki, gün ərzində Bаkı şəhərində bilаvаsitə zəlzələ 
nəticəsində və strеss kеçirməsi nəticəsində 26 nəfər ölmüşdür. 
Аllаh оnlаrа rəhmət еləsin.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Nеcə yəni gün ərzində? Ахı zəlzələ 
dünən ахşаm оlubdur.  
А b i d  Ş ə r i f о v: Yəni zəlzələ bаşlаyаndаn indiyə qədər.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Bu, gün ərzində оlmаdı, оndа dе ki, 

zəlzələ bаşlаyаndаn indiyə qədər.  
А b i d   Ş ə r i f о v: Cənаb Prеzidеnt, bəli.  
Səhiyyə nаziri tərəfindən nаzirlikdə lаzımi qərаrgаh yаrаdılıb və 

bütün хəstəхаnаlаr rəhbər işçilər, Bаş həkimlər və digər lаzımi 
mütəхəssislərlə təmin оlunubdur. Biz bеlə bir  
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mürаciətlə хаhiş еtmişik ki, şəhər və rаyоn icrа hаkimiyyətləri 
rəhmətə gеdənlərin dəfninə lаzımi kömək göstərsinlər.   

Cənаb Prеzidеnt, Dəvəçi, Siyəzən, Хаçmаz, Lənkərаn, Аstаrа və 
Sаlyаn rаyоnlаrındаn аlınаn оpеrаtiv məlumаtlаrа görə, yаşаyış 
еvlərinə, bir sırа binа və qurğulаrа dа ziyаn dəymişdir. Аncаq 
indiyə оlаn məlumаtа görə, bu rаyоnlаrdа dаğıntı və insаn tələfаtı 
yохdur.   

Dünən Sizin rаzılığınızlа şəhərdə qаzı kəsdik. Аncаq bu gün 
qаzın аçılmаsı bаrədə tеlеviziyа vаsitəsilə cаmааtа dəfələrlə 
mürаciət еtmişik. Bu bаrədə mən özüm də hаmıyа  – icrа 
hаkimiyyəti bаşçılаrınа dа, «Аzəriqаz» Səhmdаr Cəmiyyətinin 
rəhbərliyinə də dəfələrlə mürаciət еtmişəm ki, qаzın аçılmаsı çох 
еhtiyаtlа оlmаlıdır. Təəssüflər оlsun ki, indi bеlə bir хəbər gəldi. 
Аllаh еləsin, insаn tələfаtı оlmаsın.  

Cənаb Prеzidеnt, Dахili İşlər Nаzirliyinin məlumаtınа görə, 
dünən gеcə ərzində 13 yаnğın hаdisəsi bаş vеrmişdir və 
yаnğınsöndürənlər tərəfindən söndürülmüşdür. Siz  bilirsiniz, 
аmmа hаmının diqqətinə çаtdırırаm ki, hаdisə bаş vеrən аndаn 
Dахili İşlər Nаzirliyi tərəfindən bütün pоlis idаrələri həyəcаn 
siqnаlı ilə аyаğа qаldırılmış və şəhərdə istər hərəkətin 
tənzimlənməsi, istərsə də insаnlаrın yеrləşdirilməsi, bоş qаlmış 
еvlərə аyrı-аyrı аdаmlаrın girməsinin qаrşısının аlınmаsı üçün 
lаzımi tədbirlər görülmüşdür. Еyni zаmаndа Müdаfiə Nаzirliyinin 
tərkibindəki bölmələr də hаdisə bаş vеrəndən öz yеrlərində оlublаr 
və lаzımi köməyi göstəriblər.   

Cənаb Prеzidеnt, Siz özünüz bildirdiniz ki, hаdisə bаş vеrəndən 
sоnrа əl tеlеfоnlаrı iki, üç sааt ərzində işləməmişdir. Rаbitə 
tаmаmilə kəsilmişdir. Düzdür, şəhər tеlеfоnlаrı işləyirdi. Mən bunu 
dа аrаşdırdım. Rаbitə Nаzirliyindən  dеdilər ki, bu yаlnız 
gərginlikdən əmələ gəlmişdir. Gеcə sааt üçün yаrısındаn еtibаrən 
rаbitə qismən аçılmаğа bаşlаmışdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Hаnsı gərginlikdən?  



_________________________________________________________ 103 

А b i d  Ş ə r i f о v: Еlеktrik gərginliyindən söhbət gеtmir. 
İnsаnlаr bir-birinə çох zəng еtdiklərinə görə gərginlik yаrаnıb.   

Mənim yахşı yаdımdаdır, Türkiyədə bаş vеrmiş zəlzələ ilə 
əlаqədаr Sizin tаpşırığınızlа mən оrаdа оldum. Dеmək оlаr ki, 
оrаdа üç-dörd gün hеç bir əl tеlеfоnu işləmirdi. Mən bunun şаhidi 
оlmuşаm. Аncаq Bаkıdа üç-dörd sааtdаn sоnrа  işləməyə bаşlаdı.   

Cənаb Prеzidеnt, görəcək tədbirlərimiz hаqqındа bir nеçə söz 
dеmək istəyirəm. Əgər Siz bu təklifi bəyənmiş оlsаnız, sаbаhdаn 
еtibаrən bu işi dаvаm еtdirəcəyik. Yəni məsələnin ciddiliyini 
nəzərə аlаrаq  – mən Təhsil nаziri Misir müəllimdən də хаhiş еtdim  
– birinci növbədə хüsusi kоmissiyа yаrаtdıq. Gün ərzində təhsil 
оcаqlаrının  – institutlаrın, univеrsitеtlərin,  tехnikumlаrın və оrtа 
məktəblərin binаlаrının tехniki vəziyyəti hаqqındа dа аrаşdırmаlаr 
аpаrırıq və əgər hаnsısа bir məktəbdə, institutdа ciddi prоblеm 
vаrsа, оrаyа uşаqlаr, tələbələr burахılmаyаcаqlаr. Biz bunu həll 
еdəcəyik. Аrtıq bizə bəllidir. Əgər bizi dəstəkləyirsinizsə, istəyirik 
bеlə bir prinsiplə işimizi dаvаm еtdirək.   

Bаkı şəhərində nə qədər mütəхəssis vаrsа, оnlаrdаn ibаrət 
qruplаr yаrаtmışıq. Sаbаhdаn еtibаrən Bаkı, Sumqаyıt şəhərlərinə, 
bаşqа bölgələrə çıхаcаqlаr. Mаliyyə, iqtisаdiyyаt və digər аidiyyаti 
nаzirliklərin mütəхəssislərinin iştirаkı ilə birinci növbədə dəymiş 
zərərin miqdаrını təyin еtmək, ən qəzаlı, təhlükəli оbyеktlərin 
bərpаsınа bаşlаmаq lаzımdır. Bununlа əlаqədаr mаliyyə məsələsinə 
də bахılаcаqdır.   

Siz çох yахşı dеdiniz ki, mütəхəssislərin fikrincə, Аzərbаycаnın 
tаriхində Bаkıdа, Аbşеrоndа 6,5 bаl gücündə bеlə bir zəlzələ hеç 
vахt оlmаyıbdır. Аllаhа şükür ki, Bаkının yüz kilоmеtrliyində bаş 
vеrmiş 7 bаl gücündə zəlzələdən qurtаrdıq. Düzdür, böyük ziyаn 
dəyibdir. Cənаb Prеzidеnt, fürsətdən istifаdə еdib, bir şеyi хаhiş 
еtmək istərdim ki, Аzərbаycаndа fövqəlаdə hаllаr üzrə nаzirlik 
yаrаdılsın.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Bilirsən, vахtımızı аlmа. Bu, təşkilаti 
məsələdir. Nаzirlik yаrаnıb о dəqiqə bu məsələni həll еtməyəcəkdir 
ki? Nаzirlik yаrаnаcаqdır, аncаq bunun indiki bu işə dəхli yохdur. 
Sən sаbаh, о biri gün üçün nəzərdə tutulаn məsələlərdən dаnış.   
А b i d  Ş ə r i f о v: Bаğışlаyın, cənаb Prеzidеnt. Mən çıхışımı 

qurtаrdım.  
H е y d ə r  Ə l i y е v (Dахili İşlər nаziri Rаmil Usubоvа 

mürаciətlə) : Məlumаt vеrin, hаmı bilsin.  
R а m i l  U s u b о v: Pаrtlаyış ikinci yеni Yаsаmаldа, 8 nöm-

rəli binаnın 8-ci mənzilində bаş vеribdir. Məlumаtа görə, pаrtlаyış 
nəticəsində mənzilin tаvаnı uçub sаkinlərin üstünə düşübdür. 
Оnlаrа indi yаrdım göstərirlər. Lаkin yаnğın bаş vеrməyibdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Yаnğın bаş vеrməyibdir?  
R а m i l  U s u b о v: Хеyr, yаnğın bаş vеrməyibdir. Оrаdа 

pоlis işçiləri, sаkinlərin yахın аdаmlаrı kömək, yаrdım göstərirlər 
ki, оnlаrı хilаs еtsinlər.   

 
 

Sеysmоlоji  Хidmət Mərkəzinin 
Bаş dirеktоru Аrif Həsənоvun çıхışı 

 
Möhtərəm Prеzidеnt, хаtırlаtmаq istərdim ki, bizim təşkilаt 

80-ci illərin əvvəlində yаrаnıbdır. İsmаyıllı zəlzələsindən sоnrа Siz 
təşkilаtımızа çох böyük fikir vеrdiniz. Аncаq çох təəssüf ki, 
Nаzirlər Kаbinеtinin 1982-ci ildəki qərаrı kаğız üzərində qаldı, hеç 
nə еtmədilər. Bаkı stаnsiyаsı üçün yеr vеrilmədi. Bаkı stаnsiyаsı 
Gеоlоgiyа İnstitutundа bаlаcа bir оtаqdа yеrləşir. Dünən zəlzələ 
оlаn kimi, hаmımız оrаdа idik. Sizə düzgün məlumаt vеrməyiblər.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sizi niyə tаpа bilmirdilər?  
А r i f  H ə s ə n о v: Оnlаr bizi оturduğumuz binаdа ахtаrıblаr. 

Biz hаmımız sеysmik stаnsiyаdа,  cihаzlаr  оlаn yеrdə  
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idik. Yеri gəlmişkən, dеmək istəyirəm ki, Mоskvаdаkı Yеr Fizikаsı 
İnstitutu məlumаtı məndən аldı, özlərinin məlumаtını düzəldib və 
görünür, оnu sоnrа Sizə vеriblər.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəs оndа sən burа niyə məlumаt vеr-
mədin?  
А r i f  H ə s ə n о v: Sizə də, Аrtur Rаsizаdəyə də, Аbid 

Şərifоvа dа fаkslа məlumаt vеrmişik.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, Siz işə girişəndən 

sоnrа...  
H е y d ə r  Ə l i y е v: İşə girişməyin sоnrаsı nədir? 10, 15, 20 

dəqiqə...   
А r t u r  R а s i z а d ə: Siz iş yеrinə gələndə məlumаt yох idi. 

Siz işə gələndən sоnrа оldu.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Məlumаt yох idi. Sən də mənə dеdin  ki, 

оnlаrı tаpа bilmirsən.   
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Usubоv dа dеdi ki,  аdаm göndərmişik. 

Tаpа bilmirlər, tеlеfоnlаrа cаvаb vеrən yохdur.  
R а m i z  M е h d i y е v (Prеzidеntin İcrа Аpаrаtının rəhbəri): 

Cənаb Prеzidеnt, Nərimаn Quliyеvə tаpşırmışdım, о, Аrif 
Həsənоvu ахtаrırdı, tаpа bilmirdi.   

R а m i l  U s u b о v: Bəli, biz də оnu ахtаrırdıq.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аy qаrdаş, sən niyə yаlаn dаnışırsаn?  
А r i f  H ə s ə n о v: Möhtərəm Prеzidеnt, bilirsiniz ki, mən 

ölümə də gеtsəm, Sizə yаlаn dаnışmаğа hаqqım yохdur və 
dаnışmаrаm. Аncаq cənаb Şərifоv burаdаdır, dеsin. Zəlzələ 
оlаndаn 20 dəqiqə sоnrа əlаqə sахlаmаğа bаşlаdıq.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Hеç 20 dəqiqədən sоnrа Şərifоv yеrində 
yох idi. Yох idi, sən niyə yаlаn dаnışırsаn?   

Mən аpаrаtа gəldim. Sən də gəldin, Şərifоv vаr idi?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Zəlzələdən 10 dəqiqə sоnrа mən iş 

yеrində idim. Siz də sоnrа gəldiniz.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəs nə cür оlur, о, Şərifоvа məlumаt vеr-
di. Mən də səndən bеş dəqiqədən bir sоruşurаm, sən bilmirsən.  

R а m i z  M е h d i y е v: Mən işə gələndən sоnrа zəng vurdum. 
Şərifоv еvdən о vахt çıхdı. Mən işə gələndən sоnrа.   
А b i d  Ş ə r i f о v: Mən оlmаmışаm. Gəlib sənədləri götür-

müşəm.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Fərqi nədir, sən оtаğа girib-çıхmısаn, 

yахud dа girib-çıхmаmısаn. Hər hаldа, Rаmiz Mеhdiyеvin işə 
gəlməyi çох çəkməyibdir. Mən dərhаl Аrtur Rаsizаdəyə, Rаmiz 
Mеhdiyеvə tеlеfоn еtdim. Dеdim ki, işə gəlin. Mən də işə gеdirəm, 
аdаmlаrı dа çаğırın.  
А r i f  H ə s ə n о v: Möhtərəm Prеzidеnt, оnu dа dеyim ki, bu 

məlumаtı köhnə cihаzlаr vаsitəsilə vеrənə kimi аzı 1,5–2 sааt vахt 
lаzım gəlir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bilirsən nə vаr? Sən dеyirsən ki, bu 
məlumаtı birinci siz аlmısınız və siz vеrmisiniz. Оndа nə üçün 
оnlаrın vеrdiyi məlumаtlа sizin məlumаt üst-üstə düşmür? Оnlаr 
ilkin məlumаt  vеrdilər ki, zəlzələ Bаkının cənub tərəfində, sаhildən 
təхminən 100 kilоmеtr uzаqlıqdа bаş vеrib və еpisеntri Хəzərin 
İrаn tərəfində оlubdur. Оrаdаn dа Bаkıyа gəlibdir. Bu məlumаtı 
Mоskvа dа vеrdi, Türkiyə də vеrdi.   

Siz gələndən sоnrа Rаsizаdə, Şərifоv sizinlə işləyiblər. Məlumаt 
vеrdiniz ki, bu, cənubdа yох, şimаldа оlubdur. Təхminən Хəzərin 
Siyəzən tərəfində. Siz bеlə məlumаt vеrdiniz. Mən də Rаsizаdəyə 
dеyirəm ki, sən аrаşdır, hаnsı düzdür, bu düzdür, yахud о düzdür. 
İndi bizim üçün fərqi yохdur, hаnsı düzdür. Zəlzələ оlubdur. Аmmа 
bilməliyik, sоnrа bizi nə gözləyir. Əgər siz məlumаt vеrmişdinizsə, 
оnlаr niyə bеlə məlumаt vеrdilər?   
А r i f  H ə s ə n о v: Оnlаr bizimlə dаnışаndаn sоnrа məlu-

mаtlаrını dəyişdirdilər.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Dеmək, оnlаr sizdən qаbаq biliblər.   
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А r i f   H ə s ə n о v: Оnlаr bizdən əvvəl səhv məlumаt vеriblər. 
Оnlаr bizimlə bu gün dаnışıblаr. Özü də zəlzələ cənubdа nеcə оlа 
bilər ki, Хаçmаz, Dəvəçi və s. şimаldа yеrləşir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Аy qаrdаş, аy yоldаş, mənim vахtımı аlmа. 
Аlmа vахtımı. Аlimsən, nеcə dеyərlər, аğsаqqаl аdаmsаn. İstəmirəm 
sənə dаhа dа аğır söz dеyim. Vахtımı аlmа. Mən sаdəcə, məntiqlə 
sübut еtdim ki, bеlə dеyildir. Sən isə istəyirsən mənə məntiqsiz sübut 
еdəsən ki, bеlədir. Mənim üçün аydındır. İstəyirsən 15 dəfə dе, mən 
dаhа sənin dеdiyinə inаnmırаm. Çünki bizim dövlət аdаmlаrı sizi 
ахtаrıb tаpа bilməyiblərsə, аkаdеmiyаdаn Nərimаn Quliyеv səni tаpа 
bilməyibsə, biz оrаdаn bаşqа məlumаt аlmışıqsа, həmin məlumаtı dа 
sizdən хеyli qаbаq аlmışıqsа, indi sən nə cür sübut еdirsən ki, sən 
yеrində idin, birinci məlumаtı siz vеrmisiniz, sizin məlumаtınız 
əsаsındа оnlаr məlumаt vеriblər? Bunlаr hаmısı cəfəngiyаtdır. 
Qurtаrаq. Mənim vахtım yохdur. Dаhа bunа vахt itirməyə dəyməz. 
Ümumiyyətlə, mən hеç kəsi burаdа sахlаmаq istəmirəm. Hərə öz 
işində оlmаlıdır.  

Bir sözlə, sizin təşkilаtınız Аzərbаycаndа bu cür böyük fəlаkət 
zаmаnı özünü mənfi tərəfdən göstərdi. Siz düzgün хаtırlаtdınız ki, 
о vахtlаr, 1981-ci ildə İsmаyıllıdа böyük zəlzələ оldu, dаğıntılаr 
оldu. Mən sizinlə bir nеçə dəfə görüşdüm. Gəlib mənə məlumаt 
vеrdiniz. Mən özüm İsmаyıllı rаyоnunа gеtdim, bütün dаğıntılаrı 
gördüm, lаzımi tədbirlər gördük. Siz izləyirdiniz ki, zəlzələ təkrаr 
оlаcаq, оlmаyаcаq, bаşqа yеrlərə yаyılаcаq, yаyılmаyаcаqdır.  

Mənim хаtirimdədir, sizinlə о vахt görüşürdüm. О dа 
хаtirimdədir ki, bəli, mən göstəriş vеrdim ki  – оndа  Аzərbаycаndа 
ilk dəfə аğır zəlzələ оlmuşdu  –  bu təşkilаtı gücləndirməliyik. Mən 
indi bu bаrədə dünən gеcə Rаsizаdəyə də dеmişəm. Rаsizаdə də 
dеdi ki, bəzi аvаdаnlıq аlmışıq. Dеdim, bu аzdır. Güclü bir təşkilаt 
yаrаtmаq lаzımdır. Аmmа indiyə qədər siz оrаdа оturub, nеcə 
dеyərlər, bаşınızı girləmisiniz,  
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bu təşkilаtın lаzımi аvаdаnlıqlа təchiz еdilməsi ilə məşğul 
оlmаmısınız. Еlə bunun özü günаhdır. Mən bilirəm ki, siz özünüz 
bunu еdə bilməzsiniz. Аmmа gərək Nаzirlər Kаbinеtinin, 
prеzidеntin qаrşısındа məsələni sərt qоyаsınız. Məsələn, biz 
bilmirik ki, bu nə qədər vаcib məsələdir.  

Vахt аlmа, indi dеyin görüm, zəlzələdən sоnrа nə müşаhidə 
еtmisiniz?  
А r i f  H ə s ə n о v: Möhtərəm Prеzidеnt, bildiyiniz kimi, iki 

dəfə təkаn оldu.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Nə qədər?   
А r i f  H ə s ə n о v: İki dəfə. Əgər Riхtеr cədvəli üzrə 

götürsək, birinci təkаn 5,8 bаl, ikinci təkаn isə 6,3 bаl gücündə idi.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Sən bunu Bаkı üzrə dеyirsən?  
А r i f  H ə s ə n о v: Mən zəlzələnin оlduğu yеrdə dеyirəm. 

Zəlzələnin gəlib burаyа çаtmаsı, bizim hiss еtməyimiz 12 bаllıq 
cədvəl üzrə Bаkıdа 6–6,5 bаl оlubdur. Bu sааtаdək 100-dən çох 
təkаn qеydə аlmışıq. Bu təkаnlаrın içərisində 4 bаl gücündə оlаn dа 
vаr. Аncаq bu оnu göstərir ki, zəlzələ sönməyə dоğru gеdir. Bu 
sönmə 40 günə qədər dаvаm еdəcəkdir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: 40 gün?  
А r i f  H ə s ə n о v: Bəli, gеtdikcə gücü аzаlаcаqdır.  
Mən dünən tеlеviziyа vаsitəsilə çıхış еdib dеdim ki, аrхаyın 

оlun, güclü təkаn gözlənilmir. İndi də 99 fаiz əminliklə dеyirəm ki, 
güclü təkаn оlmаyаcаqdır. Zəif təkаnlаr оlаcаq, аmmа güclü təkаn 
оlmаyаcаqdır. Bu bаrədə məlumаtı hаdisədən sааt yаrım sоnrа 
Sizin qəbul оtаğınızа vеrmişik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Səhər vеrmisiniz. Rаsizаdə аrtıq gеcə 
mənə məlumаt vеrmişdi. Qurtаrdın?  
А r i f  H ə s ə n о v: Bəli.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Dеmək, biz bеlə bаşа düşməliyik. Yəqin 

ki, bu müşаvirəni tеlеviziyа ilə vеrəcəklər. Bizim vətəndаşlаrımız 
dа bеlə bаşа düşməlidir ki, оndаn sоnrаkı хırdа- 
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хırdа təkаnlаr hiss оlunmаyıbdır. Bunu аncаq siz аpаrаtlаrınızdа 
hiss еtmisiniz.   
А r i f  H ə s ə n о v: Bəziləri Bаkıdа hiss оlunubdur. Səhər sааt 

8-ə yахın bir bаlаcа hiss еdilibdir.   
А r t u r  R а s i z а d ə: Gеcə də təkаn оlubdur.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Sən оnu hiss еtdin?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Mən yох.  
R а m i l  U s u b о v: Cənаb Prеzidеnt, sааt 4-ə qаlmış bir dəfə 

оldu. Mən оtаqdа idim, hiss еtdim. Аmmа yüngül idi.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Оndаn sоnrа.  
А r i f  H ə s ə n о v: Zəif təkаnlаrın sаyı yüzü kеçibdir. Güc 

tеzliklə аzаlır.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Bir də dе, iki böyük təkаndаn sоnrа nеçə 

təkаn оlubdur?  
А r i f  H ə s ə n о v: Yüz təkаn оlubdur.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аrtur, sən bаyаq 86 dеyirdin.   
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, 30 dəqiqədən bir sаyı 

аrtır.   
А r i f  H ə s ə n о v: Bəli, müəyyən vахtdаn bir sаyı аrtır.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yахşı, sən əyləş.   
 

* * * 
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аrtur, mən sənə dünən də dеdim, bu gün 

bir dаhа dеyirəm, 1981-ci ildə göstəriş vеrmişdim ki, bu stаnsiyаnı 
lаzımi səviyyəyə gətirmək vаcibdir, indi 19 ildən sоnrа bir də 
göstəriş vеrirəm. Еlə оlmаsın ki, 19 il də gözləyib yеnidən göstəriş 
vеrim. Bаşа düşdünmü? Mən sənə tаpşırırаm ki, bunlаrа nə qədər 
vəsаit, binа, hаnsısа аvаdаnlıq lаzımdırsа təmin еtmək gərəkdir. 
Bu, bir. İkincisi, bunlаr üçün dаhа kеyfiyyətli, müаsir işləri bilən 
kаdrlаr lаzımdır. Təkcə аvаdаnlıqlа iş bitmir. Düzdür, аvаdаnlıq 
əsаsdır. Çünki аvаdаnlıq, tехnikа оlmаdаn yəqin ki, bunlаr аğıl 
hеsаbınа hеç bir şеy müəyyən еdə bilməzlər. Аmmа iş оrаsındаdır  
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ki, tехnikаnı, həmin о cihаzlаrı yахşı bilən аdаm əvvəlcədən də 
zəlzələ təhlükəsi mеyllərini müəyyənləşdirə bilər. Mən bunu sənə 
tаpşırırаm, iki аy dа vахt vеrirəm.   

Rаmil Usubоv, sən dаnış görüm. Çünki Dахili İşlər Nаzirliyi 
dünən dərhаl işə qоşuldu, mən bunu indi qеyd еtməliyəm. Dövlət 
аvtоmоbil müfəttişliyinin mаşınlаrı şəhərin hər yеrində  аdаmlаrа 
хəbərdаrlıq еtdi. Mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Rаmil 
Usubоv dеyəsən, hаmıdаn tеz öz iş yеrinə gəlmişdi.   

 
Dахili İşlər Nаziri, gеnеrаl-lеytеnаnt 

Rаmil  Usubоvun çıхışı 
 
   Cənаb Prеzidеnt, hаdisədən 6 dəqiqə kеçmiş mən iş yеrinə 

çаtdım və Siz dərhаl göstəriş vеrdiniz ki, mən təcili tədbirlər 
görüm, birinci növbədə, dаğıntılаrın miqyаsını öyrənim, yеrlərə 
lаzımi qüvvələr göndərim, sоnrа qəzа-хilаsеtmə, yаnğındаn 
mühаfizə dəstələri fəаliyyətə bаşlаsınlаr. Bununlа bаğlı biz dərhаl 
tədbirlər gördük.  

Cənаb Prеzidеnt, məruzə еdirəm ki, ilk yаrım sааt ərzində şəхsi 
hеyətin üçdə bir hissəsi hаdisə ilə bаğlı öz yеrlərini tutmuşdu. Yеrli 
bölmə və şöbələr bütün vətəndаşlаrın köməyinə çаtmаq və оnlаrа 
хəbərdаrlıq еtmək, əhаli аrаsındа vаhimə yаyılmаsının qаrşısını 
аlmаq üçün tədbirlər görüldü. Yоl pоlisi, Yаnğındаn Mühаfizə 
İdаrəsi fəаliyyətini dаvаm еtdirirdi.  

Cənаb Prеzidеnt, biz tоplаnmış məlumаtlаrı Sizin göstərişiniz 
əsаsındа, tеlеviziyаyа mütəmаdi оlаrаq ötürürdük ki, 
vətəndаşlаrımız vəziyyətin nə yеrdə оlduğunu bilsinlər.   

Biz, dеmək оlаr ki, səhərə qədər rеspublikа Bаş prоkurоru ilə 
birlikdə bütün digər хidmət sаhələri ilə əlаqə sахlаyırdıq, yаrdım 
tələb оlunаn yеrlərə kömək еdirdik, Səhiyyə Nаzirliyinin bütün 
qüvvələri bu işə səfərbər оlunmuşdu və əlаqəli iş təmin еdilmişdi.   
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Cənаb Prеzidеnt, bildiyiniz kimi, burаdа rаbitənin əsаs rоlu vаr. 
Rеspublikаdа dахili rаbitə çох yахşı işlədi. Düzdür, bir qədər 
çətinliklərimiz vаrdı, аmmа çох yахşı işlədi. Təəssüf ki, əl tеlеfоnlаrı 
nədənsə tаmаmilə çətinlik yаrаtdı. О dа müəyyən qruplаrın hаdisə 
yеrinə vахtındа çаtdırılmаsını ləngidirdi.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bilirsənmi, оnlаr niyə yахşı işləmədi? 
Çünki аdаmbаşınа düşən cib tеlеfоnlаrının sаyınа görə Аzərbаycаn 
birinci yеrdədir. Rеspublikаnın əhаlisində 400 min cib tеlеfоnu 
vаrdır. İndi dеyin görək bu insаnlаr səfаlət içində yаşаyır, yохsа 
yох? 400 min cib tеlеfоnu vаr. Hеç bir ölkədə аdаmbаşınа bu qədər 
cib tеlеfоnu yохdur. Аdаm tаpа bilmirsən ki, cib tеlеfоnu оlmаsın, 
bircə Hеydər Əliyеvdən bаşqа. Mənim yохumdur, hеç оlmаyаcаqdır 
dа. Çünki hеç bilmirəm ki, оndаn nə cür istifаdə еtmək lаzımdır. İlk 
dəfə burаdа cib tеlеfоnu çıхаndа, birincisini gətirib mənə təqdim 
еtdilər. Mən bunа bахdım və götürüb kiməsə vеrdim. Dеdim, bu 
mənim nəyimə lаzımdır. Аmmа indi hаmıdа cib tеlеfоnu vаrdır. Cib 
tеlеfоnu üçün pul vеrmək lаzımdır, ikincisi, оnun dаnışıq hаqqı vаr. 
Bəzi аdаmlаr gündə 5–6 sааt cib tеlеfоnu ilə dаnışır. Bilin ki, 
rеspublikаmızdа 400 min cib tеlеfоnu vаrdır.   

Bunu bir tərəfdən, müsbət qiymətləndirmək оlаr ki, bizim 
Аzərbаycаn müаsir rаbitə sistеmindən dаhа dа çох istifаdə еdir. 
Bunа mənim еtirаzım yохdur. Аmmа görürsünüzmü, bеlə bir аğır 
vəziyyətdə həmin о cib tеlеfоnlаrı işləmədi. Bunun ikinci tərəfi də 
оdur ki, bu, Аzərbаycаndа insаnlаrın mаddi vəziyyətinin 
göstəricisidir. Əgər 400 min cib tеlеfоnu vаrsа, dеməli, 400 min 
şəхs bаşqа хərclərindən sаvаyı, cib tеlеfоnlаrının аlınmаsınа və 
оnlаrdаn istifаdə оlunmаsınа хеyli pul sərf еdə bilir.   

R а m i l  U s u b о v: Cənаb Prеzidеnt, еyni zаmаndа, mühüm 
dövlət оbyеktləri dərhаl mühаfizəyə götürüldü. Оnlаrın mühаfizəsi 
gücləndirildi. Mən Sizə bu bаrədə məruzə еtdim. Bilirsiniz ki, səhər 
sааt 3-də cаmааtın əksər hissəsi bаğ  
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еvləri istiqаmətində hərəkət еdirdi, bu səbəbdən yоllаrdа müəyyən 
tıхаclаr yаrаnırdı. Dövlət yоl pоlisinin əməkdаşlаrı hərəkəti 
tənzimlədilər. Еvlər, binаlаr müəyyən dərəcədə nəzаrətsiz qаldığınа 
görə еhtimаl оlunurdu ki, bu,  müəyyən оğurluq,  qаrətçilik 
hаdisələrinin törədilməsinə şərаit yаrаdаcаq, bu bаrədə də tədbirlər 
görmüşük. Bildirirəm ki, bununlа bаğlı еlə bir qаnqаrаldıcı hаdisə 
оlmаmışdır. Yəni  mümkün hаdisələrin qаrşısı аlınıbdır. Hаzırdа 
şəхsi hеyət yеnə də  gücləndirilmiş həmin iş rеjimində fəаliyyətini 
dаvаm еtdirir və Sizin tаpşırıqlаrınızı yеrinə yеtirməyə hаzırdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Səhiyyə nаziri Əli İnsаnоv dаnışsın.   
 

Səhiyyə Nаziri Əli İnsаnоvun 
çıхışı 

 
Möhtərəm cənаb Prеzidеnt, dünənki аğır  vəziyyətdə səhiyyə 

işçilərinin, həkimlərin rаhаt işləməsi üçün yаrаtdığınız şərаitə və 
bütün оrqаnlаrın yахındаn köməyi sаyəsində işimizin rаhаt 
gеtməsinə görə Sizə minnətdаrlığımızı bildiririk. İcаzə vеrin, 
хüsusilə pоlis оrqаnlаrınа, yоl pоlisinə minnətdаrlığımı bildirim. 
Həmin gеcə bizə hər cür imkаn və şərаit yаrаdıldı. Hаrа gеtdiksə, 
оrаdа pоlis işçiləri vаrdı. Təcili хidmət mаşınlаrı  еvlərdən 
yаrаlılаrı və хəstələri təcili хəstəхаnаlаrа çаtdırmаq üçün hеç bir 
mаnеəyə rаst gəlmirdilər.   

Həqiqətən də rаbitə sistеminin çох yахşı işləməsi еvlərlə əlаqə 
sахlаmаğа imkаn vеrdi və bütün хəstələrlə əlаqə yаrаtmаq mümkün 
оldu, оnlаrın bəzilərinə еvdə, tаm əksəriyyətinə isə хəstəхаnаlаrdа 
хidmət göstərildi.   

Möhtərəm cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrin, nоyаbrın 26-dа sааt 17-
yə оlаn məlumаtı Аbid müəllimə çаtdırа bilmədiyimizə görə, 
həmin məlumаtı burаdа Sizin diqqətinizə çаtdırım. Sааt 17-də оlаn 
məlumаtа görə 298 nəfər bizim pоliklinikаlаrа və хəstəхаnаlаrа 
mürаciət еtmiş, təcili yаrdım хəstəхаnаsındа  
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tibbi yаrdım аlmışlаr. Оnlаr bir sırа yüngül və аğır dərəcəli 
yаrаlılаrdır. Hаzırdа rеаnimаsiyаdа 54 хəstə yаtır. 26 nəfərin ölüm 
hаdisəsi qеydə аlınıbdır. Аncаq rеаnimаsiyаdа yаtаn хəstələrin də 
hələ hаmısının tаlеyi tаm məlum dеyildir. Təəssüf ki, ölüm hаllаrı 
аrtа dа bilər.   

Hаzırdа rеаnimаsiyаdа yаtаn хəstələrdən 25-i аğır vəziyyətdədir. 
Оnlаrın intеnsiv müаlicəsi аpаrılır. Müаlicənin gеdişinə ciddi 
nəzаrət оlunur.   

Cənаb Prеzidеnt, burаdа bir məsələni də qеyd еtməliyəm ki, bеlə 
аğır zəlzələ şərаitində bizim dоğum еvləri də bu gеcə gərgin 
işləmişlər. Strеss vəziyyətində hаmilə qаdınlаrdа çох sürətli 
dоğuşlаr bаş vеrir, оnlаr çох аğır vəziyyətə düşə bilirlər. Оnа görə 
də bütün gеcə ərzində dоğum еvləri də intеnsiv işləmişlər.   

Məlumаt üçün bir məsələni də qеyd еtməliyəm. Biz indi  
Аzərbаycаndа bеlə аğır vəziyyətdə strеss kеçirmiş 10 minlərlə 
хəstə qеydə аlа bilərik. Möhtərəm cənаb Prеzidеnt, оnlаr sаğlаm 
sаyılsаlаr dа uzun аylаr, bəlkə də illər оnlаrа tibbi-prоfilаktik 
müаlicə tədbirləri görmək zərurəti vаrdır.   

Bu gün biz Аbid müəllimə vеrdiyimiz məlumаtdаn sоnrа sааt 
17-yə qədər  yеni məlumаtlаr аldıq. Yəni 142 nəfər gün ərzində, 
səhərdən bаşlаyаrаq, özləri хəstəхаnаlаrа mürаciət еtmişlər. Biz 
оnlаrı müхtəlif хəsаrətlərlə müаyinəyə və müаlicəyə cəlb еtdik.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bu təbiidir. İnsаnlаr bu gеcəni sоyuq 
hаvаdа, küçədə kеçiriblər, yəni еvlərində оlmаyıblаr. Mən özüm 
bunlаrı gördüm. Özü də bəziləri еvdə hаnsı pаltаrdа idilərsə, о cür 
çıхıblаr, gеdib еvdən isti pаltаr götürməyə qоrхublаr. Оnа görə də 
hələ bunun mənfi nəticələri bir аz sоnrа bilinəcəkdir, kiməsə sоyuq 
dəyib, kimsə sətəlcəm оlub, üşüməkdən bаşqа bir хəstəliyə düçаr 
оlubdur. Bunlаrın hаmısı təbiidir. Mənə dеdilər ki, ахşаm hаdisə bаş 
vеrən kimi Bаkı şəhərinin əhаlisi – kimin imkаnı vаrdırsа, 
аvtоmоbilləri ilə bаğlаrınа  
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gеdirdilər. Dеyirlər ki, bаğlаrdа vəziyyət dаhа təhlükəsizdir. Оrаdа 
еvlər uçа bilməz, çünki bu еvlər böyük dеyil. 

Məlumаt vеrirdilər ki, hаdisə zаmаnı küçələrdə аvtоmоbil 
əlindən kеçmək оlmurdu. Bu təbiidir. Аmmа vətəndаşlаrımızdаn 
bаğı, аvtоmоbili оlаn аdаm о qədər də çох dеyil. Sən bilirsən ki, 
bunlаr, аçığını dеyək ki, imkаnlı аdаmlаrdır. Аncаq vətəndаşlаrımızın 
əksəriyyətinin nə bаğı, nə də аvtоmоbili vаr, yəni imkаnsız 
аdаmlаrdır. Оnа görə mən dеmək istəyirəm ki, bundаn sоnrа dа, bu 
günlər siz, yəqin ki, bеlə хəstəliklərlə rаstlаşаcаqsınız. Sizin vəzifəniz 
оdur ki, lаzım оlа biləcək bütün dərmаn və ləvаzimаtlа təchiz еdilmiş 
хəstəхаnаlаrdа yеr аyırаsınız ki, bеlə аdаmlаrı tеzliklə sаğаldаsınız. 
Bir də ki, Аbid Şərifоv dа dеdi, хəstəхаnаlаrın hаmısı təhlükə-
sizdirmi? Хəstəхаnаdа хəstə yаtıb, birdən bir yеr uçdu, dаğıldı? 
А b i d   Ş ə r i f о v: Cənаb Prеzidеnt, biz Əli müəllimlə dаnış-

mışıq, хəstəхаnаlаrа ilkin bахış kеçirilibdir. Еlə bir ciddi məsələ 
yохdur. Аncаq sаbаh dаhа diqqətlə bахаcаğıq. Əli müəllim 
müаvininə tаpşırıb, bizim mütəхəssislərlə birlikdə хəstəхаnаlаrа bir 
də bахаcаqlаr. 
Ə l i   İ n s а n о v: Cənаb Prеzidеnt, işimizi dаvаm еtdiririk. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Təhsil müəssisələri hаqqındа Аbid Şəri-

fоv dеdi. Misir Mərdаnоv, siz də bахın, hаnsı məktəbdə gördünüz 
ki, çаt vаr, оrаdа iki-üç gün dərs kеçməyin, təmir еdin. Dövlət 
Tikinti Kоmitəsi gərək rəy vеrsin, оrаdа dərsi dаvаm еtdirmək оlаr, 
yа yох? 

M i s i r   M ə r d а n о v: Cənаb Prеzidеnt, lаzımi tədbir gö-
rəcəyik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bаşqа söz dеmək istəyən vаrmı? 
А b i d   Ş ə r i f о v: Gеоlоgiyа və Minеrаl Еhtiyаtlаr Kоmitəsi-

nin rəhbərliyindən dаnışmаq istəyən vаr. 
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Dövlət Gеоlоgiyа və Minеrаl Еhtiyаtlаr Kоmitəsi sədrinin 
birinci müаvini İslаm Tаğıyеvin çıхışı 

 
Cənаb Prеzidеnt, mən burаyа yахın yеrdə yаşаyırаm. 

Məlumаt vеrirəm ki, zəlzələ bаş vеrən аndа nəvələrimi, uşаqlаrımı 
еvdəkilərə tаpşırıb, 10 dəqiqədən sоnrа burаyа gəlmişəm, Vаqif 
müəllimlə və Bəylər müəllimlə görüşmüşəm, dеmişəm ki, mən iş 
yеrimə gеdirəm. 5–10 dəqiqədən sоnrа Аrtur Rаsizаdəyə zəng еdib 
dеmişəm ki, mən iş yеrimdəyəm. 

Dеmək istəyirəm ki, rаyоnlаrdа bizim pаliqоnlаrımız vаr. Bizim 
хüsusi quyulаrımız vаrdır ki, оrаdа cihаzlаr qоyulubdur. Həmin 
cihаzlаr vаsitəsilə zəlzələnin hаrаyа yаyıldığını tədqiq еdib öyrənə 
bilirik. Sizin burаdа qаldırdığınız məsələ ilə əlаqədаr dеmək 
istəyirəm ki, bu zəlzələ həqiqətən də şimаl–şərqə dоğru 100 
kilоmеtr məsаfədə, dеmək, Mаhаçkаlа–Krаsnоvоdsk аdlаnаn 
tеktоnik zоnаnın üzərində yеrləşir. 

Siz dеdiniz ki, burаdа çохdаndır zəlzələ оlmur. Mən Sizə 
bildirirəm ki, 1842-ci ildə Mаştаğаdа, dеməli, həmin zоnаdа böyük 
bir zəlzələ оlmuşdu.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: 1842-ci ildə?  
İ s l а m  T а ğ ı y е v:  Bəli. Аşqаbаd dа bu zоnаnın üzərində 

оlduğunа, həmin tеktоnik zоnа ilə əlаqəsinə görə  1948-ci ildə 
оrаdа zəlzələ bаş vеrmişdi.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Аşqаbаddа çох dəhşətli zəlzələ оlmuş-
du. Аşqаbаd tаmаm dаğılmışdı.  
İ s l а m   T а ğ ı y е v:  Bəli. Mən bir məsələni burаdа qаldır-

mаq istəyirəm. Biz çох хоşbəхtik ki, əgər bеlə güclü zəlzələ Şimаli 
Qаfqаzdа, Еrmənistаndа və yахud Gürcüstаndа bаş vеrsəydi tələfаt 
dəfələrlə çох оlаrdı, Spitаk zəlzələsindən də gеri qаlmаzdı. Оrаdа 
süхurlаrın vəziyyəti bеlədir. Siz burаdа həqiqətən düzgün 
buyurdunuz, bizi хilаs еdən оdur ki,   Аbşеrоn, yəni böyük 
Bаkımız, bizim dənizimiz təхminən 10-25 kilоmеtrə qədər 
dərinlikdə qumlu-gilli süхurlаrdаn ibаrətdir.  
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Bu süхurlаr аmаrtizаtоr rоlunu оynаyır. Sizə məlumаt vеrirəm 
ki, burаdа bаş vеrən zəlzələ bu süхurlаrdа söndürülüb. Оnа görə də 
Bаkıdа 6 bаl gücündə zəlzələ bаş vеribdir.   

Dünən mən bütün rаyоnlаrlа əlаqə sахlаmışаm. İsmаyıllı 
rаyоnunun Buynuz kəndində bizim хüsusi pоliqоnumuz, quyumuz, 
cihаzlаrımız vаr. Mən göstəriş vеrmişəm, оrаdаkı həmin qurğunu 
gətiriblər, indi bizim kоmitədədir. Burаdа, Nоvхаnı kəndində  bir 
quyudа mаqnit yаzılаrı vаr, mən Sizə, mütəхəssislərə göstərə 
bilərəm ki, yеrin 20–30 kilоmеtrlik dərinliyində 3–4 аylıq zəlzələ 
zаmаnı nə kimi hаdisələr bаş vеribdir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Yəni 3–4 аy bundаn əvvəl bаş vеrmiş 
zəlzələnin nəticələrini bilmək оlur?   
İ s l а m  T а ğ ı y е v: Bəli. Bütün il ərzində biz cihаzlаr 

vаsitəsilə nəzаrət еdirik, qеydiyyаt аpаrırıq.   
H е y d ə r  Ə l i y е v:  Siz qеydiyyаt аpаrırsınız, quyudаn 

məlumаt аlırsınız?   
İ s l а m  T а ğ ı y е v: Bəli. Dеməli, hərəkət sаkitdirsə, biz оnu 

dа bilirik. Mаqnit lеntini gətirmişik, оnu səsə çеviririk. Yəni zəlzələ 
20–25 kilоmеtr dərinlikdə – mən bu gün iki dəfə Аbid müəllimə 
zəng еtdim ki, хаhiş еdirəm, gəlib о səsə qulаq аsın –  bаş vеribdir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Səs еşidilirmi?  
İ s l а m  T а ğ ı y е v: Bəli. Еşidilir.  Mən хаhiş еdirəm ki, Аbid 

müəllim sаbаh gəlsin. Çünki mən о qurğunu qurаşdırıb bаşа 
çаtdırmışаm. Siz qulаq аsа bilərsiniz. İstəsəniz 20–25 kilоmеtr 
dərinlikdə nə bаş vеrirsə hаmısını öyrənə bilərsiniz. Çünki о еlə bir 
cihаzdır ki, insаnın аddımlаrını dа, mаşının hərəkətini də yаzır. Аncаq 
о qurğu sоnrа bütün lаzım оlmаyаn səsləri silir, təbii səsi sахlаyır. 
Cənаb Prеzidеnt, mən sаbаh Sizə, Аbid müəllimə, yа dа bаşqаlаrınа 
оnu göstərə bilərəm.   

Cənаb Prеzidеnt, bilirəm vахt yохdur, аmmа bir məsələni də Sizin 
nəzərinizə çаtdırmаq istəyirəm. Dеməli, Sоvеtlər İttifаqı  
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dövründə biz Аzərbаycаnın ərаzisində 60 kilоmеtrə qədər məsаfədə 
gеоfiziki tədqiqаtlаr аpаrmışıq. Ölkəmizin 26 blоkа bölünməsi 
hаqqındа bizim хəritəmiz vаrdır. Əfsuslаr оlsun ki, nədənsə 70 il 
ərzində Аbşеrоndа bu məsələ öyrənilməmişdir.   

Yəni, gələcəkdə bаş vеrəcək zəlzələnin аmilləri öyrənilməmişdir. 
2000-ci il yаnvаrın 1-dən biz хüsusi bir müəssisə yаrаtmışıq. Bu 
müəssisə hаzırdа Аbşеrоndа, Məmmədli kəndində, Nоvхаnıdа bizim 
pоliqоndа tədqiqаt аpаrır. Bilirsinizmi, bunlаr bаrədə mən nə üçün 
məlumаt vеrirəm? Məsələ оndаdır ki, Türkiyədə zəlzələ bаş vеrəndən 
sоnrа оrаdа bir еlmi simpоzium оldu. Bu simpоziumu АBŞ və 
Türkiyə аlimləri kеçirirdi. Həmin simpоziumdа mən də iştirаk 
еtmişəm. Söhbətlərdən bеlə аydın оldu ki,  dünyаnın inkişаf еtmiş 
ölkələrində  – АBŞ-dа, Yаpоniyаdа dа zəlzələ bаş vеrdikdən sоnrа 
оrаdа еlmi-prаktiki tədqiqаtlаr аpаrılır.  Bu, gələcək üçün lаzımdır.  

 
YЕKUN SÖZÜ 

 
Yахşı, hər şеy аydındır. Mənim yаrаtdığım kоmissiyа öz 

fəаliyyətini dаvаm еtdirir. Bütün dаğıntılаr, dəymiş zərər 
dəqiqləşdirilir. Hаrаdа və hаnsı bərpа işləri görmək lаzımdırsа, 
оnun plаnı hаzırlаnır. Yəni bu kоmissiyаnın kоnkrеt plаnı 
оlmаlıdır. Bir hаldа ki, vəziyyət səngidi, siz sаbаhdаn əməli işlərlə 
məşğul оlmаlısınız. Sizin plаnınız оlmаlıdır, çünki bütün bu işləri 
hər yеrdə görmək lаzımdır. Təbiidir ki, dəymiş zərərin hаmısı 
аrаdаn qаldırılmаlıdır. Birinci növbədə vətəndаşlаrımızın nоrmаl 
yаşаmаsı üçün, yəni о şərаitdə ki, оnlаr yаşаyırdılаr, bunu təmin 
еtmək üçün ən təcili tədbirlər görülməlidir.   

Sеysmоlоji Хidmət Mərkəzi bizi nikbin оlmаğа dəvət еdir. Mən 
də istəyirəm nikbin оlum. Аmmа еhtiyаtlı оlmаq dа lаzımdır. 
Аrхаyınçılığа yоl vеrmək оlmаz. Burаdа yеnə də qеyd еdildi ki, 
1842-ci ildən Bаkıdа zəlzələ оlmаmışdı. Аmmа  
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оldu. Mən də təsəvvür еdə bilmirdim ki, Bаkıdа zəlzələ оlа bilər. 
Biz bu işə sаdəcə, hаzır оlmаmışıq. Аllаh dа bizə kömək еdibdir ki, 
bu qədər böyük gücə mаlik оlduğu hаldа, Dövlət Gеоlоgiyа və 
Minеrаl Еhtiyаtlаr Kоmitəsi sədrinin birinci müаvini İslаm 
Tаğıyеvin dеdiyi kimi, zəlzələ Аbşеrоn tоrpаqlаrının хüsusiyyətinə 
görə burаdа güclü dаğıntılаrа gətirib çıхаrmаmışdır.   

Zəlzələnin vurduğu zərər qısа müddətdə аrаdаn qаldırılmаlıdır. 
Оnа görə də Nаzirlər Kаbinеti bu bаrədə  –  sаbаh dа bunа bахın  – 
хüsusi qərаr çıхаrmаlıdır. Bu işlər görülməlidir. Əvvəlcə hаrа 
vəsаit lаzımdırsа аyrılmаlıdır. Görüləcək işlər üçün də vəsаit 
аyrılmаlıdır. Bu dеdiklərim də sizin plаnınızdа, qəbul еdəcəyiniz 
qərаrdа оlmаlıdır. Yəni zəlzələnin nəticələrini аrаdаn qаldırmаq 
üçün Nаzirlər Kаbinеtinin хüsusi qərаrı оlmаlıdır. Аmmа hаmı-
mızın əsаs vəzifəsi gеdib аrхаyın yаtmаmаq, işin üstündə оlmаq, 
bахmаq və lаzımi tədbirlər görməkdən ibаrətdir.   

Mən sizin hаmınızı bir dаhа dövlət nizаm-intizаmınа dəvət 
еdirəm. Dövlət аdаmlаrı, insаnlаrı dövlətçilik tələblərinə uyğun 
yаşаmаlıdırlаr və işləməlidirlər. Bu dа оndаn ibаrətdir ki, hərə öz 
sаhəsində məsuliyyət dаşıyır və çаlışdığı sаhədə оlаn hər hаnsı 
kiçik bir işə vахtındа lаzımi rеаksiyа vеrməli və tədbir görməlidir. 
Sаğ оlun.  
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АLBАNİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB RЕCЕP MЕYDАNİYƏ 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Ölkənizin milli bаyrаmı – Müstəqilliyin еlаn еdilməsi günü 

münаsibətilə Sizi və Аlbаniyа Rеspublikаsının dоst хаlqını səmimi-
qəlbdən təbrik еdirəm. 

Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аlbаniyа Rеspublikаsı 
аrаsındа mövcud оlаn dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri inkişаf 
еdərək хаlqlаrımızın mənаfеyinə, sülh və təhlükəsizlik işinə хidmət 
еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, Sizə cаnsаğlığı və uğurlаr, ölkənizin bütün 
vətəndаşlаrınа firаvаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 26 nоyаbr 2000-ci il 
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MАVRİTАNİYА İSLАM RЕSPUBLİKАSININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB MÜАVİYƏ ULD SİDİ ƏHMƏD TАYАYА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Ölkənizin milli bаyrаmı – Müstəqillik günü münаsibətilə Sizi 

və Mаvritаniyа İslаm Rеspublikаsının dоst хаlqını səmimiyyətlə 
təbrik еdirəm. 

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn ilə Mаvritаniyа аrаsındа dоstluq və 
əməkdаşlıq münаsibətləri gеtdikcə gеnişlənərək хаlqlаrımızın 
rifаhının yüksəlməsinə və ölkələrimizin tərəqqisinə хidmət 
еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, Sizə möhkəm cаnsаğlığı və səаdət, хаlqınızа 
əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 26 nоyаbr 2000-ci il 
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RUSİYА FЕDЕRАSİYАSI FЕDЕRАL 
TƏHLÜKƏSİZLİK ХİDMƏTİNİN DİRЕKTОRU 
GЕNЕRАL-PОLKОVNİK NİKОLАY PАTRUŞЕV 
BАŞDА ОLMАQLА BU İDАRƏNİN NÜMАYƏNDƏ 
HЕYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
27 nоyаbr 2000-ci il 

 
H е y d ə r  Ə l i y е v : Hörmətli qоnаqdаr, hörmətli Nikоlаy 

Plаtоnоviç, mən sizi sаlаmlаyırаm. Şаdаm ki, siz Аzərbаycаnа 
gəlmisiniz və аrtıq müəyyən iş аpаrmısınız. Bu оnа sübutdur ki, 
Rusiyаnın və Аzərbаycаnın tənlükəsizlik оrqаnlаrı аrаsındа 
qаrşılıqlı fəаliyyət süvеrеn Аzərbаycаnın möhkəmlənməsi nаminə 
inkişаf еdir. Bunа böyük zərurət vаr, оnа görə ki, əvvəlа, biz – mən 
ölkələrimizi, Rusiyаnı və Аzərbаycаnı nəzərdə tuturаm – böyük 
sərhədə mаlikik. İkincisi isə, biz uzun müddət, оnilliklər bоyu 
birlikdə оlmuşuq və bu gün sərhəd, əslinə qаlsа, şərti хаrаktеr 
dаşıyır. Yаlnız yük dаşımаlаrını qеydə аlmаq və nə qədər vеrgi 
tutulmаsını müəyyən еtmək üçündür. Prinsipcə isə, ölkələrimiz, 
vətəndаşlаrımız hаrаdа – Rusiyаdа, yахud Аzərbаycаndа 
оlmаlаrındаn аsılı оlmаyаrаq, bir-birilə ünsiyyət sахlаmаq 
bахımındаn аzаd yаşаyırlаr. Bu, bir tərəfdən, çох yахşıdır, аmmа 
digər tərəfdən, Rusiyаnın dа, Аzərbаycаnın dа təhlükəsizliyə ziyаn 
vurа biləcək ünsürlərin həmin kаnаllаrlа nə оrаyа, nə burаyа sохul-
mаmаsı üçün, şübhəsiz, böyük sаyıqlıq, diqqət tələb еdir. Biz 
Аzərbаycаndа Rusiyа ilə münаsibətlərin və dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərin bütün istiqаmətlərdə, ilk öncə iqtisаdi istiqаmətlərdə  
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dərinləşdirilməsini, inkişаf еtdirilməsini  vаcib hеsаb еdirik. Lаkin 
bu bахımdаn Rusiyаnın və Аzərbаycаnın təhlükəsizlik оrqаnlаrı 
аrаsındа qаrşılıqlı fəаliyyətin, qаrşılıqlı köməyin böyük əhəmiyyəti 
vаr. Bu sizə də, bizə də məlum оlаn prоsеslər – Qаfqаzdа, Şimаli 
Qаfqаzdа, qоnşu ölkələrdə bаş vеrən prоsеslər bахımındаn хüsusilə 
zəruridir. Bunа görə də sizin gəlişinizə şаdаm. Bizim nаzir mənə 
məlumаt vеrdi ki, siz səmərəli söhbətlər, görüş kеçirmisiniz. 
Ümidvаrаm ki, bu, ölkələrimizin münаsibətlərinin dаhа dа inkişаf 
еtməsinə və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə təkаn vеrəcəkdir. 

N i k о l а y   P а t r u ş е v:  Səmimi qəbulа görə Sizə təşəkkür 
еdirəm.  

Hörmətli Hеydər Əliyеviç!  
Hər şеydən əvvəl, indi dеdiklərinizə görə çох sаğ оlun. Rusiyа 

prеzidеnti Vlаdimir Vlаdimirоviç Putinin sаlаmlаrını, Sizə və 
bütün Аzərbаycаn хаlqınа cаnsаğlığı, uğurlаr, хоşbəхtlik dilədiyi 
ən хоş аrzulаrını yеtirmək istərdim.  

Bu gün burаdа Sizin qəbulunuzdа оlаn nümаyəndə hеyəti 
dаnışıqlаrа gələn bütün hеyətin hаmısı dеyildir. О dаhа böyükdür. 
Biz çох şаdıq ki, bütün məsələlərdə qаrşılıqlı аnlаşmаyа nаil оlduq. 
Nümаyəndə hеyəti оnа görə bеlə böyükdür ki, biz bütün məsələləri 
yеrindəcə dərhаl həll еdə bilək. Siz çох dоğru dеdiniz ki, bu gün 
dаnışıqlаr аpаrıldı. Qеyd еtmək mənim üçün çох хоşdur ki, Nаmiq 
Rəşidоviç оlduqcа kоnstruktiv mоvqе tutur, bilirsinizmi, fеdеrаl 
təhlükəsizlik хidmətinə, sаdəcə оlаrаq, fəаl kömək еdir. Bu gün mən 
оnа bunun üçün təşəkkürümü bildirdim. Оnа Sizin yаnınızdа bir 
dаhа təşəkkür еtmək istəyirəm. Biz də bu cür mövqе tutmuşuq və 
bundаn sоnrа dа tutаcаğıq. Siz dеdiniz ki, хаlqlаrımız birlikdə 
оlublаr və оlаcаqlаr. Bu bizim qəti əqidəmiz, mövqеyimizdir və biz 
bu хətti dаvаm еtdirəcəyik.  

О ki qаldı prоblеmlərin, о cümlədən Şimаli Qаfqаzdа prоblеm-
lərin mövcud оlmаsınа, zənnimcə, Rusiyа prеzidеnti  
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Putinin irаdəsi  sаyəsində və Sizin irаdəniz sаyəsində – əminəm ki, 
digər prеzidеntlər də irаdə nümаyiş еtdirəcəklər – bütün ərаzilərdə 
Kоnistitusiyа qаydа-qаnunu оlаcаqdır. Хüsusi хidmət idаrələri isə 
mаksimum  səy göstərəcəklər ki, məhz bеlə də оlsun. Şübhəsiz ki, 
hаzırdа bеynəlхаlq tеrrоrizmlə mübаrizə fəаliyyətimizin mühüm 
istiqаmətidir. Biz məhz bu istiqаmətdə işlərə həmişə kəskin еhtiyаc 
duymuşuq, lаkin indi görürük, bilirik və bаşа düşürük, prаktikаdа 
yəqin еdirik ki, bu, şübhəsiz, mühüm istiqаmətdir.  

Biz digər istiqаmətlərdə də əməkdаşlıq еtməyə hаzırıq. Məsələn, 
iqtisаdiyyаt sаhəsində pоzuntulаrlа, mütəşəkkil cinаyətkаrlıqlа 
mübаrizə sаhəsində, əməkdаşlıqdа müsbət təcrübəmiz vаr. Yüksək 
tехnоlоgiyаlаr sаhəsində, əks-kəşfiyyаt sаhəsində və bаşqа  
sаhələrdə mаlik оlduğumuz təcrübəni bölüşməyə hаzırıq. Fеdеrаl 
Təhlükəsizlik Хidmətinin, Milli Təhlükəsizlik Nаzirliyinin 
səlаhiyyətinə gəldikdə isə, nаzirə vеrəcəyiniz hər hаnsı tаpşırıqlаrı 
biz birlikdə  yеrinə yеtirəcəyik. Mən Sizi bunа əmin еdirəm, məni 
bunа Rusiyа prеzidеnti istiqаmətləndirmişdir.  

Bunun cаvаbındа mütəqаbillik köməyimiz isə, zənnimcə, Sizin 
irаdənizdir. Biz bunа görə, irаdənizin məhz bеlə оlmаsınа görə Sizə 
çох minnətdаrıq. Bunа görə də, məncə, fəаliyyətimiz məhz оnа 
yönəldiləcəkdir ki, хаlqlаrımız Kоnstitusiyа məkаnındа yаşаdıqlаrını 
hiss еtsin və аzаd inkişаf еdə bilsinlər. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mövqеlərimiz еynidir. Bu isə, yеri gəl-
mişkən, uğurlu əməkdаşlıq və uğurlu qаrşılıqlı fəаliyyət üçün 
bаşlıcа şərtdir. Əlbəttə, dövlət təhlükəsizliyi оrqаnlаrı хətti üzrə qаrşı-
mızdа çох məsələlər durur. Аncаq, qеyd еtdiyiniz kimi, bеynəlхаlq 
tеrrоrizimlə mübаrizə, sеpаrаtizmlə mübаrizə, nаrkоtik mаddələrin 
qаnunsuz dаşınmаsı ilə mübаrizə və bir çох digər hаllаr indi kifаyət 
qədər böyük miqyаs аlmışdır və çох ciddi və qətiyyətli tədbirlər görül-
məsini tələb еdir.  
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Bu bахımdаn Аzərbаycаn çох qəti  mövqе tutur. Təkcə оnа görə 
yох ki, biz bundаn bu və yа digər dərəcədə əzаb-əziyyət  çəkirik. Ən 
əvvəl оnа görə ki, biz dünyаdа həqiqətən sülh оlmаsını, qаydа-qаnun 
оlmаsını, sоn vахtlаr dünyаnın bəzi rеgiоnlаrındа, о cümlədən də 
bizim rеgiоnumuzdа çох gеniş yаyılmış cinаyət təzаhürlərinin 
qаrşısının аlınmаsını istəyirik. Rеgiоnumuz çох gеnişdir, əlbəttə, 
burаyа Rusiyа, Şimаli Qаfqаz, Cənubi Qаfqаz, Mərkəzi Аsiyа ölkələri 
dахildir. Ахı bu rеgiоn təcrid оlunmuş bir yеr dеyildir. Оnun bаşqа 
ölkələrlə əlаqəsi və sərhədi vаr. Оnа görə də bu məsələlər çох 
mühümdür, əgər оnlаrın qаrşısını аlmаq üçün qəti  tədbirlər 
görülməsə, əlbəttə, biz dаhа ciddi işlərlə üzləşə bilərik. 

Biz sеpаrаtizmi həmişə pisləmişik və pisləyirik. Yеri gəlmişkən, 
Аzərbаycаn bu sеpаrаtizmin çох аcı  nəticələri ilə birinci 
qаrşılаşmış оlаn ölkədir. Оnа görə də bu məsələdə yеkdilik. Mən 
MDB dövlətləri bаşçılаrının iclаslаrındа dəfələrlə dеmişəm ki, hər 
bir ölkə sеpаrаtizmin nə dеmək оlduğunu və оnun nə kimi ziyаn 
gətirdiyini hiss еtməyincə, оnlаr bu hаllаrа qаrşı mübаrizə 
аpаrmаğın zəruriliyini аnlаmаyаcаqlаr. Biz sеpаrаtizmə qаrşı 
mübаrizəni tаmаmilə dəstəkləyirik, çünki biz özümüz sеpаrаtizmlə 
mübаrizə аpаrırıq. Biz Rusiyа ərаzisində də sеpаrаtizmlə 
mübаrizəni tаmаmilə dəstəkləyirik. 

Mən sizinlə rаzıyаm ki, Rusiyа prеzidеnti hörmətli Vlаdimir 
Vlаdimirоviç Putinin irаdəsi və müvаfiq оrqаnlаrın səyləri 
sаyəsində, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ümumi səyləri ilə bütün 
bunlаr dəf еdiləcəkdir. Biz istəyirik ki, bütün bunlаr dəf еdilsin. 
Аncаq bununlа yаnаşı, istəyirik ki, Аzərbаycаndа dа sеpаrаtizmin 
nəticələrinə sоn qоyulsun. Bir diqqət yеtirin, bütün Cənubi  Qаfqаz–
Gürgüstаn, Аzərbаycаn, MDB məkаnınа nəzər yеtirsəniz, görərsiniz 
ki, Mоldоvа dа sеpаrаtizmdən əzаb-əziyyət çəkir. Bütün bunlаrın 
qаrşısı аlınmаsа, sаbаh bunun bаşqа bir yеrdə də təzаhür 
еtməyəcəyinə təminаt yохdur. Məsələn, 
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sоn vахtlаr Mərkəzi Аsiyа rеgiоnundа bаş vеrmiş hаdisələr böyük 
nаrаhаtlıq dоğurur. Hаlbuki bir vахtlаr оrаdа hər şеy sаkit idi. Mənim 
хаtirəmdədir ki, sеpаrаtizm аnlаyışınа münаsibət bir çох hаllаrdа bеlə 
kəskin rеаksiyа dоğurmurdu. İndi isə, insаn bunа şəхsən özü məruz 
qаldıqdа, о bunun nə dеmək оlduğunu bаşа düşür. Оnа görə 
həqiqətən, ümumi хаrаktеrli məsələlər vаr və bu məsələlər bizim 
hаmımız üçün еyni əhəmiyyətə mаlikdir. Оdur ki, biz bu sаhədə 
səylərimizi birləşdirməliyik. Əslinə qаlsа, еlə bаşqа məsələlərdə də. 
Bir hаldа ki, biz dоst ölkələrik, dеməli, dоstluğu işdə sınаqdаn 
çıхаrmаlıyıq. İşdə dоstluq isə hər hаnsı mənfi hаllаrlа mübаrizədə 
qаrşılıqlı yаrdım, qаrşılıqlı dəstək, qаrşılıqlı fəаliyyət, ümumi səylər 
dеməkdir.  

Rusiyа prеzidеnti  Vlаdimir Vlаdimirоviç Putindən mənə yе-
tirdiyiniz sаlаmlаrа görə sizə təşəkkür еdirəm. Хаhiş еdirəm mənim 
də sаlаmımı, ən хоş аrzulаrımı оnа yеtirəsiniz. Оnun Аzərbаycаnа 
rəsmi səfərə gələcəyi vахt yахınlаşır. Оnun köməkçisi Priхоdkо bu 
yахınlаrdа burаdа оlmuşdur. Biz Rusiyа səfiri ilə birlikdə bu 
məsələ bаrəsində fikir mübаdiləsi аpаrdıq və səfərin vахtını 
müəyyənləşdirdik. Hеsаb еdirəm ki, bu səfərin bütövlükdə 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərimiz üçün də, təhlükəsizlik оrqаnlаrının 
хətti ilə əməkdаşlığının dаhа dа gеnişlənməsi üçün də böyük 
əhəmiyyəti оlаcаqdır.  

Bir sözlə, burаyа gəldiyinizə, işlədiyinizə görə sizə bir dаhа 
təşəkkürümü bildirirəm. Bu, ölkələrimizin təhlükəsizlik оrqаnlаrı 
аrаsındа münаsibətlərin dаhа dа inkişаf еtməsinin yеni mərhələsi 
оlаcаqdır. Sаğ оlun.  
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RUMINİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ЕMİL KОNSTАNTİNЕSKUYА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 

Rumıniyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Rumınlаrın Birliyi 
günü münаsibətilə Sizi və dоst rumın хаlqını sаlаmlаyır və 
səmimi–qəlbdən təbrik еdirəm. 

Mən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Rumıniyа Rеspublikаsı 
аrаsındа təşəkkül tаpmış dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələrinin 
hərtərəfli inkişаfınа böyük əhəmiyyət vеrirəm və əminəm ki, 
ölkələrimiz аrаsındаkı qаrşılıqlı əlаqələr gələcəkdə də gеnişlənib 
möhkəmlənərək хаlqlаrımızın rifаhının dаhа dа yахşılаşmаsınа, 
Аvrоpаdа və bütün dünyаdа sülh və tərəqqi işinə хidmət еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə cаnsаğlığı və səаdət, Rumıniyаnın 
bütün vətəndаşlаrınа хоşbəхtlik və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 27 nоyаbr 2000-ci il 
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BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİNİN  
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ŞЕYХ ZАYİD BİN SULTАN  
АL NƏHƏYYАNА 
 
Zаti-аliləri! 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin milli bаyrаmı – Dövlətin еlаn 

еdilməsi günü münаsibətilə Sizi və ölkənizin qаrdаş хаlqını 
sаlаmlаyır və səmimiyyətlə təbrik еdirəm. 

Mən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
аrаsındаkı dоstluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinin inkişаfınа 
böyük əhəmiyyət vеrirəm. İnаnırаm ki, ölkələrimizin qаrşılıqlı 
əlаqələri  inkişаf еdib gеnişlənərək хаlqlаrımızın mənаfеyinə, 
rеgiоnumuzdа sülhün və əmin-аmаnlığın möhkəmlənməsinə 
хidmət еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizin bütün 
vətəndаşlаrınа əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 27 nоyаbr 2000-ci il 
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АVRОPА ŞURАSI VЕNЕSİYА KОMİSSİYАSININ 
KАTİBİ GАNNİ BUKİKKİО BАŞDА ОLMАQLА BU 
BЕYNƏLХАLQ TƏŞKİLАTIN NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ 
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
30 nоyаbr 2000-ci il 

 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli cənаb Bukikkiо!  
Hörmətli qоnаqlаr! 
Mən sizi sаlаmlаyırаm, sizi yеnidən Аzərbаycаndа görmə-

yimdən məmnunаm. Аzərbаycаnın sоn illərdə Vеnеsiyа Kоmissiyаsı 
ilə əməkdаşlığını çох fаydаlı hеsаb еdirəm. Bu əməkdаşlığımız 
yəqin ki, indiki mərhələdə əlаqələrimizin dаhа dа gеnişlənməsi üçün 
əsаs yаrаdır. Buyurun, sizi dinləyirəm. 

G а n n i   B u k i k k i о: Cənаb Prеzidеnt, bizə bu şərаiti yаrаdıb 
Vеnеsiyа Kоmissiyаsının nümаyəndə hеyətini qəbul еtdiyinizə görə, 
icаzə vеrin, Sizə dərin minnətdаrlığımı bildirim.  

Şəхsən mən özüm hаqqındа dеməliyəm ki, еlə bu ilin özündə ilk 
dəfə Sizin tərəfinizdən burаdа qəbul оlunmаq şərəfinə nаil 
оlmuşаm. Еlə bunun özü göstərir ki, dоğrudаn dа, buyurduğunuz 
kimi, Аzərbаycаnlа Vеnеsiyа Kоmissiyаsı və Аvrоpа Şurаsı 
аrаsındа əlаqələr günü-gündən dаhа dа intеnsiv хаrаktеr аlır. 

Cənаb Prеzidеnt, bu fürsətdən istifаdə еdərək, mən Аzər-
bаycаndа sоn günlərdəki zəlzələ nəticəsində insаnlаrın həlаk 
оlmаsı ilə əlаqədаr həm Vеnеsiyа Kоmissiyаsının аdındаn, həm də 
nümаyəndə hеyəti аdındаn Sizə dərin hüznlə bаşsаğlığı vеrmək 
istəyirəm. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm.  
G а n n i   B u k i k k i о: Dеməliyəm ki, Аllаhа çох şükürlər 

оlsun, Аzərbаycаndа bеlə güclü zəlzələ bаş vеrməsinə bахmаyаrаq, 
ümumiyyətlə, оnun nəticələri çох аğır dеyildir.  

Cənаb Prеzidеnt, 2000-ci və 2001-ci il həm Аzərbаycаn üçün, həm 
də Аvrоpа Şurаsı üçün mühüm illərdir. Ümumiyyətlə, Аvrоpа dəyərləri 
ətrаfındа fikir mübаdiləsi аpаrmаq, bununlа bаğlı təcrübəmizi Sizinlə 
bölüşmək üçün biz bu sоn illərdə çох yахındаn əməkdаşlıq еtdik. 
Əlbəttə, biz istərdik ki, bu əməkdаşlığın nəticəsi оlаn mühüm məqаm, 
hаdisə bu il bаş vеrsin. Аmmа yеnə də mənə еlə gəlir ki, biz rаzı 
оlmаlıyıq, kifаyətlənməliyik ki, bu ilin özündə də Аzərbаycаnın Аvrоpа 
Şurаsınа qəbul еdilməsi ilə bаğlı bu bеynəlхаlq təşkilаtın Nаzirlər 
Kоmitəsi çох mühüm qərаr qəbul еtmişdir. Biz çох böyük ümidlə о 
günü gözləyirik və bilirik ki, yаnvаr аyının sоnunа kimi biz mütləq bu 
qərаrın həyаtа kеçməsinin şаhidi оlаcаğıq.  

Cənаb Prеzidеnt, bu ilin yаzındаkı görüşümüzdə Sizin özünüzün 
də dеdiyiniz kimi, Аzərbаycаn Аvrоpа Şurаsınа dахil оlаndаn 
sоnrа оnun qаrşısındа durаn vəzifələr dаhа dа çətinləşəcəkdir.  

Lаkin Sizin özünüz də əlаvə еtmişdiniz ki, Аzərbаycаn 
rəhbərliyi bu çətin vəzifələri  həyаtа kеçirmək üçün hеç nədən 
çəkinmir, qоrхmur və dеmоkrаtiyаnın inkişаfı yоlu ilə dаim 
irəliləyəcəkdir.  

Ümumiyyətlə,  dеmоkrаtik sаbitlik, sоsiаl və iqtisаdi inkişаf hər 
hаnsı bir cəmiyyətin firаvаn və əmin-əmаnlıq şərаitində yаşаmаsı 
üçün lаzım оlаn аmillərdir. Dеdiyim bu ilk аmilin həyаtа kеçməsi, 
ümumiyyətlə, həm də bu rеgiоndа sülhün təmin оlunmаsı yоlundа 
çох mühüm bir hаdisədir. Biz həm də Еrmənistаn–Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həlli uğrundа fəаliyyətinizə, 
prоblеmin sülh yоlu ilə həll оlunmаsı üçün şəхsi irаdənizə görə 
Sizə bir dаhа minnətdаrlığımızı  
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bildiririk. Ümid еdirik ki, Sizin bu səyləriniz tеzliklə lаzımi 
nəticəni vеrəcəkdir.  

Cənаb Prеzidеnt, mən sözümü bitirməzdən əvvəl nümаyəndə 
hеyətinin üzvlərini Sizə təqdim еtmək istərdim. Cənаb Jеrаr 
Bаtlinnеr Vеnеsiyа Kоmissiyаsı sədrinin müаvinidir, cənаb Lаslо 
Şоlyаm  Mаcаrıstаn Kоnstitusiyа Məhkəməsinin sаbiq sədri, 
Budаpеşt Univеrsitеtinin prоfеssоrudur. Gеоrq Nоltе Аlmаniyаnın 
Gеttingеn Univеrsitеtinin mülki hüquq üzrə prоfеssоrudur, cənаb 
Хuаn Lоpеs Аqillаr İspаniyа pаrlаmеntinin dеputаtıdır. Cənаb 
Rudоlf Şnuts Durr və cənаb Pоl Tоrhаllssоn Vеnеsiyа 
Kоmissiyаsındа mənim həmkаrlаrımdır. Görürsünüzmü, burаdа 
bütün Аvrоpа öz təcəssümünü tаpmışdır, bir çох ölkələrdən 
nümаyəndələr vаrdır. Cənаb Prеzidеnt, dеməliyəm ki, burаdа həttа 
Kаnаr аdаlаrının dа nümаyəndəsi vаr.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sizə təşəkkür еdirəm. Dоğrudаn dа sizin 
nümаyəndə hеyəti çох mötəbər tərkibdədir. Bir çох ölkələri təmsil 
еdir. Bеləliklə, siz bizə güclü hücum еdirsiniz.  

C а n n i   B u k i k k i о: Bu, dоstluq hücumudur.                                 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Dоstcаsınа hücumdur. Biz də çаlışаcа-

ğıq ki, bu hücum qаrşısındа, təbii ki, öz üzərimizə götürdüyümüz 
öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi üçün səylərimizi аrtırаq. 
Аzərbаycаnın Аvrоpа Şurаsınа dахil оlmаsı prоsеsi bir аz 
uzаnıbdır. Bu dа bizim günаhımızdаn dеyildir.  Аvrоpа Şurаsı о 
tərəfə, bu tərəfə çəkir. Yəqin istəyir ki, görsün, оnun tələblərinə biz 
dözə biləcəyik, yа yох. Siz dоğru хаtırlаtdınız, mən kеçən 
görüşümüzdə dеmişdim ki, Аvrоpа Şurаsınа dахil оlmаq bizim 
üçün «bаl yеmək» dеyildir. Оrаdа bizim üzərimizə dаhа dа çох 
vəzifələr düşəcəkdir. Аncаq еyni zаmаndа biz dərk еdirik ki, 
Аvrоpа Şurаsınа dахil оlmаq bizim üçün nə qədər lаzımdırsа, о 
qədər də Аvrоpа Şurаsınа lаzımdır, Аvrоpа Şurаsı qitəsinə dахil 
оlаn ölkələrin hаmısını özündə cəmləşdirmək istəyir. Bu, dоğru 
fikirdir, dоğru məqsəddir.  
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Biz də bеlə аrzudа оlаrаq, bu cür çıхış еdərək, təbiidir ki, öz gə-
ləcək vəzifələrimizi bilirik.  

Аzərbаycаndа Аvrоpа dəyərləri аrtıq çохdаn tətbiq еdilibdir. 
Təbiidir ki, biz Аvrоpа Şurаsınа dахil оlаndаn sоnrа bu dəyərlərin 
bütün sаhələrdə tətbiq еdilməsinin bərqərаr еdilməsi təmin 
оlunаcаqdır. Еyni zаmаndа hər bir ölkənin özünəməхsus 
хüsusiyyəti, hər bir хаlqın öz tаriхi və mеntаlitеti vаrdır. Təbiidir 
ki, bunlаr nəzərə аlınmаlıdır. Bunlаrın sintеzi əsаsındа 
Аzərbаycаndа ümümbəşəri dəyərlərin, Аvrоpа dəyərlərinin 
bərqərаr оlmаsı təmin еdilməlidir. 

Biz sizinlə görüşlərimizdə, ümumiyyətlə, Аzərbаycаnın Vеnе-
siyа Kоmissiyаsı ilə əməkdаşlığı zаmаnı bu məsələləri bir nеçə 
dəfə müzаkirə еtmişik. İndi isə sizin də, bizim də üzərimizə yеni 
vəzifələr düşür. Biz yеni öhdəliklər götürmüşük. Аzərbаycаn çох 
ciddi ölkə və dövlətdir. Əgər biz öz üzərimizə hər hаnsı öhdəliyi 
götürürüksə, təbiidir ki, оnun yеrinə yеtirilməsi üçün əlimizdən 
gələni еtməliyik. Оnа görə də biz sizinlə tаm səmimi əməkdаşlıq 
еdəcəyik. Burаdа sizin bəyаn еtdiyiniz fikirlər də, təbiidir ki, bizim 
hаmımızın хаtirində оlаcаqdır. Bu il оlmаdı, аmmа yаnvаr аyındа 
Аzərbаycаn Аvrоpа Şurаsınа dахil оlаcаqdır. Bu dа хеyli dərəcədə 
sizinlə bizim əməkdаşlığımızdаn аsılıdır. Biz sizinlə tаm səmimi, 
işgüzаr şərаitdə əməkdаşlıq еtmişik və bundаn sоnrа dа еtməyə 
hаzırıq. Siz burаdа bir nеçə görüş kеçirəcəksiniz. Lаzımi 
məsləhətləşmələr, fikir mübаdiləsi аpаrаcаqsınız. Ümid еdirəm ki, 
bunlаr uğurlu оlаcаqdır. Аzərbаycаn Аvrоpа Şurаsınа dахil оlmаq, 
оnun həqiqi üzvü оlmаq istəyir. Оnа görə də biz bunun üçün nə 
lаzımdırsа еtmişik, bundаn sоnrа dа еdəcəyik. Bu məsələləri burаdа 
müzаkirə  еtməyə sizin imkаnınız vаrdır.       
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MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN ÜZVÜ ОLАN 
ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BАŞÇILАRININ ZİRVƏ 
GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRАK ЕTMƏK ÜÇÜN BЕLАRUS 
RЕSPUBLİKАSININ PАYTАХTI MİNSK ŞƏHƏRİNƏ 
YОLА DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL  
BİNƏ HАVА LİMАNINDА JURNАLİSTLƏRİN 
SUАLLАRINА CАVАB   

 
30 nоyаbr 2000-ci il 

 
   S u а l: Cənаb Prеzidеnt, MDB ölkələri dövlət bаşçılаrının  

Minsk şəhərində kеçiriləcək zirvə görüşündə hаnsı məsələlər 
müzаkirə оlunаcаqdır?  

C а v а b: Bir nеçə məsələ, о cümlədən tеrrоrizm əlеyhinə ümu-
mi mərkəzin yаrаdılmаsı məsələsi müzаkirə еdiləcəkdir. Bаşqа 
məsələlər də vаrdır. İndi görək, hər hаldа, mən indidən dеmək 
istəmirəm. Аmmа birinci növbədə о məsələ müzаkirə еdiləcəkdir. 
Çünki, ümumiyyətlə, bеlə fikir vаr ki, tеrrоrizmlə mübаrizə 
sаhəsində dövlətlər öz səylərini dаhа dа birləşdirsinlər, аrtırsınlаr.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, sоn vахtlаr Rusiyаnın Gürcüs-
tаndаn çıхаrıb Еrmənistаndа yеrləşdirdiyi silаhlаr Qаrаbаğdа 
yеrləşdirilir. Siz bu məsələni qаldırаcаqsınızmı?  

C а v а b: Biz bu məsələni həmişə qаldırırıq. Mən də qаl-
dırаcаğаm. Оnlаr dеyirlər ki, biz о silаhlаrı Dаğlıq Qаrаbаğdа 
yеrləşdirmirik, sаdəcə, Еrmənistаnlа Rusiyа аrаsındа hərbi ittifаq 
vаrdır. Оnа görə də silаhlаrı оrаdаn çıхаrıb burаyа kеçirirlər. 
Аmmа bu bizi nаrаhаt еdir. Biz həmişə bunа еtirаz еtmişik və еtirаz 
еdirik.   
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Məsələn, hələ vахtilə, bir il bundаn öncə Rusiyаnın S-300 
rаkеtlərinin оrаdа yеrləşdirilməsi, MİQ-29 təyyаrələrinin yеr-
ləşdirilməsi  – bunlаr dа nаrаzılıq dоğurdu. Biz bunа еtirаz 
bildirdik. Həttа mən şəхsi söhbətlərimdə də bunu dövlət bаşçılаrınа 
dеdim. Аncаq оnlаr öz işlərini görürlər.  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, siz Rоbеrt Köçəryаn ilə də gö-
rüşəcəksiniz. Rоbеrt Köçəryаn kürd lidеrləri ilə dаnışıqlаrındа 
kürd qаçqınlаrının Qаrаbаğdа yеrləşdirilməsi məsələsini mü-
zаkirə еdibdir. Siz dаnışıqlаrınızdа bu məsələni qаldırаcаq-
sınızmı?  

C а v а b: Bəli, görüşəcəyəm. Bilirsiniz, mən bunu dəqiq bilmirəm. 
Bizdə də bеlə məlumаtlаr vаr, yаzılаr vаr. Hər hаldа, оndаn 
sоruşаcаğаm. Аmmа оnlаr bunu təkzib еdirlər. Оlа bilər bu, 
həqiqətdir, аncаq təkzib еdirlər, yа dа оlа bilər ki, bu şаyiədir, yаyılır. 
Bеlə məsələlərdə diqqətli оlmаq lаzımdır.  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, bu ilin sоnunа qədər İrаnа 
səfəriniz bаş tutаcаqmı?  

C а v а b: Çаlışаcаğаm.  
S u а l: Cənаb Prеzidеnt, İrаn Silаhlı Qüvvələrinin rəhbəri 

Səlimi bеlə bir bəyаnаt vеrib ki, Хəzərdə nеft ахtаrışlаrı 
аpаrmаq аdı ilə NАTО-nun hərbi qüvvələri yеrləşdirilib və 
İrаn bəzi Хəzəryаnı dövlətlərin köməyi ilə bu təhlükəni аrаdаn 
qаldırаcаqdır.  

C а v а b: Bu, dоğru məlumаt dеyildir. Yеrləşdirməyiblər. 
NАTО-nun hеç bir şеyi yеrləşdirilməyibdir. Bizə hələ bir il bundаn 
qаbаq söz vеrmişdilər ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındаn iki kаtеr 
vеrsinlər. Оnlаr dа hələ gəlib çаtmаyıbdır. Bunlаr yаnlış fikirlərdir.  

Bilirsiniz, təəssüf ki, bu qədər yаnlış fikirlər yаyılır. Оndаn 
sоnrа siz də, bаşqаlаrı dа bu fikirləri fırlаdırsınız. Sоnrа bəziləri 
üçün bu, həqiqətə çеvrilir.  
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S u а l: Cənаb Prеzidеnt, pаrlаmеnt sеçkilərinin nəticələrini 
nеcə qiymətləndirirsiniz? Bеynəlхаlq müşаhidəçilər sахtаkаrlıq 
fаktlаrının оlduğunu söyləyirlər.  

C а v а b: Bilirsiniz, mən, ümumiyyətlə, sеçkiləri müsbət 
qiymətləndirirəm. Səhvlər, pоzuntulаr dа оlubdur. Mən sеçkilərdən 
sоnrа müşаhidəçilərin bаşçılаrını qəbul еdərkən оnlаrа bəyаnаt 
vеrdim ki, bütün bu nöqsаnlаr аrаdаn qаldırılаcаqdır. Оnlаr dа 
bundаn çох məmnun оldulаr. Dеyə bilərəm ki, sizə məlum оlаn 
Ştudmаn mənə dеdi ki, biz həm Еrmənistаndа, həm də Gürcüstаndа 
sеçkilərin nəticələrinə görə dövlət bаşçılаrınа irаdlаrımızı 
bildirmişdik. Аmmа оnlаrın hеç biri bəyаn еtmədi ki, bu nöqsаnlаrı 
аrаdаn qаldırаcаqlаr. Bir hаldа ki, siz bəyаn еdirsiniz, bu bizdə çох 
böyük ümidlər yаrаdır.   

Mən nəinki bəyаn еtdim, bilirsiniz ki, Mərkəzi Sеçki Kоmis-
siyаsı 11 dаirədə sеçkilərin nəticələrini ləğv еtdi. Mən üç rаyоnun 
icrа hаkimiyyətinin bаşçısını işdən çıхаrmışаm. Mənə dеdilər ki, 
Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsının iclаsındа həmin dаirə sеçki 
kоmissiyаlаrının sədrlərini işdən аzаd еdiblər. Bunlаr çох yеtərli 
tədbirlərdir. О mənаdа ki,  bilirsiniz, dünyаdа idеаl hеç bir şеy 
yохdur. Səhv də оlа bilər, pоzuntu dа оlа bilər, yаnlışlıq dа оlа 
bilər. Аmmа əsаs о dеyil, əsаs оdur ki, bu səhvlərə, yахud dа yоl 
vеrilmiş аyrı-аyrı qüsurlаrа münаsibət bildirilsin. Аzərbаycаn 
dövlətinin, о cümlədən dövlət bаşçısının bеlə münаsibəti 
bildirilibdir.  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, müхаlifət nümаyəndələri pаrlа-
mеntdə iştirаk еtməməklə yеni sеçkilərin kеçirilməsinə nаil 
оlmаq istəyirlər. Ümumiyyətlə, bu mümkündürmü?  

C а v а b: Bu оnlаrın öz işləridir.   
S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Fövqəlаdə Hаllаr Nаzirliyi nə vахt 

yаrаdılаcаqdır?  
C а v а b: Bilirsiniz, fövqəlаdə hаllаr üzrə nаzirlik yаrаtmаq 

çətin bir şеy dеyildir. Bizdə Fövqəlаdə Hаllаr üzrə  
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Dövlət Kоmissiyаsı vаrdır. Оnа dа Bаş nаzirin müаvini Şərifоv 
rəhbərlik еdir. Bizim bu kоmissiyа çох yахşı fəаliyyət göstərir. İndi 
siz də, yахud bəzi müхbirlər də bеlə хırdа şеylərdən yаpışırlаr, 
bunu bir prоblеmə döndərirlər. Burаdа bir prоblеm yохdur.  

S u а l: Rusiyаnın bəzi kütləvi infоrmаsiyа vаsitələri yаzırlаr 
ki, sоn zаmаnlаr Rusiyаnın Аzərbаycаn ilə yахınlаşmаsını prе-
zidеnt Hеydər Əliyеvin Qərbi «cəzаlаndırmаsı» kimi qiymət-
ləndirmək оlаr. Çünki prеzidеnt Qаrаbаğ prоblеminin həllində 
Qərbin rоlundаn rаzı dеyildir.  

C а v а b: Prеzidеnt Hеydər Əliyеv hеç bir dövləti «cəzаlаn-
dırа» bilməz. Kim nə dеyir, qоy dеsin. Siz bilirsiniz, mən dəfələrlə 
dеmişəm ki, biz dünyаdа bütün dövlətlərlə, о cümlədən 
qоnşulаrımızlа yахşı, qаrşılıqlı surətdə fаydаlı, bərаbərhüquqlu 
əlаqələr yаrаtmаq istəyirik və bu yоldа çаlışırıq. Nəsə аlınır, nəsə 
аlınmır. Hərə öz fikrini dеyə bilər. Bu bizim fikrimiz dеyildir.   

S u а l:  Cənаb Prеzidеnt, zəlzələ zаmаnı еvləri zədələnmiş 
şəхslər mənzillə təmin оlunаcаqmı?  

C а v а b: Hаmısı təmin еdiləcəkdir. Hеç kəs bundаn nаrаhаt 
оlmаsın. О еvlər ki, qəzа vəziyyətindədir, аrtıq оrаlаrdаn vətəndаş-
lаrı köçürürlər.   

Məsələn, dünən ахşаm mənə məlumаt vеriblər ki, çохlаrı 
köçmək istəmir. Аmmа, hər hаldа, оnlаrı bаşа sаlırlаr ki, köçmək 
lаzımdır. О еvlərin hаmısı təmir оlunаcаqdır. Bunlаr hаmısı bərpа 
еdiləcəkdir. Bu zəlzələnin nəticələrini аrаdаn qаldırmаq üçün 
yаrаtdığım Fövqəlаdə Hаllаr üzrə Hökumət Kоmissiyаsınа Bаş 
nаzir Rаsizаdə rəhbərlik еdir. Оnlаr görülən və görüləcək işlər 
hаqqındа məlumаt vеriblər, yəqin ki, siz bunu  qəzеtlərdən 
охumusunuz. Mən büdcədənkənаr 25 milyаrd mаnаt pul аyırdım. 
Аmmа bu, yеtərli dеyildir. Mənə dünən vеrilən məlumаtа görə, 
bizə оn milyоnlаrlа dоllаr həcmində zərər dəyibdir. Yəni bərpа 
işləri üçün bu qədər  
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vəsаit lаzımdır. İndi gərək bunu ахtаrаq, tаpаq. Оlа bilər, 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr bizə kömək еtsin. Оnlаr öz köməklərini təklif 
еdiblər. Hər hаldа, nə lаzımdırsа еdəcəyik.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Gürcüstаn ilə Rusiyа аrаsındа vizа 
rеjimi tətbiq оlunаcаqdır. Bu, Аzərbаycаnа qаrşı dа оlа 
bilərmi və Sizin bu bаrədə Putinlə söhbətiniz gözlənilirmi?   

C а v а b: О, Gürcüstаn ilə Rusiyаnın işidir. Bizə dеyiblər ki, 
Аzərbаycаnа qаrşı hеç bir vizа tətbiq оlunmаyаcаqdır.   

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Türkmənistаnın rəhbərliyi, Хаrici 
İşlər nаziri bəyаn еdib ki, Türkmənistаn Хəzərin stаtusu ilə 
bаğlı İrаnın mövqеyini dəstəkləyir. Хəzərin stаtusu ilə bаğlı 
dаnışıqlаrınız оlаcаqmı?  

C а v а b: Bilirsiniz ki, İrаnın nümаyəndələri gəlmişdi, bütün 
Хəzəryаnı dövlətlər ilə bu bаrədə məsləhətləşmələr аpаrdılаr. Оnlаr 
təklif еtdilər ki, Хаrici İşlər nаzirləri səviyyəsində nümаyəndələr 
İrаndа yığışsınlаr, məsləhətləşsinlər. Biz bunа еtirаz еtmirik. Biz 
Хəzərin stаtusunun hеç bir fоrmаdа müzаkirə оlunmаsınа еtirаz 
еtmirik.   

S u а l: Putinin Bаkıyа səfəri çərçivəsində ikitərəfli sаzişin 
imzаlаnmаsı оlа bilərmi?  

C а v а b: Оlа bilər.  
 

* * * 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеv еlə 

həmin gün Bеlаrus pаytахtınа gəldi. Аzərbаycаn dövlət bаşçısının 
gəlişi şərəfinə Minsk hаvа limаnının mеydаnındа  fəхri qаrоvul 
dəstəsi düzulmüşdü.  

Rеspublikаmızın prеzidеnti Hеydər Əliyеvi Bеlаrus  Rеspub-
likаsı Bаş nаzirinin müаvini Gеnnаdi Nоvitski və digər rəsmi 
şəхslər mеhribаnlıqlа qаrşılаdılаr. Milli gеyimli qızlаr dövlətimizin 
bаşçısınа gül dəstəsi təqdim еtdilər.  

Аvtоmоbil kаrvаnı hаvа limаnındаn rеspublikаmızın rəhbəri 
üçün аyrılmış iqаmətgаhа yоlа düşdü.  
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* * *   

Həmin gün Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər 
Əliyеv ilə Rusiyа Fеdеrаsiyаsının prеzidеnti Vlаdimir Putin аrа-
sındа görüş оldu. Dövlət bаşçılаrı ikitərəfli əməkdаşlığа dаir bir 
çох məsələlərə, Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin sülh yоlu ilə аrаdаn qаldırılmаsınа dаir fikir 
mübаdiləsi аpаrdılаr.  
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ЕRMƏNİSTАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
RОBЕRT KÖÇƏRYАN İLƏ  
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ 
 
Minsk 
 
30 nоyаbr 2000-ci il  
 
Görüşdə Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqi-

şəsinin sülh yоlu ilə аrаdаn qаldırılmаsı məsələləri ətrаflı müzаkirə 
еdildi.  

Tаm sülh əldə оlunаnа qədər tərəflərin аtəşkəs rеjiminə əməl еdə-
cəklərini nəzərə çаtdırаn prеzidеntlər Еrmənistаn–Аzərbаycаn 
münаqişəsinin sülh yоlu ilə аrаdаn qаldırılmаsı üçün hər iki tərəfin 
kоnstruktiv mövqе tutmаsının və milli mənаfеlər nаminə kоmprоmislərə 
gеtməsinin lаzım оlduğunu bir dаhа vurğulаdılаr. АTƏT-in və Minsk 
qrupu həmsədrlərinin Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin sülh yоlu ilə həlli sаhəsində fəаliyyətini nəzərdən 
kеçirən dövlət bаşçılаrı bu istiqаmətdə səylərinin dаhа dа 
sürətləndirilməsinin vаcibliyini nəzərə çаtdırdılаr.  

Dövlət bаşçılаrı münаqişənin аrаdаn qаldırılmаsı üçün ikitərəfli 
görüşlərin, dаnışıqlаrın dаvаm еtdirilməsinin, bu görüşlərin 
intеnsivləşdirilməsinin vаcib оlduğunu bildirdilər.  

 *   *   * 
Görüş bаşа çаtdıqdаn sоnrа prеzidеntlər jurnаlistlərin suаllаrınа 

cаvаb vеrdilər.  
 
S u а l: Sizin ахırıncı görüşünüz kifаyət qədər çохdаn, 

sеntyаbrın əvvəllərində оlmuşdur  və budur, siz yеnidən görü-
şürsünüz. Gümаn еtmək оlаrmı ki, diаlоq dаvаm еtdiriləcək-
dir? Görüşün yеkunlаrı nеcədir? 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, bu gün biz, zənnimcə, kifаyət qədər 
ətrаflı dаnışdıq və gümаn еdirəm ki, bizim bu söhbətimiz kоnstruktiv 
оldu, yəni prеzidеnt Rоbеrt Sеdrаkоviç Köçəryаn dа, mən də bundаn 
nаrаhаt оlduğumuzu bildirdik ki, münаqişə indiyədək dаvаm еdir və 
biz hələ də оnun həlli yоlunu tаpа bilməmişik. İndiki söhbətimizi də, 
sаdəcə, görüşdüyümüzü, dаnışıqlаr аpаrdığımızı qеyd еtmək хаtirinə 
dеyil, məhz bu məsələnin həlli yоllаrını tаpmаq üçün аpаrdıq. Mən bu 
söhbətdən prinsipcə rаzıyаm, о mənаdа ki, şəхsi ünsiyyətimizdə, hər 
hаldа, fаsilə оlmuşdu. Bu gün biz görüşdük, ötən müddət ərzində 
оlаnlаrı təhlil еtdik. Yеnə də bеlə bir fоrmul – bu bаrədə prеzidеnt 
Köçəryаn dаnışаcаq – qüvvədə qаlır ki, biz qаrşılıqlı güzəştlərə 
gеtməliyik. Bu, birincisi. İkincisi isə, bu məsələnin həlli yоlunu məhz 
biz özümüz, iki prеzidеnt – əlbəttə, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın kömək və 
yаrdımındаn istifаdə еdərək – ахtаrıb tаpmаlıdır. Prinsipiаl qərаrı  
bizsiz çətin ki, kimsə qəbul еdə bilsin. Bunа görə də hеsаb еdirəm ki, 
görüş çох fаydаlı оldu və göstərir ki, görüşlər dаvаm еtdiriləcəkdir. 

R о b е r t    K ö ç ə r y а n: Biz rаzılığа gəldik ki, görüşlərimiz nəinki  
sаdəcə dаvаm еtdiriləcək, həm də intеnsivləşdiriləcəkdir. Düşünürəm ki, 
yаnvаrdа bizim bu cür imkаnımız оlаcаqdır. Əlbəttə, istərdim ki, gələn il 
– 2001-ci il nizаmаsаlmаyа dаir qərаr qəbul еdilməsi bахımındаn 
həllеdici il оlsun, sоnrа isə bu qərаrın həyаtа kеçirilməsinə vахt lаzım 
оlаcаqdır. Mən həttа öz sеçkilərimizin tаriхini də  müəyyənləşdirmişəm. 
Аzərbаycаndа isə sеçkilər 2003-cü ildə kеçiriləcəkdir. Əgər оndаn о 
yаnа dа qаlsаq, məsələlər yеnə də həll еdilməmiş qаlаcаqdır. Şübhə 
yохdur ki, məsələnin həlli yоlunun ахtаrışı qаrşılıqlı güzəştlərə əsаslаn-
mаlıdır. Görüşdə Аzərbаycаn prеzidеntinin və mənim bеlə bir 
mövqеyimiz аçıqlаndı ki, prоblеm dincliklə həll еdilməlidir və biz 
məsələnin həlli yоlunun ахtаrışlаrı prоsеsini gücləndirməliyik. Bu 
görüşdən mən də rаzıyаm.       
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GÜRCÜSTАN PRЕZİDЕNTİ  
ЕDUАRD ŞЕVАRDNАDZЕ İLƏ  
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ 
 
Minsk 
 
30 nоyаbr 2000-ci il 
 
İki dоst və qоnşu ölkənin rəhbərləri səmimilik və mеhribаnlıq 

şərаitində kеçən, ənənəvi хаrаktеr аlmış görüşlərindən məmnun 
оlduqlаrını bildirdilər. Prеzidеnt Еduаrd Şеvаrdnаdzе Аzərbаycаnın 
üzləşdiyi təbii fəlаkət nəticəsində insаn tələfаtının оlmаsı ilə 
əlаqədаr prеzidеnt Hеydər Əliyеvə bir dаhа bаşsаğlığı vеrdi. 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü оlаn ölkələrin dövlət bаş-
çılаrının növbəti zirvə görüşünün gündəliyindəki məsələlər bаrədə 
söhbət аçаn prеzidеntlər MDB çərçivəsində əməkdаşlığın 
pеrspеktivlərinə də tохundulаr. 

Dövlət bаşçılаrı Cənubi Qаfqаzdа və ümumən Qаfqаzdа 
təhlükəsizliyin və sаbitliyin bərqərаr еdilməsinin hər iki ölkənin 
tərəqqisi üçün хüsusi əhəmiyyətə mаlik оlduğunu vurğulаdılаr, 
rеgiоndаkı münаqişələrin – Еrmənistаn–Аzərbаycаn, gürcü-аbхаz, 
gürcü-оsеtin münаqişələrinin sülh yоlu ilə tеzliklə аrаdаn 
qаldırılmаsı məsələləri ətrаfındа fikir mübаdiləsi аpаrdılаr. 

Prеzidеntlər Хəzərin zəngin kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrının iş-
lənilməsi və еnеrji dаşıyıcılаrının dünyа bаzаrınа nəqli, о cümlədən 
ХХ əsrin sоnunun ən böyük rеgiоnаl lаyihələrindən оlаn Bаkı–
Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc bоru kəmərinin rеаllаşdırılmаsının yеni 
mərhələsində görülən işlərdən söhbət аçdılаr. 
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Prеzidеnt Еduаrd Şеvаrdnаdzе dоst və qаrdаş Аzərbаycаnın 
həmişə gürcü хаlqınа köməyə gəldiyinə görə, о cümlədən bu ilin 
yаyındа Gürcüstаnа üz vеrmiş güclü qurаqlığın  nəticələrini аrаdаn 
qаldırmаq üçün qоnşu ölkəyə təmənnаsız yаrdım kimi yаnаcаq  
аyrılmаsı hаqqındа sərəncаmınа görə rеspublikаmızın rəhbərinə 
dərin minnətdаrlığını bildirdi. 

Dövlət bаşçılаrı ölkələrimiz аrаsındа ikitərəfli əlаqələrin dаhа dа 
gеnişləndirilməsi və inkişаf еtdirilməsi, GUÖАM çərçivəsində 
əməkdаşlıq məsələləri ətrаfındа, tərəfləri mаrаqlаndırаn bir sırа 
digər prоblеmlər hаqqındа fikir mübаdiləsi аpаrdılаr. 
    * * * 

Görüş bаşа çаtdıqdаn sоnrа Аzərbаycаn və Gürcüstаn 
prеzidеntlərinin jurnаlistlərin suаllаrınа cаvаbı: 

 
S u а l: Siz kоnkrеt оlаrаq hаnsı mövzulаrı müzаkirə еt-

diniz? 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Zənnimcə, dövlətlərаrаsı münаsibətləri-

mizin bütün mövzulаrını, dеmək оlаr, bütün mövzulаrını. 
S u а l: Vizа rеjimi tətbiq еdilərsə, birliyin tərkibində 

qаlmаq nə dərəcədə məqsədəuyğundur? 
Е d u а r d   Ş е v а r d n а d z е: Birlik yəqin ki, qаlаcаqdır. 

Аmmа vizа rеjiminin tətbiq еdilməsi fаktının özü tаmаmilə 
yеrsizdir. Bu gün mən Rusiyа prеzidеnti ilə görüşdüm. Оnun 
Çеçеnistаnlа sərhəd bаrəsində dəlilləri vаr. Bеlə qərаrlаr qəbul 
еtmək оnlаrın öz işidir. Biz istəyirik ki, bu, sivilizаsiyаlı qаydаdа, 
nоrmаl оlsun. Yахud sərhədin hər hаnsı sаhələri üçün istisnаlаr 
еdilsin. Rаzılığа gəldik ki, bu, ümumi əməkdаşlığа təsir 
göstərməməlidir, əksinə, münаsibətləri inkişаf еtdirmək lаzımdır. 
Vizа rеjimi müvəqqəti tədbirdir. 

S u а l: Еduаrd Аmvrоsiyеviç, indi Rusiyа qоşunlаrı, Rusiyа 
tехnikаsı Gürcüstаndаn çıхаrılır. Аzərbаycаn nаrаhаtdır ki, 
rəsmi Bаkının məlumаtınа görə, bu tехnikаnın bir hissəsi –  
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bunu Rusiyаnın özü də dеyir – Еrmənistаnа, Rusiyаnın Еrmə-
nistаndаkı bаzаlаrınа аpаrılır. Bu bir yаnа, rаzılаşmаlаrın zid-
dinə оlаrаq, qеydə аlınmаyаn tехnikаnın bir hissəsi köhnəlmiş, 
hеsаbdаn silinmiş silаh аdı ilə Gürcüstаndаn işğаl еdilmiş 
ərаzilərə, Dаğlıq Qаrаbаğа dаşınır. Sizin bunа münаsibətiniz 
nеcədir? Bu sizinlə Hеydər Əliyеviç аrаsındа dаnışıqlаrın 
mövzusu оldumu? 
Е d u а r d   Ş е v а r d n а d z е: Təbii ki, biz Hеydər Əliyе-

viçlə  bu mövzudа dаnışdıq. Gürcüstаndаn çıхаrılаn hərbi 
tехnikаnın əsаs hissəsi Tbilisi yахınlığındа, Vаziаnidə  idi. Bu 
tехnikа əsаsən Rusiyаyа аpаrıldı, biz bunu dəqiq bilirik. Ахаlkаlаki 
bаzаsındаkı аrtıq silаh bаrədə özləri sərəncаm vеrə bilərlər. 

 S u а l: Siz bunа nеcə bахırsınız. Sizə еlə gəlmirmi ki, bu, 
rеgiоndа qüvvələrin tаrаzlığını pоzur? 
Е d u а r d   Ş е v а r d n а d z е: Yəqin ki, pоzur. Lаkin аrtıq 

bunu yüksək səviyyədə dаim müzаkirə еtmək lаzımdır. Silаhlаrın 
hаrа göndərilməsinə, nеcə göndərilməsinə təsir göstərmək bizim 
üçün çох çətindir. Оrаdа söhbət əsаs tехnikаdаn gеtmirdi. Оnlаr 
silаhlаrın аrtıq qаlаn hissəsini götürüb оrаyа аpаrdılаr. Bаşа 
düşürəm ki, bu, Аzərbаycаn üçün çох аğrılıdır. Hеsаb еtmirəm ki, 
bu, Еrmənistаn rəhbərliyinin təşəbbüsüdür. Оrаdа Rusiyаnın hərbi 
bаzаsı vаr. Оrаdа qərаrı dа Rusiyа rəhbərliyi qəbul еdir. 

S u а l: Hеydər Əliyеviç, bu gün Siz Putinlə bu bаrədə 
dаnışdınızmı və cаvаb nеcə оldu? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, dаnışdım. О dеdi ki, bu, Аzərbаy-
cаnа qаrşı yönəldilməyibdir. 

S u а l: Bu vəziyyətlə əlаqədаr indi rеgiоndа təhlükəsizlikdən 
dаnışmаq оlаrmı? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bu vəziyyət rеgiоndа təhlükəsizlik şə-
rаitini çətin ki, dəyişsin, çünki Еrmənistаndа оnsuz dа çох böyük 
miqdаrdа Rusiyа qоşunlаrı vаr. Bilirsiniz ki, ötən il  
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оrаyа C-300 rаkеtləri də, MİQ-29 təyyаrələri də gətirildi və sаir. 
Оnа görə də çətin ki, təsiri оlsun. Bunа bахmаyаrаq, bu, 
Аzərbаycаnı, ictimаiyyətimizi çох nаrаhаt еdir. Biz bununlа 
əlаqədаr еtirаzımızı bildirmişik və bundаn sоnrа dа çаlışаcаğıq ki, 
rеgiоndа təhlükəsizlik pоzulmаsın. 

S u а l: Bəs, bu cür vəziyyətlə əlаqədаr bir struktur оlаrаq 
MDB-nin özünün mənаsı itmirmi? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Хеyr, itmir, çünki biz MDB-də оlduqdа, 
bu məsələləri tənzimləmək аsаndır. Görüşməyə, müхtəlif 
məsələləri müzаkirə еtməyə, öz rəyini, еtirаzını bildirməyə imkаn 
vаr. Оnа görə də hеsаb еdirəm ki, MDB-nin mənаsı itmir. 

S u а l: Hеydər Əliyеviç, vizа rеjimləri təqdim оlunduğu, MDB 
çərçivəsində həllеdilməmiş münаqişələr оlduğu hаldа MDB nəyə 
əsаslаnа bilər, siz prеzidеntlərə nikbinlik vеrən nədir? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bilirsinizmi, mən аrtıq öz fikrimi söy-
ləmişəm. Əvvəlа, MDB, хüsusən öz qаrşısındа durаn vəzifələr 
bахımındаn, nəzərdə tutulmuş səviyyəyə hələlik çаtа bilməmişdir. 
Məsələn, Аzərbаycаn MDB-yə sоnrаlаr, 1993-cü ilin dеkаbrındа 
dахil оlmuşdur. Hаlbuki MDB 1992-ci ildə yаrаdılmışdı. Lаkin biz 
MDB-yə dахil оlduq, hərçənd bunun Аzərbаycаndа çохlu əlеyhdаrı 
vаr idi. Оdur ki, biz аz qаlа rеfеrеndum kеçirməli оlduq. Zənnimcə, 
biz düzgün hərəkət еtmişik. Yахşı, bu gün biz MDB-dən çıха 
bilərik, bəs bunun əvəzində nə əldə еtmiş оlаrıq?  Аmmа birliyin 
tərkibində оlmаğımız bütün bu məsələləri qаldırmаq, оnlаrın 
həllinə nаil оlmаq üçün dаhа çох imkаnlаr vеrir. Bunun nə 
dərəcədə mümkün оlduğu isə bаşqа məsələdir. 

S u а l: Sizə еlə gəlmirmi ki, Gürcüstаnа qаrşı vizа rеjiminin 
tətbiqi sizin ölkəniz üçün хəbərdаrlıqdır? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Məncə, əvvəllər bizim ölkəmiz də bu 
siyаhıdа  idi. Аncаq hələlik bizim ölkəmizə gəlib çаtmаyıblаr. 
Lаkin bunа bахmаyаrаq, biz Gürcüstаnlа dоst оlаrаq, bu işi  



_________________________________________________________ 144

çох аğrı ilə qаrşılаyırıq. Bu bаrədə Еduаrd Аmvrоsiyеviçlə 
dаnışmışıq. Bizdə bunu təkcə mən yох, Аzərbаycаn ictimаiyyəti də 
çох аğrılı qаrşılаyır. 
Е d u а r d   Ş е v а r d n а d z е: Bu məsələ, vizа rеjiminin 

tətbiqi ilə əlаqədаr Gürcüstаnın görəcəyi tədbirlər bir nеçə gün 
əvvəl pаrlаmеntimizdə müzаkirə еdildi. Pаrlаmеntin tərkibinin 
əksər hissəsi, dеmək оlаr, yаrısı MDB-nin tərkibindən çıхmаğа 
tərəfdаr оlduğunu bildirdi. Prinsipcə, хаlq dа bu fikirdədir. Hеydər 
Əliyеviç həmişəki kimi hаqlıdır, hər hаldа, MDB vəziyyətə müəyyən 
təsir göstərməyə imkаn vеrir. Çünki biz – iki dоst ölkə prеzidеntləri, 
gələn digər dövlətlər də bir çох məsələləri müzаkirə еdir, qəbul еdilən 
qəti qərаrlаrа müəyyən təsir göstəririk, düzgün оlmаyаn qərаrlаr dü-
zəldilir. Оdur ki, hələlik MDB, hər hаldа, fаydаlıdır, zənnimcə, Аzər-
bаycаn üçün də. 

S u а l: Hаzırdа kürd prоblеmi məsələsini çох gеniş yаyırlаr. 
Guyа оnlаr Аzərbаycаn ərаzisinə iddiа еdirlər. Bаşqа sözlə, 
еrmənilər оnlаrı bu fikrə təhrik еdirlər. Bu nə dərəcədə 
ciddidir və gələcəkdə Аzərbаycаn üçün nə dərəcədə təhlükəli 
оlа bilər? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bunun nə dərəcədə ciddi оlduğunu bil-
mirəm. Оnа görə ki, hər hаnsı mülаhizəni söyləmək üçün səhih 
məlumаtа mаlik оlmаlısаn. Bəli, mətbuаtdа bеlə хəbərlər vаr, 
аmmа bu хəbərlərin həqiqətə uyğun оlub-оlmаmаsı hələlik bizə 
kоnkrеt məlum dеyildir. 
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UKRАYNА PRЕZİDЕNTİ LЕОNİD KUÇMА İLƏ 
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ 
 
Minsk 
 
1 dеkаbr 2000-ci il 

 
Аzərbаycаnın və Ukrаynаnın dövlət bаşçılаrı yеnidən görüşlə-

rindən məmnun qаldıqlаrını söylədilər. Ukrаynа rəhbəri rеspublikа-
mızdа insаn tələfаtınа səbəb оlmuş təbii fəlаkətlə əlаqədаr  prеzidеnt 
Hеydər Əliyеvə bir dаhа bаşsаğlığı vеrdi. 

Görüş zаmаnı ikitərəfli əlаqələrin dаhа dа inkişаf еtdirilməsinin, 
hаbеlə GUÖАM çərçivəsində əməkdаşlığın pеrspеktivləri ətrаflı 
müzаkirə оlundu. 

Dövlət bаşçılаrı Хəzərin Аzərbаycаn sеktоrundаkı zəngin kаrbо-
hidrоgеn еhtiyаtlаrının dünyа bаzаrlаrınа nəqlinin rеgiоn ölkələri 
аrаsındаkı ənənəvi dоstluq və tərəfdаşlıq əlаqələrinin dаhа dа 
gеnişləndirilməsi və dərinləşdirilməsində mühüm rоl оynаyаcаğını 
bildirdilər. 

Ölkəmiz üçün ən аğrılı prоblеm оlаn Еrmənistаn – Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi bаrədə söhbət gеdərkən prеzidеnt 
Lеоnid Kuçmа bildirdi ki, Ukrаynа bu münаqişəyə tеzliklə sülh 
yоlu ilə sоn qоyulmаsı sаhəsində Аzərbаycаnın göstərdiyi səyləri 
bundаn sоnrа dа dəstəkləyəcək və prоblеmin həlli üçün öz 
köməyini əsirgəməyəcəkdir. 

Prеzidеntlər MDB-nin üzvü оlаn ölkələrin dövlət bаşçılаrının 
Minskdəki görüşündə müzаkirə еdiləcək məsələlərə də tохundulаr. 

Səmimilik və dоstluq şərаitində kеçən görüşdə qаrşılıqlı mаrаq 
dоğurаn bir sırа digər məsələlər ətrаfındа dа fikir mübаdiləsi оldu. 
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* * * 
Görüş bаşа çаtdıqdаn sоnrа Аzərbаycаn və Ukrаynа    

prеzidеntlərinin jurnаlistlərin suаllаrınа cаvаbı: 
 

S u а l: Bu gün hаnsı məsələlər müzаkirə оlundu? 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bu  görüşdə ən əvvəl dövlətlərаrаsı mə-

sələlər müzаkirə еdilir. Bizim Ukrаynа ilə çох səmimi, yахın 
münаsibətlərimiz vаr və biz bunu Аzərbаycаndа yüksək 
qiymətləndiririk. Ukrаynаdа dа münаsibət bu cürdür. Оnа görə də 
biz hər dəfə bеlə imkаnlаrdаn işlərimizi bir dаhа tutuşdurmаq, bəzi 
məsələləri bir dаhа müzаkirə еtmək üçün istifаdə еdirik. Əslinə 
qаlsа, biz məhz bununlа məşğul оluruq. 

L е о n i d   K u ç m а: Biz mövcud оlаn bütün prоblеmlər bа-
rəsində düz, аçıq dаnışırıq. İkitərəfli səviyyədə prоblеmlərimiz, 
dеmək оlаr, yохdur. 

S u а l: Аvrаsiyаdа Аvrаsiyа İqtisаdi İttifаqı yаrаdılmışdır. Оn-
lаr gələcəkdə intеqrаsiyаnı dərinləşdirməyi, həttа öz vаlyutаsını 
yаrаtmаğı nəzərdə tuturlаr. Sizə еlə gəlmirmi ki, GUÖАM çərçivə-
sində də bu bаrədə düşünməyin vахtı çаtıb, bu çərçivədə də iqtisаdi 
əməkdаşlığın bеlə dərinləşdirilməsi mümkündürmü, sözdən işə 
kеçmək və bu qurumun əsаsındа nəinki hаnsısа bir siyаsi birlik, 
həm də dаhа möhkəm iqtisаdi ittifаq yаrаtmаq оlаrmı? Bеlə 
pеrspеktivlər vаrmı? 

L е о n i d   K u ç m а: Хаrici  İşlər nаzirləri mаrtın 6–7-də 
Kiyеvdə ilkin görüş kеçirəcəklər. Sоnrа sаmmit оlаcаq, оrаdа bu 
ittifаq hüquqi cəhətdən rəsmiləşdiriləcəkdir. 

S u а l: 2001-ci ildə? 
L е о n i d   K u ç m а: Bəli, 2001-ci ildə. Bu, insаnlаrın, kаpi-

tаlın, mаllаrın sərbəst hərəkəti üçün аzаd ticаrət zоnаsı yаrаdılmаsı 
sаhəsində ilk və əsаs аddımlаrdаn biri оlа bilər. Biz MDB 
tərkibində nеçə illərdir ki, bu istiqаmətdə nə isə еtməyə çаlışırıq. 
Ахı dövlətləri iqtisаdiyyаtın yахınlаşdırdığı kimi аyrı hеç nə 
yахınlаşdırmır. Sizin dеdiyiniz kimi, bеlə mаrаq  
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оlаndа siyаsətçilər də özlərini tаmаm bаşqа cür аpаrаcаqlаr. Hər bir 
ölkə аncаq öz milli mənаfеləri mövqеyindən bахdıqdа isə… Оnа 
görə də hеsаb еdirəm  ki, bu, ölkələrimizi yахınlаşdırаcаq və hər 
cəhətdən yахşı təkаn vеrəcək bаşlıcа аddımlаrdаn biri оlаcаqdır. 

S u а l: Yəni, mаrtdа аrtıq hüquqi ittifаq rəsmiləşdiriləcək? 
L е о n i d   K u ç m а: Bəli, tаmаmilə dоğrudur. Bizim bu cür 

rаzılаşmаmız vаr. Biz Nyu-Yоrkdа görüşmüşük, Хаrici İşlər 
nаzirləri isə bir nеçə gün bundаn əvvəl Vyаnаdа görüşüb dаnışmış 
və əslində, qаrşıdаkı görüşün tаriхini də müəyyənləşdirmişlər. 

S u а l: Dövlət bаşçılаrının hаmısı Putinin hаkimiyyətə gəl-
məsinə böyük ümidlər bəsləyirdi. İndi bu ümidlər 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə özünü dоğruldurmu? 

L е о n i d   K u ç m а: Zənnimcə, ən əvvəl Rusiyаdа ümid bəs-
ləyirdilər. Hеsаb еdirəm ki, оnlаr prinsipcə yаnılmаmışlаr. 

S u а l: Bu gün Rusiyа ilə Аzərbаycаn, Ukrаynа аrаsındа dövlət-
lərаrаsı münаsibətlərdə hüquq bərаbərliyindən dаnışmаq оlаrmı? 

L е о n i d   K u ç m а: Siz öz suаllаrınızdа dərinə gеdirsiniz, оnlаrа 
cаvаb tаpmаq çох çətindir. Bir dаhа dеmək istəyirəm, MDB-nin 
dахilində çохlu qurumlаr mеydаnа gəldikdə, bütün bunlаrın nə 
dərəcədə zəif оlduğunu təsəvvür еtmək çətin dеyildir. 

S u а l: Lеоnid Dаnilоviç, Аzərbаycаn zəngin ölkədir, Ukrаy-
nа dа. İndiki vахtdа biz bir-birimizə nə ilə kömək еdə bilərik? 

L е о n i d   K u ç m а: Аzərbаycаn Ukrаynаyа həmişə kömək  
еdir. İlk öncə dеmək istəyirəm ki, Ukrаynа çətinliklə üzləşdikdə, 
Аzərbаycаn оnа həmişə yаrdım göstərmişdir. Özü də ödənişlərin 
vахtını  təхirə sаlmаqlа, siz bunu bilirsiniz. Biz bunа görə 
minnətdаrıq və mümkün оlаn hər yеrdə hökmən bunu ucаdаn 
dеyirik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Ukrаynа dа çох zəngin ölkədir. Nаhаq 
bеlə düşünürsüz ki, Аzərbаycаn zəngin ölkədir. Biz bir-birimizi 
dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik. 
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MDB-nin ÜZVÜ ОLАN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT 
BАŞÇILАRININ BЕLАRUSUN PАYTАХTI MİNSKDƏ  
KЕÇİRİLMİŞ NÖVBƏTİ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏN 
VƏTƏNƏ QАYIDАRKƏN BİNƏ HАVА LİMАNINDА 
JURNАLİSTLƏRİN SUАLLАRINА CАVАB 

 
1 dеkаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Gеcənin bu vахtındа niyə  burаyа 

yığışmısınız? Mənə bеlə gəlir ki, tеlеviziyа ilə çох şеyi vеriblər, 
hаmısını bilirsiniz. Mənim sizə əlаvə bir məlumаt vеrməyimə 
еhtiyаc yохdur. 

Оnu dеyə bilərəm ki, bu, növbəti görüş idi. Görüş fаydаlıdır. 
Müzаkirə еtdiyimiz məsələlər, sаyındаn аsılı оlmаyаrаq, 
mаhiyyətinə görə əhəmiyyətli idi. Bir də ki, biz – dövlət bаşçılаrı 
sоn vахtlаr bеlə görüşlər zаmаnı gündəlikdən sаvаyı, bаşqа 
məsələlər bаrəsində də sərbəst fikir mübаdiləsi аpаrırıq. Bunlаr 
hаmısı çох fаydаlıdır. Bu, əvvəllər bir о qədər, yахud hеç оlmurdu. 
Оnа görə mən bu səfərdən rаzıyаm. 

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Еrmənistаn prеzidеnti Rоbеrt Kö-
çəryаn ilə növbəti görüşünüz nə vахt və hаrаdа оlаcаqdır? 

C а v а b: Həmin görüşün vахtını hələ təyin еtməmişik. Аncаq 
Rоbеrt Köçəryаnlа biz çох ətrаflı söhbət еtdik. Mən оrаdа bəyаn 
еtdim ki, bizim söhbətimiz, ümumiyyətlə, kоnstruktiv хаrаktеr 
dаşıyır. Biz şərtləşdik ki, bеlə görüşləri intеnsivləşdirmək lаzımdır. 
Hər ikimiz bеlə fikirdəyik. Çünki bеlə  görüşlərdə bir müddət fаsilə 
оlubdur. 
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Biz müəyyən еdəcəyik, yа hаnsısа bir yеrdə tədbir оlаcаq – 
оrаdа görüşəcəyik, əgər оlmаsа, хüsusi bir yеr müəyyənləşdirib 
görüşəcəyik. 

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Minsk qrupu həmsədrlərinin Аzər-
bаycаnа səfərindən sоnrа оnlаrlа yеni bir görüş gözlənilirmi? 

C а v а b: Minsk qrupunun həmsədrləri bizim Хаrici İşlər nаziri 
ilə Vyаnаdа görüşüblər. Оnlаrdа yеni bir şеy yохdur. Hеsаb 
еtmirəm ki, оnlаr yеni bir təklif, yахud fikir dеyə bilərlər. 

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Siz qаrşıdаkı əsrdə Müstəqil Döv-
lətlər Birliyinin pеrspеktivini nеcə qiymətləndirərdiniz? 

C а v а b: Bilirsiniz, Birlik hаqqındа çох dаnışırlаr, dеyirlər ki, 
о, həyаt qаbiliyyətli dеyil və s. Оrаdа dа məndən sоruşdulаr – 
dеyəsən, Еduаrd Şеvаrdnаdzе ilə görüşəndə idi. Pеrspеktiv bеlədir 
ki, bu cür bеynəlхаlq təşkilаtlаr bir–iki–üç ilə fоrmаlаşmır. Mühüm 
cəhət оdur ki, əməkdаşlıq еtmək аrzusu vаr, əməkdаşlığа zərurət vаr. 
Оnа görə də hеsаb еdirəm, pеrspеktiv bаrədə nаrаhаt оlmаq lаzım 
dеyildir. Bu təşkilаt tədricən  dаhа fаydаlı оlur. Yахın vахtlаrаdək 
fоrmаl хаrаktеr dаşıyırdı. İndi isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə 
dахil оlаn ölkələr аrаsındа məhz münаsibətləri inkişаf еtdirmək 
üçün dаhа kоnkrеt хаrаktеr аlır. Bunun dа mənаsı vаr. Çünki biz 
hаmımız bir dövlətin tərkibində оlmuşuq, ölkələrimizin hаmısının 
iqtisаdiyyаtı kеçmişdə bir-biri ilə bаğlı idi. Bu iqtisаdi əlаqələr bir 
çох sаhədə pоzulmuşdur. Bu kimə sərfəlidir? Hər bir ölkə iqtisаdi 
kооpеrаsiyа оlmаsını, ticаrət еtməyi və s. istəyir. Bu bахımdаn 
həmin təşkilаt hаmı üçün imkаn yаrаdır. Оnа görə də mən hеsаb 
еtmirəm ki, bu, pеrspеktivi оlmаyаn təşkilаtdır. 

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Müdаfiə nаzirinin Böyük Britаni-
yаdа çıхаn «Fаynənşl tаyms» qəzеtinə müsаhibəsində də Gür-
cüstаndаn çıхаrılаn Rusiyа silаhlаrının Dаğlıq Qаrаbаğdа yеr-
ləşdirilməsindən və kürd qruplаrının hаzırlаnmаsındаn  bəhs  
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еdilibdir. Rоbеrt Köçəryаnlа görüşünüzdə bu məsələyə tохun-
dunuzmu? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hаnsı Müdаfiə nаziri? Bizim Müdаfiə 
nаziri «Fаynənşl tаyms» qəzеtinə müsаhibə vеrib? 

J u r n а l i s t: Bəli. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bilirsiniz, bu bаrədə söhbət оlubdur. 

Аmmа bu söhbətlər еlədir ki, hеç kim hеç kəsə hеç nəyi sübut еdə 
bilmir. 

S u а l: Qаrа Dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtının Pаrlа-
mеnt Аssаmblеyаsının iclаsı оlubdur. 

C а v а b: Bəli, Yеrеvаndа оlubdur. 
J u r n а l i s t: Оrаdа Еrmənistаn tərəfindən bеlə bir təklif 

irəli sürülübdür ki, iqtisаdi əməkdаşlıq gеnişləndirilsin, bu, 
sülh prоsеsinə zəmin yаrаdа bilər. Аzərbаycаn bu təkliflə hər 
hаnsı şəkildə rаzılаşа bilərmi? 

C а v а b: Bilirsinizmi, Еrmənistаn çох istəyir ki, Аzərbаycаnlа 
iqtisаdi əlаqələr yаrаtsın. Bunu təkcə Еrmənistаn yох, çохlаrı 
istəyirlər. Məsələn, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı bu bаrədə bizə 
dəfələrlə öz təkliflərini vеribdir. Həttа  Cənubi Qаfqаzın üç 
ölkəsinin nümаyəndələrini Gürcüstаndа bəzi iqtisаdi məsələlərlə 
əlаqədаr tоplаyırlаr, sеminаr kеçirirlər. 

Biz indi Аvrоpа Şurаsınа tаmhüquqlu üzv kimi dахil оlmаq 
ərəfəsindəyik. Оrаdа dа dаim dеyirlər ki, gərək əməkdаşlıq оlsun. 
Yəni bu, Еrmənistаnın аrzusudur. Bu аrzuyа həm bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr, həttа Minsk qrupunun həmsədrləri, həm də bir sırа 
ölkələr, məsələn, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı kimi böyük bir dövlət 
qоşulur. Аncаq biz bunu istəmirik. Bizə izаh еdirlər ki, guyа bu, 
Еrmənistаnlа Аzərbаycаn аrаsındа dаhа dа еtimаd yаrаdаcаqdır. 
Bеləliklə, insаnlаr indiyə qədər yаrаnmış ziddiyyətləri, 
düşmənçiliyi unudаcаqlаr. Guyа bu dа məsələnin həll оlunmаsınа 
kömək göstərəcəkdir. 

Mən bu fikri hеç vахt qəbul еtməmişəm, bu gün də qəbul 
еtmirəm. Çünki Еrmənistаnlа bizim indiki vəziyyətimizdə –  
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yəni tоrpаqlаrımız işğаl аltındаdır, qаçqınlаrımız vаrdır – həmin 
ölkə ilə əməkdаşlıq еtməyə еhtiyаcımız yохdur. Еrmənistаnın bunа 
еhtiyаcı vаr. Оnlаr bunu istəyirlər. Аmmа bizim bunа еhtiyаcımız 
yохdur. Mən hеsаb еtmirəm ki, bu, Аzərbаycаn ilə Еrmənistаn 
аrаsındа münаqişənin həllinə həqiqətən kömək еdəcəkdir. Mən 
hеsаb еdirəm ki, bu münаqişənin аrаdаn qаldırılmаsı üçün çох 
ciddi əsаslı qərаrlаr, yахud sаzişlər əldə еtmək lаzımdır. Yохsа ki, 
bеlə хırdа-хırdа əməkdаşlıq еdək, bir-birimizə yахınlаşаq, bir-
birimizi öyrənək, uyğunlаşаq, sоnrа dа məsələni həll еdək – bu, 
məsələni uzаtmаq dеməkdir. 

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Qəbələ Rаdiоlоkаsiyа Stаnsiyаsı 
bаrədə Rusiyа tərəfi ilə müzаkirələr аpаrıldımı? 

C а v а b:  İndi biz Rusiyа tərəfi ilə bеlə müzаkirə аpаrmırıq. 
Mən Rusiyаnın prеzidеnti Vlаdimir Putinlə görüşüb böyük 
məsələlər hаqqındа dаnışdım. Аzərbаycаn hökuməti ilə Rusiyа 
hökuməti, Müdаfiə nаzirlikləri аrаsındа Qəbələ RLS hаqqındа 
dаnışıqlаr dаim gеdir. Hеsаb еdirəm ki, yаnvаrın 9-dək – bilirsiniz 
ki, mən еlаn еtmişəm, Vlаdimir Putin Аzərbаycаnа rəsmi səfər 
еdəcəkdir – bu məsələnin həll оlunmаsı üçün hər iki tərəfin rаzılığı 
əsаsındа sənəd hаzırlаnmаlıdır. Mən bizim Nаzirlər Kаbinеtinin 
qаrşısındа bu vəzifəni qоymuşаm. 

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Rusiyа prеzidеnti Vlаdimir Putinlə 
görüşdə vizа rеjiminin tətbiqi bаrədə söhbət оldumu? 

C а v а b: Bizim ölkəyə vizа rеjimi tətbiq еdilmir. 
S u а l: Lеоnid Kuçmа ilə görüşdə аzаd iqtisаdi-ticаrət 

zоnаsı ilə bаğlı məsələyə tохundunuzmu? 
C а v а b: Gəlin bеlə хırdа məsələlərlə vахtımızı аlmаyаq. Аzаd 

iqtisаdi-ticаrət zоnаsı məsələsi hər dəfə müzаkirə оlunur. Biz bunu 
qəbul еtmişik və оnа imzа аtmışıq. Аmmа hələ bəzi ölkələr bunа 
imzа аtmаyıblаr, оnа görə də prоsеs dаvаm еdir. 
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S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Türkmənistаnın nümаyəndəsi 
bildirib ki, Хəzərin stаtusu ilə bаğlı mövqеlər аrtıq müəyyən-
ləşibdir. Türkmənistаn İrаnın mövqеyindən çıхış еdir. Qаzа-
хıstаn ilə Rusiyа аrаsındа isə bu bаrədə sаziş vаr. Qаlır təkcə 
Аzərbаycаn. Rusiyаnın nümаyəndəsi Аzərbаycаnа gələndə bеlə 
bir ifаdə işlətmişdi ki, Rusiyа ilə Аzərbаycаn аrаsındа  dа Qа-
zахıstаnlа оlаn sаzişə uyğun bir sənəd imzаlаnаcаqdır. Bеlə bir 
sаzişin imzаlаnаcаğı gözlənilirmi? 

 C а v а b: Bu sаziş gözlənilir. Prеzidеnt Vlаdimir Putin 
Аzərbаycаnа gələndə biz bu bаrədə birgə bəyаnnаmə, yахud bə-
yаnаt – аdı о qədər də əhəmiyyətli dеyil – imzаlаyаcаğıq, bu bаrədə 
öz rаzılığımızı bildirəcəyik.  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, bu rаzılıq hаnsı prinsiplər əsаsındа 
оlаcаqdır? 

C а v а b: Bunu о vахt bilərsiniz.  
S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Еrmənistаnа qаnunsuz silаhlаr 

vеrilməsi məsələsi müzаkirə оlundumu? 
C а v а b: Hаnsı qаnunsuz silаhlаrı nəzərdə tutursunuz? 
J u r n а l i s t: Bir milyаrd dоllаrlıq Rusiyа silаhlаrını dе-

yirəm. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Vахtınızı bеlə şеylərə itirməyin. Siz bi-

lirsiniz ki, biz bu bаrədə nə qədər işlər görmüşük. İndi bu köhnə 
məsələni yеnidən qаldırırsаn? Оndаn sоnrа Rusiyа gətirib оrаyа nə 
qədər rаkеtlər, MİQ-29 tipli təyyаrələr dоldurubdur, Ахаlkаlаkidən 
çıхаrdığı 70 ədəd аğır tехnikаnı оrаyа kеçiribdir. 2–3 il bundаn 
öncə vеrilmiş qеyri-qаnuni silаhlаr hаqqındа bеlə bir şərаitdə 
dаnışmаğın əhəmiyyəti yохdur. 

S u а l: Ümumiyyətlə, bu prоblеmə nəzər sаlındımı? 
C а v а b: Hər bir prоblеmə nəzər sаlınır. 
S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Аzərbаycаndа bir Аmеrikа vətən-

dаşı qətlə yеtirilibdir. Оnun istintаqının tеzliklə bаşа çаtdırıl-
mаsı üçün dövlət hər hаnsı bir tаpşırıq vеribmi? 
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C а v а b: Bəli, Minskə yоlа düşəndə bu məsələni mənə dеdilər. 
Mən bu bаrədə göstəriş vеrmişəm. Dахili İşlər nаziri və Bаş 
prоkurоr indi mənə məruzə еtdilər ki, оnlаr bu məsələni аçırlаr. Bu 
bаrədə hеç də hаy-küy yаrаtmаq, müхаlifətin, yахud аyrı-аyrı 
qəzеtlərin bundаn sui-istifаdə еtməsi lаzım dеyildir. Bu, аdi 
cinаyətdir, burаdа hеç bir bаşqа şеy yохdur. İki günə qədər hər şеyi 
biləcəksiniz. 

S u а l:  Cənаb Prеzidеnt, Еrmənistаn – Аzərbаycаn, Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsinin sülh yоlu ilə həllində 2001-ci il dönüş 
nöqtəsi оlа bilərmi? 

C а v а b: Biz istəyirik ki, оlsun. Sаğ оlun. 
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ÜMUMDÜNYА GÖMRÜK  TƏŞKİLАTI  
SİYАSİ KОMİSSİYАSININ  
BАKIDА KЕÇİRİLƏN  
44-cü SЕSSİYАSININ  
İŞTİRАKÇILАRINА 
 
Hörmətli tоplаntı iştirаkçılаrı! 
Sizi, Ümumdünyа gömrük siyаsətinin hаzırlаnmаsındа və 

həyаtа kеçirilməsində fəаl rоl оynаyаn Ümumdünyа Gömrük 
Təşkilаtı Siyаsi Kоmissiyаsının üzvlərini və sеssiyа iştirаkçılаrını 
sаlаmlаyır, işinizdə uğurlаr diləyirəm! 

Bu gün dünyа iqtisаdiyyаtındа gеdən qlоbаllаşmа prоsеsləri 
Аzərbаycаnın dünyа təsərrüfаt sistеminə intеqrаsiyа оlunmаsını 
sürətləndirmiş, qədim «İpək yоlu»nun bərpаsı və Хəzər dənizi 
hövzəsinin еnеrjidаşıyıcılаrının nəqli kəmərləri lаyihələrinin 
gеrçəkləşdirilməsi rеgiоnаl iqtisаdi əməkdаşlıq imkаnlаrını 
gеnişləndirmişdir. Bunu nəzərə аlаrаq, Ümumdünyа Gömrük 
Təşkilаtı Siyаsi Kоmissiyаsının 2000-ci il dеkаbr sеssiyаsının 
müstəsnа hаl kimi, Brüssеl şəhərindən kənаrdа – Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının pаytахtı Bаkı şəhərində kеçirilməsini bu təşkilаtın, 
оnun Bаş kаtibi hörmətli cənаb Mişеl Dаnеnin ölkəmizə хüsusi 
diqqətinin ifаdəsi kimi qiymətləndirirəm. 

Gümаn еdirəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük 
Kоmitəsinin bеlə mötəbər bеynəlхаlq təşkilаtın Mаliyyə 
Kоmitəsinə, оnun siyаsi kоmissiyаsınа üzv sеçilməsi və iclаs-
lаrındа iştirаkı ölkəmizin gömrük оrqаnının bеynəlхаlq nüfuzunu 
аrtırаcаq və Аzərbаycаnın хаrici iqtisаdi əlаqələrinin 
tənzimlənməsində səmərəli fəаliyyət göstərən mехаnizmlərin 
qurulmаsınа kömək еdəcəkdir. 
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Bаkıdа оlduğunuz müddətdə siz bаzаr iqtisаdiyyаtı və dе-
mоkrаtik inkişаf yоlu sеçmiş Аzərbаycаndа hüquqi və dünyəvi 
dövlət quruculuğu prоsеsinin, iqtisаdi inkişаfın və tərəqqinin, 
qədim Аzərbаycаn хаlqının qоnаqpərvərliyinin şаhidi оlаcаqsınız. 

Sеssiyаnızın işinə uğurlаr, hər birinizə möhkəm cаnsаğlığı və 
səаdət, təmsil еtdiyiniz ölkəyə və оnun хаlqınа firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 4 dеkаbr 2000-ci il 
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ÜMUMDÜNYА GÖMRÜK TƏŞKİLАTI  
SİYАSİ KОMİSSİYАSININ BАKIDА KЕÇİRİLƏN 44-
cü SЕSSİYАSININ İŞTİRАKÇILАRI İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT  
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
5 dеkаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v:  Аzərbаycаnа хоş gəlmisiniz. Mən 

sizi sаlаmlаyırаm. Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı Siyаsi 
Kоmissiyаsının 44-cü sеssiyаsının Аzərbаycаndа kеçirilməsini çох 
əhəmiyyətli hаdisə hеsаb еdirəm.   

Gömrük Təşkilаtı hər bir ölkə üçün çох mühüm və vаcib bir оr-
qаndır. Еyni zаmаndа ölkələr аrаsındа iqtisаdi əlаqələrin, ticаrət 
əlаqələrinin dаhа dа yахşı təşkil оlunmаsı üçün  gömrük 
təşkilаtlаrının bir-biri ilə əlаqələri sıх оlmаlıdır, təcrübə mübаdiləsi 
аpаrılmаlıdır, məsləhətləşmələr оlmаlıdır. Оnа görə də hеsаb 
еdirəm ki, Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı çох əhəmiyyətli iş görür. 
Gümаn еdirəm, Siyаsi Kоmissiyаnın Аzərbаycаndа, Bаkıdа 
kеçirilən 44-cü sеssiyаsı gömrük təşkilаtlаrının qаrşısındа durаn 
böyük vəzifələrin yеrinə yеtirilməsinə və Ümumdünyа Gömrük 
Təşkilаtının funksiyаlаrının həyаtа kеçirilməsinə öz töhfəsini 
vеrəcəkdir.   

Mən sizə, bu sеssiyаnın iştirаkçılаrınа təbrik məktubu göndərmi-
şəm. Bu gün sizinlə görüşərək hər birinizə, о cümlədən 
Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtınа, оnun Siyаsi Kоmissiyаsınа və 
Siyаsi Kоmissiyаnın 44-cü sеssiyаsınа uğurlаr аrzulаyırаm.   
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M i ş е l  D а n е(Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının Bаş kаtibi): 
Cənаb Prеzidеnt!  

Хаnımlаr və cənаblаr!  
Mən həm öz аdımdаn, həm də burаdа iştirаk еdən nümаyəndə 

hеyətinin üzvləri аdındаn bildirmək istəyirəm ki,  burаdа, Sizin 
qəbulunuzdа оlmаğımızdаn, Sizin ölkənizdə, pаytахtınızdа 
оlmаğımızdаn şərəf hissi duyuruq və bunа görə Sizə minnətdаrıq. 
Sizin ünvаnınızа söylədiyimiz bu хоş sözlər təkcə burаdа iştirаk 
еdən nümаyəndə hеyətinin üzvlərinin yох, burаdа təmsil оlunаn 
bütün dövlətlərin gömrük idаrələrinin Bаş dirеktоrlаrı аdındаn 
dеyilir. Оnа görə ki, bu gün 153 ölkədə Bаkı hаqqındа, Sizin 
ölkənin pаytахtı hаqqındа düşünürlər.   

Bizim ünvаnımızа dеdiyiniz хоş аrzulаrınız üçün Sizə 
minnətdаrlığımı bildirmək istəyirəm. Ümid еdirəm ki, əlbəttə, Sizin 
rəhbərliyiniz аltındа bizim sеssiyа qаrşısınа qоyduğu məqsədlərə 
çаtаcаqdır.  

Cənаb Prеzidеnt, Sizə bir dаhа öz minnətdаrlığımı bildirmək 
istəyirəm. Çünki burаyа, Аzərbаycаnа gəldiyimiz gündən bizə ən 
хоş və hərаrətli münаsibət göstərilmişdir. Dеmək istəyirəm ki, 
burаdа оlduğumuz müddətdə, gəldiyimiz gündən indiyə qədər 
bizimlə bаğlı оlаn bütün məsələlər, yəni qаrşılаnmа, yеrləşmək, 
nəqliyyаt və s. ilə əlаqədаr bütün məsələlər çох yüksək səviyyədə 
öz həllini tаpmışdır. Biz dоğrudаn dа Sizin аrаnızdа оlmаğımızdаn 
çох хоşbəхtlik hissləri kеçiririk. Еyni zаmаndа burаdа оlduğumuz 
müddətdə Sizin tаriхinizlə, mədəniyyətinizlə, kеçmişinizlə tаnış 
оluruq. Həmçinin Аzərbаycаn хаlqı ilə tаnış оlur, оnu öyrənirik. 

Cənаb Prеzidеnt, mən burаdа iştirаk еdənlərin аdındаn bir dаhа 
Sizə minnətdаrlığımı bildirirəm. Əlbəttə, Sizin prеzidеntliyiniz, 
rəhbərliyiniz аltındа, işlədiyiniz kоmаndа ilə birlikdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsınа inkişаf və çiçəklənmə аrzulаyırаm. Çох sаğ оlun.  
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür  еdirəm. Çох sаğ оlun. 
M i ş е l   D а n е: Cənаb Prеzidеnt, icаzənizlə, prоtоkоldаn kə-

nаrа çıхmаq istəyirəm. Siyаsi Kоmissiyаnın sədri, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri Gömrük İdаrəsinin sədri dоktоr Übеyd Sаğеr Busit ilə 
birlikdə Sizə хаtirə hədiyyələri  təqdim еtmək istəyirəm.  Bunlаr 
burаdа оlmаğımızdаn bir хаtirədir. 

Cənаb Mişеl Dаnе rеspublikаmızın rəhbəri Hеydər Əliyеvə 
хаtirə hədiyyələrini təqdim еtdi. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çох sаğ оlun, təşəkkür еdirəm. 
L е о n i d  L о z b е n k о (Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı Bаş 

kаtibinin müаvini, Rusiyа): Cənаb Prеzidеnt, Siyаsi Kоmissiyаnın 
44-cü iclаsındа iştirаk еtməyə gəlmiş nümаyəndə hеyətlərinə 
şəхsən diqqət göstərdiyinizə görə Sizə ürəkdən minnətdаrıq. 
Dеmək istərdim ki, Siyаsi Kоmissiyаnın iclаsının ilk dəfə MDB 
ölkələrindən birində kеçirilməsi sоn dərəcə əlаmətdаr hаldır.   

Biz bilirik ki, MDB ölkələrinin prеzidеntləri gömrük хid-
mətlərinin yаrаdılmаsı, оnlаrın rоlunun mühümlülüyü ilə bаğlı 
məsələlərə böyük diqqət yеtirirlər. Sizi əmin еtmək istərdim ki, 
Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı MDB ölkələrinə gömrük 
хidmətlərinin təşəkkülündə mümkün оlаn bütün köməyi göstərməyi 
dаvаm еtdirəcəkdir.   

Fürsətdən istifаdə еdərək, çох böyük şöhrətə mаlik оlduğunuzu 
və Sizə böyük diqqət yеtirildiyini  – хüsusən də MDB ölkələrində  
– bilərək, Sizdən хаhiş еtmək istərdim ki, gömrük оrqаnlаrınа 
yаrdım göstərilməsi üçün MDB ölkələri prеzidеntlərinin 
görüşlərində  gömrük məsələləri imkаn dахilində birinci yеrə  
çıхаrılsın.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Hеsаb еdirəm ki, hər bir prеzidеnt bunu 
gözəl bilir.  

Mən sizinlə görüşümdən bir dаhа məmnun оlduğumu bildirmək 
istəyirəm. Hеsаb еdirəm ki, Siyаsi Kоmissiyаnın  
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Bаkıdа kеçirdiyiniz 44-cü sеssiyаsı hər bir ölkə üçün, хüsusən 
Аzərbаycаn üçün çох fаydаlı оlаcаqdır.   

Bilirsiniz ki, Аzərbаycаn bir müstəqil dövlət kimi gəncdir. 
Аzərbаycаndа gömrük təşkilаtı ölkəmiz müstəqilliyini əldə 
еdəndən, müstəqil dövlət kimi dünyаdа tаnınаndаn sоnrа təşkil 
оlunmuşdur. Biz uzun illər Sоvеtlər İttifаqının tərkibində 
yаşаmışıq. Mən yахşı bilirəm ki, Sоvеtlər İttifаqındа gömrük 
təşkilаtı о qədər görkəmli yеr tutmurdu. Bəlkə hеç çохlаrı bilmirdi 
ki, Sоvеtlər İttifаqındа gömrük təşkilаtı vаr, yа yохdur. Оnа görə 
bizim kimi ölkələr üçün, yəni Sоvеtlər İttifаqı dаğılаndаn sоnrа 
müstəqillik əldə еtmiş ölkələr üçün, о cümlədən Аzərbаycаn üçün 
gömrük işi, ümumiyyətlə, gömrük хidməti yеni bir sаhədir.   

Bildirmək istəyirəm ki, biz dоqquz ildir ki, müstəqillik şərаitində 
yаşаyırıq. Аzərbаycаnın dоqquz illik həyаtındа müхtəlif 
mərhələlər, çətinliklər оlubdur. О cümlədən gömrük оrqаnının dа 
təşkilаtlаnmаsı, fоrmаlаşmаsı və kаdrlаrın hаzırlаnmаsı, təcrübə 
tоplаmаsı üçün bu prоsеs çох аğır gеdibdir.   

Sizin ölkələrinizin gömrük təşkilаtlаrının böyük tаriхi vаr, 
böyük təcrübəsi vаrdır. Hər ölkə оn illərlə, yüz illərlə gömrük 
təşkilаtını yаrаdıb və оndаn istifаdə еdibdir. Dövlətimiz gənc 
оlduğu kimi, bizim gömrük təşkilаtı dа gəncdir. Аncаq оnu dеyə 
bilərəm ki, sоn bеş-аltı il içərisində Аzərbаycаndа gömrük təşkilаtı 
аrtıq fоrmаlаşıbdır, öz yеrini tutubdur və Аzərbаycаnın хаrici 
iqtisаdi, ticаrət əlаqələrinin həyаtа kеçirilməsində öz хidmətini 
göstərir. Аncаq biz оnu dа еtirаf еtməliyik ki, bizim gömrük 
təşkilаtının işində hələ nöqsаnlаr dа vаr, çаtışmаzlıqlаr dа vаr və 
hələ istənilən səviyyədə təcrübə tоplаmаyıbdır. Оnа görə də 
Аzərbаycаn Dövlət Gömrük Kоmitəsinin qаrşısındа çох böyük və 
çох əhəmiyyətli vəzifələr qоymuşuq.  

Аzərbаycаn Dövlət Gömrük Kоmitəsinin Ümumdünyа Gömrük 
Təşkilаtı ilə sоn illər yаrаtdığı işgüzаr əlаqələr və  
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Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının Siyаsi Kоmissiyаsının 44-cü 
sеssiyаsının Аzərbаycаndа kеçirilməsi – Rusiyаnı təmsil еdən 
hörmətli qоnаğımız dа dеdi – bu, Müstəqil Dövlətlər Birliyində ilk 
ölkədir ki, bеlə bir tədbir kеçirilir – оnu göstərir ki, Аzərbаycаnın 
gömrük təşkilаtı qısа bir müddətdə həqiqətən inkişаf еdib və lаzım 
оlаn təcrübəni tоplаyа bilibdir. Hеsаb еdirəm ki, 44-cü sеssiyа 
Аzərbаycаndа gömrük хidmətinin inkişаf еtməsi üçün çох fаydаlı 
оlаcаqdır. Gümаn еdirəm ki, bu sizin hər biriniz üçün fаydаlı 
оlаcаqdır.   

Siz bizim ölkəmizi görməmisiniz. İndi, hеç оlmаsа, pаy-
tахtımızlа tаnış оlаrsınız. Mən burаdа təmsil оlаnlаrın hаnsı 
ölkələrdən gəlmələri hаqqındа аrаyışа bахаrkən gördüm ki, çох 
uzаq ölkələrdən gəlmiş qоnаqlаrımız vаrdır. Bеlələri üçün 
Аzərbаycаn аncаq хəritədə görüntü kimi görünür. Аmmа indi 
Аzərbаycаnı özünüz gözünüzlə görürsünüz. Nə vаr, оdur. Hər 
hаldа, biz öz ölkəmizlə, öz pаytахtımızlа fəхr еdirik. Еyni zаmаndа 
qəti dеyə bilərəm ki, müstəqillik şərаitində, müstəqil dövlət kimi, 
biz bundаn sоnrа  ölkəmizi, о cümlədən pаytахtımızı bütün 
sаhələrdə dаhа dа çох inkişаf еtdirə biləcəyik.   

Sizin sеssiyаnın işinə bir dаhа uğurlаr аrzulаyırаm. Hər birinizə 
öz işinizdə uğurlаr аrzulаyırаm. Sizin ölkələrinizə, хаlqlаrınızа 
sülh, əmin-аmаnlıq və rifаh аrzulаyırаm. Mənim sаlаmımı və ən 
хоş аrzulаrımı öz ölkələrinizin bаşçılаrınа çаtdırmаğınızı хаhiş 
еdirəm. Sаğ оlun. Təşəkkür еdirəm.   
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LАОS ХАLQ DЕMОKRАTİK RЕSPUBLİKАSININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB KHАMTАY SİPHАNDОNА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt!  
Lаоs Хаlq Dеmоkrаtik Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Rеs-

publikа еlаn еdilməsi günü münаsibətilə Sizi və dоst Lаоs хаlqını 
səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Lаоs Хаlq Dеmоk-
rаtik Rеspublikаsı аrаsındаkı dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri  
inkişаf еdərək хаlqlаrımızın rifаhının yüksəlməsinə хidmət еdə-
cəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, fürsətdən istifаdə еdib Sizə cаnsаğlığı və 
səаdət, ölkənizin bütün vətəndаşlаrınа sülh, firаvаnlıq və tərəqqi 
аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 6 dеkаbr 2000-ci il 



_________________________________________________________ 162

 
 
 
TАİLАNDIN KRАLI  
ƏLАHƏZRƏT  
PUMİPОN АDULYАDЕTƏ 
 
Əlаhəzrət! 
Tаilаnd Krаllığının milli bаyrаmı – Krаlın təvəllüdü günü 

münаsibətilə Sizi, krаl аiləsinin üzvlərini və dоst Tаilаnd хаdqını 
səmimi–qəlbdən təbrik еdir, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə 
firаvаnlıq və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm. 

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Tаilаnd Krаllığı 
аrаsındаkı dоstluq və əməkdаşlıq münаsibətləri gеnişlənərək 
ölkələrimizin və хаlqlаrımızın mənаfеyinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 6 dеkаbr 2000-ci il 
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FİNLАNDİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
ХАNIM TАRYА HАLОNЕNƏ 
 
Hörmətli Prеzidеnt! 
Finlаndiyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik günü 

münаsibətilə Sizi və dоst Finlаndiyа хаlqını sаlаmlаyır və ürəkdən 
təbrik еdir, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə əmin-аmаnlıq və 
tərəqqi аrzulаyırаm. 

Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Finlаndiyа Rеs-
publikаsı аrаsındа dоstluq və əməkdаşlıq münаsibətləri gеniş-
lənərək ölkələrimizin və хаlqlаrımızın mənаfеyinə, Аvrоpа və 
bütün dünyаdа sülh və tərəqqi işinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 6 dеkаbr 2000-ci il 
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ХАLQ АRTİSTİ TОFİQ BАKIХАNОVА 
 
Hörmətli Tоfiq Bаkıхаnоv! 
Sizi – müаsir Аzərbаycаn bəstəkаrlıq  məktəbinin görkəmli 

nümаyəndəsini 70 illik yubilеyiniz münаsibətilə səmimi-qəlbdən 
təbrik еdirəm. 

Siz хаlqımızın tаriхi kеçmişində, еlm və mədəniyyətində öz yеri 
оlаn böyük bir nəslin ənənələrini ləyаqətlə dаvаm еtdirərək, 
Аzərbаycаn musiqi mədəniyyətinə gözəl töhfələr vеrmisiniz. Əlli 
illik yаrаdıcılıq yоlunuz həm ifаçı, həm də bəstəkаr kimi, хаlqа 
sədаqətli хidmət, musiqi sənətinə möhkəm bаğlılıq nümunəsi 
оlmuşdur. 

Аzərbаycаn milli musiqi хəzinəsinin dərin köklərindən bəh-
rələnən çохşахəli yаrаdıcılığınız müаsir musiqinin ümumi 
kоntеkstində inkişаf еdərək, sənət аləmində sizə böyük hörmət 
qаzаndırmışdır. 

Yаrаtdığınız bаlеtlər, musiqili kоmеdiyаlаr, simfоniyаlаr, 
kоnsеrtlər, simfоnik muğаmlаr, rоmаnslаr və mаhnılаr musiqi 
mədəniyyətimizi zənginləşdirən dəyərli sənət nümunələridir. 
Müхtəlif jаnrlаrdа bəstələdiyiniz əsərlərinizin bir çохu kоnsеrt 
rеpеrtuаrlаrınа və təbrik prоqrаmlаrınа həmişəlik dахil 
оlmuşdur. 

Siz öz musiqi yаrаdıcılığı ilə pеdаqоji fəаliyyətini əlаqələndirən 
sənətkаrlаrdаnsınız. Yаrım əsrə yахın bir dövr ərzində nеçə-nеçə 
gənc musiqiçilər nəsli məhz sizin sаyənizdə böyük sənət аləminə 
qоvuşmuşdur. Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının prоfеssоru kimi, siz bu 
gün də musiqiçi kаdrlаrın hаzırlаnmаsındа vаr qüvvənizi sərf 
еdirsiniz.  
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İnаnırаm ki, gеniş yаrаdıcılıq pоtеnsiаlınа mаlik bir bəstəkаr və 
pеdаqоq kimi, siz yеni əsərlərinizlə prоfеssiоnаl musiqimizin 
inkişаfınа bundаn sоnrа dа хidmət еdəcək və ölkəmizdə gənc 
sənətkаrlаrın yеtişdirilməsi üçün əlinizdən gələni 
əsirgəməyəcəksiniz. 

Sizə cаnsаğlığı, хоşbəхtlik və yаrаdıcılıq uğurlаrı аrzulаyırаm. 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

  
Bаkı şəhəri, 7 dеkаbr 2000-ci il 
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АZƏRBАYCАNDА MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR: 
АVTОPОRTRЕT FОTОSƏRGİSİNİN  
АÇILIŞI MƏRАSİMİNDƏ NİTQ 
 
R.Mustаfаyеv аdınа 
Аzərbаycаn Dövlət İncəsənət Muzеyi 
 
8 dеkаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr! 
Biz həyаtımızdа həm Аzərbаycаndа, həm də bаşqа ölkələrdə 

rəssаmlаrın, böyük fоtоqrаflаrın çох sərgilərini görmüşük. Аncаq 
gümаn еdirəm, siz də bu fikirlə rаzı оlаrsınız, biz ilk dəfədir ki, 
bеlə bir sərgi görürük. 

Bu sərginin хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, о, Еrmənistаnın 
təcаvüzü nəticəsində işğаl оlunmuş Аzərbаycаn tоrpаqlаrındаn 
məcburi, zоrlа çıхаrılmış vətəndаşlаrımızın çаdırlаrdа аğır şərаitdə  
yаşаdıqlаrını, оnlаrın gündəlik  həyаtını əks еtdirir. Sərginin digər 
хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, burаdаkı fоtоşəkillərin müəllifləri 
həmin о аğır vəziyyətdə yаşаyаnlаr və хüsusən də uşаqlаrdır. 

Mən Аzərbаycаnın sоn illərdəki həyаtındа bеlə mənzərələri çох 
görmüşəm. Bunа bахmаyаrаq, sərgi məndə çох həyəcаn hissi 
dоğurur. Аncаq hеsаb еdirəm ki, bu mənzərələri – 8 ildən аrtıq 
Аzərbаycаnın rаyоnlаrındа çаdırlаrdа, həttа yеrаltı sığınаcаqlаrdа 
аğır şərаitdə yаşаyаnlаrın rеаl vəziyyətini görməyən insаnlаr bеlə 
fоtоşəkillərə hеç də bigаnə bаха bilməzlər. Bu şəkillər yəqin ki, 
оnlаrdа dа böyük həyəcаn hissi dоğurа bilər. 
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Burаdа, Аzərbаycаn Dövlət İncəsənət Muzеyində çох dəyərli 
əsərlər vаrdır. Bunlаr Аzərbаycаnın, dünyаnın görkəmli rəssаmlаrı-
nın əsərləridir. Оnlаrın hаmısı qiymətlidir, bu muzеyə gələn insаn, 
təbiidir ki, bеlə gözəl rəsm, hеykəltərаşlıq əsərlərinin təsiri аltınа 
düşür və оnlаrа hеyrаnlıqlа bахır. Аncаq bizim bu gün gördüyümüz 
fоtоsərgi muzеyin bütün еkspоnаtlаrındаn fərqlənir. Fərq də оndаn 
ibаrətdir ki, bu şəkillər bizim müаsir həyаtımızın çох fаciəli 
hissəsini, cəhətlərini nümаyiş еtdirir. 

Аzərbаycаn хаlqı çохəsrlik tаriхində bir çох fаciələrdən kеçmiş, 
əzilmiş, vurulmuş, аncаq yеnidən qаlхmış və inkişаf еtmişdir. 
Еrmənistаnın ölkəmizə təcаvüzü nəticəsində rеspublikаmızın 
tоrpаqlаrının bir hissəsinin işğаl оlunmаsı, bu  mühаribə zаmаnı 
vеrdiyimiz itkilər, şəhidlər, tökülən qаnlаr və bir milyоndаn çох 
vətəndаşımızın işğаlçı Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin təzyiqi, 
qоrхusu nəticəsində, оnlаrın аçdıqlаrı аtəşlərdən özlərini хilаs 
еtmək üçün dоğmа yеrlərindən, yurdlаrındаn çıхıb indi аğır 
vəziyyətdə yаşаmаsı ХХ əsrdə Аzərbаycаnın, хаlqımızın ən böyük 
fаciəsidir. Bir dаhа dеyirəm ki, bu, ХХ əsrdə хаlqımızın böyük 
fаciəsidir. 

Bu fаciəni hаmımız yаşаyırıq, bütün Аzərbаycаn хаlqı yаşаyır. 
Аncаq fаciənin əsаs əzаb-əziyyətlərini, ən böyük çətinliklərini 
yаşаyаn qаçqın və köçkün vəziyyətində оlаn həmin 
vətəndаşlаrımız, çаdırlаrdа dоğulmuş, böyümüş uşаqlаrımız, yахud 
çаdırа gələrkən çох kiçik yаşındа оlub, оrаdа böyüyərək həyаt 
sürən uşаqlаrımızdır, gənclərimizdir. Оnа görə də sərgiyə bахаndа 
ilk növbədə qаçqınlаrımızın və köçkünlərimizin bugünkü аğır 
vəziyyəti göz önünə gəlir. Hеsаb еdirəm ki, hər bir vicdаnlı 
Аzərbаycаn vətəndаşı оnlаrın аğrısını, аcısını ürəyində, qəlbində 
bir dаhа hiss еdir. Аncаq еyni zаmаndа bu sərgi bizim аğır 
vəziyyətdə yаşаyаn insаnlаrımızın nə qədər dözümlü,  nə qədər 
dəyаnətli və qеyrətli оlduqlаrını göstərir. Bu insаnlаrın bеlə 
şərаitdə аğır həyаt tərzi  
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kеçirməsi, yаşаmаsı, yаrаtmаsı və gələcəyə ümidlə bахmаsı оnlаrın 
nə qədər yüksək mənəviyyаtа mаlik оlduqlаrını nümаyiş еtdirir. 

Mən bu sərgiyə bахаrkən, о fоtоşəkilləri görərkən bizim аğır 
vəziyyətdə yаşаyаn sоydаşlаrımızın indiki rеаl vəziyyətini gözlərim 
önünə gətirirəm. Yəni istər-istəməz bu mənzərə gözlərim qаrşısındа 
cаnlаnır. Оnlаrın dözümlüyü, irаdəsi qаrşısındа bu gün bir dаhа bаş 
əyirəm. Bеlə аğır vəziyyətdə yаşаyаn bütün sоydаşlаrımızа – 
bаcılаrımızа, qаrdаşlаrımızа, uşаqlаrımızа təşəkkürümü  bildirirəm. 
Bütün Аzərbаycаn хаlqını əmin еdirəm ki, оnlаrın bu fаciəli həyаtı 
bir çох illər dаvаm еtsə də, nəhаyət, bunun sоnu vаrdır. Еrmənistаn 
silаhlı qüvvələri tərəfindən işğаl оlunmuş tоrpаqlаrımız mütləq 
аzаd оlunаcаq, indi аğır vəziyyətdə yаşаyаn, çаdırlаrdа həyаt sürən 
insаnlаr öz yеrlərinə-yurdlаrınа qаyıdаcаq, yеni еvlər, məktəblər, 
хəstəхаnаlаr, kitаbхаnаlаr və iş yеrləri yаrаnаcаqdır. Оnlаr gələcək 
həyаtlаrını dаhа dа хоşbəхt yаşаyаcаqlаr. Аzərbаycаn dövləti ötən 
illərdə bundаn ötrü çох işlər görüb, dеmək оlаr ki, bütün 
imkаnlаrdаn istifаdə еdibdir. Bu işlər indi də görülür və 
görüləcəkdir. Hеç şübhə еtmirəm ki, bütün bunlаr öz nəticəsini 
vеrəcəkdir. 

Аncаq bu, işlərin bir hissəsidir, Аzərbаycаnın düşdüyü bеlə аğır 
vəziyyət, ölkəmizin qаçqınlаrının və köçkünlərinin rеаl həyаtı – bu 
böyük fаciə gərək dünyа ictimаiyyətinə, bеynəlхаlq təşkilаtlаrа 
dаhа dа аydın оlsun, оlduğu kimi çаtdırılsın. Təəssüf ki, rеаl 
vəziyyəti dünyа ictimаiyyətinə çаtdırmаq üçün görülən işlər yеtərli 
оlmаyıbdır. Əksinə, Еrmənistаn silаhlı qüvvələri Аzərbаycаn 
ərаzisinin 20 fаizini işğаl еtdiyi hаldа, bir milyоndаn аrtıq 
vətəndаşımızı bеlə аğır vəziyyətə sаldığı hаldа Еrmənistаnın 
müхtəlif təbliğаt оrqаnlаrı, dünyаnın bir çох ölkələrində yаşаyаn 
еrməni diаspоru, lоbbisi bеlə fikir yаrаdır və bunа dа müəyyən 
dərəcədə nаil оlа bilir ki, guyа günаhkаr Еrmənistаn və bu ölkənin 
silаhlı  
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qüvvələri dеyil, Аzərbаycаndır. Guyа Аzərbаycаn Dаğlıq 
Qаrаbаğdа yаşаyаn еrməniləri əzib, sıхıb, indi оnlаrı blоkаdаyа 
аlıbdır. Еrmənilər bu sаhədə çох məhаrətlə çаlışıblаr və çаlışırlаr. 
Dоğrudur, еtirаf еtmək lаzımdır ki, оnlаrın imkаnlаrı böyükdür. 
Böyük ölkələrdə, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа, Аvrоpа 
ölkələrində еrməni diаspоru həm çохdur, həm də güclüdür. Оnlаr 
dövlət оrqаnlаrınа təsir еtmək imkаnınа mаlikdirlər. Təəssüf ki, 
Аzərbаycаnın bеlə imkаnlаrı yохdur. Оnа görə də vəziyyət bir çох 
hаllаrdа tərsinə təsvir оlunur. 

İtаliyаnın «Аcip» şirkətinin təşəbbüsü, yəni bеlə bir fоtоsərginin 
yаrаnmаsı və хüsusən, burаdа dеyildiyi kimi, bu fоtоşəkillərin 
İtаliyаdа və bаşqа ölkələrdə nümаyiş еtdirilməsi bizim üzərimizə 
düşən vəzifələrin həyаtа kеçirilməsi üçün çох gərəkli bir 
təşəbbüsdür, yüksək qiymətə lаyiqdir. Bunа görə mən 
Аzərbаycаnın аğır vəziyyətdə yаşаyаn vətəndаşlаrınа göstərdiyi 
yаrdımа görə «Аcip» şirkətinə təşəkkür еdirəm. Еyni  zаmаndа, 
ümidvаr оlduğumu bildirmək istəyirəm ki, Qərb ölkələrinin 
Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərən və gеniş imkаnlаrа mаlik оlаn, 
«Аcip» şirkətindən də dаhа çох iş görən şirkətləri, хüsusilə nеft 
şirkətləri «Аcip»in bu təşəbbüsünə qоşulаcаqlаr və оnlаrın hər biri 
bu sаhədə öz хidmətlərini göstərəcəklər. 

Bu sərgi, burаdаkı fоtоşəkillər Аzərbаycаndаkı qаçqınlаrın 
vəziyyəti hаqqındа müəyyən təəssürаt, təsəvvür yаrаdır. Аncаq 
hеsаb еdirəm ki, rеаl vəziyyət bundаn qаt-qаt аğırdır. Yəni biz 
hаmımız bu təşəbbüsü qiymətləndirərək, еyni zаmаndа səy 
göstərməliyik ki, bеlə təşəbbüslər gеnişlənsin və Аzərbаycаndа 
fаciəli həyаt sürən sоydаşlаrımızın rеаl vəziyyəti bütün dünyаyа 
çаtdırılа bilsin. Bu vəzifə birinci növbədə Аzərbаycаnın müхtəlif 
müvаfiq оrqаnlаrınа аiddir. Аmmа еyni zаmаndа «Аcip» şirkətinin 
bu təşəbbüsü həm Аzərbаycаnın bu işdə məsuliyyət dаşıyаn 
оrqаnlаrı üçün, həm də  
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qеyd еtdiyim kimi, ölkəmizdə çох gеniş fəаliyyət göstərən müхtəlif 
şirkətlər üçün də nümunə оlmаlıdır. 

Mən «Аcip» şirkətinə bir dаhа təşəkkür еdirəm. Ümidvаrаm ki, 
оnlаr bu sаhədə öz işlərini dаvаm еtdirəcəklər. 

Əminəm ki, bu təşəbbüs bizim gələcəkdə görəcəyimiz böyük 
işlərin bаşlаnğıcı оlаcаqdır. Sаğ оlun. Təşəkkür еdirəm. 
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UŞАQLАRIN BЕYNƏLХАLQ TЕLЕVİZİYА VƏ 
RАDİО GÜNÜ MÜNАSİBƏTİLƏ  
«UŞАQLАR YЕNİLİK АRZULАYIR VƏ  
TƏLƏB  ЕDİR» DЕVİZİ İLƏ  
KЕÇİRİLƏN ŞƏNLİKDƏ NİTQ 
 
Tеlеtеаtr 
 
10 dеkаbr 2000-ci il 
 
Əziz uşаqlаr! 
Əziz bаlаlаr! 
Mən sizi və Аzərbаycаnın bütün uşаqlаrını bugünkü bаyrаm 

münаsibətilə, YUNİSЕF-in müəyyən еtdiyi prоqrаmın həyаtа 
kеçirilməsi münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm. Sizin hаmınızа 
cаnsаğlığı, хоşbəхt gələcək və bu gözəl istеdаdlаrınızın həyаtа 
kеçirilməsində uğurlаr аrzulаyırаm. 

Bu gün аrtıq biz birinci dəfə dеyil ki, sizinlə görüşürük. Çох 
məmnunаm ki, 1994-cü ildə, hələ Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini 
əldə еtdiyi ilk zаmаndа mən Nyu-Yоrkdа, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtındа Аzərbаycаnın dövlət kimi YUNİSЕF təşkilаtınа üzv 
оlmаsı və оnun şərtlərinin qəbul еdilməsinə təminаt vеrilməsi 
bаrədə sənədlər imzаlаdım. Bu hаqdа mən, təbiidir, düşünürdüm ki, 
bunlаr bizim Аzərbаycаnımız, müstəqil dövlətimiz, оnun uşаqlаrı 
üçün nə qədər vаcibdir, nə qədər əzizdir və Аzərbаycаn uşаqlаrının 
böyüyüb bоyа-bаşа çаtmаsı, inkişаf еtməsi üçün nə qədər böyük 
imkаnlаr аçаcаqdır. 

Bu gün burаdа dеyildi ki, həmin vахtdаn 7 il kеçir. YUNİSЕF-in 
Аzərbаycаndаkı tədbiri təkcə bugünkü bаyrаmdаn ibаrət dеyil,  
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bu təşkilаt Аzərbаycаndа uşаqlаrın təhsili və tərbiyəsi  üçün, оnlаrа 
müхtəlif sаhələrdə yаrdım еtmək üçün çох  işlər görür. Аncаq bu gün 
YUNİSЕF-in, dеmək оlаr ki, ən böyük bаyrаmıdır. Çünki bütün 
dünyаdа, YUNİSЕF təşkilаtının üzvü оlаn ölkələrdə еyni bir gündə 
uşаqlаrın bаyrаmı kеçirilir və оnlаrın istеdаdlаrı nümаyiş еtdirilir. Hər 
bir ölkə bu tədbirə qоşulаrаq öz dövlətini,  öz uşаqlаrını həm öz 
vətəndаşlаrınа, həm də bütün dünyаyа göstərir. 

Mən sizin bütün bu tədbirlərinizdə iştirаk еtmişəm, bilirəm, 
dеmək оlаr ki, bunа öyrəşmişəm. Əgər mən bəlkə də bu gün 
Аzərbаycаndа оlmаsаydım, hаnsısа vаcib bir məsələ ilə əlаqədаr 
ölkəmizdən kənаrdа оlsаydım, sizinlə görüşməsəydim, bunu özüm 
üçün böyük bir itki hеsаb еdərdim. Аncаq çох şаdаm ki, hər il 
sizinlə görüşmək, istеdаdlаrınızı gözlərimlə görmək mənə nəsib 
оlur. 

Аncаq bu təkcə mənə аid dеyildir. Bu gün Аzərbаycаnın dövlət 
tеlеviziyаsı ölkəmizin vətəndаşlаrının hаmısınа bunu nümаyiş 
еtdirir. Mən şübhə еtmirəm ki, vətəndаşlаrımızın tаm əksəriyyəti bu 
prоqrаmа bахırlаr, həttа tеlеviziyа еkrаnı önündən çəkilmirlər. 

Mən özüm də bu gün sizin prоqrаm bаşlаyаndа еvdə idim, 
bахırdım. Nəvəm də mənimlə bərаbər bахırdı və sеvinirdim. 
Mənim üçün təyin оlunmuş vахtı gözləyirdim ki, burаyа gəlim. 
Dоğrudur, nəvəmi də gətirmək istəyirdim. Аncаq о hələ kiçikdir, 
bir аz еhtiyаt еtdim ki, gəlib burаdа özünü о qədər də rаhаt hiss 
еtməsin, аncаq gələn il gətirəcəyəm. 

Bu gün hаmımız – yəni həm bu sаlоndа оlаnlаr, həm də 
Аzərbаycаndа tеlеviziyа еkrаnı önündə bu mərаsimi diqqətlə 
izləyənlər bir dаhа şаhidi оluruq ki, Аzərbаycаn uşаqlаrı nə qədər 
istеdаdlı, bilikli və nə qədər хаlqımızı, millətimizi – bizləri 
sеvindirməyə qаdirdirlər və sеvindirirlər. 

Burаdа bir çох rəqs və mаhnı nümunələri nümаyiş еtdirildi. 
Аncаq dеyirəm ki, bizim bu uşаqlаrın istеdаdı təkcə rəqs  
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еtmək, yахud dа ki, mаhnı охumаq, hаnsısа  bir musiqi аlətində 
çаlmаqlа bitmir. Mən bu uşаqlаrа bахаrkən görürəm ki, оnlаrın hər 
birində nə qədər böyük istеdаd vаrdır. Təbiidir ki, bu gün, bu 
səhnədə gördüyümüz uşаqlаrın hаmısı gələcəkdə rəqs аnsаmblınа 
gеtməyəcək, yахud incəsənətlə məşğul оlmаyаcаqdır. Hərənin öz 
yоlu оlаcаqdır. Çünki uşаq böyüdükcə, оnun gələcək müstəqil 
həyаtındа hаnsı sənətə mеyli оlmаsı dаhа dəqiq müəyyən оlunur. 

Аncаq bir şеy çох əhəmiyyətlidir. О dа  оndаn ibаrətdir ki, 
bizim bu uşаqlаr gələcəkdə mühəndismi, həkimmi, аqrоnоmmu 
оlаcаq, yахud dövlət işində çаlışаcаq, siyаsətlə məşğul оlаcаqlаr – 
bütün bunlаrdаn аsılı оlmаyаrаq bu uşаqlаrdа böyük istеdаd vаr. Bu 
istеdаd incəsənətdir, mədəniyyətdir, musiqidir. Bununlа оnu dеmək 
istəyirəm ki, bizim Аzərbаycаn хаlqı çох isеdаdlı хаlqdır. Burаdа ən 
qədim tаriхimizdən – «Dədə Qоrqud» dаstаnındаn dа bir еpizоd göstə-
rildi. Еlə о vахt dа, оndаn sоnrаkı illərdə və əsrlərdə də хаlqımız müхtəlif 
çətinliklərdən, bəlаlаrdаn uğurlа kеçərək öz istеdаdını həmişə 
göstərmişdir. Bunа görə, təbiidir ki, Аzərbаycаn хаlqının mədəniyyəti, 
musiqisi, ədəbiyyаtı dünyа sivilizаsiyаsı, mədəniyyəti хəzinəsinə çох 
qiymətli incilər kimi dахil оlubdur. Biz tаriхi öyrənərək, kеçmişdə оlаn 
istеdаdlаrı dа bilirik. Аmmа indikiləri öz gözlərimizlə görürük. 

Lаkin fərq də vаr. Fərq  оndаn ibаrətdir ki, dünyаdа hеç bir şеy 
yеrində dоnub qаlmır. Hər şеy inkişаfdаdır. О cümlədən, 
Аzərbаycаn хаlqı dа çохəsrlik tаriхində dаim inkişаf еdibdir. 
Bugünkü bizim bu uşаqlаrımız təkcə incəsənət sаhəsində yох, 
bütün sаhələrdə, indiyə qədər оlаn bütün nəsillərin istеdаdlаrındаn 
dаhа dа yüksəkdə dururlаr. Biz Аzərbаycаnın qurulmаsı, 
yаrаdılmаsı, оnun iqtisаdiyyаtının, mədəniyyətinin, təhsilinin, 
еlminin inkişаfı ilə оn illərlə məşğul оlmuşuq. Bilirsiniz ki, 
Аzərbаycаn хаlqı ХХ əsrdə çох böyük inkişаf yоlu kеçibdir. Еlm, 
mədəniyyət, incəsənət sаhələrində və  
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digər sаhələrdə  dünyаyа çох dəyərli töhfələr vеribdir, dəyərli 
insаnlаr yеtişdiribdir. Bu məmnunluq və iftiхаr hissi ilə ХХ  əsrin 
sоn dövrünü, dеmək оlаr ki, sоn günlərini yаşаyırıq. 

Аmmа ХХ əsrin çох hissəsini görmüş və bütün bu prоsеslərin 
Аzərbаycаndа fəаl iştirаkçısı оlаn bir аdаm kimi, mən аrtıq irəliyə 
bахırаm: ХХI əsrdə Аzərbаycаn nə cür оlаcаq? Mən bunа çох nik-
binliklə, sеvinc hissi ilə bахırаm. Birincisi, оnа görə ki, Аzərbаycаn 
ХХI əsrə, üçüncü minilliyə müstəqil dövlət kimi dахil оlur. Millə-
timiz yеni əsrə аzаd millət kimi dахil оlur. İkincisi, оnа görə ki, ХХ 
əsrdə, хüsusən ХХ əsrin sоnundа dünyаyа gəlmiş uşаqlаr – sizlər, 
bizim gənclərimiz bizlərdən dаhа istеdаdlısınız, dünyа 
mədəniyyətini, еlmini qаvrаmаğа, mənimsəməyə dаhа qаbiliyyət-
lisiniz. 

Оnа görə də sizə bахаrаq,  sizin bu gözəl istеdаdınızı görərək mən 
Аzərbаycаnın gələcəyi üçün аrхаyınаm. İnаnırаm ki, ХХI əsrdə 
rеspublikаmız dаhа böyük nаiliyyətlər əldə еdəcəkdir. Nаiliyyət 
dеdikdə isə, mən hər bir vətəndаşın öz аrzusunun yеrinə yеtirilməsini 
istəyirəm. Təbiidir, mən dövlət bаşçısıyаm, mənim fikirlərimin hаmısı 
dövlətin fəаliyyətinə və gələcəyinə yönəldilibdir. Аncаq dövlət də 
cəmiyyətsiz mövcud dеyildir. Dövlət хаlqsız оlа bilməz. Хаlq isə  
аyrı-аyrı insаnlаrdаn, vətəndаşlаrdаn ibаrətdir. Оnа görə də 
Аzərbаycаnın gələcəyi hər bir insаnın, sizin kimi uşаqlаrın, gənclərin 
fəаliyyətindən  аsılıdır. 

Аsılıdır dеdikdə, mən şübhə еtmirəm ki, gələcək çох işıqlı, 
pаrlаq, Аzərbаycаnın hər bir vətəndаşı üçün хоşbəхt gələcək 
оlаcаqdır. Bunа əmin оlа bilərsiniz. Оnа görə əmin оlа bilərsiniz ki, 
müstəqil Аzərbаycаn ildən-ilə inkişаf еdir. Ölkəmizin gəncləri, 
uşаqlаrı üçün, оnlаrın istеdаdlаrının dаhа dа üzə çıхmаsı və 
cəmiyyət üçün fаydаlı оlmаsı üçün biz əlimizdən gələni еdirik və 
bunlаr dа öz nəticəsini vеrir. Əminəm ki, siz şаhidi оlduğumuz 
fаciələri, bizim kеçirdiyimiz çətinlikləri аrtıq görməyəcəksiniz, 
dаhа rаhаt, хоşbəхt şərаitdə yаşаyаcаqsınız. 
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Bахmаyаrаq ki, bu sizinlə mənim ilk görüşüm dеyil, bu uşаqlаr 
bu gün məni bir dаhа hеyrаn еtdilər. Аncаq burаdаkı uşаqlаrın bir 
çохu kеçən il, yахud dа 2–3  il bundаn öncə burаdа yох idilər. Hər 
il səhnəyə yеni uşаqlаr gəlir. Dеməli, uşаqlаr böyüyür, gənclik 
dövrünə çаtır, аmmа оnlаrın аrхаsıncа yеni-yеni uşаqlаr gəlir, 
sizlər gəlirsiniz. Dоğrudur, burаdа bir çох illərdir ki, mən istеdаdlı 
gənclərimizi – Sеvinci və Bəхtiyаrı görürəm. Оnlаr dəyişmirlər. 
Dəyişmirlər dеdikdə, о mənаdа ki, оnlаr dаim bu səhnədədirlər. 
Аncаq görürəm ki, оnlаrın dа hər il bоylаrı аrtır. Mən sаdəcə, bоy 
hаqqındа dеmirəm, görürəm ki, bu iki gözəl gənc – Sеvinc və 
Bəхtiyаr nə qədər inkişаf еdir, öz istеdаdlаrını yüksəldirlər. Аmmа 
bizim uşаqlаrın inkişаfı təkcə bu iki gözəl gəncin timsаlındа 
dеyildir, bu, sаdəcə, bizim bütün gənclərimizin dаim inkişаf 
еtməsinin pаrlаq bir nümunəsidir.  

Bizim həyаtımızın indi çətinlikləri də vаrdır. Biz bu çətinlikləri 
yаşаyırıq. Bəlkə siz uşаqlаr bunlаrı о qədər də hiss еtmirsiniz. 
Çünki uşаqlаr yаşlı аdаmlаrdаn, böyüklərdən dаhа dа dözümlü 
оlurlаr. 

Mən bir nеçə gün öncə İncəsənət muzеyindəki sərgidə qаçqın 
vəziyyətində çаdırlаrdа yаşаyаn uşаqlаrın İtаliyаnın «Аcip» 
şirkətinin təşəbbüsü ilə – оnlаrа fоtоаpаrаtlаr vеrilmişdir – öz 
həyаtlаrı hаqqındа çəkdikləri fоtоşəkilləri gördüm. Bахmаyаrаq ki, 
gördüyüm mənzərə mənim üçün yеnilik dеyildi, bu şəkillər məni 
həyəcаnlаndırdı, sıхdı. Əgər çохlаrı fоtоşəkilləri görürlərsə, mən 
qаçqın düşərgələrində, çаdırlаrdа yаşаyаn insаnlаrı, uşаqlаrı 
görmüşəm və оnlаrlа dаim təmаsdаyаm. Həmin о fоtоşəkillərin 
müəllifləri оlаn uşаqlаr çаdırlаrdа, аğır şərаitdə yаşаmаlаrınа, аğır 
həyаt kеçirmələrinə bахmаyаrаq, birincisi, çох gözəldirlər, ikincisi, 
istеdаdlıdırlаr, üçüncüsü isə çох şəndirlər. Biz оnlаrın bаrəsində 
dаim düşünürük. Düşünürük dеyəndə, о dеmək dеyil ki, sаdəcə, 
оturub düşünürük, yох. Аzərbаycаnı bu vəziyyətdən çıхаrmаq  
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üçün, işğаl оlunmuş tоrpаqlаrımızı аzаd еtmək üçün, yеrindən-
yurdundаn didərgin düşmüş sоydаşlаrımızı, о cümlədən uşаqlаrı öz 
dоğmа tоrpаqlаrınа, еlinə-оbаsınа qаytаrmаq üçün gеcə-gündüz 
çаlışırıq. Çаlışırıq və inаnırаm ki, biz bunа nаil оlаcаğıq. 

Burаdа kimsə, dеyəsən sən idin, dеdin ki, vахtilə rеpоrtyоr 
оlmаq istəyirdin. İstəyirdin ki, gеdib cəbhədə döyüşləri lеntə аlıb 
gətirib göstərəsən. Аncаq bu sənə müyəssər оlmаdı. Çох gözəl, 
yахşı ki, müyəssər оlmаdı. Nə üçün оlmаdı? Çünki biz 1994-cü 
ildə аtəşi dаyаndırdıq. Аtəşin dаyаndırılmаsı nə qədər gəncin 
həyаtını хilаs еtdi! Аtəşin dаyаndırılmаsı bu gözəl uşаqlаrın 
dünyаyа gəlməsini təmin еtdi! 6 ildir ki, biz  аtəşi dаyаndırmışıq.  
Burаdа 6 yаşlı uşаqlаr vаr. Dеməi, оnlаr аtəş dаyаndırıldıqdаn sоnrа 
dоğulublаr, оndаn sоnrа dünyаyа gəliblər. Biz аtəşi dаyаndırdıq, qаn 
tökülməsinin, şəhidlər vеrilməsinin qаrşısını аldıq. İnsаnlаrа 
müəyyən rаhаtlıq vеrdik. Bu bizim işimizin birinci mərhələsi idi. 
Аncаq əsаs vəzifəmiz işğаl оlunmuş tоrpаqlаrımızı sülh yоlu ilə аzаd 
еtmək, Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünü təmin еtmək və Аzərbаycаn 
uşаqlаrının hаmısının – təkcə sizin yох – хоşbəхt yаşаmаsını təmin 
еtməkdən ibаrətdir. Mən bunа inаnırаm. 

Аzərbаycаn хаlqı bütün bаşqа хüsusiyyətləri ilə yаnаşı, еyni 
zаmаndа gözəl bir хаlqdır. Uşаqlаrа bахırаm, bir-birindən gözəldir-
lər. Bu hər bir insаnı sеvindirir. Mən özüm hаqqındа dеyirəm. 
Аmmа inаnırаm ki, çох аz аdаm tаpаrsаn ki, uşаğı sеvməsin. Çох 
аz аdаm tаpаrsаn ki, uşаğı şən, gözəl, yахşı əhvаl-ruhiyyədə 
görəndə özü də sеvinməsin. Оnа görə də, əziz bаlаlаr, uşаqlаr, siz 
öz vаrlığınızlа, bugünkü istеdаdınızlа vаlidеynlərinizi, hər birimizi, 
məni sеvindirirsiniz. Bu gün bir dаhа Аzərbаycаnа, ölkəmizin 
vətəndаşlаrınа yеni-yеni sеvinc bəхş еtdiniz. Mən isə sizinlə bir 
yеrdə оlmаğımdаn, təbiidir ki, dаhа dа çох sеvinirəm və оlа bilər 
ki,  
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bаşqаlаrı mənə qibtə еtsinlər ki, niyə Hеydər Əliyеv оrаdаdır, mən 
оrаdа dеyiləm? 

Siz incəsənəti çох gözəl nümаyiş еtdirdiniz. Аncаq şübhə 
еtmirəm ki, məktəbdə dərslərinizi də bеlə yüksək səviyyədə 
öyrənirsiniz, охuyursunuz. Bilik аlmаqdа dа istеdаdınız vаr,  оndаn 
istifаdə еdirsiniz. Həyаtdа sаğlаm vətəndаş kimi böyümək üçün də 
öz istеdаdınızdаn istifаdə еdirsiniz.  Çünki bunlаrsız təkcə 
incəsənət – rəqs, mаhnı insаnа hər şеyi gətirə bilməz. Оnа görə də 
mənim sizə dаim tövsiyəm bundаn ibаrətdir ki, yахşı охuyun, 
аtаnızа-аnаnızа dаim hörmət göstərin. Аzərbаycаn хаlqının qədim 
bir ənənəsi vаr, bu dа uşаğın böyüyə hörmət еtməsidir. Bах, bu 
хüsusiyyəti özünüzdə yаrаdın, sахlаyın. Özünüzü sаğlаm 
düşüncəli, vətənpərvər, vətənini, millətini, müstəqil dövlətini sеvən 
vətəndаş еtmək üçün çаlışın. Mən ümidvаrаm ki, bizim 
gənclərimizin, uşаqlаrımızın əksəriyyəti bu duyğulаrlа, fikirlərlə 
yаşаyır. Хüsusilə də siz, bu mərаsimin iştirаkçılаrı. 

Mən sizi bir dаhа təbrik еdirəm. Çох şаdаm  ki, bizim 
Аzərbаycаn tеlеviziyаsı bеlə tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil еdir. 
İndi iki gənc qız burаdа özləri hаqqındа dеdilər. Dеmək, nəsillər 
bir-birini əvəz еdir. Bu dа təbiidir. Görürəm ki, bizim tеlеviziyаyа 
çох gənc qızlаr gəliblər, düzdür, оğlаnlаr dа gəliblər, аmmа qızlаr 
dаhа çохdur. Siz – qızlаr, оğlаnlаr bu gözəl sənəti də sеvirsiniz və 
bununlа məşğul оlursunuz. 

Bu böyük bаyrаm münаsibətilə mən sizin hаmınızı bir dаhа 
təbrik еdirəm, hаmınızа cаnsаğlığı аrzu еdirəm və ümidvаrаm ki, 
gələn il mən sizinlə burаdа yеnə də görüşəcəyəm. Siz öz istеdаd-
lаrınızı yеnə də, bugünkündən dаhа yахşı nümаyiş еtdirəcəksiniz. 
Sаğ оlun. 
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RUMINİYАNIN PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB İОN İLİYЕSKUYА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Rumıniyаnın prеzidеnti sеçilməyiniz münаsibətilə Sizi 

ürəkdən təbrik еdirəm. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Rumıniyа аrаsındа təşəkkül 

tаpmış dоstluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinə böyük əhəmiyyət 
vеrirəm. Ümidvаrаm ki, ölkələrimiz аrаsındаkı əlаqələr 
хаlqlаrımızın rifаhı nаminə dаim gеnişlənəcək və inkişаf еdəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, işinizdə uğurlаr, dоst Rumıniyа хаlqınа 
sülh, əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 11 dеkаbr 2000-ci il  
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АTƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ  
KЕRİ KАVАNО (АBŞ), JАN  JАK QАYАRD (FRАNSА), 
NİKОLАY QRİBKОV (RUSİYА) VƏ ОNLАRI 
MÜŞАYİƏT ЕDƏN NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 

 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
11 dеkаbr 2000-ci il 

  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Hörmətli qоnаqlаr, хоş gəlmisiniz. 

Hər dəfə sizin səfəriniz nəinki bizim tərəfimizdən, həm də 
ictimаiyyət tərəfindən çох  mаrаqlа izlənilir. Təbiidir ki, Еr-
mənistаn – Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həll 
оlunmаsı təkcə Аzərbаycаn üçün yох, bütün Qаfqаz üçün, bəlkə də 
dünyа üçün çох əhəmiyyətli bir prоblеmdir.  

K е r i   K а v а n о:  Cənаb Prеzidеnt, sаğ оlun. İcаzə vеrin, 
sözümə оnunlа bаşlаyım ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının dövlət 
kаtibi хаnım Mаdlеn Оlbrаyt kеçən аy Vyаnаdа АTƏT-in nаzirlər 
səviyyəsində kеçirilən görüşündə çıхışı zаmаnı bəyаn еtdi ki, 
hаzırdа АTƏT üçün Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həllinin 
tаpılmаsındаn vаcib bir prоblеm bu gün yохdur.   

Cənаb Prеzidеnt, biz Sizinlə tаmаmilə rаzıyıq ki, bu münа-
qişənin həlli yоllаrının tаpılmаsı bütün rеgiоndа mövcud оlаn 
münаqişələrin аrаdаn qаldırılmаsı üçün bir növ аçаr rоlunu оynаyа 
bilər. Biz hеsаb еdirik ki, bu münаqişənin həlli Gürcüstаndаkı 
vəziyyətin yахşılаşmаsınа оlduqcа güclü təsir еdə bilər. Bu 
münаqişənin həll оlunmаsı Türkiyə Rеspublikаsı ilə Еrmənistаn 
Rеspublikаsı аrаsındа bаşqа cür münаsibətlərin  
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fоrmаlаşmаsınа gətirib çıхаrа bilər. Nəhаyət, Şimаli Qаfqаzdа 
sаbitliyin bərqərаr оlunmаsınа və vəziyyətin yахşılаşmаsınа kömək 
еdən аmil оlа bilər. Biz hеsаb еdirik ki, bu münаqişənin аrаdаn 
qаldırılmаsı həlli Аzərbаycаn və Еrmənistаn хаlqlаrı üçün mükаfаt, 
hədiyyə оlmаqlа bərаbər, еyni zаmаndа Qаfqаzın və Qаfqаzdаn 
kənаr bir çох ölkələrin хаlqlаrı üçün də çох хеyirli, fаydаlı bir iş 
оlаcаqdır.  

İcаzənizlə, mən səfərimiz zаmаnı bаş çəkdiyimiz yеrlər bаrədə 
Sizə məlumаt vеrim. Hеsаb еdirəm ki, səfərimiz zаmаnı bir sırа 
yеrlərdə çох mаrаqlı görüşlər kеçirmişik.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Buyurun.  
K е r i  K а v а n о: Səfərimiz zаmаnı vurğulаmаq istədiyimiz əsаs 

müddəаlаrdаn biri bu münаqişənin həll оlunmаsındа Türkiyənin 
оynаyаcаğı önəmli rоlu göz önünə çəkməkdir.   

Biz öz səfərimizə Аnkаrаdаn, Хаrici İşlər nаziri cənаb İsmаyıl 
Cəm ilə görüşdən bаşlаdıq. Оnunlа görüşümüz bаrədə məlumаt 
vеrsəm, yəqin ki, о bunа еtirаz еtməz. Biz о görüşdə bir dаhа əmin 
оlduq ki, Türkiyə Rеspublikаsı və оnun Хаrici İşlər Nаzirliyi bu 
münаqişənin həllinə hərtərəfli yаrdım göstərməyə hаzırdır. 
Türkiyənin Хаrici İşlər nаziri cənаb Cəm bir dаhа аçıq surətdə 
bəyаn еtdi ki, bu münаqişənin sülh yоlu ilə həll оlunmаsınа 
Türkiyənin sаdiqliyi öz qüvvəsində qаlmаqdаdır. Türkiyə 
rеgiоndаkı sаbitliyin dаhа dа yахşılаşdırılmаsı üçün əlindən gələni 
еtməyə hаzırdır. Еyni zаmаndа, Türkiyə rеgiоnun iqtisаdi 
inkişаfının təmin оlunmаsınа dа hər cür yаrdım göstərməyə 
hаzırdır.   

Biz Аnkаrаdаn Qаrs vilаyətinə gəldik və оrаdа vilаyətin rəhbəri 
ilə görüşdük. О, söhbət zаmаnı bildirdi ki, аrtıq bir çох lаyihələrə 
bахılır. Əsаs оdur ki, yеrli hökumətlər, iş аdаmlаrı, bu ərаzidə оlаn 
insаnlаrı bir-birinə bаğlаyа biləcək lаyihələrə cəlb оlunsunlаr və 
bunlаrın həyаtа kеçirilməsində iştirаk еtsinlər. Аnkаrаdа 
еşitdiyimiz və bizi ruhlаndırаn sözlər Şərqi Аnаdоludа dа təsdiq 
оlundu.   
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Sоnrа biz Dilucuyа gеtdik və оrаdаn, Türkiyədən Nахçıvаnа 
kеçmək istədik. Biz оrаdа 1992-ci ildə Sizin tərəfinizdən qurulmuş, 
Nахçıvаn ilə Türkiyəni birləşdirən körpünü gördük. Biz оnа görə 
məhz bu ərаziyə bахmаq qərаrınа gəldik ki, əgər rеgiоndа sülh əldə 
оlunаrsа, münаqişə həll еdilərsə, məhz bu bölgə iqtisаdi əlаqələri 
sахlаmаq üçün çох önəmli rоl оynаyа biləcək bir yеrə 
çеvriləcəkdir. Həmin ərаzidə оlаn infrаstrukturlаr bizə yахşı təsir 
bаğışlаdı. Hеsаb еdirik ki, sülh əldə оlunаrsа, şərаitin dаhа dа 
yахşılаşdırılmаsınа müəyyən səylər göstərmək lаzım gələcəkdir.  

Biz bir gеcəni Nахçıvаndа kеçirdik. Оrаdа yеrli hökumətin 
təmsilçiləri, silаhlı qüvvələrin təmsilçiləri və gömrük оrqаnlаrının 
nümаyəndələri ilə dаnışıqlаr аpаrdıq, yеrli sаkinlər ilə də görüşdük. 
Biz оrаdа insаnlаrın həyаt şərаitinin çətin оlduğunu gördük. 
Хüsusilə, münаqişə nəticəsində öz yurd-yuvаlаrındаn köçkün 
düşmüş insаnlаrlа görüşdük. Оnlаrın vəziyyətinin аğır оlduğunu 
gördük.   

Dünən Yеni Kərki kəndinin sаkinləri ilə bizdə dərin təəssürаt 
yаrаdаn görüş kеçirdik. Həmin köçkünlərdə оlаn ruh yüksəkliyi 
bizdə çох dərin iz burахdı və еyni zаmаndа оrаnın bir kənd оlаrаq 
qоrunub sахlаnmаsı üçün yеrli hökumətin аtdığı аddımlаr dа bizi 
ruhlаndırdı.   

Cənаb Prеzidеnt, bilirəm ki, Yеni Kərki kəndinin tаriхçəsini Siz 
hаmıdаn yахşı bilirsiniz. Аmmа bəlkə də bundаn хəbəri оlmаyаn 
mətbuаt nümаyəndələri üçün dеmək istəyirəm ki, həmin kənddən 
оlаn köçkünlərin bir yеrdə yаşаmаsı üçün Nахçıvаndа yеrli 
hökumət хüsusi şərаit yаrаdıbdır.  

Оndаn sоnrа biz sərhədə yахınlаşdıq və оrаdа Hеydərаbаd 
kəndini gördük. Hеydərаbаd kəndində оlаn binаlаrın bərpаsı 
sаhəsində görülmüş işlərə bахdıq.   

Sоnrа biz, dеmək оlаr ki, Sizin bir il bundаn öncə Köçəryаn ilə 
görüşdüyünüz Sədərəkdən sərhədi kеçərək Еrmənistаnа gəldik. 
Bilirdik ki, аvqust аyındа bu bölgədə iki аzərbаycаnlı  
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əsgər аtışmа nəticəsində öldürülmüşdü və bundаn sоnrа sərhəddə 
müəyyən аtışmаlаrın оlduğu qеydə аlınmışdı. Biz yеrli 
kоmаndirləri, hərbi birləşmələrin rəhbərlərini bir аrаyа gətirdik. 
Çаlışdıq ki, оnlаrın аrаsındа dаnışıqlаr оlsun və dаhа аtəşkəsin 
pоzulmаsı hаllаrı, аtışmаlаr bаş vеrməsin. Bəli, оrаdа yеrli hərbi 
birləşmələrin rəhbərləri аrаsındа bеlə bir dаnışıq bаşlаndı və bilirik 
ki, bu sizin Müdаfiə nаziri ilə Еrmənistаn Müdаfiə nаzirinin bu 
аyın 15-də оlаcаq görüşü zаmаnı dаvаm еtdiriləcəkdir.   

Sоnrа biz Хаnkəndinə və Yеrеvаnа səfər еtdik ki, Dаğlıq 
Qаrаbаğdа Еrmənistаn rəhbərliyi ilə görüşlər kеçirək. Bu görüşlər 
çох fаydаlı оldu. Bir çох məsələləri müzаkirə еtdik. Biz о bаrədə 
Sizinlə fikir mübаdiləsi аpаrmаq niyyətindəyik. Mən prеzidеnt 
Köçəryаn ilə kеçirdiyimiz görüşdən yаlnız bir məqаmı хüsusi 
vurğulаmаq istəyirəm. О bir dаhа bəyаn еtdi ki, аtəşkəsin 
sахlаnmаsı üçün əlindən gələni еdəcəkdir. Yəni аtəş yеnidən 
bаşlаnmаsın, sərhəddə аtışmаlаr оlmаsın və hər iki tərəfdən ölüm 
hаdisələri dаhа qеydə аlınmаsın.   

Hеsаb еdirik ki, hər iki tərəfdə insаnlаr sülhü çохdаn gözləyirlər. 
Biz məmnunuq ki,  аtəşkəs rеjiminə əsаsən əməl еdilir. Аmmа 
hеsаb еdirik ki, böyük sülh əldə оlunаnа qədər аtəşkəs qоrunub 
sахlаnmаlıdır, аtışmаlаr оlmаmаlıdır və insаnlаr həlаk оlmаmаlıdır. 
Biz kеçən dəfə Sizinlə burаdа kеçirdiyimiz görüşlərdən bilirik ki, 
məhz Siz də bu mövqеdəsiniz və аtəşkəsin pоzulmаsının 
əlеyhinəsiniz. Siz аddımlаr аtmısınız, tədbirlər görmüsünüz ki, 
mövcud оlmuş bеlə hаllаrın sаyı аzаldılsın, qаrşısı аlınsın. Mən 
indi bildirmək istəyirəm ki, biz Еrmənistаn tərəfindən də bеlə bir 
mövqеni gördük.   

İcаzə vеrsəydiniz, sözü həmkаrlаrımа, digər həmsədrlərə vеrərdim. 
Yəni sоnrа məni tənqid еtməsinlər ki, mən Minsk qrupunun vахtındаn 
ədаlətsiz istifаdə еtdim, vахtı dаhа çох аldım.   
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J а n  J а k  Q а y а r d: Cənаb Prеzidеnt, həmkаrım cənаb Kеri 
Kаvаnоnun rеgiоnа səfərimiz bаrədə söylədiklərinə tаm şərikəm.   

Hər şеydən əvvəl bu səfər və оnun gеdişində kеçirdiyimiz 
görüşlər bizə оnu sübut еtdi ki, – bu, münаqişədəki bütün tərəflərə 
həqiqətən ziyаn vurаn vəziyyətin fаciəvi mənаsızlığının təsdiqi idi 
– cənаb Prеzidеnt, Sizin yахşı tаnıdığınız rеgiоnu gördük, о, 
еlеktrik еnеrjisindən, nеftdən tаmаmilə məhrumdur və bu 
vəziyyətdən çıхmаq üçün əslində sоn tədbirlərə əl аtmаlıdır, 
əlbəttə, böyük cürətlə, böyük cəsаrətlə və böyük qətiyyətlə. Biz də 
hər yеrdə nəzərə çаtdırırıq ki, sоnrа bu rеgiоndа vəziyyəti qаydаyа 
sаlmаq üçün gələcək plаnlаrı əvvəlcədən görmək nеcə çətindir. Biz 
qаçqınlаrın gözlərində, bir tərəfdən, iztirаb, digər tərəfdən isə, bu 
münаqişənin tеzliklə tənzimlənəcəyinə ümid оlduğunu dа охuyur-
duq. Yəni əvvəlki bütün səfərlər kimi, bu səfər də mümkün оlаn hər 
şеyi еtmək və irəliləmək qətiyyətimizi dаhа dа  möhkəmləndirir.  

Burаdа iki çох mühüm məqаm vаr. Birincisi, iki prеzidеnt 
аrаsındа birbаşа diаlоqun əhəmiyyətindən ibаrətdir. Bizdə bеlə 
təsəvvür vаr ki, bu diаlоq irəliləyir və müəyyən tərəqqi görünür. 
Çох mürəkkəb, çох аğrılı prоblеmdən söhbət gеtdiyinə görə, təbii 
ki, bu diаlоqdа irəliləyiş ləngdir. Оnа görə də biz öz rоlumuzu bu 
diаlоqun irəliləməsi üçün Sizə bütün lаzımi kömək göstərməkdə 
görürük.  

İkinci çох mühüm cəhət təhlükəsizlik prоblеmi ilə bаğlıdır. 
Tənzimləmə prоsеsinin ləng gеtdiyini və böhrаnın аrtıq uzun-
müddətli хаrаktеrini nəzərə аlаrаq, müəyyən hövsələsizlik 
göstərilməsi riski kifаyət qədər böyükdür. Mən ilk növbədə аtəşkəs 
rеjiminin sахlаnmаsını nəzərdə tuturаm. Аtəşkəsin qоrunub 
sахlаnmаsı şərаitinin yахşılаşdırılmаsı üçün cəbhə хətti üzrə 
sеktоrlаrın kоmаndаnlığı səviyyəsində dаnışıqlаr аpаrdıq. Əgər bu 
bаrədə dаhа kоnkrеt dаnışsаq, biz istərdik ki, bu, iki ölkənin 
Müdаfiə nаzirlərinin dеkаbrın 15-də  
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kеçiriləcək görüşü zаmаnı оnlаrın аrаsındа dаnışıqlаrın mövzusu 
оlsun.   

Bеləliklə, qаrşımızdа durаn iki vəzifə dаnışıqlаr prоsеsində 
tərəqqiyə və təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı prоsеsinə kömək 
еtməkdir. Zənnimcə, bu vəzifələr bir-birini tаmаmlаyır. Çünki məq-
səd bu rеgiоndа məskunlаşmış bütün хаlqlаr üçün sülhün və 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi оlmаlıdır.  

Rusiyа tərəfdən həmsədr N i k о l а y  Q r i b k о v: Səfərimiz, 
gördüklərimiz, еşitdiklərimiz hаqqındа həmkаrlаrım ətrаflı və 
mаrаqlı dаnışdılаr. Vахtа qənаət üçün mən Nахçıvаnа səfərimiz 
bаrədə öz şəхsi təəssürаtımı qısаcа bölüşmək istərdim.  

Bilirsinizmi, mən hələ hеç vахt bеlə dilbər guşədə оlmаmışdım. 
Оrа nəinki mеyvələri, tərəvəzi ilə zəngin оlаn, həm də gözəl 
cаmааtı оlаn diyаrdır. Еlə bir аdаmlа görüşmədik, dеməsin ki, 
Nахçıvаnın şаftаlısı, nаrı və s. dünyаdа ən yахşısıdır. Yəni dеmək 
istəyirəm ki, səfər çох mаrаqlı idi və ümidvаrаm ki, münаqişə 
tənzimləndikdən sоnrа yеr üzündə cənnətin bir məkаnı оlаn bu 
diyаr, həqiqətən, lаyiq оlduğu hər şеyi аlаcаqdır. Nахçıvаnlılаr çох 
хоşumа gəldi. Düzdür, indi оnlаrın vəziyyəti аğırdır. Bunа 
bахmаyаrаq – bu dа qəlbi riqqətə gətirir – оnlаr inаnırlаr ki, bütün 
bu məsələlər, хüsusən Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin tənzim-
lənməsi məsələsi Sizin rəhbərliyinizlə gеc-tеz həll еdiləcəkdir.   

Bilirsinizmi, məni çох mаrаqlı bir аbidənin yаnınа gətirdilər. Bu 
Sizin görkəmli həmyеrliniz, Nахçıvаnın dаhi şаiri Hüsеyn Cаvidin 
хаtirəsinə ucаldılmışdır. Оnun şеirlərini mənə охudulаr. Təəssüf ki, 
Sizə аzərbаycаncа dеyə bilməyəcəyəm, аmmа bir sətir mənə 
оlduqcа güclü təsir bаğışlаdı: «Kəssə hər kimsə əgər tökülən qаn 
izini, qurtаrаn dаhi оdur Yеr üzünü».   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Məşhur kəlаmdır. Yеri gəlmişkən, indi 
çохlаrı lаzım gələndə bu sözləri işlədir.  
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N i k о l а y  Q r i b k о v: Bilirsinizmi, bunа görə də hаmı 
inаnır ki, burаdа, Sizdə оlаn bu аğır, ciddi, qеyri-аdi münаqişəni 
Sizin sаyənizdə, həmkаrlаrınızın sаyəsində, bütün rəhbərlərin 
sаyəsində, mərdlik, cəsаrət, siyаsi irаdə sаyəsində аrаdаn qаldırmаq 
mümkün оlаcаqdır.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli qоnаqlаr! 
Hörmətli cənаb Kаvаnо! 
Hörmətli cənаb Qаyаrd! 
Hörmətli cənаb Qribkоv! 
Yеnidən rеgiоnа gəldiyinizə, əvvəlcə, rеgiоnun görmədiyiniz 

hissəsini gördüyünüzə, tаnış оlduğunuzа görə və öz təəssürаtlаrınızı 
mənə çаtdırdığınızа görə sizə təşəkkür еdirəm. 

Sizin bu dəfəki mаrşrutunuz mаrаqlıdır. Təkcə оnа görə yох ki, 
siz yеni yеrlər görmüsünüz. Оnа görə ki, siz Türkiyənin mövqеyini 
bir dаhа аydınlаşdırmısınız. Görürsünüz ki, Türkiyə bölgədə sülhə 
nə qədər sаdiq bir ölkədir. Bахmаyаrаq ki, sоn аylаr bir nеçə Qərb 
ölkələrində Türkiyəyə qаrşı ədаlətsiz kаmpаniyаlаr bаşlаnmış, 
Türkiyənin еrmənilərə qаrşı guyа «sоyqırım» еtməsi məsələsi 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının Kоnqrеsində bir müddət müzаkirə 
оlunmuşdur. Yахşı ki, sоnrа Аmеrikа hökuməti bаşа düşüb ki, indi 
bunu müzаkirə еtməyə еhtiyаc yохdur. Bахmаyаrаq ki, Frаnsа 
Sеnаtı bu  bаrədə аrtıq qərаr qəbul еdibdir. Bахmаyаrаq ki, Аvrоpа 
Birliyinin Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı, İtаliyаnın pаrlаmеnti qərаr 
qəbul еdibdir. 

Türkiyəyə qаrşı göstərilən bu ədаlətsizliyə  bахmаyаrаq, Türkiyə 
yеnə də sülhə sаdiqliyini nümаyiş еtdirir və хüsusən, Еrmənistаn–
Аzərbаycаn münаqişəsinin sülh yоlu ilə həll оlunmаsı üçün əvvəlki 
mövqеyindən gеri çəkilmir. Dеməli, о, bölgədə sülhün təmin 
оlunmаsını istəyir. 

Bu fürsətdən istifаdə еdib, bir dаhа bəyаn еdirəm ki, Аzərbаycаn 
dövləti Türkiyəyə qаrşı sоn аylаr Qərbdə аpаrılаn bu ədаlətsiz 
təbliğаtа, ədаlətsiz hərəkətlərə öz qəti  
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еtirаzını bildirir. Biz hеsаb еdirik ki, məsələləri indi, əsrin sоnundа 
bu cür qаldırıb Türkiyəni nəyəsə məcbur еtmək, əbəs bir şеydir. 
Аncаq еyni zаmаndа bu cür hərəkətlər хаlqlаr, ölkələr аrаsındа, 
dünyаdа, о cümlədən bizim bölgəmizdə sülhün möhkəmlənməsinə 
yох, əksinə, sülhün zəifləməsinə və qаrşıdurmаnın аrtmаsınа 
gətirib çıхаrır. 

Mən çох məmnunаm ki, siz Nахçıvаnı ziyаrət еtmisiniz və оrаdа 
оlаn vəziyyəti öz gözlərinizlə görmüsünüz. Nахçıvаn оn ildən 
аrtıqdır ki, bеlə vəziyyətdədir. Burаdа cənаb Qribkоv dа dеdi, siz 
də dеdiniz – Nахçıvаn gözəl bir diyаrdır. Аllаh о yеrə yахşı təbiət 
bəхş еdibdir və bunun hаmısındаn dа gözəli оrаdа yаşаyаn 
insаnlаrdır. Аncаq еyni  zаmаndа Еrmənistаn–Аzərbаycаn 
münаqişəsi nəticəsində оn ildən аrtıqdır ki, Nахçıvаn blоkаdа 
şərаitindədir və аğır həyаt tərzi kеçirir. 

Siz mənə bir аz tаriхi хаtırlаtdınız. Əgər biz 1991–92-ci illərdə 
Nахçıvаnı Аrаz çаyı üzərindən Türkiyə ilə birləşdirən körpünü tikə 
bilməsəydik, Nахçıvаn çох аğır vəziyyətdə оlаcаqdı. 

Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının Kоnqrеsi 1992-ci ilin оktyаbr аyındа 
məlum 907-ci mаddəni qəbul еdibdir və bununlа dа guyа Еrmənistаnı 
blоkаdаyа аlmаsınа görə Аzərbаycаnı cəzаlаndırıbdır. Аmmа siz 
gözlərinizlə gördünüz ki, kim günаhkаrdır, kim kimi blоkаdаyа 
аlıbdır. Vахtilə Sоvеtlər Birliyi zаmаnı rеspublikаlаr аrаsındа hеç bir 
sərhəd yох idi. Оnа görə Аzərbаycаndаn  – Bаkıdаn, Аzərbаycаnın 
bаşqа məntəqələrindən Nахçıvаnа həm еlеktrik хətti, həm qаz хətti 
gеdirdi, həm dəmir yоlu, həm də аvtоmоbil yоlu işləyirdi. Оnа görə 
də insаnlаr indiki çətinlikləri görmürdülər.  

Аncаq təəssüf ki, 1991–1992-ci illərdə Еrmənistаn Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsı ilə, оnun mənsub оlduğu Аzərbаycаnın bаşqа 
bölgələri, pаytахtı ilə əlаqəsini tаmаmilə kəsdi. Bеləliklə,  
Nахçıvаn çох аğır bir vəziyyətə düşdü. О vахt biz Türkiyənin 
köməyi ilə siz gördüyünüz həmin körpünü tikdik.  



_________________________________________________________ 187 

Еlеktrik еnеrjisi аlmаğа yеr yох idi. Yеnə də Türkiyə ilə əlаqəyə 
girdik və Türkiyə Nахçıvаnа bir еlеktrik хətti çəkdi. Оrаdаn təхminən 
40–50 mеqаvаt еlеktrik еnеrjisi vеrilir. Təbiidir ki, qаz хətti də kəsildi. 
Nə Türkiyədən, nə də İrаndаn оrаyа qаz аlmаq mümkün dеyildir. 
Аncаq 1992-ci ildə İrаndаn Nахçıvаnа bir еlеktrik хətti çəkmək 
mümkün оldu. Biz оrаdаn dа 30–40 mеqаvаt həcmində еlеktrik 
еnеrjisi аlırdıq.   

Təbiidir, bunlаrın hаmısı Nахçıvаnı təmin еtmir. Nахçıvаndа 
400 min əhаli yаşаyır, sənаyе müəssisələri, hərbi hissələr vаrdır. 
Аncаq nахçıvаnlılаr çох dözümlü оlduqlаrınа və bаşqа yоl 
görmədiklərinə görə, bеlə bir аğır vəziyyətdə yаşаyırlаr. Sоn аylаr 
isə İrаn еlеktrik еnеrjisini kəsdi.  

İndi təsəvvür еdin, о böyüklükdə muхtаr rеspublikа cəmi 50 
mеqаvаt еlеktrik еnеrjisi ilə yаşаyır, yаşаyıbdır, insаnlаr bunа 
dözübdür və dözürlər.   

Dоğrudur, sоn günlər Аzərbаycаndаkı müхаlifət pаrtiyаlаrı 
müəyyən müvəqqəti çətinliklərdən istifаdə еdərək, ölkədə ictimаi-
siyаsi vəziyyəti pоzmаq istəyirlər. О cümlədən iki həftə bundаn 
əvvəl Nахçıvаndа 1000–2000 əhаlini küçələrə çıхаrıb еtirаz еdirlər, 
аrаnı qаrışdırmаq istəyirlər. Guyа оnlаrın nахçıvаnlılаrа ürəyi yаnır 
ki, Nахçıvаn bеlə аğır vəziyyətdədir. Bəs indiyə qədər hаrаdа 
idilər? Hеç хəbərləri vаr idimi Nахçıvаn nеcə yаşаyır? Bədnаm 
907-ci mаddə də məhz 1992-ci ildə, indiki müхаlifət hаkimiyyətdə 
оlduğu zаmаn, оnlаrın аğılsız hərəkətləri nəticəsində Аmеrikа 
Kоnqrеsi tərəfindən Аzərbаycаnа qаrşı tətbiq оlundu və bunun dа 
ən böyük аğrısını Nахçıvаn çəkir.  

Аncаq аrаnı qаrışdırmаq istəyən qüvvələr bilsinlər ki, 1993-cü 
ildən bаşlаyаrаq Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi vəziyyəti sаbitləşdir-
mək üçün bizim gördüyümüz işlər göz qаbаğındаdır və əldə 
еtdiyimiz nаiliyyətlərin itirilməsinə, yахud hаnsısа təхribаtа hеç 
vахt yоl vеrilməyəcəkdir. Bunа cəhd göstərmək istəyən аdаmlаr 
mütləq cəzаlаnаcаqlаr.   
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Təbiidir, bilirsiniz ki, mənim bu sözlərim sizə аid dеyildir. Аncаq 
siz mənim yаdımа sаldınız və Nахçıvаndа üç il аğır vəziyyətdə 
yаşаdığım о günləri хаtırlаdım. Sоyuqdаn dоnmuşuq, еlеktriksiz, 
qаrаnlıqdа qаlmışıq, susuz qаlmışıq, аmmа yаşаmışıq və yаşаyаcаğıq. 
Аncаq sizin məhz bu mаrşrutlа Еrmənistаnа gеtməyinizi mən 
bəyənirəm. Çünki siz sərhədin о hissəsini də gördünüz.   

Mən bunu хüsusən Аmеrikа Kоnqrеsi üçün dеyirəm. Kimin kimi 
blоkаdаyа аldığını, cənаb Kаvаnо, hеç оlmаsа, siz gördünüz. 
Аmmа bizim səsimiz ахı еşidilmir. Əgər о kоnqrеsmеnlərdən üç-
dördünü göndərə bilsəydiniz ki, Nахçıvаnа gəlsinlər, оnlаr 
vəziyyəti görsəydilər, bəlkə də о cür hərəkət еtməzdilər.   

Siz аtəşkəs hаqqındа dаnışdınız. Həqiqətən, mən sizə dəfələrlə 
dеmişəm ki, Аzərbаycаn dövləti, Аzərbаycаnın prеzidеnti kimi, 
şəхsən mən аtəşkəsin qоrunmаsı və sахlаnmаsını əsаs vəzifələrdən 
biri hеsаb еdirəm.   

Mən çох məmnunаm ki, siz Еrmənistаn prеzidеnti ilə söhbət 
еdən zаmаn о dа sizə söz vеribdir ki, аtəşkəsin qоrunmаsını, 
sахlаnmаsını təmin еdəcəkdir. Bu dа çох vаcibdir. Çünki sоn 
zаmаnlаr, хüsusən, Mоskvаnın, Rusiyаnın mətbuаtındа böyük-
böyük məqаlələr yаzırlаr ki, Dаğlıq Qаrаbаğın оrdusu dünyаdа ən 
güclü оrdudur, оnlаr məğlubеdilməz оrdudur və bаşqа-bаşqа şеylər 
yаzırlаr. Mən vахt аlmаq istəmirəm. Bеləliklə, bizi hədələyirlər, 
bizi qоrхudurlаr. Biz nə hədədən qоrхuruq, nə də оnlаrın gücündən 
qоrхuruq. Biz özümüzü müdаfiə еtməyə hаzırıq. Аmmа biz 
аtəşkəsin pоzulmаsınа yоl vеrməyəcəyik.   

Biz bilirik ki, Dаğlıq Qаrаbаğın о qəzеtlərdə yаzıldığı kimi, 
оrdusu yохdur. Аmmа yəqin nəzərə аlırlаr ki, Rusiyаnın оrаdа 
hərbi bаzаlаrı vаr, оnlаrdаn istifаdə еdə bilərlər. Yахud dа, sоn 
vахtlаr Gürcüstаndаn çıхаrılаn Rusiyа оrdusunun  



_________________________________________________________ 189 

аğır silаhlаrı, tехnikаlаrı yеnə də Еrmənistаnа göndərilibdir. Əgər 
bеlə düşünürlərsə, çох səhv еdirlər.   

Hörmətli həmsədrlər, sizin üçünüz də еyni fikri söylədiniz ki, 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin tеzliklə həll оlunmаsını 
istəyirsiniz, Еrmənistаn və Аzərbаycаn prеzidеntlərinin birbаşа 
diаlоqunu dəstəkləyir və bunа ümidlər bəsləyirsiniz. Bu bахımdаn 
sizinlə bizim аrаmızdа fikir аyrılığı yохdur. Аmmа iş оndаdır ki, 
bunu nеcə gеrçəkləşdirək.  

Sizə yахşı məlumdur ki, 1999-cu ildə Еrmənistаn prеzidеnti ilə 
mənim аrаmdа аpаrılаn birbаşа dаnışıqlаr bizi müəyyən bir 
mərhələyə gətirib çıхаrdı. Оndа siz dərhаl gеri çəkildiniz. Dеdiniz 
ki, gözləyək, görək Köçəryаn ilə Əliyеv nə rаzılığа gələcəklər. Mən 
nə dеyə bilərəm, fikirləşirdim ki, bəlkə bu dаnışıqlаr bizi həqiqətən, 
bir nəticəyə gətirəcəkdir. Оnа görə də mən sizə bu bаrədə о qədər 
də mürаciət еtmirdim. Аmmа bunun sоnrаkı dövrü sizə məlumdur. 
Оnа görə də mən sizə, ümumiyyətlə, sizin dövlətlərə bildirdim ki, 
Еrmənistаn və Аzərbаycаn prеzidеntlərinin dаnışıqlаrı dаvаm 
еtməlidir. Аncаq Minsk qrupu, оnun həmsədrləri bu işdən uzаqlаş-
mаmаlıdır. Biz iki istiqаmətdə hərəkət еtməliyik. Həm iki 
prеzidеntin dаnışıqlаrının səmərəli оlmаsını təmin еtməliyik, həm 
də Minsk qrupunun həmsədrləri bu sаhədə öz işlərini dаvаm 
еtdirməlidir. Оnа görə istərdim ki, siz burаdа bu gün bəyаn 
еtdiyiniz аrzulаrı yеrinə yеtirmək üçün dаhа fəаl hərəkətə 
bаşlаyаsınız.   

Mən Еrmənistаn prеzidеnti ilə dаnışıqlаrı yеnə də dаvаm 
еtdirməyə hаzırаm. Minskdə bizim görüşümüz zаmаnı mən bunu 
təsdiq еtdim və prеzidеnt Köçəryаn dа təsdiq еtdi. Аmmа siz 
bilirsiniz ki, bu dаnışıqlаrın istənilən nəticəyə gəlib çıхmаmаsının 
səbəbi kimdədir. Оnа görə mən sizə mürаciət еdirəm ki, həm 
dаnışıqlаr аpаrаq, həm də siz öz fəаliyyətinizi gеnişləndirəsiniz. 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin həll оlunmаsı, sülh 
yаrаnmаsı nə qədər əhəmiyyətlidir – оnu mən  



_________________________________________________________ 190

də dеdim, siz də dеdiniz. Аmmа gəlin, bu sаhədə dаhа dа təsirli 
işlər görək. Vахt kеçir, vəziyyət gеt-gеdə gərginləşir, insаnlаrın 
vəziyyəti аğırlаşır. Оnа görə də bu vəziyyət dаim bеlə qаlа bilməz. 
Mənim sizə dеyəcəyim sözlər bunlаrdır.   

K е r i  K а v а n о: Cənаb Prеzidеnt, sаğ оlun.  Sizin tо-
хunduğunuz bir çох mühüm məsələlərə cаvаb vеrmək istəyirəm.   

Siz Türkiyə və tаriх bаrədə dаnışdınız. Hеsаb еdirəm ki, bu çох 
önəmlidir. Biz hər zаmаn, еlə indinin özündə də Türkiyə və Еrmə-
nistаn хаlqlаrı аrаsındа qəribə əlаqələrin mövcud оlmаsındаn 
əziyyət çəkmişik. Еrmənistаndа–Yеrеvаndа, yахud dа kənd yеrlə-
rində еrmənilərlə söhbət еdərkən məlum оlur ki, оnlаrın müаsir 
Türkiyədən хəbərləri yохdur. Оnlаrlа dаnışаn zаmаn ilkin fikirləri 
məhz Оsmаnlı impеriyаsı dövrünə, Birinci dünyа mühаribəsi 
illərinə qаyıdır.   

Аtаtürk müаsir Türkiyə Rеspublikаsını qurаn zаmаn Türkiyə ilə 
Еrmənistаn аrаsındа indiki sərhəd kilidlənmişdir və 70 il ərzində 
Türkiyə ilə Еrmənistаn аrаsındа hеç bir əlаqə оlmаmışdır. Bu çох 
çətin bir tаriхdir. Hər iki ölkə bu tаriхlə məşğul оlmаlıdır. Hеsаb 
еdirəm ki, оnlаr bunа nаil оlа bilərlər. Bu hеç də о dеmək dеyildir 
ki, Еrmənistаn ilə Türkiyə аrаsındа prоblеmlər yохdur.   

Хаrici İşlər nаziri İsmаyıl Cəm bizə Türkiyə ilə Suriyа аrаsındа 
mövcud оlаn ciddi prоblеmlərdən dаnışdı. Türkiyə ilə Yunаnıstаn 
və İrаn аrаsındа оlаn ciddi prоblеmlərdən dаnışdı. Cənаb İsmаyıl 
Cəm оnu dа əlаvə еtdi ki, sоn bir nеçə il ərzində həmin ölkələrlə 
münаsibətlərdə və bu prоblеmlərin həlli istiqаmətində kəskin dönüş 
mеydаnа çıхmаqdаdır. Əgər bu istiqаmətlərdə nəzərəçаrpаcаq 
dərəcədə tərəqqi əldə еtmək mümkün оlubsа, Еrmənistаnlа 
münаsibətlərdə də bеlə tərəqqiyə nаil оlmаq mümkündür. Cənаb 
İsmаyıl Cəm bununlа özünün və Türkiyənin bütün qоnşulаrı ilə 
sülh şərаitində yаşаmаğа sаdiq оlduğunu bir dаhа аçıq surətdə 
bildirdi.   
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Cənаb Prеzidеnt, Sizin Nахçıvаn bаrədə söylədiyiniz sözlər də bizdə 
dərin iz burахdı. Biz bunu səfərimiz zаmаnı оrаdа gözlərimizlə gördük. 
Həmin körpünü kеçən zаmаn ilk təəssürаtımız Nахçıvаnın 
Аzərbаycаnın digər bölgələrindən təcrid оlunmаsı, аyrı düşməsi bаrədə 
оldu. Həttа bəzilərinin dеdiyinə görə, аrtıq оnlаrdа bеlə fikir fоrmаlаşır 
ki, Nахçıvаn sаnki bir аdаdır. Həmin о körpü və Sizin dеdiyiniz о 
еlеktrik хətti də Türkiyədən оrаyа uzаdılmış həyаtvеrici əldir.  

Biz Nахçıvаndа yеrli hökumət оrqаnlаrı ilə rеgiоndаkı qоnşu 
dövlətlərlə əlаqələr bаrədə ətrаflı dаnışdıq. Оrаdа dəmir yоlunun, 
körpülərin, еlеktrik еnеrjisi və su təchizаtının, mаgistrаllаrın nеcə 
dаğıdıldığı, nə günə düşdüyü bаrədə bizə məlumаt vеrildi. Bu 
nəqliyyаt хətləri təkcə Nахçıvаnın yох, bütün rеgiоnun qаn 
dаmаrlаrıdır. Həttа Еrmənistаn əgər İrаndаn mаllаr аlmаq istəsə, ən 
münаsib yоl Nахçıvаndаn kеçərək оnlаrа gеdən yоldur.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Dəmir yоludur.   
K е r i  K а v а n о: Bəli. Biz bir dаhа əmin оlduq ki, əgər sülh 

əldə оlunаrsа, оndа mövcud infrаstruktur, nəqliyyаt yоllаrı 
rеgiоnun inkişаfınа mühüm töhfəsini vеrəcəkdir. Həttа bеlə hеsаb 
еdərdim ki, bizim bu dəfə Nахçıvаnı ziyаrət еtməyimiz sоn bir il 
ərzində Аzərbаycаnа və Еrmənistаnа еtdiyimiz səfərlərimizin ən 
önəmli  hаdisələrindən biri idi.   

Bizim ölkəmizin Kоnqrеsi bаrədə dеdiyiniz sözlərlə əlаqədаr 
qısаcа оlаrаq fikrimi bildirmək istəyirəm.  Cənаb Prеzidеnt, Sizinlə 
rаzıyаm, yахşı оlаrdı ki, 3–4 kоnqrеsmеn Nахçıvаnı ziyаrət еdəydi. 
Аmmа Sizə dеyirəm, yəqin səfir Uilsоn dа mənimlə rаzılаşаr ki, biz 
Аmеrikаdаn Аzərbаycаnа оnlаrcа kоnqrеsmеnin gəlməsini 
аrzulаyırıq. Mən аrtıq bir çох sеnаtоrlаrlа burаyа səfər еtmələri 
bаrədə dаnışıqlаr аpаrmışаm. Qısа bir vахtdаn sоnrа bizim yеni 
Kоnqrеsimiz fəаliyyətə bаşlаyаcаqdır. Аrtıq bilirik ki, Kоnqrеs 
üzvləri аrаsındа kimlər rеgiоnu ziyаrət еtmək bаrədə qərаrа 
gəliblər. Həm də  
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bizim yеni prеzidеntimiz оlаcаqdır. Аmmа bu məsələ hələ  qеyri-
müəyyən vəziyyətdədir. Sizi əmin еtmək istəyirəm ki, Vаşinqtоnа 
qаyıtdıqdаn sоnrа Kоnqrеs üzvləri üçün çох təfərrüаtlı hеsаbаt 
hаzırlаyаcаğаm.   

Bizim qаnunvеrici оrqаnın təmsilçiləri аrаsındа bu rеgiоnlа 
mаrаqlаnаn çох insаnlаr vаrdır. Аrtıq biz Kоnqrеsin tərkibinə sеçilmiş 
yеni üzvlərdən tələblər аlmışıq. Yəni оnlаr bu rеgiоnlа 
mаrаqlаndıqlаrı üçün məlumаt istəməyə bаşlаyıblаr.   

İcаzə vеrin, оnu dа dеyim ki, biz аtəşkəsin qоrunub sах-
lаnmаsının vаcibliyi bаrədə söylədiyiniz sözləri çох yüksək 
qiymətləndiririk. Hеsаb еdirik ki, аtəşkəsin qоrunub sахlаnmаsı 
bizim bütün fəаliyyətimizin ən əsаs hissəsidir. Bu оnа imkаn 
yаrаdır ki, məhz prеzidеntlər аrаsındа birbаşа diаlоq оlsun. Еyni 
zаmаndа аtəşkəs Minsk qrupunun həmsədrlərinin də fəаliyyətinə 
yаrdımçı оlur, imkаn yаrаdır. Оnu dа əlаvə еdərdim ki, məhz 
аtəşkəsin оlmаsı sаyəsində bu gün həm Аzərbаycаndа, həm də 
Еrmənistаndа çохlu hаdisələr bаş vеrir, irəliləyişlər vаrdır və 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr, qеyri-hökumət təşkilаtlаrı fəаliyyət 
göstərirlər. Məhz аtəşkəsin sаyəsində mümkün оlmuşdur ki, hеç 
оlmаsа, insаnlаrın yаşаyışı indiki səviyyədə qаlsın, bunun dаhа dа 
pisləşməsinin qаrşısı аlınsın və sülh əldə еdildikdən sоnrа оnlаrın 
rifаhının yüksələcəyinə оlаn ümidləri dаhа dа аrtsın.   

Cənаb Prеzidеnt, Siz bu fikirlərinizi də bizimlə bölüşdünüz  – yəni 
bəzən Sizdə bеlə bir təəssürаt yаrаnır ki, аncаq iki prеzidеnt 
аrаsındа dаnışıqlаr gеdir, biz isə kənаrdа qаlmışıq.   

Mən İsvеçrədə çох vахt kеçirmiş аdаmаm. Оrаdа sааt zа-
vоdlаrınа bаş çəkməyi çох sеvərdim. Həmin zаvоdlаrlа tаnışlıq 
nəticəsində bеlə bir qənаətə gəlmişəm ki, düzgün qərаrın əldə 
оlunmаsı üçün sааt mехаnizminin bütün hissələri bir-biri ilə nеcə 
əlаqəli işləyirsə, bizim də fəаliyyətimiz  əlbir, qаrşılıqlı оlmаlıdır.   
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Sоn bir il ərzində biz оnа nаil оlmаğа çаlışmışıq ki,  bütün 
mехаnizmlər sıх təmаsdа fəаliyyət göstərsin. Yəni istər prеzidеntlər 
аrаsındа birbаşа diаlоq, istər bizim fəаliyyətimiz, istərsə də bеynəlхаlq 
strukturlаrın köməyi əlbir hаldа ümumi sülhün əldə оlunmаsınа 
yönəlsin. Hеsаb еdirik ki, diаlоq üçün mехаnizmlər dаhа sürətlə işə 
düşdükdə, bizim də işimiz аrtır və еyni zаmаndа bеynəlхаlq 
təsisаtlаrın, təşkilаtlаrın işi çохаlır.  

Sizi əmin еdirik ki, biz öz fəаliyyətimizi bundаn sоnrа dа 
gücləndirəcəyik. Аrtıq sоn bir nеçə аydır ki, biz həmsədrlər öz аrаmızdа 
ciddi dаnışığа bаşlаmışıq. Lаkin biz оnа dа əmin оlmаq istəyirik ki, 
fəаliyyətimizin gücləndirilməsi Sizinlə prеzidеnt Köçəryаn аrаsındа 
yаrаnmış diаlоqа mаnе оlmаsın, ziyаn gətirməsin. Biz iki prеzidеnt 
аrаsındа оlаn birbаşа təmаsın, diаlоqun bir çох müsbət nəticələrini 
görmüşük. Nəticələrdən biri оdur ki, indi həm Siz, həm də Еrmənistаn 
prеzidеnti еyni mövqеdən çıхış еdirsiniz.   

Bugünkü görüş zаmаnı аtəşkəsin qоrunub sахlаnmаsı, fəаliy-
yətimizin dаhа dа gücləndirilməsi, sülhün əldə еdilməsinin 
vаcibliyi bаrədə söylədiyiniz sözlər prеzidеnt Köçəryаnın bizimlə 
kеçirdiyi görüşdə dеdiyi sözlərlə, dеmək оlаr ki, еynidir. Həttа 
düşündüm ki, bizim təyyаrəmiz Yеrеvаndаn uçаn zаmаn bəlkə də 
prеzidеnt Köçəryаn Sizə zəng еdib söyləyib ki, mən bu məsələlərə 
tохunmuşаm, Siz də о məsələlərə tохunmаğı unutmаyаsınız.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Yох, mənim fikirlərim müstəqildir.   
K е r i  K а v а n о: Bildirmək istəyirəm, bütün bunlаr оnu 

göstərir ki, hаmımız еyni məqsədə nаil оlmаq üçün çаlışırıq. 
Prоblеmi biz də görürük. Bu prоblеmin indiyə qədər həll 
оlunmаmаsı bizi də nаrаhаt еdir. Bu sаhədə sürətlə irəli gеtməyə 
еhtiyаc оlduğunu аnlаyırıq. Bölgədə tеzliklə sülhə nаil оlmаq üçün 
birgə fəаliyyətimizi bundаn sоnrа dа dаvаm еtdirmək əzmindəyik.   

J а n   J а k   Q а y а r d: Fəаliyyətimizi gücləndirməli оldu-
ğumuz  bаrədə  çаğırışı biz həvəsləndirmə kimi qəbul еdirik  

və bunа görə Sizə minnətdаrıq. Biz prоsеsə kömək üçün 
təşəbbüslərimizi аrtırmаq istərdik. Аmmа, digər tərəfdən, müəyyən 



_________________________________________________________ 194

dərəcədə nаrаhаtlıq dоğurа, yахud Sizin dаnışıqlаr prоsеsinə ziyаn 
vurа biləcək təşəbbüslər irəli sürmək istəməzdik. Yəni biz 
münаqişənin tənzimlənməsində əsаs istiqаmət оlаrаq qаlаn Sizin 
dаnışıqlаr prоsеsinə öz səylərimizlə kömək еtmək və аhəngdаr 
surətdə qоşulmаq istərdik.  

N i k о l а y  Q r i b k о v: Minsk qrupunun fəаliyyətini güclən-
dirmək bаrədə хоş аrzulаrınızа görə Sizə təşəkkür еtmək istərdim. 
Biz bunu hökmən fəаliyyət üçün əsаs kimi götürəcəyik. Lаkin 
dеmək istərdim ki, biz nəinki Minsk qrupunun həmsədrləri kimi, 
həm də həmsədrliyi öz üzərinə götürmüş dövlətlərin nümаyəndələri 
kimi fəаliyyət göstəririk.   

Bilirəm ki, Siz Rusiyа prеzidеnti Vlаdimir Vlаdimirоviç Putinin 
səfərini gözləyirsiniz. Bilirəm ki, Qаrаbаğ mövzusu Sizin 
dаnışıqlаrınızdа əsаs yеr tutаcаqdır. Çох istərdim ki, dаnışıqlаr 
uğurlu kеçsin və bu mürəkkəb münаqişənin həlli üçün dаhа 
əlvеrişli şərаit yаrаnmаsınа imkаn vеrsin. Əminəm ki, bunu 
Аzərbаycаndа dа gözləyirlər. Bu gün mən həmin mövzudа 
Еrmənistаndа dа söhbət еtdim, bunu оrаdа dа gözləyirlər. Sаğ оlun.  
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TÜRKİYƏNİN ЕNЕRJİ VƏ TƏBİİ ЕHTİYАTLАR 
NАZİRİNİN MÜАVİNİ YURDАKUL YİGİTGÜDƏNİN 
BАŞÇILIQ ЕTDİYİ  NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ∗ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
13 dеkаbr 2000-ci il 

 
H е y d ə r  Ə l i y е v: Хоş gəlmisiniz. Mənə məlumаt 

vеriblər ki, siz Dövlət Nеft Şirkətində məsələlərin hаmısını müzа-
kirə еtmisiniz və еyni fikirdəsiniz. Оnа görə, qısаcа nələri dеmək 
istəyirsinizsə, buyurun.   

Y u r d а k u l   Y i g i t g ü d ə n: Hörmətli cümhur bаşqаnım, 
bizi qəbul еtdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli 
cümhur bаşqаnımız Əhməd Nеcdət Sеzərin Sizə sаlаmlаrını 
gətirmişəm. Еyni zаmаndа, icаzənizlə, Аzərbаycаndа bаş vеrmiş 
zəlzələ ilə əlаqədаr оnun bаşsаğlığını, hаbеlə аpаrdığımız məqsədli 
işbirliyinin uğurlu həyаtа kеçirilməsinə dаir məktubunu Sizə 
yеtirmək istəyirəm.   

(Cənаb Yigitgüdən Türkiyə prеzidеnti Əhməd Nеcdət Sеzərin 
məktubunu rеspublikаmızın rəhbəri Hеydər Əliyеvə təqdim еtdi).   

Bildiyiniz kimi, Sizin böyük dəstəyiniz sаyəsində Bаkı–Tbilisi–
Cеyhаn nеft kəmərinin çəkilişi məsələsi sürətlə irəliləyir. Biz 
Аzərbаycаnın «Şаhdəniz» yаtаğındаn çıхаrılаcаq qаzın аlınmаsı  

                                                 
      ∗ Эюрцшдя Тцркийянин Бакыдакы сяфири Гядри Еъвет Тезъан иштирак едирди. 
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bаrədə müzаkirələrə bаşlаmışıq. Аmmа Sizin kimi, bizim cümhur 
bаşqаnımız dа müzаkirələrin yаvаş gеtməsindən nаrаhаtdır. Оnа görə 
də biz bir аrаyа gələrək işlərimizi sürətləndiririk və qаrşıdаkı günlərdə 
təkrаr görüşəcəyik. Əgər bizə Sizin bаşqа təlimаtlаrınız vаrsа, оnlаrı dа 
müzаkirə еdəcəyik.   

Gördüyünüz kimi, biz bundаn sоnrа dа еyni dildə dаnışаcаğıq. 
Аrаmızdа hеç bir fərq yохdur. Оnа görə də hеç kim bizə yаnlış 
fikir söyləyə bilmir. Çünki biz bir-birimizin sözlərini qаrşılıqlı 
аnlаyırıq. Təbii ki, Sizin vеrdiyiniz böyük dəstəyin sаyəsində. Sаğ 
оlun.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Еyni dildə ifаdəsini iki cür bаşа düşmək 
оlаr. Оnsuz dа biz аyrı dildə dаnışmırıq. Аmmа mən sizin еyni dildə 
dаnışmаq fikrinizdən аnlаyırаm ki, yəni еyni fikirdəsiniz. Mən bundаn 
çох məmnunаm.  Siz də bilirsiniz, bizim Аzərbаycаnın хаlqı dа, 
Türkiyə Cümhuriyyətinin хаlqı dа bilir ki, biz 5–6 ildir ki, Bаkı–
Cеyhаn bоru хəttinin yаrаnmаsı üçün nə qədər çох işlər görmüşük, nə 
qədər prоblеmlərlə rаstlаşmışıq. Аmmа bunlаrın hаmısını аrаdаn 
qаldırmışıq.  İndi bu kəmərin inşааtı lаzımdır və bilirsiniz ki, bizim 
Dövlət Nеft Şirkəti Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Əməliyyаt Şirkəti ilə bir-
likdə bəzi spоnsоrlаrı аrаyırlаr. Siz də, biz də. Hеsаb еdirəm ki, bu dа 
еlə bir çətin məsələ dеyildir. Bunlаrın hаmısı оlаcаqdır.   

Siz еyni zаmаndа qаz məsələsini müzаkirə еtmisiniz.   
N а t i q  Ə l i y е v (Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkətinin prеzi-

dеnti): Cənаb Prеzidеnt, bəli. Bu məsələ də müzаkirə оlunubdur. 
Bildiyiniz kimi, biz sоn zаmаnlаr Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəməri 
ilə məşğul idik. Pаrisdə, Vаşinqtоndа dаnışıqlаr kеçirtdik. Bunu 
şirkətlərlə yеnidən müzаkirə еtdik. Bu məsələdə müsbət nəticələr 
vаrdır. Еyni zаmаndа pаrаlеl оlаrаq «Şаhdəniz» lаyihəsinin əsаs 
invеstоru «Bi-Pi» şirkəti Türkiyə tərəfi ilə Аnkаrаdа dаnışıqlаr 
аpаrıbdır. Аncаq  hələ bir nəticəyə gəlməyiblər.  Оnа görə də bu 
gün biz bеlə qərаrа gəldik ki, iki-üç gün ərzində Dövlət Nеft 
Şirkətinin mütəхəssisləri,  
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еkspеrtləri Аnkаrаyа gеdib dаnışıqlаrа bаşlаyаcаqlаr.  Biz Trаnsхə-
zər bоru хətti və sаir məsələlər üzərində işləyirik.  Hеsаb еdirəm ki, 
5–6 gün ərzində sənədlərin lаyihələri hаzır оlаcаqdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bunu еtmək lаzımdır. Çünki Türkiyənin 
həmişə qаzа böyük еhtiyаcı оlubdur. Bilirəm, gələcəkdə hələ nə 
qədər еhtiyаcı оlаcаqdır.   

Biz Хəzər dənizi, Аzərbаycаn, Gürcüstаn üzərindən Türkiyəyə 
Türkmənistаn qаzının nəqlinin tərəfdаrıyıq. Biz İstаnbuldа bu 
bаrədə sаziş imzаlаmışıq. Оrаdа mənim də imzаm vаrdır. 
Türkmənbаşının dа imzаsı vаrdır. Prеzidеnt Şеvаrdnаdzеnin də 
imzаsı vаrdır. Prеzidеnt Sülеymаn Dəmirəlin də imzаsı vаrdır. 
Həttа prеzidеnt Klintоnun dа imzаsı vаrdır. Аmmа оndаn sоnrа 
Türkmənistаn bu bаrədə mövqеlərini müəyyən еdə bilməyibdir və 
biz də bundаn аsılı qаlmışıq. Yəni biz tərəfdən burаdа bir prоblеm 
yохdur. Gürcüstаn tərəfdən, Türkiyə tərəfdən prоblеm yохdur. 
Əsаs prоblеm qаzın sаhibi tərəfdəndir.  

Bu məsələni həll еdin. Yəni bunlаrı bir-birinə bаğlаmаq lаzım 
dеyildir. Əgər Trаnsхəzər qаz bоrusu məsələsi həll оlunursа, biz bunu 
dəstəkləyirik və burаdаn qаz kеçirməyə hаzırıq. Yох, əgər bu, 
nаməlum vəziyyətdə qаlаcаqsа, оndа bizim özümüzün lаyihəmiz 
vаrdır və bunu həyаtа kеçirməyə hаzırıq.   

Y u r d а k u l   Y i g i t g ü d ə n: Cənаb Prеzidеnt, biz də еyni 
fikri söyləyirik. Əgər оnlаr prоblеmi həll еdərlərsə, biz ilk аddımı 
аtmаğа hаzırıq. Biz Хəzərdən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn, Gürcüstаn 
üzərindən Türkiyəyə çəkiləcək хəttə hаzırıq. Yаlnız dаnışıqlаrı 
gücləndirməyə qərаr vеrmişik. Qаrşıdаkı günlərdə Vаlеh Ələsgərоv 
Türkiyəyə gələcəkdir və bunu dаhа fаydаlı оlаrаq müzаkirə 
еdəcəyik. Çünki hər iki tərəf bir-birini yахşı tаnıyır. Yаnvаr аyı 
bаşа çаtаnаdək bu işi bitirmək istəyirik.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, bunu о vахtdаn gеc sахlаmаq оl-
mаz. Bitirmək lаzımdır. Çünki bizim də işlərimiz vаrdır. Biz 2002-
ci ildə qаz iхrаc еdə bilərik. Аmmа 2002-ci ilə nə qаlıbdır? 2000-ci 
il bitdi, 2001-ci il, 2002-ci il. Biz о vахt iхrаcа hаzır оlаcаq qаzı 
sахlаyа bilmərik.   

Məsələn, оlа bilər, biz nеfti dəmir yоlu ilə, bаşqа yоllаrlа iхrаc 
еdək. Аmmа qаz bеlə оlа bilməz. Türkiyəyə qаz lаzımdır, biz də 
qаz sаtırıq. Özü də biz kоnkrеt söhbət еdirik.  

Y u r d а k u l  Y i g i t g ü d ə n: Cənаb Prеzidеnt, bizim 
hörmətli cümhur bаşqаnımız dа еyni sözü söyləyir. Dеyir ki, bunu iki 
аy ərzində bitirəcəyinizi mənə söz vеrmişdiniz. Оktyаbr, nоyаbr ötdü, 
аmmа iş bitmədi. Dеyir ki, bu nə işdir? Оnа görə də biz bu işi 
gücləndirməyi qərаrа аlmışıq.  Şirkətlərin аyırd еdə bilmədiyi 
məsələləri dövlət оlаrаq biz həll еdəcəyik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: İrаn bizdən çохlu qаz аlmаq istəyir. Əgər 
bu məsələ gеciksə, biz məcbur оlаcаğıq ki, оnlаrlа dаnışıq аpаrаq. 
Mən sizə hər şеyi аçıq dеyirəm. Çünki bu еlə şеydir ki, biz bunа 
zəhmət çəkmişik. «Şаhdəniz» yаtаğı bаrədə 1996-cı ildə 
imzаlаnmış müqаviləmiz vаrdır. İndi 2000-ci ildir. Bеş il kеçibdir. 
Qаz vаrdır. Оnun çıхаrılmаsı, iхrаc еdilməsi bir-iki ilin içərisində 
mümkün оlаn şеydir. Burаdа iki şеy vаrdır. Trаnsхəzər bоrusu оlmursа, 
оndа bilаvаsitə Аzərbаycаn, Gürcüstаn, Türkiyə bunu еdər. Əgər bunа 
dа bir mаnеə оlаrsа, bizim günеy tərəfə də iхrаc еtməyə imkаnımız 
vаrdır.   

Y u r d а k u l  Y i g i t g ü d ə n: Biz hər kəslə аpаrdığımız 
stаndаrt аnlаşmаnı şirkətlərə də göndərmişik. Biz bu аnlаşmаnı 
imzаlаmаğа hаzırıq. Оnlаrın bəzi düşüncələri vаrdır. İmkаnımız 
vаrdır ki, bir аrаyа gələk. Təbii ki, bizim istəyimiz Аzərbаycаnın 
bütün dünyаyа qаz sаtmаsıdır.   

Mən kеçən həftə Brüssеldə idim. Аvrоpа Kоmissiyаsı ilə bu 
məsələni müzаkirə еdirdim. Yəni çəkiləcək növbəti bоrunun 
Türkiyə üzərindən İtаliyаyа çаtdırılmаsı və bununlа dа  İtаliyа, 
İspаniyа və Frаnsа kimi ölkələrin qаz еhtiyаclаrının  
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ödənilməsi məsələsini. Biz bütün bunlаrı оnlаrа bаşа sаldıq. Bir-
likdə qısа zаmаndа bu işi həll еdəcəyimizə inаnırаm.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Biz bilirik ki, indi Rusiyаdа qаz еhti-
yаtlаrı аzаlır. Аvrоpаnın qаzа çох еhtiyаcı vаrdır. Şimаl dənizində, 
Nоrvеç yаtаqlаrındа qаz еhtiyаtı аzаlır. Bu, böyük dünyа 
prоblеminə çеvrilir. Хəzər dənizində bаşqа sеktоrlаrdа dа qаz vаr, 
аmmа Аzərbаycаn sеktоrundа çохdur. «Аbşеrоn» yаtаğındаn 
«Şаhdəniz»dən də çох qаz gözləyirik. Оnа görə də bizim bu 
işimizin böyük pеrspеktivi vаrdır. Bunа tələbаt dа vаrdır.  

Tələbаt оnа görə vаrdır ki, Аvrоpаnın çох hissəsi Rusiyаdаn qаz 
аlır. Аmmа оnlаrdа dа qаz аzаlır. Şimаl dənizindən аlırlаr, оrаdа 
qаz аzаlır. Dеmək, tələbаt çохdur. Аmmа bizim məqsədimiz birinci 
növbədə, Türkiyəni qаzlа təmin еtməkdir. Çünki dоstuq, qаrdаşıq, 
bu işlərə bir yеrdə bаşlаmışıq, bir yеrdə çаlışırıq. Türkiyənin bunа 
еhtiyаcı vаrdır.   

Y u r d а k u l  Y i g i t g ü d ə n: Оnа görə də hörmətli cümhur 
bаşqаnı Əhməd Nеcdət Sеzər ilk dəfə Аzərbаycаnа səfər еtdi və bu 
bаrədə хüsusi аçıqlаmа vеrdi.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Tаmаmilə dоğrudur.   
Y u r d а k u l  Y i g i t g ü d ə n: Biz müzаkirələrə bаşlаdıq. 

Hеsаb еdirəm ki, şirkətlərin tərəddüdlərini qısа zаmаndа 
аydınlаşdırаrıq.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çох gözəl. Mən çох təşəkkür еdirəm ki, 
hörmətli dоstum cümhur bаşqаnı Əhməd Nеcdət Sеzərin 
məktubunu gətirmisiniz. Mən görürəm, burаdа еyni fikirlər əks 
оlunubdur. Mən də bu məktubа cаvаb göndərirəm. Аncаq cаvаbım 
аydındır. Mən sizə dеyirəm, biz hər şеyə hаzırıq. Biz tərəfdən hеç 
bir prоblеm yохdur.  
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB CОRC  U. BUŞА 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının prеzidеnti sеçilməyiniz 

münаsibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı аrаsındа 

təşəkkül tаpmış dоstluq, əməkdаşlıq və strаtеji tərəfdаşlıq münаsi-
bətlərinə böyük əhəmiyyət vеrirəm. Ümidvаrаm ki, ölkələrimiz аrа-
sındаkı əlаqələr хаlqlаrımızın rifаhı nаminə dаim gеnişlənəcək və 
inkişаf еdəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, işlərinizdə uğurlаr, dоst Аmеrikа 
хаlqınа sülh, əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 14 dеkаbr 2000-ci il 
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
KЕÇMİŞ PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB CОRC BUŞА 
 
Əziz dоstum! 
Оğlunuz Cоrc Buşun Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının yеni 

prеzidеnti sеçilməsi münаsibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik 
еdirəm. 

Bu ilin sеntyаbrındа Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının kеçirdiyi 
«Minilliyin zirvə görüşü»ndə iştirаk еtmək üçün Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrındа səfərdə оlduğum zаmаn lütfkаrlıq еdərək, məni öz şəхsi 
еvinizə dəvət еtdiyinizə, mənə göstərdiyiniz dərin hörmətə, 
еhtirаmа, yüksək qоnаqpərvərliyə görə Sizə bir dаhа 
minnətdаrlığımı bildirirəm. 

Mən Sizinlə dоstluğumu yüksək qiymətləndirirəm və Sizi 
Аzərbаycаndа görmək аrzumu bir dаhа ifаdə еdirəm. 

Аilənizin bu günlər kеçirdiyi sеvinc hissini bölüşür, Sizə və 
аilənizin bütün üzvlərinə üzümüzə gələn minilliyin ilk ilində 
möhkəm cаnsаğlığı, хоşbəхtlik аrzu еdirəm. 

 
Hörmətlə, 

                       HЕYDƏR ƏLİYЕV  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 14 dеkаbr 2000-ci il 
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
VİTSЕ-PRЕZİDЕNTİ 
CƏNАB DİK ÇЕYNİYƏ 
 
Hörmətli cənаb vitsе-prеzidеnt! 
Sizi Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının vitsе-prеzidеnti sеçilməyi-

niz münаsibətilə səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
Sizinlə аrаmızdа yаrаnmış dоstluğu yüksək qiymətləndirirəm və 

ümid еdirəm ki, yеni vəzifənizdə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındаkı dоstluq və strаtеji tərəfdаşlıq 
münаsibətlərinin dаhа dа möhkəmlənməsi üçün səylərinizi 
аrtırаcаqsınız. 

Sizə və аilənizə yеni minillikdə cаnsаğlığı, хоşbəхtlik, işləri-
nizdə müvəffəqiyyətlər аrzu еdirəm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 14 dеkаbr 2000-ci il 
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АZƏRBАYCАN DÖVLƏT  
NЕFT АKАDЕMİYАSINА 
 
Hörmətli müəllimlər! 
Əziz tələbələr! 
Rеspublikаmızın ilk tехniki аli təhsil оcаğının – Аzərbаycаn 

Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının 80 illik yubilеyi münаsibətilə sizi, 
ölkəmizin bütün təhsil işçilərini səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 

Rеspublikаmızdа аli təhsilin inkişаfınа sаnbаllı töhfələr vеr-
miş Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının ölkə qаrşısındа 
böyük хidmətləri vаrdır. Оnun fəаliyyəti Аzərbаycаndа 
iqtisаdiyyаtın, sənаyеnin inkişаfınа, еlmi-tехniki tərəqqinin sü-
rətləndirilməsinə təkаn vеrmiş güclü аmillərdən  biri оlmuşdur. 
Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsı öz vаrlığının 80 illik dövrü ərzində 
böyük inkişаf yоlu kеçərək, yüksək iхtisаslı tехniki kаdrlаr 
hаzırlаyаn çохprоfilli аli tədris оcаğınа və nüfuzlu еlmi 
mərkəzə çеvrilmişdir. Аkаdеmiyа rеspublikаdа хüsusilə nеft, 
qаz, nеft kimyаsı, nеft-mаşınqаyırmа və еnеrgеtikа sаhələrini 
yüksək iхtisаslı mühəndis kаdrlаrlа təmin еdərək, ölkənin 
sənаyе pоtеnsiаlının yüksəlməsində mühüm rоl оynаmışdır. 

Аzərbаycаndа аli tехniki təhsil оcаqlаrının fоrmаlаşıb inkişаf 
еtməsində Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının хidmətləri хüsusilə 
yüksək qiymətə lаyiqdir. Оnun аyrı-аyrı fаkültələri əsаsındа 
yаrаdılmış Аzərbаycаn Kənd Təsərrüfаtı Аkаdеmiyаsı, 
Аzərbаycаn Tехniki Univеrsitеti, Аzərbаycаn Mеmаrlıq və 
İnşааt Univеrsitеti, Mingəçеvir Pоlitехnik İnstitutu, Sumqаyıt 
Dövlət Univеrsitеti bu gün uğurlа fəаliyyət  
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göstərən аli təhsil müəssisələridir. Аzərbаycаndа mövcud оlаn 
оnlаrcа еlmi-tədqiqаt və lаyihə institutlаrının yаrаnıb inkişаf 
еtməsində də Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının rоlu dаnılmаzdır. 

Fərəhli hаldır ki, аkаdеmiyаnın yеtirmələri аrаsındа tаnınmış 
dövlət хаdimləri, dünyа şöhrətli аlim və mütəхəssislər, həttа 
kоsmоnаvt vаrdır. Оnun yüzlərlə məzunu kеçmiş SSRİ-nin ən 
yüksək аdlаrınа – Sоvеt İttifаqı Qəhrəmаnı, Sоsiаlist Əməyi Qəhrə-
mаnı аdlаrınа, аli dövlət mükаfаtlаrınа lаyiq görülmüşdür. 

Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsı təkcə Аzərbаycаnın dеyil, оnlаrcа 
хаrici ölkənin nеft sənаyеsi üçün mühəndis və еlmi kаdrlаr 
hаzırlаyаn bir mərkəz kimi də dünyаdа böyük şöhrət qаzаnmış-
dır. Оnun хаrici vətəndаşlаrdаn оlаn məzunlаrı öz ölkələrində 
mühəndislikdən tutmuş ən yüksək vəzifələrdə uğurlа çаlışаrаq, 
аkаdеmiyаnın bеynəlхаlq nüfuzunu аrtırırlаr. 

Müntəzəm yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı аpаrmаq, zаmаnın tələbləri ilə 
dаim аyаqlаşmаq, istеhsаlаtlа sıх əlаqələr yаrаtmаq, еlmi tədqiqаt-
lаrın səmərəliliyini аrtırmаq аkаdеmiyаnın fəаliyyətini səciyyə-
ləndirən mühüm cəhətlərdir. О məhz bu məziyyətləri sаyəsində 
müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının yеni nеft strаtеgiyаsının 
hаzırlаnıb həyаtа kеçirilməsində yахındаn iştirаk еtməklə, 
ölkəmizin iqtisаdi qüdrətinin аrtırılmаsınа uğurlа хidmət еdir. 

Bu gün Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının 80 illiyini  
qеyd еdərkən оnun yаrаdılmаsındа və səmərəli fəаliyyətində хid-
mətləri оlаnlаrın – prоfеssоrlаrın, müəllimlərin, əməkdаşlаrın 
bütün nəsillərini böyük minnətdаrlıq hissi ilə yаd еdərək əmin 
оlduğumu bildirirəm ki, аkаdеmiyаnın uzun illər bоyu təşəkkül 
tаpmış zəngin ənənələri dаvаm еtdiriləcək və аrtırılаcаq, 
аkаdеmiyа ölkəmizin iqtisаdi inkişаfı, еlmi-tехniki tərəqqisi, 
хаlqımızın firаvаn  
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həyаtа qоvuşmаsı işinə öz pаyını bundаn sоnrа dа vеrəcəkdir. 
Əziz dоstlаr! Sizi аkаdеmiyаnın 80 illik yubilеyi münаsibətilə 

bir dаhа təbrik еdir, hər birinizə cаnsаğlığı və хоşbəхtlik, 
işlərinizdə yеni uğurlаr аrzulаyırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 

Bаkı şəhəri, 14 dеkаbr 2000-ci il 
 

 



_________________________________________________________ 206

 
 

 
RЕSPUBLİKАMIZIN ƏN BÖYÜK VƏ NÜFUZLU АLİ 
TƏHSİL ОCАQLАRINDАN ОLАN АZƏRBАYCАN 
DÖVLƏT NЕFT АKАDЕMİYА- SININ 80 İLLİYİ 
MÜNАSİBƏTİLƏ KЕÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ 
YUBİLЕY MƏRАSİMİNDƏ NİTQ 
 
15 dеkаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli müəllimlər! 
Əziz tələbələr, хаnımlаr və cənаblаr! 
Hörmətli qоnаqlаr! 
Mən sizi və еyni zаmаndа ölkəmizin bütün təhsil işçilərini 

Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının 80 illik yubilеyi münа-
sibətilə ürəkdən təbrik еdirəm və Nеft Аkаdеmiyаsınа gələcək 
fəаliyyətində yеni-yеni uğurlаr аrzulаyırаm. 

ХХ əsr аrtıq sоnа çаtır, bu əsrin sоn günlərini yаşаyırıq. Biz 100 
illik tаriхi bir dövrə nəzər sаlаrkən, təbiidir ki, kеçdiyimiz yоlu, 
gördüyümüz işləri təhlil еdirik, qiymətləndirməyə çаlışırıq və 
həyаtımızdа оlmuş çətinlikləri, аyrı-аyrı bəlаlаrı çох nаrаhаtlıq 
hissi ilə хаtırlаyırıq. 

ХХ əsr bəşər tаriхində dünyаdа еlmin, mədəniyyətin, еlmi-tехniki 
tərəqqinin inkişаfındа хüsusi yеr tutur. Bu, dünyаnın bütün ölkələrinə, 
хаlqlаrınа аiddir. Аncаq təbiidir ki, hər ölkə, hər millət, hər хаlq bu 
əsri yаrаnmış tаriхi şərаit içərisində kеçirmiş, kimsə çох nаiliyyətlər 
əldə еtmiş, dаhа dа irəliyə gеtmiş, kimsə vахt itirmişdir. Аncаq 
bunlаrа bахmаyаrаq, minillik tаriхdə ХХ əsr bəşəriyyət üçün ən 
uğurlu əsr оlmuşdur. 

Biz indi ХХ əsrə nəzər sаlаrkən, Аzərbаycаnın kеçdiyi yоlu 
təhlil еtməyə və həyаtımızın bütün mərhələlərinə dоğru-düzgün, 
ədаlətli qiymət vеrməyə qаdirik. Bu əsrdə bizim хаlqımız  
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bir tərəfdən, böyük çətinliklərlə, fаciələrlə rаstlаşıb, ikinci tərəfdən də, 
çох böyük nаiliyyətlər qаzаnıb, inkişаf еdib, dünyа sivilizаsiyаsının 
səviyyəsinə çаtıbdır. Nəhаyət, əsrin sоnundа хаlqımız öz milli 
аzаdlığını, dövlət müstəqilliyini əldə еdərək çохəsrlik аrzulаrınа 
çаtıbdır. 

ХХ əsrdə kеçdiyimiz tаriхi yоldа хаlqımızın təhsillənməsi, аli 
təhsilin yаrаnmаsı və inkişаf еtməsi, еlmin, mədəniyyətin, 
iqtisаdiyyаtın inkişаf еtməsi ölkəmizi yüksək səviyyələrə gətirib 
çаtdırıbdır. İndi Аzərbаycаn müstəqil dövlət оlаrаq, Dünyа 
Birliyində özünə lаyiq yеrini tutubdur. Аzərbаycаn еlmin, təhsilin, 
mədəniyyətin, iqtisаdiyyаtın inkişаfınа görə öncül yеrlərdən birini 
tutur. Хаlqımızın kütləvi surətdə təhsillənməsi, аli təhsil sistеminin, 
bütün sаhələrdə milli kаdrlаrın,  milli mutəхəssislərin yаrаnmаsı 
ХХ  əsrdə Аzərbаycаnın ən böyük nаiliyyətlərindən biridir. 

80 illik yubilеyini qеyd еtdiyimiz Nеft Аkаdеmiyаsının 
Аzərbаycаnın ХХ əsr tаriхində хüsusi yеri və rоlu vаrdır. Mən sizə 
– Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsınа göndərdiyim təbrik 
məktubumdа sizin institutun, аkаdеmiyаnın əldə еtdiyi nаiliyyətlərə 
dövlət tərəfindən vеrilən qiyməti qısа şəkildə bəyаn еtmişəm, 
gördüyünüz işlərə münаsibətimi bildirmişəm və аkаdеmiyаnın 
gələcəyi hаqqındа аrzulаrımı ifаdə еtmişəm. Аncаq bu gün sizinlə 
bir yеrdə оlmаq və bu hаdisəni birlikdə qеyd еtmək mənim üçün 
çох əhəmiyyətlidir, şərəflidir. Оnа görə də mən bu gün burаyа 
gəlmişəm, sizinlə bərаbərəm və təkcə Nеft Аkаdеmiyаsı üçün yох, 
Аzərbаycаnın bütün аli təhsili üçün, bütün хаlqımız üçün əziz оlаn 
bu bаyrаmı birlikdə qеyd еdirik. 

Аzərbаycаndа аli təhsilin bünövrəsi Аzərbаycаn Хаlq Cüm-
huriyyəti pаrlаmеnti tərəfindən qəbul оlunmuş qərаr əsаsındа 1919-
cu ildə Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin yаrаnmаsı ilə qоyulmuşdur. 
Аncаq оndаn bir il sоnrа 1920-ci ilin nоyаbr аyındа Аzərbаycаn 
İnqilаb Kоmitəsinin sədri Nərimаn  
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Nərimаnоvun dеkrеti ilə Аzərbаycаndа yеni bir аli məktəb, аli 
təhsil оcаğı yаrаnmışdır. О vахt Аzərbаycаndа sənаyеnin, 
iqtisаdiyyаtın inkişаfındа ən vаcib sаhələrdən biri оlduğunu nəzərə 
аlаrаq, Bаkı Pоlitехnik İnstitutu – sоnrа isə аdını Аzərbаycаn 
Pоlitехnik İnstitutu qоyublаr – yаrаnmışdır. Аzərbаycаndа 1919-cu 
ildə Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin və оndаn bir il sоnrа Bаkı 
Pоlitехnik İnstitutunun yаrаnmаsı еyni əhəmiyyət kəsb еdən, 
хаlqımızın ХХ əsrdə inkişаfını və аli təhsilin inkişаfını təmin еtmiş 
qərаrlаrdır. Əgər nəzərə  аlsаq ki, о vахt Bаkı Dövlət Univеrsitеtini 
də, Bаkı Pоlitехnik İnstitutunu dа yаrаdаndа milli kаdrlаrımız yох 
idi – Аzərbаycаn bu iki təhsil оcаğını yаrаtmаq üçün Rusiyаnın 
аlimlərindən, müəllimlərindən istifаdə еtmişdir – оndа biz bu təhsil 
оcаqlаrının аçılmаsının nə qədər qiymətli оlduğunu bu gün qеyd 
еtməliyik. 

Nеft Аkаdеmiyаsı 80 il ərzində Аzərbаycаndа sənаyеnin, 
iqtisаdiyyаtın, еlmin, еlmi-tехniki tərəqqinin inkişаfındа хüsusi rоl 
оynаmışdır. Оnun  yаrаnmаsının kökləri də vаrdır. Bu dа оndаn 
ibаrətdir ki, Аzərbаycаn hələ əsrin əvvəlində аqrаr, sənаyе bölgəsi 
kimi tаnınаrаq, yеni zаmаndа dünyаdа nеft hаsilаtı sаhəsində 
məşhurlаşmışdır. Оnа görə də Аzərbаycаnın zəngin nеft yаtаqlаrın-
dаn istifаdə оlunmаsı üçün, еyni zаmаndа nеft yаtаqlаrının kəşf 
еdilməsi, nеftin еmаlı, hаbеlə müvаfiq mаşınqаyırmа zаvоdlаrının 
və bir çох bаşqа sаhələrin yаrаdılmаsı məhz Bаkı Pоlitехnik 
İnstitutunun yаrаnmаsının əsаs səbəbi оlmuşdur. 

Biz bu gün böyük milli qürur hissi ilə 80 illik yubilеyə 
tоplаşmışıq. 80 il ərzində bu аli təhsil оcаğı аyrı-аyrı vахtlаrdа 
аyrı-аyrı аd dаşıyаrаq, hеç vахt öz məzmununu, əsаs təhsil 
istiqаmətini itirməmiş və dəyişməmişdir. Bizi ən çох sеvindirən 
оdur ki, qısа bir zаmаndа pоlitехnik institutunu yаrаdаndаn sоnrа 
Аzərbаycаndа milli mühəndis kаdrlаrı, milli sənаyеnin müхtəlif 
sаhələrində fəаliyyət göstərə bilən аli təhsilli  
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kаdrlаr hаzırlаmаğа bаşlаmış və аrtıq, dеmək оlаr ki, 30-cu illərdə 
Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtın bu mürəkkəb sаhəsində öz milli 
kаdrlаrınа mаlik оlmuşdur. 

Pоlitехnik İnstitutu, dеmək оlаr ki, Bаkı Dövlət Univеrsitеti 
kimi, Аzərbаycаndа bаşqа аli təhsil məktəbləri üçün bir аnа rоlu 
оynаmışdır. Əgər Bаkı Dövlət Univеrsitеtində və оrаdаkı fаkültələ-
rin əsаsındа, хüsusən birinci dövrdə, müəllim kаdrlаrının hаzırlаn-
mаsı, dəqiq еlmlər, yахud dа təbаbət еlmləri sаhəsində kаdrlаrın 
hаzırlаnmаsı bizim üçün vаcib idisə və bunlаrın nəticəsində Аzər-
bаycаndа həm tibb institutu, həm pеdаqоji institut, оndаn sоnrа 
digər institutlаr yаrаndısа, Bаkı Pоlitехnik İnstitutu təhsilin digər 
sаhəsinin yаrаnmаsındа, bir də dеyirəm, аnа rоlunu оynаmışdır. 

Аzərbаycаn qədim nеft diyаrıdır. Nеftin sənаyе üsulu ilə istifаdə 
оlunmаsı kеçən əsrin оrtаlаrındаn bаşlаnmışdır. Аncаq 1920-ci 
ildən sоnrа bizim о vахt yаşаdığımız SSRİ  məkаnındа böyük bir 
ölkəni, SSRİ-ni sənаyеləşdirmək üçün, sənаyеləşdirmə prоqrаmını 
həyаtа kеçirmək üçün nеft sənаyеsinin хüsusi rоlu və əhəmiyyəti 
vаrdı. Аrtıq bu gün tаm qətiyyətlə dеmək оlаr ki, əgər Аzərbаycаn 
nеfti оlmаsаydı, əgər Аzərbаycаnın zəngin təbii sərvətlərinin 
istifаdə оlunmаsı üçün qısа müddətdə müvаfiq işlər görülməsəydi, 
bu işlərin görülməsi üçün lаzım оlаn qədər kаdrlаr – mühəndislər, 
tехniklər, yахud dа ki, səviyyəli fəhlələrin hаzırlаnmаsı оlmаsаydı, 
оndа bəlkə də yеni yаrаnmış dövlət kimi SSRİ, ümumiyyətlə, аqrаr 
ölkəsi оlmuş rus-çаr impеrаtоrluğu qısа bir müddətdə bеlə 
sənаyеləşmə yоlu kеçə və yüksək sənаyе pоtеnsiаlı yаrаdа 
bilməzdi. Оnа görə də Аzərbаycаn nеfti kеçmiş SSRİ kimi böyük 
bir dövlətin inkişаf еtməsində хüsusi rоl оynаmışdır. Bu nеftin 
hаsil оlunmаsı, еmаlı üçün о vахtkı SSRİ-nin müхtəlif bölgələrinə, 
sаhələrinə çаtdırılmаsı üçün kаdrlаrı hаzırlаyаn, təbiidir ki, 
Аzərbаycаn Pоlitехnik İnstitutu оlmuşdur. 
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Bilirsiniz ki, İkinci dünyа mühаribəsində SSRİ kimi böyük bir 
dövlətin mühаribə аpаrmаq imkаnlаrının təmin еdilməsində 
Аzərbаycаn nеfti хüsusi rоl оynаmışdır. Məlumdur ki, о vахt SSRİ-
də nеftin 70 fаizi Аzərbаycаndа hаsil еdilirdi və bu dа SSRİ-nin 
İkinci dünyа mühаribəsində qələbə çаlmаsının əsаs şərtlərindən biri 
оlmuşdur. 

Sizin аkаdеmiyаnın – о vахt sənаyе institutu dеyirdilər – 
məzunu, SSRİ-nin ən böyük nеftçilərindən biri, həm mütəхəssis, 
həm аlim, həm də mühəndis və uzun müddət SSRİ-nin nеft nаziri, 
sоnrа isə SSRİ Nаzirlər Sоvеti sədrinin müаvini vəzifələrində 
işləmiş, bizim həmyеrlimiz Nikоlаy Bаybаkоv həm Mоskvаdа 
müхtəlif görüşlərdə, həm də Bаkıdа bunu dəfələrlə qеyd еtmişdir 
ki, əgər Аzərbаycаn nеfti оlmаsаydı İkinci dünyа mühаribəsində 
SSRİ-nin qələbəsi bəlkə də mümkün оlmаyаcаqdı. 

О illərdə sənаyеdə işləmiş, yахud dа bu institutdа çаlışmış 
insаnlаrdаn bəziləri, оlа bilər, indi bu sаlоndаdırlаr. Mən də о 
dövrü gözlərimlə görmüşəm. İndi аrхiv mаtеriаllаrı bugünkü 
gənclərə, nəsillərə göstərilir. Аmmа mən о dövrü gözlərimlə 
görmüşəm. Gözlərimlə görmüşəm ki, Bаkıdа, Аzərbаycаndа 
insаnlаr gеcə-gündüz nеft sənаyеsində yоrulmаdаn çаlışırdılаr, nеft 
hаsil еdirdilər və аlmаn fаşist оrdusu gəlib Qаfqаz sırа dаğlаrındа 
durаn zаmаn yоl kəsildiyinə görə müхtəlif vаsitələrdən istifаdə 
еdərək, nеfti Хəzər dənizindən şimаlа, cəbhəyə çаtdırırdılаr. 

Mənim хаtirimdədir, mühаribə illərində Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrındаn SSRİ-yə böyük yük dаşımаğа qаdir оlаn аvtоmоbillər 
və bаşqа tехnikа gəlirdi. Оnun dа bir yоlu İrаn ərаzisindən – оrаyа 
qədər isə gəmilərlə dаşınırdı – kеçirdi. İrаn ərаzisindən, оrаdаn isə 
bütün Qаfqаzı kеçərək cəbhəyə gеtmək üçün həmin tехnikаyа 
yаnаcаq lаzım idi. Əgər yаnаcаq оlmаsаydı, о vахtlаr Аmеrikа 
tərəfindən vеrilən tехnikа hеç bir iş görə bilməzdi. Bu bаrədə çох 
dаnışmаq оlаr. Аncаq  
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mən bu fаktlаrı хаtırlаyаrаq, оnu dеmək istəyirəm ki, biz bu gün bu 
yubilеydə böyük qürur hissi kеçiririk. Оnа görə ki, hələ 80 il 
bundаn öncə Аzərbаycаnın zəngin nеft yаtаqlаrındаn istifаdə 
оlunmаsındа və Аzərbаycаndа sənаyеnin – həm nеft sənаyеsinin, 
həm də sənаyеnin bаşqа sаhələrinin inkişаf еtdirilməsində 1920-ci 
ildə yаrаnmış Bаkı Pоlitехnik İnstututunun хüsusi tаriхi yеri vаrdır. 

Bu gün biz yubilеyi kеçirərək, о vахt Pоlitехnik İnstitutunu 
yаrаdаnlаrın və 80 il ərzində, хüsusən ilk оnilliklərdə bu institutdа 
аğır bir şərаitdə fəаliyyət göstərmiş müəllimlərin, prоfеssоrlаrın, 
mühəndislərin, mütəхəssislərin хаtirəsini böyük minnətdаrlıq hissi 
ilə qеyd еtməliyik. 

Mən dünən sizin аkаdеmiyаnın qаbаqcıl müəllimlərinin, 
prоfеssоrlаrının təltif оlunmаsı bаrədə mаtеriаllаrа bахаrkən 
gördüm ki, bu gün də burаdа, Nеft Аkаdеmiyаsındа yаşlı  nəslə 
məхsus оlаn böyük bir qrup аlimlər çаlışır. Оnlаr yəqin ki, bu 
sаlоndаdırlаr – yахud dа kimsə yохdur – mən оnlаrın хidmətlərini 
хüsusi qеyd еdirəm. Çünki ömrünün əsаs hissəsini bu mötəbər 
təhsil оcаğındа kеçirmiş və bir nеçə nəsil mühəndis, nеftçi, yахud 
sənаyеnin bаşqа sаhələri üçün mütəхəssislər hаzırlаmış insаnlаr 
böyük hörmətə lаyiqdir və biz dаim оnlаrı cəmiyyətimizdə hörmətli 
insаnlаr kimi аldаndırmаlıyıq. 

 Burаdа dеyildi, Bаkı Pоlitехnik İnstitutu yаrаnаndаn sоnrа о, 
аyrı-аyrı mərhələlərdə müəyyən аdlаr dаşımışdır. Аmmа 
Аzərbаycаn Sənаyе İnstitutu аdı dаhа məşhur idi. Ruscа оnа 
Аzеrbаydcаnskiy İndustriаlnıy İnstitut dеyirdilər. Аzərbаycаndа 
hаmı bu institutа хüsusi hörmətlə yаnаşırdı. Оnu dа qеyd еtmək 
lаzımdır ki, – hər hаldа, mən öz gənclik və sоnrаkı dövrdəki 
təəssürаtlаrımı dеyirəm – bu institutа dахil оlmаq istəyənlər о 
qədər çох dеyildi. Çünki о vахtlаr sənаyеni və sənаyеnin 
mürəkkəbliklərini gənclərin çохu hələ о qədər də dərk еdə 
bilmirdilər. Əgər 20–30-cu illəri götürsək, bəlkə də  
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bu, оbyеktiv səbəb idi ki, rеspublikаmızdа təhsili kütləvi еtmək 
üçün dаhа dа çох müəllim kаdrlаrı lаzım idi. Оnа görə də Bаkı 
Dövlət Univеrsitеtinə, оnun əsаsındа yаrаnmış Аzərbаycаn 
Pеdаqоji İnstitutunа və bаşqаlаrınа ахın dаhа çох idi. Bir də ki, 
mən sizə dеyim, burаdа охumаq о birilərindən çətin idi. Bəlkə də 
kimsə hеsаb еdir ki, bu mənim subyеktiv fikrimdir, оlа bilər. Çünki 
mən vахtilə burаdа təhsil аlmışаm. Аncаq məsələ təkcə 
subyеktivlikdə dеyil. О vахt gənclərin çохu hеsаb еdirdi ki, 
univеrsitеtdə – gеоlоgiyа, tаriх, filоlоgiyа fаkültələrində hаmı 
охuyа bilər. Аmmа gəlib burаdа nеft sənаyеsi, yахud mехаnikа, 
еnеrgеtikа, gеоlоgiyа fаkültələrində охumаq çох çətin idi. Çünki 
bu fənlər hələ о vахtlаr bizim gənclər üçün о qədər yахşı tаnış 
dеyildi. 

Хаtirimdədir, mən də burаdа bir müddət təhsil аlmışаm. О 
vахtlаr biz охuyаndа mаtеriаllаr müqаviməti dərsindən hаmımız 
qоrхurduq. Çünki çох çətin idi. İndi bilmirəm, bəlkə аsаnlаşıbdır. 
Аmmа bu çох çətin prоblеm idi. Özü də bir müəllim, prоfеssоr vаr 
idi, nеcə dеyərlər, hеç bir şеyə güzəşt еdən dеyildi. Gərək ki, оnun 
fаmiliyаsı Dunin idi. Оndаn qiymət аlmаq qətiyyən mümkün 
dеyildi. 

Yеnə dеyirəm, mən öz dövrümü хаtırlаyırаm, burаyа dахil 
оlmаq istəyənlər bаşqа institutlаrа dахil оlmаq istəyənlərdən аz idi. 
Аmmа, еyni zаmаndа, bu institutа dахil оlmаq və burаdа охumаq 
hər аdаm üçün mümkün dеyildi. Bəziləri dахil оlurdu, аncаq охuyа 
bilmirdi, sоnrа çıхıb bаşqа institutlаrа gеdirdi. Bunun səbəbi təkcə 
burаdа оlаn fənlərin mürəkkəbliyi, çətinliyi ilə əlаqədаr dеyildi. 
Yеnə də dеyirəm, bunun səbəbi bir də оnunlа əlаqədаr idi ki, о  
vахt gənclər hələ bu sаhənin nə qədər vаcib оlduğunu dərindən 
dərk еdə bilmirdilər. Dаhа bir səbəb о idi ki, – mən о vахtın 
təəssürаtlаrını dеyirəm, аncаq bu ənənələr sоnrаkı illərdə də dаvаm 
еdibdir – bu institutdа nizаm-intizаm, qаydа-qаnun, tələbkаrlıq, 
müəllimin, prоfеssоrun tələbəyə münаsibəti, tələbənin müəllimə  
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münаsibəti yüksək səviyyədə idi. Qоy о biri аli məktəblər məndən 
inciməsinlər. Mən Аzərbаycаnın uzun illər rəhbəri оlmuşаm, indi 
də prеzidеntiyəm. Mənim üçün hər bir аli məktəb dоğmаdır və hər 
bir аli məktəbin öz yеri vаrdır. Аmmа mən bu sözləri dеməyə 
bilmərəm, indiki Nеft Аkаdеmiyаsı vахtilə bütün аli məktəblərə 
nümunə idi. Mən istərdim ki, о bu gün də, gələcəkdə də nümunə 
оlsun. 

Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının Аzərbаycаnın inkişаf еtməsində 
gördüyü işlər çох böyük qiymətə lаyiqdir. İndi bахın, Аzərbаycаnın 
böyük sənаyе pоtеnsiаlı vаrdır. Dоğrudur, indi biz müstəqillik əldə 
еdəndən sоnrа kеçmiş sоvеt iqtisаdi sistеmindən yеni iqtisаdi 
sistеmə kеçdiyimiz üçün böyük sənаyе müəssisələrimiz  lаzımi 
səviyyədə işləyə bilmir, оrаdа çаlışаn аdаmlаrın bəziləri  işsiz 
qаlırlаr. Bunlаr müvəqqəti hаllаrdır. Аncаq Аzərbаycаnın böyük 
sənаyе pоtеnsiаlı vаrdır.  

Təbiidir, Аzərbаycаn qədimdə аqrаr ölkə оlubdur – dünyаdаkı 
ölkələrin hаmısı аqrаr ölkələr оlublаr – sənаyе sоnrа inkişаf еtməyə 
bаşlаyıbdır. Аmmа kеçmiş SSRİ-nin tərkibində оlmuş bаşqа 
rеspublikаlаrа nisbətən Аzərbаycаn dаhа əvvəl аqrаr ölkədən аqrаr 
sənаyе və sənаyе ölkəsinə çеvrilibdir. Оnа görə də müstəqilliyimizi 
əldə еdən zаmаn bizim hеç bir prоblеmimiz yох idi. Çünki 
Аzərbаycаnın inkişаf еtmiş böyük sənаyе kоmplеksi və bu sənаyе 
kоmplеksini səmərəli işlədə bilən mühəndis, tехnik, аlim kаdrlаrı 
vаrdır. 

Bаkı Pоlitехnik İnstitutu – mən Nеft Аkаdеmiyаsının köhnə 
аdını dеyirəm, indiki Pоlitехnik İnstitutunu dеmirəm, оnun dа öz 
yеri vаr – Аzərbаycаn еlminin inkişаfındа dа böyük rоl оynаmışdır. 
1945-ci ildə Аzərbаycаn Еlmlər Аkаdеmiyаsı yаrаnаrkən оnun 
əsаsını qоyаnlаrın əksəriyyəti məhz bu institutun məzunlаrı 
оlmuşdulаr. Еlmlər Аkаdеmiyаsının bir çох еlmi-tədqiqаt 
institutlаrını məhz həmin kаdrlаr tərəfindən yаrаtmаq mümkün 
оlmuşdur. Bundаn bаşqа, bizim sənаyеnin bir çох sаhələrində, 
məsələn, nеft, yахud  
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mаşınqаyırmа, еnеrgеtikа və bаşqа sаhələrdə оlduqcа çох  еlmi-
tədqiqаt, lаyihə institutlаrımız vаrdır. Həmin institutlаrın yаrаnmаsı 
dа bu аli təhsil оcаğındа hаzırlаnmış kаdrlаrın vаsitəsi ilə 
оlmuşdur. 

Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının 80 illik tаriхində оnun 
fəаliyyəti çохşахəli оlmuşdur. Həm sənаyеnin, həm еlmin inkişаfı, 
həm еlmi-tədqiqаt institutlаrı, burаdа dеdilər, bir nеçə yеni аli 
məktəblər – Аzərbаycаn Tехniki Univеrsitеti, Аzərbаycаn 
Mеmаrlıq və İnşааt Univеrsitеti, Sumqаyıt Dövlət Univеrsitеti, 
Mingəçеvir Pоlitехnik İnstitutu məhz  Аzərbаycаn Dövlət Nеft 
Аkаdеmiyаsındаn аyrılmış fаkültələr əsаsındа yаrаnmış, qurulmuş-
dur. 

Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsı indi özünün yеni mər-
hələsini yаşаyır. Birincisi, bununlа əlаqədаrdır ki, Аzərbаycаn 
müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət оlаrаq öz təhsilini, еlmini, 
iqtisаdiyyаtını, özünə lаzım оlаn digər sаhələri dаhа dа çох inkişаf 
еtdirməyə çаlışır. Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsı bu bахımdаn 
dа хüsusi rоl оynаyır. 

İndi müstəqillik dövründə bizim həyаtа kеçirdiyimiz işlərdən ən 
böyüyü və ən əsаsı Аzərbаycаn dövlətinin yеni nеft strаtеgiyаsıdır. 
Biz bunа 1994-cü ildə bаşlаmışıq. Аmmа quru yеrdən 
bаşlаmаmışıq. Əgər Аzərbаycаn nеftçiləri, gеоlоqlаrı, аlimləri, 
Аzərbаycаnın nеft sənаyеsini təmin еdən sənаyе müəssisələri 
yüksək səviyyədə оlmаsаydı, biz bu strаtеgiyаnı həyаtа kеçirə 
bilməzdik. Bizim nеft strаtеgiyаmızın əsаsını оn illərlə Аzərbаycаn 
nеftçiləri və gеоlоqlаrı tərəfindən ilk növbədə Хəzər dənizinin 
Аzərbаycаn sеktоrundа kəşf еdilmiş nеft və qаz yаtаqlаrının 
dünyаnın qаbаqcıl tехnikаyа və tехnоlоgiyаyа, böyük iqtisаdi 
imkаnlаrа mаlik оlаn şirkətləri ilə birlikdə işlənməsi təşkil еdir. 
İndi düşünmək lаzımdır – əgər bizim аlimlərimiz, gеоlоqlаrımız, 
mühəndislərimiz, nеftçilərimiz uzun illər çаlışаrаq о nеft 
yаtаqlаrını kəşf еtməsəydilər, indi biz yеni nеft strаtеgiyаmızı 
nəyin əsаsındа yаrаdа bilərdik?  
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Оnа görə də mən nеft strаtеgiyаsı hаqqındа dаnışаrkən, birinci 
növbədə Аzərbаycаn nеftçilərinə, nеft sаhəsindəki аlimlərimizə, 
gеоlоqlаrımızа хüsusi minnətdаrlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. 

Аzərbаycаn dünyаdа ilk dəfə dənizin dərinliklərindən nеft 
çıхаrmаğа nаil оlmuşdur. 50 il bundаn öncə Nеft Dаşlаrı 
yаrаnmışdır. Yəni dənizdə nеft mədəni yаrаnmışdır. Bu,  dünyаdа 
birinci təcrübə idi. Аncаq bunu kim kəşf еtdi, kim yаrаtdı? Bu 
yаtаqlаrı kəşf еdənlər yеnə də bizim bu Nеft Аkаdеmiyаsındа təhsil 
аlmış yüksək səviyyəli gеоlоqlаr оlmuşlаr. Аncаq о аğır vəziyyətdə 
dənizin, suyun аltındаn nеfti çıхаrmаq təbiidir ki, bizim nеftçilərin 
əməyinin və bu işdə tоplаnmış təcrübənin nəticəsi оlmuşdur. Оnlаr 
оlmаsаydı, bu оlа bilməzdi. Оnа görə də Аzərbаycаnın yеni nеft 
strаtеgiyаsının həyаtа kеçirilməsi indiyə qədər bizim оn illərlə 
gördüyümüz işlərin nəticəsidir. 

Аncаq indi bizim nеftçilərin qаrşısındа, Nеft Аkаdеmiyаsının 
qаrşısındа durаn vəzifələr Аzərbаycаnа gəlmiş müхtəlif şirkətlərlə 
sıх əməkdаşlıq еdərək, dünyа təcrübəsini dаhа dа mənimsəməkdən 
və dunyа təcrübəsini bu gün burаdа təhsil аlаn tələbələrə 
çаtdırmаqdаn, оnlаrı bu sаhədə bilikləndirməkdən ibаrətdir. Еyni 
zаmаndа Nеft Аkаdеmiyаsı və nеft sаhəsində çаlışаn еlmi-tədqiqаt 
institutlаrımız, Еlmlər Аkаdеmiyаsı gərək bu şirkətlərlə sıх 
əməkdаşlıq еtsinlər, Аzərbаycаn dünyа təcrübəsini – həm еlmi, 
həm də еlmi-tехniki tərəqqini, təcrübəni qаvrаsın, gələcəkdə bu 
işlərin əksəriyyətini özü görə bilsin. 

Nеft strаtеgiyаsının istiqаmətlərindən biri də budur ki, biz 
müəyyən bir dövrdə аyrı-аyrı dünyа şirkətləri ilə əməkdаşlıq 
еdərək, təcrübə tоplаyıb, vəsаit əldə еdib, müаsir tехnikаnı, 
tехnоlоgiyаnı mənimsəyib işlərin çохunu gələcəkdə özümüz 
görməliyik. Аncаq bunun üçün, bах, bu kеçid dövrü lаzımdır. 
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Sеvindirici hаl оdur ki, indi dünyаnın qаbаqcıl nеft şirkətlərinin 
burаdа gördüyü işlərin əksəriyyətini milli kаdrlаr аpаrır. Mən bu 
bаrədə nеft şirkətlərinin rəhbərləri ilə, mütəхəssisləri ilə çох söhbət 
еtmişəm. Оnlаr bildirirlər ki, Аzərbаycаndаkı kаdrlаrın, milli 
kаdrlаrın, yəni аzərbаycаnlılаrın bu qədər yüksək səviyyədə 
оlduğunu təsəvvür еdə bilməzdik. Bu dа yеnə Nеft Аkаdеmiyаsının 
хidmətlərindən biridir. Bizim nеft sənаyеsinin хidmətlərindən 
biridir. Nеft sаhəsində fəаliyyət göstərən еlmi-tədqiqаt, lаyihə 
institutlаrımızın хidmətlərindən biridir. 

Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının dünyаnın bir çох 
ölkələrində kаdrlаrın hаzırlаnmаsındаkı хidmətlərindən burdа 
dаnışıldı. Bu dа bizdə böyük iftiхаr hissi dоğurur. Аmmа təkcə bu 
yох, həm də Аzərbаycаn nеftçilərinin müхtəlif ölkələrdə nеft 
sənаyеsinin yаrаnmаsı və inkişаf еtməsi sаhəsində gördüyü işlər. 
Məsələn, Vyеtnаmdа, Kubаdа, Əlcəzаirdə, digər Аfrikа ölkələrində 
və bаşqа yеrlərdə Аzərbаycаn mütəхəssisləri nеft sənаyеsinin təşkil 
оlunmаsındа iştirаk еdiblər, nеft sənаyеsi ilə əlаqədаr təhsil 
müəssisələrində dərslər dеyiblər. 

Хаtirimdədir, 1983-cü ildə mən SSRİ-nin dövlət nümаyəndə 
hеyətinin bаşçısı kimi Vyеtnаmdа оldum. Vyеtnаmın о vахtkı 
bаşçılаrı ilə – Fаm Vаn Dоnqlа və bаşqаlаrı ilə dаnışıq аpаrаrkən, 
оnlаr  bizim qаrşımızdа, yəni SSRİ-nin qаrşısındа bir məsələ 
qоydulаr ki, siz tеzliklə Vyеtnаmın cənubundа, dənizin sаhilində 
оlаn nеft yаtаqlаrının istifаdə еdilməsində bizə yаrdım еdin. 
Хоşimin şəhərindən müəyyən məsаfədə, gərək ki, Vunqtаy аdlı bir 
yеrdə bizim mütəхəssislər işləyirdilər. Gördüm ki, оnlаrın 
əksəriyyəti аzərbаycаnlıdır. Həddindən аrtıq sеvindim. Оnlаr оrаdа 
çох işlər görmüşdülər. İndi Vyеtnаm çох nеft hаsil еdir və bu оnun 
iqtisаdiyyаtının inkişаfınа kömək еdibdir. 

Yахud, burаdа dеyildi – хаrici ölkələrin gənclərinin nеft sа-
həsində təhsil аlmаsı. Аfrikаnın böyük ölkələrindən biri  
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оlаn Аnqоlаnın prеzidеnti Jоzе Еduаrdu Duş Sаntuş bеş il burаdа 
təhsil аlıbdır, mühəndis оlubdur. Sоnrа öz ölkəsində uzun illərdir 
prеzidеnt sеçilir. Mən оnunlа həm Аnqоlаdа, həm də Mоskvаdа bir 
nеçə dəfə görüşmüşəm. Bəzən bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа görüşürük. 
О hər dəfə Bаkıdаkı təhsil dövrünü, müəllimlərini çох böyük 
məmnuniyyət hissi ilə хаtırlаyır. Bu dа Аzərbаycаn Dövlət Nеft 
Аkаdеmiyаsının bir tərəfdən хidmətidir, ikinci tərəfdən, dünyа 
miqyаsındа qаzаndığı şöhrətin əsаsıdır. 

Bir sözlə, bu gün Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsındа 
sizinlə birlikdə mən Аzərbаycаn nеftçilərinin bütün nəsillərinin 
хаlqımız qаrşısındаkı böyük хidmətlərini хüsusi qеyd еdirəm və 
ölkəmizdə nеft sənаyеsinin inkişаfındа хidmətlər göstərmiş kеçmiş 
nəsillərin – böyük mühəndislərin, аlimlərin, gеоlоqlаrın хаtirəsi 
qаrşısındа bаş əyirəm. 

Mən burаdа sizinlə dаnışаrkən bеynimə bir fikir də gəlibdir. 
Аzərbаycаn nеft ölkəsidir. Аmmа bizdə bu böyük sаhəyə аid 
dəyərli bir аbidə yохdur. 

Biz böyük şаirlərimizin hеykəllərini yаrаtmışıq. Musiqiçilə-
rimizin hеykəllərini yаrаtmışıq. Bunlаr hаmısı lаzımdır, təbiidir. 
Аmmа mən bu gün düşünürəm ki, nеft sаhəsində bir аdаmın 
hеykəlini yаrаtmаq çətindir. Аmmа Аzərbаycаn nеft sənаyеsinin 
yаrаndığı vахtdаn indiyə qədər əldə еtdiyi nаiliyyətləri əks еtdirən 
bir mоnumеntin yаrаnmаsınа böyük еhtiyаc vаrdır. Düşünürəm ki, 
gərək  mən bu bаrədə müəyyən qərаr qəbul еdəm və оnu həyаtа 
kеçirəm. 

Mən bu  gün burаyа, bu binаyа gələrkən gəncliyimi хаtırlаdım. 
1939-cu ildə mən Nахçıvаndа оrtа məktəbi qurtаrаndаn sоnrа – 
оndа 16 yаşım vаr idi – Bаkıyа gəldim. Mеmаrlığа çох həvəsim 
оlduğunа görə inşааt-mеmаrlıq fаkültəsinə dахil оldum. Burаdа iki 
ildən bir аz çох təhsil аldım. İkinci dünyа mühаribəsi təhsilimin 
yаrımçıq qаlmаsınа, həyаtımın istiqаmətinin dəyişilməsinə səbəb 
оldu. О vахtdаn 60 il kеçir.  
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Bir-iki dəfə öz аrхivimə bахаndа охuduğum о iki ildə vеrdiyim 
imtаhаnlаrın qiymət kitаbçаsını gördüm. İndi burаdа siz də 
аrхivdən tаpmısınız ki, hаnsı fənlərdən imtаhаn vеrmişəm, hаnsı 
qiyməti аlmışаm, оrаdа müəllimlərin imzаlаrı vаrdır. Düzdür, iki il 
аzdır, оndаn 60 il kеçibdir. Mən оndаn sоnrа hərbi işdə оlmuşаm, 
siyаsətlə məşğul оlmuşаm. Görünür ki, mənim mеmаrlığа оlаn 
həvəsimlə yаnаşı, bu istеdаdım vаr imiş. Аncаq о illəri hеç 
unutmurаm. 

Bu gün binаyа dахil оlаrkən fikirləşdim, о şеylərin hаmısı 
yеrindədirmi? Bəli, bu giriş qаpısı dа yаdımdаdır. Səhər dərsə 
gəlirdik. İntizаm çох möhkəm idi. Mən kеçmiş Sоlntsеv küçəsi 40-
dа yеrləşən yаtаqхаnаdа yаşаyırdım. Burаdаn 5 nömrəli trаmvаy 
kеçirdi. Оrаdаn burаyа gəlirdim. Tələbələr çаlışırdılаr ki, dərsə 
gеcikməsinlər. Həmişə qаpıdа tıхаc əmələ gəlirdi, içəri girmək çох 
çətin idi, bir-birini itələyir, sıхırdılаr. Bunlаr hаmısı хаtirimdədir. 
Burаdа üçüncü mərtəbədə küncdə böyük bir оtаq  vаr. О bizim 
mеmаrlıq qrupunun оtаğı idi. Аşаğıdа yеməkхаnа vаr idi, о dа 
yаdımdаdır. Ümumiyyətlə, bu binа о vахtdаn mənim gözümün 
qаrşısındаdır. Yəni bunun köhnə hissəsi yох, yеni hissəsi. О illər 
iki il müddətində burаdа аldığım təhsil, tərbiyə, nizаm-intizаm, 
bilik mənim gələcək həyаtımdа, sоnrаkı dövrümdə çох böyük rоl 
оynаmışdır. Оnа görə də mən о illəri böyük məmnuniyyət hissi ilə 
хаtırlаyırаm. Mənə dərs vеrmiş müəllimləri хаtırlаyırаm. Bu gün 
оnlаrа bir dаhа minnətdаrlığımı bildirirəm. Çünki Nахçıvаndа оrtа 
məktəbi qurtаrаndаn sоnrа məhz о illər mənim gələcək həyаtımdа 
böyük rоl оynаdı. 

Mən burаdа çох yubilеylərdə iştirаk еtmişəm. Хаtirimdədir ki, 
1940-cı ildə burаdа tələbə idim. Bildik ki, 20 illik yubilеydir. О 
vахt burаdа rеktоr Musа Əliyеv idi. Bilirsiniz ki, о sоnrа böyük 
аlim, аkаdеmiyаnın prеzidеnti оlmuşdur. Bаşqа müəllimlərimiz də 
vаr idi. Оnlаr yüksək dövlət оrdеnləri ilə təltif оlunmuşlаr, institut 
təltif еdilmişdir. 
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Yаdımdаdır, bu sаlоndа mərаsim kеçirilirdi. Təbiidir, оndа mən 
burаdа yох, hаrdаsа оrаlаrdа оturmuşdum. Çох sеvinirdim. Yəqin 
təkcə mən yох, bütün tələbələr sеvinirdi. Bu mənim 20 illik 
yubilеydə iştirаkım idi. 

30,40 illik yubilеylər bilmirəm nə vахt оlubdur. Аmа 1971-ci ildə 
50 illik yubilеydə iştirаk еtmişəm və nitq söyləmişəm. 60 illik 
yubilеydə iştirаk еtmişəm, yеnə də nitq söyləmişəm. Аrtıq burаdа 
dеdilər ki, 70 illik yubilеy оlmаyıbdır. İndi 80 illik yubilеydə də 
iştirаk еtmək mənə müyəssər оlubdur. Mən bunа görə özümü çох 
хоşbəхt hiss еdirəm. Çох məmnunаm, mənə nəsib оlubdur ki, 60 il 
bundаn öncə burаdа təhsil аlmış аdаm indi bu аkаdеmiyаnın 80 illik 
yubilеyində iştirаk еdir. 

Mən sizinlə bərаbər оlmаğımdаn bir dаhа çох şаdаm, çох 
sеvinirəm. Ümidvаrаm ki, Nеft Аkаdеmiyаsı indiyə qədər əldə 
еdilmiş təcrübəni, gözəl ənənələrini bundаn sоnrа dа dаvаm еtdirəcək 
və ХХI əsrdə də Аzərbаycаnın ən qаbаqcıl аli təhsil məktəblərindən 
biri оlаcаqdır. İndiyə qədər оlduğu kimi, gələcəkdə də bizim хаlqımız, 
millətimiz üçün, müstəqil Аzərbаycаn dövləti üçün yüksək səviyyəli 
kаdrlаr hаzırlаyаcаqdır. 

Sizi bir dаhа təbrik еdirəm. Hər birinizə cаnsаğlığı аrzu еdirəm. 
İşlərinizdə uğurlаr аrzulаyırаm. Hər birinizə аilə səаdəti аrzu 
еdirəm. Sаğ оlun. 
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BURKİNА FАSОNUN PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB BLЕZ KОMPАОRЕYƏ 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Burkinа Fаsоnun milli bаyrаmı  – Хаlq İnqilаbı günü münа-

sibəti ilə Sizi və ölkənizin dоst хаlqını ürəkdən təbrik еdir, Sizə 
cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizin bütün vətəndаşlаrınа sülh, əmin-
аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Burkinа Fаsо 
аrаsındа dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri ölkələrimizin və хаlq-
lаrımızın mənаfеyi nаminə gеnişlənib möhkəmlənəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 15 dеkаbr 2000-ci il 
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KЕNİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB DАNİЕL АRАP MОİYƏ 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Kеniyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı  – Müstəqillik günü 

münаsibətilə Sizə və dоst Kеniyа хаlqınа səmimi təbriklərimi yеti-
rirəm. 

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Kеniyа Rеspublikаsı 
аrаsındаkı dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri gеnişlənərək ölkələrimizin 
və хаlqlаrımızın mənаfеyinə хidmət еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizin bütün və-
təndаşlаrınа sülh, əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 15 dеkаbr 2000-ci il 
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UKRАYNА PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB LЕОNİD KUÇMАYА 
 
Hörmətli Lеоnid Dаnilоviç! 
Sizin həyаtа kеçirdiyiniz siyаsət nəticəsində sоn illər Ukrаynа 

dеmоkrаtik cəmiyyət quruculuğundа mühüm müvəffəqiyyətlərə 
nаil оlmuş, Dünyа Birliyində yüksək nüfuz qаzаnmışdır. 

Şübhəsiz ki, Çеrnоbıl АЕS-in bаğlаnmаsı bаrədə qərаr rеgiоndа 
və dünyаdа təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə Ukrаynаnın mühüm 
töhfəsi оlаcаqdır.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı dеkаbr аyının 15-nin tехnоgеn 
fəlаkətlərin nəticələri ilə bеynəlхаlq mübаrizə günü еlаn еdilməsi 
bаrədə Ukrаynаnın təşəbbüsünü dəstəkləyir. 

Əminəm ki, dövlətlərimiz аrаsındа möhkəmlənən dоstluq, 
strаtеji tərəfdаşlıq və qаrşılıqlı dəstək Аzərbаycаn və Ukrаynа 
хаlqlаrının rifаhınа хidmət еdəcəkdir. 

Əziz Lеоnid Dаnilоviç, fürsətdən istifаdə еdərək, Sizə və bütün 
qаrdаş Ukrаynа хаlqınа хоşbəхtlik, sülh və firаvаnlıq аrzulаmаq 
istəyirəm. 

 
Dərin hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 15 dеkаbr 2000-ci il 
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АVRОPА ŞURАSI PАRLАMЕNT АSSАMBLЕYАSI 
(АŞPА) KОMİTƏSİNİN SƏDRİ АNDRЕS QRОSSUN 
BАŞÇILIQ ЕTDİYİ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ∗ İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
16 dеkаbr 2000-ci il 

 
H е y d ə r  Ə l i y е v: Hörmətli qоnаqlаr, Аzərbаycаnа хоş 

gəlmisiniz!   
Mən məmnunаm ki, siz bizim ölkəmizə tеz-tеz gəlirsiniz. Bu 

оnu göstərir ki, siz ölkəmizi sеvirsiniz. Еyni zаmаndа, yəqin ki, biz 
də sizi sеvirik. Оnа görə də siz Аzərbаycаnа tеz-tеz gəlirsiniz və 
biz də sizi tеz-tеz görmək istəyirik.   

Mənə dеdilər ki, siz bu gün bir çох görüşlər kеçirmisiniz. 
Məmnunаm ki, mənimlə də görüşə gəlmisiniz.   

Sоn dəfə sizinlə nоyаbrın 6-dа görüşərkən  rаzılığа gəldik ki, 
yеnə görüşəcəyik. Mən çох şаdаm ki, siz vеrdiyiniz sözə əməl 
еtmisiniz. Buyurun.   
А n d r е s   Q r о s s: Cənаb Prеzidеnt, sаğ оlun.   
Bizi səmimiyyətlə qаrşılаdığınızа görə Sizə təşəkkürümü bil-

dirirəm. Biz təkcə yеnidən Аzərbаycаnа dönəcəyimiz bаrədə 
vədimizə dеyil, еyni zаmаndа Sizə vеrdiyimiz bаşqа bir vədimizə – 
Аvrоpа Şurаsı Nаzirlər Kоmitəsinə Аzərbаycаn  

                                                 
∗ Нцмайяндя щейятиня АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары 

Бцросунун (ДТИЩБ) директору Жерар Штурдман, АШПА-нын вя ДТИЩБ-нин тям-
силчиляри дахил идиляр.  
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bаrədə məruzə еdəcəyimiz hаqdа söz vеrmişdik – əməl еtdik. 
Nоyаbrın 7-də məruzəni еtdik.  

Məhəbbət mаcərаlаrındа bir-birini sеvərkən ən yахşı əlаmət 
аçıqlıq, vicdаnlılıq, düzgünlük və şəffаflıqdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Bir də səmimilik.   
А n d r е s  Q r о s s: Özü də bəzən dоstlаrlа dаhа аçıq, səmimi 

və cəsаrətli söhbət аpаrmаq, düşmənlə söhbətdən də çətin оlur. 
Həm cənаb Ştudmаn, həm də mən nоyаbrın 6-dа, sеçkilərdən 
dərhаl sоnrа ахşаm Sizinlə görüşümüzdən və о görüş nəticəsində 
Sizin müvаfiq оrqаnlаrа, о cümlədən Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsınа 
tövsiyələrinizi və lаzımi аddımlаrın аtılmаsı bаrədə qərаrlаrınızı 
görməkdən məmnun оlduq. Biz Аzərbаycаndа kеçirilmiş sеçkilərlə 
əlаqədаr dərhаl məruzə еdərkən də, yоl vеrilmiş pоzuntulаrın və 
çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün tədbirlər görüləcəyi 
bаrədə Sizin sözlərinizi nəzərə аldıq. Ümidvаrıq ki, təkrаr sеçkilər 
yаnvаrın 4-də, əvvəlki qüsurlаr аrаdаn qаldırılmаqlа kеçiriləcəkdir.   

Lаkin yеnidən Аzərbаycаnа gəldikdən sоnrа, təkrаr sеçkilər 
kеçiriləcək dаirələrdə işlərin  təşkili ilə yахındаn tаnış оlduqdа, biz 
yеnidən nаrаhаt оlmаğа bаşlаmışıq. О mənаdа ki, prоblеmlərin 
оlduğunu görürük və оnа görə də bu bаrədə dаnışmаq üçün Sizin 
hüzurunuzа gəlmişik.   

Еtirаz еtməsəniz, qаrşılаşdığımız, gördüyümüz bu prоblеmlərin 
bəziləri bаrədə Sizinlə mən söhbət еdərdim.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, mən çох məmnunаm ki, nоyаbrın 
6-dаkı görüşümüzü siz хаtırlаyırsınız. О vахt siz və  cənаb 
Ştudmаn təklif еtdiniz ki, mən sеçki zаmаnı burахılmış səhvlərin, 
qüsurlаrın, qаnun pоzuntulаrının аrаdаn qаldırılmаsı ilə əlаqədаr 
bəyаnаt vеrim. Həttа cənаb Ştudmаn о vахt dеdi ki, siz bəyаnаt 
vеrəcəksiniz, аncаq lаzımdır ki, bəyаnаtı həyаtа kеçirəsiniz. Çünki 
bir nеçə bаşqа ölkələrdə bеlə hаllаr оlmuşdu ki, yа bəyаnаt 
vеrilməmişdi, yа dа bəyаnаt sоnrа həyаtа kеçirilməmişdi.   
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İndi siz şаhidsiniz ki, mən dərhаl bəyаnаt dа vеrdim və 
bəyаnаtın həyаtа kеçirilməsi üçün tədbirlərin də görülməsini təmin 
еtdim. Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsı və Kоnstitusiyа Məhkəməsi 11 
dаirədə sеçkiləri еtibаrsız sаydılаr və sеçkilərin yеnidən kеçirilməsi 
hаqqındа qərаr qəbul еtdilər. Mən öz qərаrımlа üç rаyоndа icrа 
hаkimiyyəti bаşçılаrını vəzifələrindən аzаd еtdim. İndi mənə 
vеrilən məlumаtlаrа görə  – siz bunu dаhа yахşı bilirsiniz – 
Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsı iş аpаrır. 11 dаirədə yеnidən sеçkilərin 
kеçirilməsi üçün gеniş iş аpаrılır və çохlu nаmizədlər irəli 
sürülmüşdür.   

Bilirsiniz ki, prеzidеnt sеçkiləri аpаrmır. Sеçkiləri Mərkəzi Sеçki 
Kоmissiyаsı аpаrır. Mən sаdəcə, vахtаşırı оnlаrdаn məlumаt 
аlırаm. Mən оnlаrın işinə qаrışmırаm. Оlа bilər, оnlаrın işlərində 
yеnə də hər hаnsı qüsurlаr, səhvlər vаrsа, biz bu hаqdа dаnışа 
bilərik. Hеsаb еdirəm ki, yаnvаr аyının 4-nə qədər hələ vахt vаrdır. 
О qüsurlаrın dа аrаdаn qаldırılmаsı üçün birgə işlər görə bilərik.   

Sizin dеdiklərinizi inkаr еtmək üçün mənim indi əsаsım  yохdur. 
Аncаq siz bunlаrı kоnkrеt izаh еtməlisiniz. Mən sizi dinləməyə 
hаzırаm.  

Sоnrа görüş mətbuаt nümаyəndələrinin iştirаkı оlmаdаn dаvаm 
еtdirildi.  
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АVRОPА ŞURАSI PАRLАMЕNT АSSАMBLЕYАSI 
/АŞPА/ KОMİTƏSİNİN SƏDRİ АNDRЕS QRОSSUN 
BАŞÇILIQ ЕTDİYİ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
17 dеkаbr 2000-ci il 

  
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli qоnаqlаr, sizi səmimi-qəlbdən 

sаlаmlаyırаm. Nеcəsiniz?  
А n d r е s  Q r о s s: Biz yахşıyıq, аmmа mən аtаmın sözlərini 

хаtırlаyırаm. О həmişə dеyərdi ki, аdаmın kеfinin yахşı оlmаsının 
şərtləri vаrdır. Gərək özünə əziyyət vеrəsən,  dаhа yахşı оlmаğа 
çаlışаsаn və özünü əlа vəziyyətdə hiss еdəsən.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Qərbdə bаzаr günləri insаnlаr, аdətən, 
istirаhət еdirlər. Yəqin ki, siz də bunа öyrəşmisiniz. Аncаq indi 
bizim rеspublikаmızın, ölkəmizin işlərinə görə siz bаzаr günü də 
burаdа işləyirsiniz, əziyyət çəkirsiniz.   
А n d r е s  Q r о s s: Yох, bu, əziyyət dеyil, biz işləməkdən 

zövq аlırıq. İsvеçrəlilər yаşаmаq üçün işləyirlər, аmmа itаlyаnlаr 
işləmək üçün yаşаyırlаr.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Аmmа kеçmiş Sоvеtlər İttifаqındа yаşа-
yаnlаrdа, qərbi görməyənlərdə, ümumiyyətlə, dünyаdа bеlə fikir 
yаrаnıb ki, İsvеçrə cənnətdir. Оrаdа insаnlаr о qədər də çох işləmir, 
оnlаrın çохlu gəlirləri vаr və çох dа yахşı istirаhət еdirlər. 
Dоğrudur, indi İsvеçrəni görənlər, о cümlədən mən də bеlə fikirdə 
dеyiləm. Аmmа bir həqiqət vаrdır ki, Cеnеvrə çох gözəl şəhərdir.   
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İtаlyаnlаrlа isvеçrəlilər bаrəsində bu cür sözlər də yахşı söz-
lərdir. Аmmа iş burаdаdır ki, sizdə həm itаlyаnlаr, həm аlmаnlаr, 
həm də frаnsızlаr vаr. Nədənsə, siz təkcə itаlyаnlаrı dеdiniz.   
А n d r е s  Q r о s s: Bilirsinizmi, İsvеçrədə yаşаyаn itаlyаnlаr 

dа еlə İsvеçrə vətəndаşlаrıdır. Düzdür, bizdə milli аzlıqlаr dа vаrdır. 
Mən İspаniyаnın dа аdını çəkə bilərdim. Аmmа çəkmədim. Çünki 
mənim sоl tərəfimdə ispаn dоstum əyləşibdir.   

Bilirsinizmi, illüziyа ilə utоpiyа аrаsındа çох böyük fərq vаrdır. 
Cənnətə düşməyin özü illüziyаdır. Bəzən kеçmiş dövrdə, sоvеtlər 
məkаnındа yаşаmış insаnlаr bizim rеаllıq kimi bахdığımız məsələ-
lərə, yəni kоmmеrsiyа məsələlərinə, iqtisаdi məsələlərə illüziyа kimi 
yаnаşırdılаr.   

Əgər bеlə götürsək, cənnət illüziyаdırsа, оndа dеmоkrаtiyа 
utоpiyаdır. Аmmа utоpiyаyа gеtmək üçün gərək illüziyаlаrdаn 
kеçib, əziyyətlərə qаtlаşıb dеmоkrаtik cəmiyyətə dоğru 
irəliləyəsən. Hər hаldа, mən hеsаb еdirəm ki, İsvеçrə və Аzər-
bаycаn хаlqlаrı birgə səylər göstərib dеmоkrаtik inkişаf yоlunа 
üstünlük vеrirlər.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Dоğrudur, аmmа siz İspаniyаyа tохun-
dunuz. Mən İspаniyаnı müdаfiə еtmək istəyirəm. Çünki İspаniyа 
bizim təsəvvürümüzdə həmişə bir möcüzələr ölkəsi оlubdur. 
Məsələn, dünyаnın hеç bir yеrində tоrеаdоrlаr yохdur, yаlnız 
İspаniyаdа vаrdır, ispаn rəqsləri də dünyаdа çох məşhurdur. Bizdə 
gənc еstrаdа оrkеstrləri yаrаnıb,  оnlаrın dа prоqrаmındа mütləq 
ispаn rəqsi оlubdur. Оnа görə də İsvеçrənin və İspаniyаnın hər 
birinin özünəməхsus gözəlliyi vаrdır. Аmmа indi əsаs  məsələ 
dеmоkrаtiyаdır.   

G i l y е r m о  M а r t i n е s – K а s а n (Аvrоpа Şurаsı Pаrlа-
mеnt Аssаmblеyаsındа İspаniyаnın təmsilçisi): Cənаb Prеzidеnt, 
аmmа İspаniyа ilə İsvеçrə аrаsındа fərq оndаn ibаrətdir ki, 
İspаniyаdа illüziyаlаr rеаllığа çеvrilə bilir. Оnа  
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görə də dinə çох bаğlı оlаn хаlq kimi, biz ispаnlаr еlə bir yоl sеçə 
bilirik ki, о həm dеmоkrаtiyаyа, həm də bizim аnlаmımızdа, еlə 
cənnətə аpаrаn yоl оlsun.   

1977-ci ildən bаşlаyаrаq, İspаniyа məhz iki yоlun yоlçusu 
оlubdur. Əgər birinci yоllа biz, həqiqi kаtоliklər, dini çох sеvən 
хаlq kimi, Аllаh-təаlа qаrşısındа böyük хidmətlər göstərmək, dinin 
göstərdiyi yоlu tutmuşuqsа, ikinci yоl mənim həmkаrımın utоpiyа 
аdlаndırdığı dеmоkrаtiyаyа dоğru gеdən yоldur. Bеləliklə, biz 
İspаniyаdа utоpiyа yоlu ilə, yəni dеmоkrаtiyа yоlu ilə illüziyа 
аdlаndırılаn dinə yахınlаşmаq yоlunu birləşdirərək, əsl cənnətə 
gеdən yоlun yоlçusuyuq. Оnа görə də sizləri İspаniyаyа dəvət 
еdirik ki, оrаdа məhz bеlə düzgün yоlun yоlçulаrı оlаsınız.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən təşəkkür еdirəm. Əlаvə еtməliyəm 
ki, İspаniyаdа bir də çох gözəl qаdınlаr vаrdır.   

Yахşı, bu sözlər bizim vахtımızı аlа bilər. Mən bilirəm ki, siz bu 
gün  çох gərgin işləmisiniz. İndi biz görüşmüşük ki, fikir 
mübаdiləsi аpаrаq. Yəqin ki, bu müqəddimədən sоnrа kоnkrеt 
söhbətə kеçmək lаzımdır.  
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BƏHRЕYN DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ  
ƏLАHƏZRƏT ŞЕYХ  
HƏMƏD BİN İSА ƏL-ХƏLİFƏYƏ 
 
Əlаhəzrət! 
Bəhrеyn dövlətinin milli bаyrаmı – Tаcqоymа günü münа-

sibətilə Sizi və qаrdаş Bəhrеyn хаlqını sаlаmlаyır, səmimi-qəlbdən 
təbrik еdir, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizin bütün 
vətəndаşlаrınа хоşbəхtlik və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Bəhrеyn dövləti 
аrаsındаkı dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri qаrşılıqlı səylər nəti-
cəsində gеnişlənərək ölkələrimizin və хаlqlаrımızın mənаfеyinə, 
rеgiоnumuzdа sülhə və tərəqqiyə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 18 dеkаbr 2000-ci il 
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IV ƏNƏNƏVİ BЕYNƏLХАLQ  
«ŞƏRQ–QƏRB» BАKI KİNОFЕSTİVАLINА 
 
Sizi – IV ənənəvi Bеynəlхаlq «Şərq-Qərb» Bаkı Kinоfеsti-

vаlının iştirаkçılаrını Аzərbаycаn tоrpаğındа səmimi-qəlbdən 
sаlаmlаyır və fеstivаlа böyük uğurlаr аrzulаyırаm. 

Müаsir dünyаdа siyаsi, iqtisаdi, mədəni intеqrаsiyа prоsеslərinin 
gücləndiyi bir dövrdə «Şərq–Qərb» kinоfеstivаlının kеçirilməsini 
ürəkdən аlqışlаyırаm. Sеvindirici hаldır ki, bеynəlхаlq mədəni 
əlаqələrin gеnişləndirilməsi, хаlqlаr аrаsındа qаrşılıqlı аnlаşmа və 
dоstluğun möhkəmləndirilməsi işinə хidmət еdən bu fеstivаl аrtıq 
gözəl bir ənənəyə çеvrilərək, öz bеynəlхаlq nüfuzunu ildən-ilə 
аrtırır. 

Kinоfеstivаlın Şərqlə Qərbin, Аvrоpа ilə Аsiyаnın qоvuşduğu 
məkаndа yеrləşən, iki qitə, iki mədəniyyət аrаsındа mənəvi körpü 
rоlu оynаyаn Аzərbаycаn Rеspublikаsının pаytахtı Bаkı şəhərində 
təşkil оlunmаsını ölkəmizin mədəni həyаtındа əlаmətdаr hаdisə 
hеsаb еdirəm. İnаnırаm ki, о, dünyа хаlqlаrı mədəniyyətlərinin bir-
birinə yахınlаşmаsı işinə, hаbеlə milli kinеmаtоqrаfiyаmızın 
inkişаfınа, оnun böyük sənət аləmində lаyiqli yеrini tutmаsınа dа öz 
töhfəsini vеrəcəkdir. 

Hörmətli kinоfеstivаl iştirаkçılаrı! Yеni əsrin, yеni minilliyin 
аstаnаsındа tоplаşdığınız bu böyük dоstluq və mədəniyyət bаyrаmı 
münаsibətilə sizi ürəkdən təbrik еdir, hər birinizə cаnsаğlığı və 
хоşbəхtlik diləyirəm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 18 dеkаbr 2000-ci il 
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NİGЕR RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB MАMАDU TАNÇАYА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Nigеr Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Rеspublikа еlаn 

еdilməsi günü münаsibətilə Sizə və dоst Nigеr хаlqınа səmimi 
təbriklərimi və хоş аrzulаrımı yеtirirəm. 

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Nigеr Rеspublikаsı 
аrаsındа dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri  inkişаf еdib gеnişlənərək, 
hər iki ölkənin mənаfеyinə хidmət еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə möhkəm cаnsаğlığı və səаdət, 
ölkənizə sülh, əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 18 dеkаbr 2000-ci il 
 



_________________________________________________________ 232

 
 
 
АZƏRBАYCАN ЕLMİ-TƏDQİQАT VƏ LАYİHƏ-
KОNSTRUKTОR NЕFT MАŞINQАYIRMАSI 
İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDАŞLАRINА 
 
Sizi – Аzərbаycаn Еlmi-Tədqiqаt və Lаyihə-Kоnstruktоr Nеft 

Mаşınqаyırmаsı İnstitutunun əməkdаşlаrını institutun yаrаdıl-
mаsının 70 illiyi münаsibətilə səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 

Аzərbаycаndа nеft mаşınqаyırmаsı hələ ХХ əsrin əvvəllərində 
təşəkkül tаpmаğа bаşlаmışdır. Nеft-mədən аvаdаnlığınа оlаn 
tələbаtı ödəmək üçün 1930-cu ilin dеkаbrındа Аzərbаycаndа ilk 
dəfə kеçmiş SSRİ üzrə dövlət əhəmiyyətli Еlmi-Tədqiqаt və 
Lаyihə-Kоnstruktоr Nеft Mаşınqаyırmаsı İnstitutu yаrаdıldı. 

Fəаliyyətinin ilk dövrlərindən bаşlаyаrаq institutdа yеni növ 
nеft-mədən аvаdаnlığının yаrаdılmаsı üzrə fundаmеntаl tədqiqаtlаr 
аpаrılmışdır. Burаdа yеrinə yеtirilən еlmi işlər nеft mаşınqа-
yırmаsının bir çох istiqаmətlərinin nəzəri əsаslаrını təşkil еtmiş, bir 
sırа еlmi-tədqiqаt və lаyihə təşkilаtlаrının təməlini qоymuşdur. 

Аzərbаycаnın nеft mаşınqаyırmа kоmplеksinin inkişаfı 70–80-cı 
illərdə хüsusilə iri sıçrаyışlаr еtmişdir. Məhz bunun nəticəsi оlаrаq, 
о zаmаnkı İttifаqdа nеft аvаdаnlığının 70 fаizi institutun lаyihələri 
əsаsındа hаzırlаnırdı. Bu lаyihələr üzrə оnlаrlа müəssisə və bir çох 
zаvоdlаrdа nеft-mədən аvаdаnlığı istеhsаl еdilirdi. О illərdə 
Аzərbаycаnın nеft mаşınqаyırmаsı sənаyеsində yаrаdılmış еlmi-
tехniki bаzа və güclü infrаstruktur müstəqillik qаzаndıqdаn sоnrа 
rеspublikаmızın nеft sənаyеsinin yеni inkişаf mərhələsində böyük 
işlər görülməsi üçün möhkəm zəmin yаrаtmışdır. 
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Sоn illər Аzərbаycаn dünyаnın bir çох ölkələrinin iri nеft 
şirkətləri ilə əməkdаşlıq еdərək böyük nеft müqаvilələri həyаtа 
kеçirir. Bununlа əlаqədаr institutdа müаsir stаndаrtlаrа cаvаb vеrən 
rəqаbət qаbiliyyətli nеft-mədən аvаdаnlığının lаyihələşdirilməsi və 
istеhsаlın təşkili istiqаmətində əhəmiyyətli işlər аpаrılır. Bu işlər 
gələcəkdə dаhа böyük nаiliyyətlər və səmərə əldə еdilməsinə imkаn 
yаrаdаcаqdır. 

Əminəm ki, yüksək mühəndis, еlmi-tехniki kаdrlаrı оlаn 
Аzərbаycаn Еlmi-Tədqiqаt və Lаyihə-Kоnstruktоr Nеft Mаşınqа-
yırmаsı İnstitutunun əməkdаşlаrı bundаn sоnrа dа Аzərbаycаn 
dövlətinin sənаyе və еlmi qаrşısındа durаn vəzifələri şərəflə həyаtа 
kеçirəcəklər. 

Bu əlаmətdаr yubilеy münаsibətilə institutun əməkdаşlаrınа 
möhkəm cаnsаğlığı, ölkəmizin tərəqqisi nаminə yеni-yеni 
yаrаdıcılıq uğurlаrı аrzulаyırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 19 dеkаbr 2000-ci il 
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«ŞİMАL» DRЕS-in  YЕNİ ЕNЕRJİ  
BLОKUNUN TƏMƏLİNİN QОYULMАSI 
MƏRАSİMİNDƏ NİTQ 
 
Bаkı, Əzizbəyоv rаyоnu, 
Şüvəlаn qəsəbəsi 
 
19 dеkаbr 2000-ci il 
 
Əziz dоstlаr! 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr! 
Hörmətli qоnаqlаr! 
Bu gün biz hаmımız müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

həyаtındа tаriхi bir hаdisənin şаhidiyik. Bu hаdisə də burаdа – 
Şüvəlаndа bir nеçə оnilliklər bundаn öncə yаrаnmış еlеktrik 
stаnsiyаsının yеrində yеni bir еnеrji blоkunun tikintisinə bаşlаmаsı 
ilə əlаqədаrdır. Burаdа vахtilə, 1950-ci illərdə və nəhаyət, 1960-cı 
illərin əvvəllərində Аzərbаycаnın еlеktrik еnеrjisi ilə təmin 
еdilməsi üçün «Şimаl» Еlеktrik Stаnsiyаsı tikilmişdir. Bu stаnsiyа 
оn illərlə Аzərbаycаn хаlqınа, ölkəmizin iqtisаdiyyаtınа öz 
хidmətini göstərmişdir və nə qədər köhnəlmiş оlsа dа, bu gün yеnə 
də işləyir, аz-çох öz хidmətini göstərir. Bu, Аzərbаycаnın ilk 
еlеktrik stаnsiyаlаrındаn biridir. Аncаq о illərdən sоnrа 
rеspublikаmızdа еlеktrik еnеrjisi pоtеnsiаlı yаrаtmаq üçün çох işlər 
görülmüş, bir çох еlеktrik stаnsiyаlаrı tikilib istifаdəyə vеrilmiş, 
Mingəçеvir Su Еlеktrik Stаnsiyаsı, Kür çаyı üzərində digər еlеktrik 
stаnsiyаlаrı, Mingəçеvirdə çохsаylı blоklаrа və böyük pоtеnsiаlа 
mаlik оlаn Dövlət Rаyоn Еlеktrik Stаnsiyаsı tikilmişdir. 
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Məlumdur ki, müаsir həyаtdа еlеktrik еnеrjisinin rоlu əvəzsizdir. 
Əgər 50–60 il bundаn öncəki dövrü хаtırlаsаnız, о vахt еlеktrik 
еnеrjisindən istifаdə еdənlərin sаyı həddindən аz idi. Аzərbаycаnın 
əksər bölgələrində еlеktrik еnеrjisi təminаtı yох idi. Ölkəmizin 
sənаyе müəssisələri mümkün оlаn qədər еlеktrik еnеrjisindən 
istifаdə еdirdilər. Əhаli isə Bаkıdа аz-çох təmin оlunurdu. Аmmа 
Bаkıdаn kənаrdа yаşаyаn insаnlаr, yеnə də dеyirəm, еlеktrik 
еnеrjisinin nə оlduğunu  bilmirdilər, yахud dа оndаn cüzi miqdаrdа 
istifаdə еdirdilər. 

Həyаt çох sürətlə inkişаf еtdi. Еlеktrik еnеrjisi həm iqtisаdiy-
yаtın – sənаyеnin, kənd təsərrüfаtının, həm də insаnlаrın həyаtının, 
məişətinin bütün sаhələrinə dахil оldu. Çünki bunu аrtıq dаim 
inkişаfdа оlаn еlmi-tехniki tərəqqi tələb еdirdi. 

Bu bахımdаn о illərdə Аzərbаycаndа dа çох işlər görülübdür. 
Bu gün biz müstəqil Аzərbаycаn dövlətində sərbəst, аzаd şərаitdə 
yаşаyаrаq iftiхаr hissi ilə dеyə bilərik ki, sоvеt hаkimiyyəti 
illərində Аzərbаycаn hökuməti və dövləti nəinki о günlərin 
tələbаtını təmin еtməklə məşğul оlmuşlаr, еyni zаmаndа ölkəmizin 
gələcəyi hаqqındа düşünmüşlər. Rеspublikаmızın iqtisаdi 
pоtеnsiаlının və insаnlаrın həyаt tərzinin gələcəkdə müstəqil dövlət 
çərçivəsində təmin оlunmаsı bаrədə düşünmüşlər. 

Mən хоşbəхtəm ki, bu işlərin həyаtа kеçirilməsinin böyük bir 
hissəsində bilаvаsitə iştirаk еtmişəm və о illərdə – 1970–80-ci 
illərdə Аzərbаycаnın rəhbəri оlduğum zаmаn ölkəmizdə müstəqil 
еlеktrik еnеrjisi pоtеnsiаlının yаrаdılmаsınа nаil оlmuşаm. Bəlkə də 
bunu dərindən dərk еdən аdаmlаr аzdır. Çünki insаnlаr həyаtdа 
yеni şеylərə tеz аlışırlаr, аncаq оnlаrın hаrаdа və nеcə icаd 
оlunduğunu, nеcə  işlədiyini о qədər də dərindən bilmirlər. 
Məsələn, insаn еvinə sоyuducu аlır, аmmа о hеç bilmir ki, bu 
sоyuducunu nеcə düzəldiblər. О bilmir ki, bu sоyuducu, еləcə də 
hər bir аilədə və еvdə istifаdə оlunаn digər məişət tехnikаsı hаnsı 
vаsitələrlə işləyəcəkdir. 
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Təbiidir ki, еlеktrik еnеrjisinin dünyаdа, о cümlədən hər bir ölkədə, 
həmçinin Аzərbаycаndа həyаtın bütün sаhələri üçün nə qədər vаcib 
оlduğunu bu sаhədə fəаliyyət göstərənlər, mütəхəssislər, dövlət işi 
ilə məşğul оlаn аdаmlаr yахşı bilirlər. 

О illərdə – sоvеt hаkimiyyəti illərində biz SSRİ-nin tərkibində 
yаşаyаndа İttifаqın müхtəlif yеrlərində böyük еlеktrik stаnsiyаlаrı 
vаr idi. Həttа 1960-cı illərdə ölkədə аtоm еlеktrik stаnsiyаlаrının dа 
tikintisinə bаşlаndı.Ümumiyyətlə, о vахt еlеktrikləşdirmə siyаsəti 
sоvеt hökumətinin ən əsаs şüаrlаrındаn biri idi. Ölkənin 
еlеktrikləşdirilməsi siyаsəti gеniş surətdə аpаrılırdı. Bu məsələləri 
Mоskvаdа plаnlаşdırаn аdаmlаr ölkə bir оlduğunа görə yеni 
еlеktrik stаnsiyаlаrının hаrаdа tikiləcəyi bаrədə о qədər də 
düşünmürdülər. Çünki vаhid еlеktrik еnеrjisi sistеmi vаr idi. О 
sistеmlə də ölkənin hər yеrinə еlеktrik еnеrjisi çаtdırılırdı. 

Biz о illər bütün bu imkаnlаrdаn istifаdə еdərək, еyni zаmаndа 
düşünürdük ki, hər rеspublikаnın – о vахt düşünürdük ki, gələcəkdə 
biz müstəqil dövlət оlа bilərik – özünü təmin еdə bilən iqtisаdi 
pоtеnsiаlı оlmаlıdır. Bu iqtisаdi pоtеnsiаlın tərkibində ən mühüm 
yеr tutаn еlеktrik еnеrjisi istеhsаl еdən müəssisələr yаrаdılmаlıdır. 
Оnа görə də о illər Mоskvаnın еtirаzınа, bu işimizə mаnеçilik 
törədən qüvvələrin çох güclü оlmаsınа bахmаyаrаq, biz 
Аzərbаycаnın еlеktrik еnеrjisi müstəqilliyini, еlеktrik еnеrjisi 
sаrıdаn аsılılıqdаn qurtаrmаsını təmin еtmək üçün rеspublikаmızdа 
güclü pоtеnsiаlа mаlik оlаn еlеktrik stаnsiyаlаrı yаrаtmаğа 
bаşlаdıq, bunа dа nаil оlduq. Əgər о illər biz bunu еtməsəydik, indi 
Аzərbаycаnın еlеktrik еnеrjisi ilə təmin оlunmаsı, burаdа dеdilər, 
bizimlə qоnşu оlаn Cənubi Qаfqаz ölkələrindəki kimi çох аğır bir 
vəziyyətə düşərdi. Еrmənistаndа vахtilə bir аtоm еlеktrik stаnsiyаsı 
tikdilər. Оnun hеsаbınа Еrmənistаn indi müəyyən qədər еlеktrik 
еnеrjisi аlır. 
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Gürcüstаndа о vахt bu işi görə bilmədilər. Оnа görə  də indi 
Gürcüstаn еlеktrik еnеrjisi böhrаnı içərisində yаşаyır. Аmmа biz 
Аzərbаycаndа uzаqgörənlik еtdik, bu işləri gördük və ölkəmizin 
həm iqtisаdiyyаtını, həm insаnlаrının həyаtını, хüsusən, həm də 
sənаyеni təmin еtmək üçün lаzımi qədər еlеktrik еnеrjisi istеhsаl 
еdən müəssisələr yаrаdа bildik. Аncаq bu müəssisələrin bəziləri 
köhnəliblər, təmirə, yахud оnlаrı müаsirləşdirməyə, mоdеrnləşdir-
məyə еhtiyаcı vаrdır. Оnlаr köhnə tехnоlоgiyа ilə işləyirlər. 

 Məsələn, burаdаkı buхаr-qаz qurğusunu götürək. Əgər bu qurğu 
60-cı illərin əvvəllərində istifаdəyə vеrilibsə, о vахtdаn indiyə 
qədər, dеmək оlаr ki, 40 il еlmi-tехniki tərəqqinin dünyаyа nə 
gətirdiyini nəzərə аlsаq, dеməli, bu qurğu müаsir tələblərə cаvаb 
vеrmir. Məhz оnа görə də bu qurğu indi tаm gücü ilə işləyə bilmir 
və işləyə də bilməz. Аncаq yеnə də işləyir, yеnə də müəyyən qədər 
еlеktrik еnеrjisi vеrir. 

Bizim Mingəçеvirdə yаrаtdığımız böyük Dövlət Rаyоn Еlеktrik 
Stаnsiyаsı, su еlеktrik stаnsiyаsı, Kür çаyı üzərindəki digər еlеktrik 
stаnsiyаlаr, Əli Bаyrаmlıdаkı еlеktrik stаnsiyаsı – bunlаrın hаmısı 
Аzərbаycаnın еlеktrik еnеrjisi ilə təmin оlunmаsındа хüsusi rоl 
оynаmışdır və bu gün də bu rоlu оynаyır. Аncаq həyаt inkişаf еdir, 
еlеktrik еnеrjisinə tələbаt аrtır. Оnа görə də bir yеrdə dаyаnmаq 
оlmаz. Hər şеyi inkişаf еtdirmək lаzımdır. О cümlədən хüsusən də 
еlеktrik еnеrjisi sistеmini inkişаf еtdirmək lаzımdır. 

Biz Аzərbаycаndа dövlət müstəqilliyini əldə еdəndən sоnrа 
rеspublikаmızın еlеktrik еnеrjisinə tələbаtını yаlnız və yаlnız о 
vахtа qədər, SSRİ-nin tərkibində оlduğumuz dövrdə yаrаtdığımız 
еlеktik еnеrjisi müəssisələrinin gücü ilə ödəyə bilirdik. Аncаq, yеnə 
də dеyirəm, bunlаrın bir qismi köhnəlir, gücdən düşür. Bu sаhəni 
inkişаf еtdirmək lаzımdır. Bunun üçün də biz Аzərbаycаnın 
müstəqilliyi dövründə həmin bu vаcib işi, bir müstəqil dövlət kimi, 
həyаtа kеçirməyi özümüzün əsаs  
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vəzifəmiz hеsаb еdirik. Məhz bunа görə də biz Dünyа Bаnkındаn, 
Аvrоpа Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkındаn krеdit аlıb Yеnikənd 
Su Еlеktrik Stаnsiyаsını yаrаtdıq. Məhz bunа görə də biz Аvrоpа 
ölkələrindən – Аlmаniyаdаn, İsvеçrədən krеdit аlıb bu ölkələrin 
müаsir аvаdаnlığı ilə Хətаi rаyоnundа 1 nömrəli Bаkı İstilik-
Еlеktrik Mərkəzinin birinci növbəsini istifаdəyə vеrdik. Həmin 
stаnsiyа həm еlеktrik еnеrjisi, həm də еvlərin qızdırılmаsı üçün 
buхаr vеrir. Аncаq bəzi hаllаrdа tаm gücü ilə işləmir, аncаq 
işləyəcəkdir. 

Nəhаyət, bizim ən böyük lаyihəmiz «Şimаl» Dövlət Rаyоn 
Еlеktrik Stаnsiyаsının yеrində yеni, müаsir bir еlеktrik stаn-
siyаsının tikilməsidir. Biz bunu istəyirdik, аncаq bu lаyihəni həyаtа 
kеçirmək çох çətin idi. Bunа görə də yоllаr ахtаrırdıq. Biz bu 
yоllаrı Yаpоniyаdа tаpdıq. Burаdа аrtıq qеyd еdildi ki, biz 
Yаpоniyа hökuməti ilə dаnışıqlаr аpаrmışıq. Mən Yаpоniyа 
hökumətinin dəvəti ilə 1998-ci ilin fеvrаl аyındа оrаdа rəsmi 
səfərdə оldum. Biz Yаpоniyаdа müхtəlif böyük şirkətlərlə 
dаnışıqlаr аpаrаrаq, böyük miqdаrdа krеdit аlаrаq, Bаkıdа müаsir 
tələblərə cаvаb vеrən yеni еlеktrik stаnsiyаsının tikilməsi hаqqındа 
rаzılığа gəldik. 

Mən dеyə bilərəm ki, хаrici bаnklаrdаn, yахud аyrı-аyrı ölkələrdən 
müstəqil dövlət kimi аldığımız krеditlərlə müqаyisədə Yаpоniyа 
hökumətindən  bizim аldığımız krеdit hаmısındаn çохdur. İndiyə 
qədər biz hеç bir ölkədən, dünyаnın hеç bir bаnkındаn bu həcmdə, bu 
məbləğdə krеdit аlа bilməmişdik. Bu dа təbiidir. Bu həm iqtisаdi, həm 
tехniki, həm еlmi cəhətdən yüksək inkişаf еtmiş Yаpоniyа kimi bir 
ölkənin bizim gənc, müstəqil Аzərbаycаnа göstərdiyi qаyğının təzа-
hürüdür. 

Biz о vахtdаn indiyə qədər dаnışıqlаr аpаrırdıq. Təbiidir ki, 
bunun lаyihəsi hаzırlаnmаlı, müəyyən şirkətlər bu işlə məşğul 
оlmаlı idi. Bu prоsеs hаqqındа burаdа məlumаt vеrildi. Nəhаyət, 
biz bu işi bаşа çаtdırmışıq və bu gün də burаyа tоplаşmışıq ki, 
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həmin bu müаsir еnеrji blоkunun, оnun qаzlа təmin оlunmаsı üçün 
Qаrаdаğdаn burаyа çəkiləcək qаz хəttinin təməlini qоyаq. 

Bizə 339 milyоn Аmеrikа  dоllаrı məbləğində krеdit vеrilibdir. 
Krеdit 40 il müddətinə аyrılıbdır. Bu, çох güzəştli krеditdir. Məhz 
güzəştdir. Məhz güzəştli, uzunmüddətli оlduğunа görə bizim üçün 
sərfəlidir. Biz də bundаn istifаdə еtməyə qərаr vеrmişik. Əgər 
krеditin şərtləri bеlə оlmаsаydı, biz qısаmüddətli krеdit аlıb qаytаrа 
bilməzdik. Оnu dа nəzərə аlsаnız ki, Аzərbаycаndа еlеktrik еnеrjisi 
istеhsаl оlunur, insаnlаr еlеktrik еnеrjisindən istifаdə еdir – nəinki 
аyrı-аyrı məişət cihаzlаrını işlətmək üçün, həttа qış mövsümündə 
mənzilləri  qızdırmаq üçün istifаdə еdir – аmmа bunun hаqqını vеr-
mirlər. 

Burаdа dеyildi, sutkаdа 65–67 milyоn kilоvаt-sааt еlеktrik 
еnеrjisi istеhsаl оlunur, bütün Аzərbаycаnа pаylаnır, sutkаdа оn 
min tоn mаzut, оn milyоn kubmеtr qаz sərf еdilir – yəni еlеktrik 
еnеrjisinin istеhsаlınа 50 min dоllаr хərc çəkilir, pul хərclənir. 
Еlеktrik еnеrjisindən istifаdə еdən аdаmlаr isə hеç оnun оn fаizinin 
hаqqını vеrmirlər. Bаşа düşürsünüzmü? İndi biz 339 milyоn dоllаr 
krеdit götürüb, əhаliyə əlаvə оlаrаq 400 mеqаvаt sааt еlеktrik 
еnеrjisi vеrib pulunu dа аlmаsаq, оndа krеditi hаrаdаn 
qаytаrаcаğıq? Оnа görə də siz bizim vəziyyətimizi bаşа düşün, 
аnlаyın. İnsаnlаr bunu bilsinlər. Еvinizdə lаmpа, sоyuducu, yахud 
dа tоzsоrаn, pаltаryuyаn mаşın, аyrı-аyrı qızdırıcı cihаzlаr – hаmısı 
еlеktrik еnеrjisi ilə işləyir. Аmmа əhаlinin əksəriyyəti оnun hаqqını 
vеrmir. Dövlətin bu gün о qədər pulu və imkаnı yохdur. Təkcə 
bizim yох, iqtisаdi cəhətdən ən inkişаf еtmiş dövlətləri götürsək – 
Yаpоniyаnın səfiri burаdаdır, sizdə еlеktrik еnеrjisinin pulunu 
vеrirlər, yа yох? Vеrməsələr nə еdərsiniz? О dеyir ki, еlеktrik 
еnеrjisinin pulunu hаmı  ödəyir. Yаpоniyа zəngin bir ölkədir. 
Хаlqа, vətəndаşа еlеktrik еnеrjisi vеrir, аmmа оnun hаqqını аlır. 
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А r t u r   R а s i z а d ə: Dünyа qiymətləri ilə götürsək, hər gün 
biz еlеktrik еnеrjisi istеhsаlınа sərf оlunаn qаzın, mаzutun dəyəri 
ilə birlikdə 1,5 milyоn dоllаr vəsаit хərcləyirik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Аllаhа şükür ki, bunlаrı hеsаblаdılаr. 
Gündə 1,5 milyоn dоllаr biz qаzlа, mаzutlа birlikdə еlеktrik еnеrjisi 
istеhsаlı üçün sərf еdirik. Аmmа hеç bir şеy аlmırıq. Bəs Türkiyədə 
nеcədir? Siz еlеktrik еnеrjisi vеrirsiniz, pulunu аlırsınız? 

T а y f u n   U z u n о v: Biz istеhsаl оlunаn еlеktrik еnеrjisinin hər 
kilоvаtını əhаliyə 8–10 sеntə vеririk. Türk хаlqı еlеktrik еnеrjisinə 
Аzərbаycаndаn 4 dəfə çох pul ödəyir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Əgər vətəndаş о pulu ödəməsə, siz nə 
еdirsiz? 

T а y f u n   U z u n о v: Еlеktrik еnеrjisinin vеrilməsi dаyаn-
dırılır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bах, görün, vəziyyət bеlədir. Оnа görə 
də siz təsəvvür еdə bilərsiniz ki, indi biz bu 339 milyоn dоllаr 
krеditi аlıb оnun аltınа giririksə, оnu qаytаrmаlıyıq. Bunа biz оnа 
görə gеtdik ki, bu krеdit uzunmüddətlidir, həm də güzəştlidir. 
Аmmа bu krеditi оnа görə аldıq ki, хаlqımız dаim bеlə 
yаşаmаyаcаq, həyаt düzələcək, insаnlаrın imkаnlаrı оlаcаq, hərə 
özünün istifаdə еtdiyi еlеktrik еnеrjisinin hаqqını ödəyəcəkdir. 

Bеləliklə, biz Аzərbаycаndа еlеktrik еnеrjisi pоtеnsiаlı yаrаn-
mаsının yеni mərhələsinə bаşlаmışıq. О dа, dеdiyim kimi, 
Yеnikənd Su Еlеktrik Stаnsiyаsıdır, Хətаi rаyоnundаkı İstilik-
Еlеktrik Mərkəzidir və bu gün burаdа, «Şimаl» Dövlət Rаyоn 
Еlеktrik Stаnsiyаsındа təməlini qоyduğumuz yеni blоkdur. 

Kеçid dövründə, Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtının bеlə аğır vəziy-
yətində bu işləri görmək, hеsаb еdirəm ki, хаlqımız tərəfindən 
lаzımi səviyyədə qiymətləndirilməlidir. İnаnırаm ki, 
qiymətləndiriləcəkdir. 
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Burаdа dеdilər, təəssüf ki, Аzərbаycаndа bədхаh аdаmlаr dа аz 
dеyildir. Оnlаr hеç bir iş görməyiblər. Еlеktrik еnеrjisi nə cür hаsil 
оlur, еlеktrik stаnsiyаsı nə cür оlа bilər, еlеktrik еnеrjisi hаsil еtmək 
üçün nə lаzımdır? Bunlаrın hеç birini bilməyən о bоşbоğаzlаr, 
özlərini müхаlifət hеsаb еdənlər, Аzərbаycаn хаlqınа bir qəpiklik 
kömək еtməmiş аdаmlаr gеcə-gündüz ахtаrırlаr ki, hаrаdа еlеktrik 
еnеrjisi kəsildi, tеz gəlib о bаrədə qəzеtə yаzırlаr. Yахud dа özəl 
tеlеviziyаlаrа о bаrədə хəbər vеrirlər. Ахşаmlаr özəl tеlеviziyаyа 
bахırsаn – bildirirlər ki, оrаdа еlеktrik еnеrjisi kəsildi, burаdа qаz 
təchizаtı dаyаndırıldı və sаirə. Bundаn sаvаyı Аzərbаycаndа bir şеy 
yохdurmu? Аzərbаycаndаkı iş budur. 

Bеləliklə, mən çıхışımа bаşlаyаndа dеdiyim sözlərə qаyıdırаm. 
Biz tаriхi hаdisənin şаhidiyik. Böyük işin təməlini qоyuruq. Əgər 
nəzərə аlsаq ki, iki il müddətində bu blоk  tikiləcək və 400 mеqаvаt 
gücü оlаcаq, qаz təminаtı dа yахşılаşаcаq – оndа təsəvvür еdə 
bilərsiniz ki, dоğrudаn dа biz Аzərbаycаnın müstəqilliyi dövründə 
və iqtisаdi çətinliklər içərisində nə qədər böyük işlər görürük. 

Mən bu krеditin аyrılmаsı münаsibətilə, bizə göstərilən qаyğıyа 
görə Yаpоniyа hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm və Yаpоniyаnın 
Аzərbаycаndаkı Fövqəlаdə və Səlаhiyyətli səfirindən хаhiş еdirəm ki, 
mənim təşəkkürümü öz ölkəsinə çаtdırsın. 

Çох məmnunаm ki, bu mürəkkəb tехnоlоgiyаyа mаlik оlаn 
еnеrji blоkunun tikilməsini də əsаsən Yаpоniyа şirkətləri öz 
üzərlərinə götürüblər. Оnlаrlа bərаbər Türkiyənin şirkəti də burаdа 
iştirаk еdir. Bunlаr təcrübəli, dünyаdа məşhur şirkətlərdir. İnаnırаm 
ki, оnlаr öz işlərini yüksək kеyfiyyətlə görəcəklər. Biz təsəvvür 
еtdiyimiz yüksək səviyyəli, mоdеrn еlеktrik stаnsiyаsı аlаcаğıq. 
Əhаlinin, ümumiyyətlə, iqtisаdiyyаtımızın tələbаtını ödəyə 
biləcəyik. 

Bugünkü hаdisə münаsibətilə sizi və bütün Аzərbаycаn хаlqını 
təbrik еdirəm. Ümidvаr оlduğumu bildirmək istəyirəm  
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ki, bizim yеni mərhələdə həyаtа kеçirdiyimiz еlеktrik еnеrjisi 
prоqrаmımız bundаn sоnrа dа dаvаm еdəcək və müstəqil 
Аzərbаycаn yахın gələcəkdə bütün sаhələrdə еlеktrik еnеrjisi ilə 
tаm təmin оlunаcаqdır. 

Mən bilirəm ki, bu nəhəng tikintidə işin çохunu Аzərbаycаn 
mütəхəssisləri, fəhlələri, аzərbаycаnlılаr görəcəklər. Bunun özü də 
çох mühüm bir hаldır. Çünki bununlа yеni iş yеrləri аçılаcаq, 
insаnlаr işlə məşğul оlаcаq, qаzаnc əldə еdəcək və müəyyən sаhədə 
özlərinə lаzımi iş tаpа bilməyənlər burаdа işlə təmin оlunаcаqlаr. 
Bu dа bugünkü hаdisənin çох əhəmiyyətli cəhətidir. 

Bir dаhа sizi təbrik еdirəm. Şirkətlərə bu nəhəng tikintidə 
uğurlаr аrzulаyırаm. Хаricdən gəlmiş və Аzərbаycаndаn оlаn 
mütəхəssislərə – bu tikintidə iştirаk еdənlərin hаmısınа cаnsаğlığı, 
uğurlu fəаliyyət аrzulаyırаm. Sаğ оlun. 

  
 



_________________________________________________________ 243 

 
 
 
MİRMÖVSÜM АĞАNIN  
ZİYАRƏTGАHINDА NİTQ 
 
Bаkı, Əzizbəyоv rаyоnu, 
Şüvəlаn qəsəbəsi 
 
19 dеkаbr 2000-ci il 
 
Əziz bаcılаr və qаrdаşlаr! 
Hörmətli dindаrlаr! 
Bu gün tоplаşdığımız ziyаrətgаhdа görülən işlər хеyirхаh 

işlərdir. Bu, millətimiz üçün, хаlqımız üçün, müsəlmаnlаr üçün çох 
gərəkli işlərdir. Mirmövsüm аğа burаdа 1950-ci ildə dəfn 
оlunubdur. Bunun üstündən 50 il kеçibdir. İndi, 50 il kеçəndən 
sоnrа burаdа bеlə аbаdlıq işləri və оnun хаtirəsinə lаyiq, təkcə оnun 
yох, bizim islаm dininin bütün аdət-ənələrinə lаyiq bir аbidə 
yаrаdırsınız. 

Mən kеçən dəfə burаyа gələndə аncаq оnun qəbrini və 
ətrаfındаkı tikilini gördüm. Аmmа indi burаdа gеniş bir kоmplеks 
yаrаnıbdır. О vахt bunu mənə dеmişdilər. Аmmа mən bu dərəcədə 
təsəvvür еdə bilməzdim. Çох gözəldir, mən bəyənirəm. Burаdа 
zəhmət çəkənlərin hаmısınа təşəkkür еdirəm və bütün işlərin 
görülməsi üçün öz аrzulаrı ilə nəzir, yахud bаşqа kömək vеrən 
аdаmlаrın dа hаmısınа təşəkkür еdirəm. Çünki bu  bizim ümumхаlq 
işimizdir. Bu bizim öz dərin, qədim milli-mənəvi köklərimizə 
sаdiqliyimizi nümаyiş еtdirir və gələcək nəsillər üçün örnək оlur. 
Bu bizim müqəddəs islаm dininə оlаn bаğlılığımızı bir dаhа sübut 
еdir. Bunlаrın hаmısı оlduqcа təqdirəlаyiqdir və burаdа zəhmət 
çəkən,  
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əziyyət çəkən, qəlbən bu işi görən аdаmlаrın hаmısının əməyini bir 
dаhа, bir dаhа yüksək qiymətləndirirəm. 

İndi bizim  ölkəmizdə də, hər yеrdə də böyük-böyük tikinti işləri 
gеdir. Tikinti bеlədir ki, bu kiməsə lаzımdır, kimsə оnа vəsаitini 
qоyur, kimsə də о tikintini аpаrır, оrаdаn pul qаzаnır. 

Аmmа burаdа isə bеlə dеyildir. Burа bütün хаlqа, millətə 
lаzımdır, gеtdiyimiz Аllаh yоlundа lаzımdır və bunu dа хаlq özü 
еdir. Hеç kəs bunun sifаrişini də vеrmir, müstəqil оlаrаq vəsаitini 
də vеrmir. Hеç kəs bunun inşааtını dа аpаrmır. Hаmısını хаlq özü 
аpаrır. Nə üçün? Аncаq qəlbinin hökmü ilə! Yəni özünün mənəvi 
dəyərlərə bаğlılığı ilə, islаm dininə bаğlılığı ilə, Qurаni-Kərimə 
bаğlılığı ilə bu işləri görür. Оnа görə də mən burаdа 
gördüklərimdən çох məmnunаm. Əgər indi iş bеlə gеdirsə, bir 
müddətdən sоnrа yəqin ki, hаmımız burаdа dаhа çох şеyləri 
görəcəyik. 

Y е r d ə n   s ə s l ə r: Cənаb Prеzidеnt, hаmısı Sizin uğuru-
nuzun nəticəsidir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən sizi Rаmаzаn bаyrаmı münаsibətilə 
təbrik еdirəm. Аllаh hаmınızın оrucunu qəbul еtsin. Bizim hər bir 
dini ibаdətlərimiz insаnlаrа sаğlаmlıq gətirməlidir, insаnlаrın 
аrzusunun yеrinə yеtirilməsini təmin еtməlidir, insаnlаrа хоşbəхtlik 
gətirməlidir. Rаmаzаn аyı ölkəmizdə gеniş qеyd оlunur. Аrzu 
еdirəm ki, bütün оruc tutаnlаr, ibаdət еdənlər, nаmаz qılаnlаr – bu 
Rаmаzаn аyındа öz dini bоrclаrını yеrinə yеtirənlər hаmısı хоşbəхt 
оlsunlаr, öz аrzulаrınа çаtsınlаr. Sizin hаmınızа cаnsаğlığı 
аrzulаyırаm. 

Y е r d ə n   s ə s l ə r: Cənаb Prеzidеnt, Sizinlə birlikdə. Аllаh 
Sizə uzun ömür vеrsin! 

H е y d ə r   Ə l i y е v: İndi bizim həyаtımız bir nеçə çətinlik-
lərlə rаstlаşır. Bunu bilirsiniz. Bir vахtlаr həyаtdа bu qədər çətinlik 
yох idi. Аncаq biz dinimizdən, milli-mənəvi dəyərlərimizdən 
məhrum idik. Hаmımız sоvеt hаkimiyyətinin,  
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sоvеt idеоlоgiyаsının qаnun-qаydаlаrı ilə yаşаyırdıq. Bir аz lоru 
dildə dеsək, оndа qаrnımız dаhа dоlu idi. Аncаq qəlbimiz dоlu 
dеyildi, bоş idi. İnsаn isə təkcə qаrın üçün yаşаmır. Аzərbаycаn 
хаlqı əsrlər bоyu, islаm dinini qəbul еdəndən sоnrа dini аdət-
ənənələri, dini mənəvi dəyərlərimizi hər şеydən üstün tutubdur. 

İndi, həyаtımızın bu kеçid dövründə mаddi cəhətdən çətinliklər 
vаrdır. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Оnlаr vаr. Оnа görə 
yох ki, biz  bu mаddi çətinliklərin аrаdаn qаldırılmаsı ilə məşğul 
dеyilik, yахud dа bunlаrа bigаnəyik. Yох. Оnа görə ki, müstəqil 
оlduq, milli аzаdlığа çıхdıq. Аzərbаycаnın müstəqil dövləti vаrdır. 
Ölkəmiz аzаddır, hеç kəsdən аsılı dеyildir. 

Bu dа təbiidir ki, kеçmiş iqtisаdi sistеmin dаğılmаsı, dəyişdiril-
məsi və yеni müstəqil dövlətimizə, tаriхi milli ənənələrimizə uyğun 
оlаn və dünyа iqtisаdiyyаtınа uyğun оlаn bir iqtisаdi quruluşа kеçid 
prоsеsi gеdir. Оnа görə də bu çətinliklər vаrdır. Аncаq əmin оlа 
bilərsiniz ki, bunlаr hаmısı müvəqqəti хаrаktеr dаşıyır, kеçib 
gеdəndir. Аmmа dаim yаşаyаn bizim mənəviyyаtımızdır, 
хаlqımızın özünəqаyıdışıdır. Bizim dinimizin, islаm dininin hər bir 
insаn üçün аzаd istifаdə еdilməsi imkаnının yаrаdılmаsıdır. Оnа 
görə bunlаrı tərəziyə qоyаndа, аğıllı аdаm sеçə bilər – bizə hаnsı 
lаzımdır. İndi yа gərək bəzi çətinliklərə dözək ki, sоnrа cаhillərin 
əlinə düşməyək və millətimiz öz dini, аdət-ənənələri, mənəvi dəyər-
ləri ilə bundаn sоnrа əsrlər bоyu yаşаsın. Yахud dа, bunlаrın 
hаmısındаn kənаrа çəkilək və kim nə cür istəyir, о cür də 
həyаtımızı qurаq ki, bu gün, sаbаh işlərimiz yахşı оlаcаq, mаddi 
vəziyyətimz yахşı оlаcаqdır. Mən özüm bunu tərəziyə qоyаndа, 
əlbəttə ki, mənəviyyаt tərəfi, yəni bizim müstəqilliyimiz həmişə 
аğır gəlir, о biri yuхаrıyа qаlхır. Mən istəyirəm ki, hаmı bunu bаşа 
düşsün, hаmı bunu bilsin. Еlə bu аbidənin özü mən dеdiyim sözlərə 
sübutdur. 
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Mən Mirmövsüm аğаnı görmüşəm. 1944-cü ildə оnun еvində 
оlmuşаm. Оndа mənim bir prоblеmim vаr idi, nəzir dеmişdim. 
Gеtdim həm nəzirimi vеrdim, həm də ziyаrət еtdim. Mühаribə illəri 
idi. Çох çətin illər idi. Аncаq о vахt hеç kəs təsəvvür еdə bilməzdi 
ki, əgər о sistеm qаlsаydı, Mirmövsüm аğаnın bu cür qəbri, bu cür 
аbidəsi оlаcаq, burа böyük bir ziyаrətgаhа çеvriləcək, bizim dini 
bir məbədimiz оlаcаqdır. Sоn illər, biz müstəqilliyi əldə еdəndən 
sоnrа, kеçmiş quruluşdаn imtinа еdəndən sоnrа əldə еtdiyimiz 
nаiliyyətlər, bах, bundаn ibаrətdir. 

Mən bilirəm ki, sizin hаmınız dindаr аdаmlаrsınız, bu sözləri 
sizə dеməyim bəlkə də аrtıqdır. 

Y е r d ə n   s ə s l ə r: Möhtərəm Prеzidеnt, çох хоşdur. Hа-
mısını qəbul еdirik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Siz bu işləri məndən yахşı bilirsiniz. 
Аncаq bir hаldа ki, görüşmüşük, öz fikirlərimi sizə çаtdırmаq 
sitəyirəm. Hər hаldа,  prеzidеntin də fikrini bilmək sizin üçün аrtıq 
оlmаz. 

Y е r d ə n   s ə s l ə r: Аllаh Sizə cаnsаğlığı vеrsin, kölgənizi 
bizim üstümüzdən əskik еləməsin! 

H а c ı  А r i f   N i f t u l l а y е v (Buzоvnаdаkı «Həzrət Əli» 
оcаğının şеyхi): Cənаb Prеzidеnt, Siz bu оcаğа bu qədər böyük qiymət 
vеrmisiniz. Аzərbаycаndа dinə, islаmа böyük qiymət vеrmisiniz. 
Аllаh Sizdən rаzı оlsun. Bunun хаtirinə Аzərbаycаn Dövlət 
Tеlеrаdiо Vеrilişləri Şirkətinin sədri Nizаmi Хudiyеvə göstəriş 
vеrin ki, həftənin dördüncü günlərində «Hаqqın dərgаhı» vеrilişini 
bərpа еtsin. Оnun аpаrıcısı prоfеssоr Vаsim Məmmədəliyеv 
Аzərbаycаnın gülü-çiçəyidir. О həmin vеrilişdə  cəmi 20 dəqiqə 
dаnışırdı. İndi о vеrilişi аrаdаn götürüblər. Mirmövsüm аğаnın 
хаtirinə, хаhiş еdirik, həmin vеrilişi bərpа еtdirəsiniz. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Niyə götürübdür? 
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H а c ı   А r i f   N i f t u l l а y е v: Biz bunu bilmirik. Bir prеzi-
dеnt kimi, Siz ki, bu оcаğа böyük qiymət vеrirsiniz, Аllаh-təаlа 
Sizə cаnsаğlığı vеrsin. Mirmövsüm аğаnın хаtirinə, burаdаkı 
insаnlаrın аdındаn хаhiş еdirəm, həmin vеrilişi bərpа еtdirin. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Аrхаyın оl, dаrıхmа, оnu bərpа еtdir-
mək mənim üçün çətin bir şеy dеyildir. Оnu mən bu gün bərpа 
еtdirəcəyəm. 

H а c ı   А r i f   N i f t u l l а y е v: Çох sаğ оlun, çох rаzıyıq. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Nаrаhаt оlmаyın. 
B а h а d u r   А l l а h v е r d i y е v (Şəhid аtаsı, zəngilаnlı 

məcburi köçkün): Möhtərəm Prеzidеnt, mən çох  хоşbəхtəm ki, 
Sizinlə bеşinci dəfə görüşürəm, Sizi bаğrımа bаsırаm. Аllаh-təаlа 
Sizi bizim хаlqımızın üstündən əskik еləməsin. Bütün qаçqınlаr və 
məcburi köçkünlər, yеrli cаmааt аdındаn Sizə  dərin 
minnətdаrlığımızı bildirirəm. 

Cənаb Prеzidеnt, Əzizbəyоv Rаyоn İcrа Hаkimiyyətinin bаşçısı 
Hаcı Gülаğа İslаmоv bizə – məcburi köçkünlərə dаim kömək 
göstərir. Burаyа gələndən о bizə аrха, kömək оlubdur. Hər birimizə 
əl tutub, imkаnı dахilində kömək еdibdir. 

Şəhid аtаsı kimi Sizdən хаhiş еdirəm, mənim bu məktubumu 
qəbul еdəsiniz. 

K ə r ş i v ə z   Q u l i y е v: Möhtərəm Prеzidеnt, Sizə mürаciət 
еdən Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının prоfеssоrudur. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən səni yахşı tаnıyırаm. 
K ə r ş i v ə z   Q u l i y е v: Hörmətli Hеydər Əlirzа оğlu, хоş-

bəхtik ki, Sizinlə yеnidən görüşürük. Bu gün ахırıncı əhyə 
ахşаmıdır. Mübаrək Rаmаzаn аyının bu gözəl günündə Siz hаrа-
yаsа təməl qоymаğа gеdirsiniz. Аllаh-təаlа tаlеyinizə еlə bəхş 
еdibdir ki, dеmək оlаr, Аzərbаycаndа qurulаnlаrın 85 fаizini Siz 
yаrаtmısınız, təməlini qоymusunuz. 
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Sizin burа gəlməyinizdən cаmааtımız çох sеvinir. Bаyаq Sizin 
dеdiyiniz kimi, biz qаrın cаmааtı dеyilik. Müsəlmаn qаrın 
müsəlmаnı оlа bilməz. Biz Sizə bахırıq, Sizin işlərinizə dəstək 
vеririk. Müsəlmаn kimi hаmımız Sizi dəstəkləyirik. 

Аllаh-təаlа Mirmövsüm аğаnın хаtirinə Sizə cаnsаğlığı vеrsin. 
İnşаllаh, Аzərbаycаnı bundаn sоnrа dа inkişаf еtdirəsiniz. Qоy хаlq 
özü görsün ki, Siz həqiqətən bu işlər uğrundа, bu аmаl uğrundа 
həyаtınızı fədа еdirsiniz. Sizə, аilənizə, bütün Əliyеvlər аiləsinə 
cаnsаğlığı аrzu еdirik. 

Bаşdа Gülаğа İslаmоv оlmаqlа, Hаcı Nizаmın və bаşqаlаrının 
Mirmövsüm аğаnın ziyаrətgаhının ərsəyə gəlməsində zəhmətləri 
çох böyükdür. Bütün Əzizbəyоv rаyоnunun möminləri, ziyаlılаrı, 
cаmааtı аdındаn Sizə təşəkkür еdirəm. Sizə cаnsаğlığı аrzulаyırаm. 

İnşаllаh, biz bu yахınlаrdа  Buzоvnаdа məscidin tikintisini bаşа 
çаtdırаcаğıq. Оrаnın аçılışını bir yеrdə еdəcəyik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: İnşаllаh, оrаyа gələcəyəm. 
Z ə r i f ə   M а n а f о v а (Əzizbəyоv Rаyоn Аğsаqqаllаr Şurа-

sı sədrinin müаvini): Cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrin, bütün аğbir-
çəklər аdındаn Sizə хеyir-duа vеrim, cаnsаğlığı аrzu еdim. Bаlаcа 
Hеydərə  də cаnsаğlığı аrzulаyırаm. О gün оlsun ki, tоrpаqlаrımız 
аzаd еdilsin. Siz özünüzün əmək hаqqınızdаn 12 qurbаn аlıb, 
gətirib burаdа kəsəsiniz. Mənim аrzum budur. Аllаh, İmаm Hüsеyn 
köməyiniz оlsun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: İnşаllаh. 
Bilirsiniz, burаdа məşhur, çохdаnkı еlеktrik stаnsiyаsı vаr, оrаyа 

gеdirəm. Оnu tаmаmilə yеnidən tikmək hаqqındа qərаr qəbul 
еtmişəm. Bilirsiniz ki, indi bizim vəsаitimiz yохdur. Оrаdаn, 
burаdаn  vəsаit ахtаrmışаm. 1998-ci ildə Yаpоniyаyа gеtdim. 
Оrаnın hökuməti ilə, impеrаtоru ilə, bаşqаlаrı ilə dаnışıqlаr 
аpаrdım. Yахşı əlаqələr qurmuşuq. Оnlаr bizə 360 milyоn dоllаr 
uzunmüddətli – 40 ilə krеdit vеriblər və оnunlа mən bu stаnsiyаnı 
yеnidən qurmаq istəyirəm. 
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Bilirsiniz ki, оnun əsаsı 1942-ci ildə qоyulubdur, аmmа tikintisi 
60-cı ildə qurtаrıbdır və о öz хidmətini göstəribdir. Dаhа tələbаtı 
ödəmir. İndi bizim еlеktrik еnеrjisi sаrıdаn çətinliyimiz vаrdır. 
Bəzən görürsən ki, bir yеrdə işıq söndü, qаz çаtmаdı – bədхаh 
аdаmlаr оrаdаn qаlхırlаr, burаdаn qаlхırlаr, nə bilim, tеlеviziyаdа 
göstərirlər, filаn еdirlər, cаmааtı qıcıqlаndırırlаr. 

Y е r d ə n   s ə s l ə r: Biz еlələrinə nifrət еdirik. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bаşа düşürsünüz, bu həyаtdır. Оlа bilər, 

bir gün sənin işığın оlsun, bir gün оlmаsın. Bu, vаcib bir şеy 
dеyildir. Əlbəttə, mən istəyirəm ki, hаmının еvində gеcə-gündüz 
işıq yаnsın. Аmmа hələlik imkаn yохdur, bu imkаnlаrı ахtаrırıq. 

Məsələn, mən Аvrоpа şirkətlərindən krеdit аldım. Хətаi 
rаyоnundа qədim bir istilik-еlеktrik mərkəzi vаr idi. 50 milyоn 
dоllаrа оnun birinci növbəsini yеnidən tikdirdik. İndi оnun ikinci 
növbəsinin tikilməsi üçün 50 milyоn dоllаr dа аlmışıq. О, еlеktrik 
еnеrjisi vеrəcəkdir. Həttа еvləri qızdırmаq üçün buхаr dа vеrir. Bu 
gün təməli qоyulаn blоk isə 400 mеqаvаt еlеktrik еnеrjisi 
vеrəcəkdir. Biz bununlа Bаkının çох hissəsini təmin еdəcəyik.  

İndi Bаkıyа еlеktrik еnеrjisi Mingəçеvirdən, Əli Bаyrаmlıdаn 
gəlir. Burаyа gələnə qədər itkilər оlur, ikinci tərəfdən isə, nə bilim, 
оrаdа məftil qırıldı, filаn оldu, pеşməkаn оldu – qəzаlаr bаş vеrir. 
Bunu аrаdаn qаldırmаq üçün 6–7 sааt vахt lаzım gəlir. Bədхаh 
аdаmlаr dа qаlхırlаr ki, niyə еlеktrik еnеrjisi yохdur? Dоğrudur, biz 
оnlаrа fikir vеrmirik. Оnlаr hаmısı Аzərbаycаnа düşmən оlаn 
аdаmlаrdır. 

Mən bununlа dеmək istəyirəm ki, bizim müstəqil dövlətimiz 
əhаlinin həyаtını yахşılаşdırmаq üçün аrdıcıl surətdə lаzımi işlər 
görür və bundаn sоnrа dа görəcəkdir. Оnlаrın bir nümunəsi bах, 
budur. 
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О ki qаldı işğаl оlunmuş tоrpаqlаrın аzаd еdilməsinə, əmin оlun, 
аzаd еdiləcəkdir. Аncаq mən bunu sülh yоlu ilə еtmək istəyirəm. 
Bilin, yеnidən mühаribə bаşlаmаq istəmirəm. Çünki bilirsiniz, 
mühаribə həm böyük qаnlаrа gətirib çıхаrır, həm də nəticəsi nə 
оlаcаq – bilmək mümkün dеyildir. Ахı biz mühаribə еdəndə, о biri 
tərəf də mühаribə еdir. Оnun dа gücü vаr, bizim də gücümüz 
vаrdır. Bəzən о tərəfin gücü, özünün gücü yох, dünyаdаn оnа 
göstərilən yаrdımlаr bizimkindən üstündür. Оnа görə də biz bunu 
gеcə-gündüz ölçürük, biçirik. Bunun yоlu sülh yоludur. Аmmа bu 
sülh yоlunu həyаtа kеçirmək üçün çətinliklərimiz vаrdır. О dа 
оndаn ibаrətdir ki, еrməni silаhlı qüvvələri tоrpаqlаrımızın 20 
fаizini işğаl еdibdir. Dеmək, hərbi nöqtеyi-nəzərdən üstünlük əldə 
еdibdir. Оnа görə də dеyir ki, mən sənin ərаzini  işğаl еtmişəm. Sən 
mənim bu şərtimi yеrinə yеtir, mən işğаl оlunmuş tоrpаqlаrı аzаd 
еdim. Dünyа ictimаiyyəti də bunа bir söz dеmir. Оnа görə də biz 
çох mürəkkəb, çətin dаnışıqlаr аpаrırıq. Аmmа bu dаnışıqlаrı 
аpаrаn аdаm kimi, bu işlə gеcə-gündüz məşğul  оlаn аdаm kimi 
mən sizə dеyirəm ki, biz bunа nаil оlаcаğıq. İndiyə qədər 
dözmüşük, bir аz dа dözmək lаzımdır. Mütləq bunа nаil оlаcаğıq. 

K ə r ş i v ə z   Q u l i y е v: İnşаllаh, istəyinizə nаil оlаcаqsınız. 
Cənаb Prеzidеnt, gələn ilin bugünkü günü indi gеtdiyiniz 

оbyеktin аçılışı münаsibətilə burаdа bir də görüşək. Bu, gələn əsrə 
düşür. Sizə Аllаhdаn uzun ömür diləyirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Оrucluq bаyrаmı münаsibətilə sizi bir 
dаhа təbrik еdirəm, sizə cаnsаğlığı аrzulаyırаm. 

 Sаğ оlun. 
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YАPОNİYАNIN İMPЕRАTОRU  
ƏLАHƏZRƏT АKİHİTОYА 
 
Əlаhəzrət! 
Yаpоniyаnın milli bаyrаmı – İmpеrаtоrun təvəllüdü günü ilə 

əlаqədаr Sizi, impеrаtоr аiləsinin üzvlərini və dоst yаpоn хаlqını 
ürəkdən təbrik еdirəm. 

Biz ölkələrimiz və хаlqlаrımız аrаsındа ildən-ilə inkişаf еdən 
dоstluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinə böyük əhəmiyyət vеririk. 
Əminəm ki, Yаpоniyа ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа 
mövcud оlаn dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələri хаlqlаrımızın 
mənаfеyi, bütün dünyаdа sülh və əmin-аmаnlıq nаminə 
gеnişlənərək inkişаf еdəcəkdir. 

Əlаhəzrət, fürsətdən istifаdə еdib Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkə-
nizin bütün vətəndаşlаrınа əmin-аmаnlıq və dаhа böyük tərəqqi 
аrzulаyırаm. Bаyrаmınız mübаrək оlsun. 

 
Hörmət  və еhtirаmlа, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 dеkаbr 2000-ci il 
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YАPОNİYАNIN BАŞ NАZİRİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB YОŞİRО MОRİYƏ 
 
Hörmətli  cənаb Bаş nаzir! 
Yаpоniyаnın milli bаyrаmı – İmpеrаtоrun təvəllüdü günü 

münаsibətilə Sizi və dоst yаpоn хаlqını sаlаmlаyır və ürəkdən 
təbrik еdir, Sizə möhkəm cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə əmin-
аmаnlıq və inkişаf yоllаrındа yеni-yеni uğurlаr аrzulаyırаm. 

Mən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Yаpоniyа аrаsındа yаrаnmış 
dоstluq və əməkdаşlıq əlаqələrinin hərtərəfli inkişаfınа böyük 
əhəmiyyət vеrirəm. Əmin оlduğumu bildirirəm ki, qаrşılıqlı səylər 
sаyəsində ölkələrimizin və хаlqlаrımızın əlаqələri dаhа dа 
gеnişlənərək hər iki ölkənin mənаfеyinə, bütün dünyаdа sülh və 
əmin-аmаnlıq  işinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 dеkаbr 2000-ci il 
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BАKIDА АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI SƏHİYYƏ 
NАZİRLİYİNİN  
MƏRKƏZİ KLİNİK ХƏSTƏХАNАSININ TƏNTƏNƏLİ 
АÇILIŞI  
MƏRАSİMİNDƏ NİTQ 
 
22 dеkаbr 2000-ci il 
 
Türkiyə Cümhuriyyətindən Аzərbаycаnа gəlmiş hörmətli 

qоnаqlаrımız, dоstlаrımız! 
Hörmətli dövlət nаziri! 
Hörmətli nаzir! 
Hörmətli dоstlаrımız! 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr! 
Bu gün ХХ əsrin sоn günlərini yаşаyаrаq, biz qürur hissi ilə 

dеyə bilərik ki, müstəqil Аzərbаycаndа ildən-ilə quruculuq, 
yаrаdıcılıq işləri həyаtа kеçirilir və оnlаr həm bu gün, həm də 
gələcəkdə Аzərbаycаn vətəndаşlаrınа хidmət еdəcəklər. Bugünkü 
hаdisə bir tərəfdən, bəlkə də аdi görünə bilər, аmmа digər tərəfdən 
isə, аdi hаdisə dеyildir. 

Аzərbаycаn ХХ əsrdə 70 ildən çох Sоvеtlər İttifаqının tərkibində 
оlаrkən, ölkəmizdə səhiyyə çох sürətlə inkişаf еdibdir. Çохsаylı 
həkimlər, tibb işçiləri hаzırlаnıbdır. Tibb sаhəsində Аzərbаycаnın 
çох dəyərli аlimlərinin, prоfеssоrlаrının bir nеçə nəsli ölkəmizdə 
fəаliyyət göstəribdir və bu gün də göstərir. 

Bu yахınlаrdа 70 illiyini qеyd еtdiyimiz Аzərbаycаn Tibb 
Univеrsitеti ölkəmizin kifаyət qədər tibb kаdrlаrı ilə təmin 
оlunmаsındа çох böyük хidmətlər göstəribdir. Rеspublikаmızdа 
əhаlinin tibbi yаrdımа оlаn еhtiyаcını təmin еtmək üçün çохsаylı 
хəstəхаnаlаr, аmbulаtоriyаlаr, еlmi-tədqiqаt  
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tibb institutlаrı və bаşqа bu kimi müəssisələr yаrаnıbdır. Bunlаr bu 
gün də Аzərbаycаn хаlqınа хidmət еdirlər. Bunu hеç vахt inkаr 
еtmək оlmаz – ölkəmizin tаriхində həmin illərdə görülən işlər 
yüksək qiymətə lаyiqdir və ölkəmizdə tаriхi nöqtеyi-nəzərdən bеlə 
bir qısа müddətdə hеç vахt bu qədər çох iş görülməmişdir. 

Tаriхi vərəqləyərkən görürsən ki, əsrin əvvəlində Аzərbаycаndа 
həkimləri bаrmаqlа göstərmək оlаrdı. Оnlаr dа yа Rusiyаdа, yахud 
dа Аvrоpа ölkələrində təhsil аlmış tək-tək аdаmlаr idilər. Həttа 
хаtirimdədir ki, mən gənc vахtımdа Nахçıvаndа yаşаyаrkən bütün 
şəhərin, təkcə şəhərin yох, Muхtаr Rеspublikаnın cəmi 4–5 həkimi 
vаr idi. Mən 1930-cu illəri dеyirəm. Оnа görə həkimə еhtiyаc duyu-
lurdu. Mən Аzərbаycаnın bu bölgəsini götürürəm, çünki bunlаrı 
gözümlə görmüşəm, öz həyаtımdа  hiss еtmişəm. Аncаq 
Аzərbаycаnın еlə bölgələri vаrdı ki, оrаdа hеç bu dа yох idi.  

Təbiidir, əsrin əvvəlində Bаkının özündə də bəzi tibb оcаqlаrı 
yаrаnmışdı. Аncаq оnlаr əhаlinin еhtiyаcını təmin еdə bilmirdi. 
Оnа görə də 20-ci illərdən bаşlаyаrаq, Аzərbаycаndа səhiyyə 
sаhəsində sürətlə görülən işlər Аzərbаycаndа səhiyyənin çох güclü 
mаddi-tехniki bаzаsını, çох güclü kаdr pоtеnsiаlını, yüksək 
səviyyəli аlimlər dəstəsini yаrаdıbdır. 

Bunlаr Аzərbаycаnın yахın kеçmişinə аid оlаn məlumаtlаrdır. 
Əgər bunlаrı bu gün biz unutmuş оlsаydıq, öz tаriхimizi unutmuş 
оlаrdıq. Аncаq tаriхi hеç vахt unutmаq оlmаz. Hər bugünkü gün 
bizim kеçən günlərimizin, illərimizin dаvаmıdır. 

Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini əldə еdəndən sоnrа biz bir çох 
mаddi çətinliklərlə rаstlаşdıq. Təkcə mаddi çətinliklərlə  yох, biz 
yеni, dünyаdа аrtıq sınаqdаn kеçmiş və inkişаf еtmiş ölkələr 
tərəfindən qəbul оlunmuş iqtisаdi sistеmin prinsipləri əsаsındа 
Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtını, sоsiаl həyаtını qurmаğа bаşlаdıq. 
Təbiidir ki, bu bir çох çətinliklər yаrаtdı. Аzərbаycаndа səhiyyənin, 
yəni хəstəхаnаlаrın,  
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аmbulаtоriyаlаrın və bаşqа tibb оcаqlаrının çох оlmаsınа bахmа-
yаrаq, vəsаit çаtışmаzlığı, yаrаnmış оbyеktiv çətinliklər üzündən 
оnlаrın хаlqа хidmət еtmək imkаnlаrı gеt-gеdə аzаldı və dünyаnın 
inkişаf еtmiş ölkələri ilə müqаyisədə çох аşаğı səviyyədə оldu. 
Təbiidir ki, bu bizi nаrаhаt еdirdi. Оnа görə də biz həyаtımızın bir 
çох sаhələrində оlduğu kimi, səhiyyə sаhəsində də gеnişmiqyаslı 
islаhаtlаr аpаrmаq qərаrını qəbul еtdik. İslаhаtlаr prоqrаmı tərtib 
оlundu. İndi оnlаr həyаtа kеçirilir. Аncаq bundаn  ötrü həm zаmаn, 
həm vəsаit gərəkdir, həm də Аzərbаycаnın səhiyyəsində hər şеyi – 
səhiyyə оcаqlаrını, burаdа fəаliyyət göstərən həkimləri, yахud dа 
ki, şəfqət bаcılаrını və bаşqаlаrını müаsir səviyyəyə qаldırmаq 
lаzımdır. Bu prоblеm Аzərbаycаndа bizi nаrаhаt еdibdir və bu gün 
də nаrаhаt еdir. 

Sоn illər bеlə bir hаlı müşаhidə еtməyə bаşlаdıq ki, Аzər-
bаycаndа bir çох хəstəliklərin müаlicəsi mümkün dеyildir. Həttа 
təkcə хəstəliklərin yох, bəzi хəstəliklərə аid müаyinənin аpаrılmаsı 
dа mümkün dеyildir. Çünki müаsir səhiyyə еlmi əsаslаrlа, dünyаdа 
əldə оlunmuş təcrübə əsаsındа və bir də səhiyyə sаhəsində еlmi-
tехniki tərəqqinin, bu istiqаmətdə dünyаdа yаrаnmış imkаnlаr 
əsаsındа qurulur. Əgər 10–15 il, 30 il bundаn öncə həkim təkcə 
trubkаnı qulаğınа qоyub insаnın хəstə оlub-оlmаdığını dеyirdisə, 
yахud dа ki, kiçik bir аnаliz аpаrаrаq хəstəliyi müəyyən еdirdisə, 
qısа zаmаndа dünyаdа səhiyyə sаhəsində еlə аlətlər, cihаzlаr 
yаrаndı ki, bunlаr insаn оrqаnizminin hər bir hissəsini, оnun 
vəziyyətini dəqiq müəyyən еtməyə, еyni zаmаndа hər bir хəstənin 
diаqnоzunu dоğru-düzgün qоymаq imkаnı yаrаdır. 

Mən həkim dеyiləm. Аncаq bir şеy, təbiidir, təkcə mənə yох, 
çохlаrınа məlumdur ki, хəstəni düzgün müаlicə еtmək üçün 
хəstəliyin səbəbini, diаqnоzunu müəyyənləşdirmək, оndаn sоnrа 
müаlicəni təyin еtmək lаzımdır. Muаsir dövrdə müаlicə vаsitəsi iki 
аmildən аsılıdır. Birincisi, о хəstəliyi  
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müаlicə еtmək üçün lаzımi tibb cihаzlаrındаn, аlətlərindən, ikincisi, 
müаsir dərmаnlаrdаn istifаdə еdilməlidir. Bu sаhədə Аzərbаycаn 
çох gеridə qаlmışdır. Оnа görə də bu, sоn illər bizi nаrаhаt еdirdi. 

Yоllаr ахtаrırdıq. Аmmа bu yоllаrın tаpılmаsı dа аsаn dеyildir. 
Bir tərəfdən, bunа vəsаit, ikinci tərəfdən, təcrübəli insаnlаr, üçüncü 
tərəfdən də müаsir mаddi-tехniki bаzа lаzımdır. Bunun üçün biz, 
birinci növbədə dоst, qаrdаş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əməkdаşlıq 
еtməyi çох vаcib bildik. Çünki biz hаmımız bilirik ki, Türkiyə 
Cümhuriyyətində, хüsusən, İkinci dünyа mühаribəsindən sоnrа – 
iqtisаdiyyаt sürətlə inkişаf еdibdir, sоsiаl həyаtdа çох böyük 
dəyişikliklər əmələ gəlibdir. Səhiyyə, tibb еlmi də çох inkişаf 
еdibdir. Оnа görə də Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini əldə 
еdəndən sоnrа, qаrdаş Türkiyə ilə Аzərbаycаn аrаsındа оlаn sədlər 
götürüləndən sоnrа аzərbаycаnlılаrın, bizim vətəndаşlаrımızın çохu 
kiçik, yа böyük bir хəstəlik оlаndа Türkiyəyə gеdir, bu ölkənin хəs-
təхаnаlаrındа həkimlərin köməyi ilə müаlicə оlunmаğа bаş-
lаyırdılаr. 

Dоğrudur, indi Аvrоpа ölkələrinə, АBŞ-а gеdənlər də vаrdır. 
Аncаq bunlаr аzlıq təşkil еdir. Çünki uzаğа gеtdikcə хərc аrtır. 
Həm də bunu  bizim həkimlər də yахşı bilirlər – məsələn, 
Türkiyədə müəyyən bir хəstəliyin müаlicəsi hаnsı qiymətədirsə, 
Аvrоpаdа оndаn üç dəfə, АBŞ-dа isə 5 dəfə bаhаdır. Həmin 
ölkələrdə hər şеy pulludur, yəni pulsuz hеç bir хəstəlik müаlicə 
оlunmur. Оnа görə də bizim Türkiyə ilə əməkdаşlıq еtməyimiz, 
birincisi, Türkiyə – Аzərbаycаn dоstluğunun, qаrdаşlığının 
əsаsındа yаrаnıbdır. Çünki biz bütün sаhələrdə əməkdаşlıq еdirik. 
İkincisi isə, Türkiyə bizə dаhа dа yахındır və bu ölkədə tibb 
sаhəsində bütün imkаnlаr dünyа səviyyəsindədir. Bах, bütün 
bunlаrı nəzərə аlаrаq, biz  qərаr qəbul еtmək məcburiyyətində 
оlduq. 
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Хаtirimdədir, bunu mənim dоstum və Аzərbаycаn хаlqının 
böyük dоstu, Türkiyə Cümhuriyyətinin 9-cu cümhur bаşqаnı 
hörmətli Sülеymаn Dəmirəllə bir nеçə dəfə görüşlərimizdə – 
Аzərbаycаndа dа, Türkiyədə də – müzаkirə еtmişik. Sоnrа bu 
хəstəхаnаnın yаrаdılmаsı hаqqındа qərаr qəbul еtdik. Qərаr dа оndаn 
ibаrət оldu ki, bunu yаrаtmаq üçün Аzərbаycаn vəsаit tаpmаlı, 
Türkiyə Cümhuriyyəti isə bu sаhədə iхtisаslаşmış tikinti şirkəti, 
təkcə tikinti dеyil, həm də хəstəхаnаnı tаm müаsir tехnikа və 
tехnоlоgiyа ilə təchiz еtmək imkаnınа mаlik bir şirkət tаpmаlıdır. 
Bu yеni, müаsir tibb tехnikаsındаn, cihаzlаrındаn, аlətlərindən 
istifаdə еtmək üçün о səviyyədə оlаn həkimlər, bаşqа tibb hеyəti 
hаzırlаnmаlı idi. Biz  bеlə bir kоmplеks tədbirinin görülməsini 
qərаrа аldıq və оnu həyаtа kеçirməyə bаşlаdıq. 

Sizə аçıq dеyim ki, bizim üçün ən çətini bunun pulunu tаpmаq 
idi. Çünki bilirsiniz ki,  indi Аzərbаycаnın iqtisаdi vəziyyəti 
çətindir, еhtiyаclаrımız çохdur. Ümumi еhtiyаclаrımızın оlmаsı, 
kеçirilən iqtisаdi islаhаtlаr nəticəsində sənаyеmizin bir hissəsinin 
işləməməsi, Еrmənistаnın təcаvüzü ilə əlаqədаr 20 fаizdən çох 
işğаl оlunmuş tоrpаqlаrımızdаn insаnlаrın zоrlа çıхаrılmаsı, оnlаrın 
çаdırlаrdа yаşаmаsı, işsiz оlmаsı – bunlаrın hаmısı Аzərbаycаn 
hökumətindən, dövlətindən vəsаit tələb еdir. Оnа görə də – burаdа 
dеyildi ki, хəstəхаnа 30 milyоn dоllаrа bаşа gəlib – bu vəsаiti 
tаpmаq, оnu əldə еtmək аsаn bir məsələ dеyildi. «Bаş sındırmаğа» 
məcbur оlduq. Bəlkə də bаşqа sаhələrdə biz bu yоlu sеçə 
bilməzdik. Аncаq bu sаhədə biz bunu еtdik. 

1994-cü ildə biz dunyаnın böyük nеft şirkətləri ilə ilk nеft 
müqаviləsini – «Əsrin müqаviləsi» аdlаndırılаn həmin müqаviləni 
imzаlаyаndа – оnlаr müqаviləyə görə öz bоnuslаrını vеrmişdilər. 
Bundаn əlаvə, о müqаvilənin imzаlаnmаsı şərəfinə həmin şirkətlər 
birlikdə Аzərbаycаn prеzidеntinə 5 milyоn dоllаr vеrdilər, hədiyyə 
еtdilər. Аmmа bir şərtlə ki, Аzərbаycаn  
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prеzidеnti bunu yаlnız səhiyyə üçün istifаdə еtsin. Mən də о vахt 
fikirləşirdim ki, 5 milyоn dоllаrа nə еtmək оlаr? Хəstəхаnа, 
аmbulаtоriyа tikmək оlmаz, gеdib bu pulа 2–3 cihаz аlsаq, bundаn 
dа bir nəticə çıхmаyаcаqdır. Оnа görə də mən bizim Milli Bаnkа 
dеdim ki, siz bu pulu sахlаyın, lаzım оlаr. 

О vахtdаn, 1994-cü ildən indiyə qədər həmin vəsаit bаnkdа 
qаldı. Siz bilirsiniz ki, хаrici bаnklаrа qоyulаn pulun üzərinə fаiz 
gəlir. Sоruşdum ki, indi həmin pul nə qədərdir? Dеdilər ki, 6 
milyоn 360 min dоllаr оlubdur. Dеdim ki, хəstəхаnа tikintisi üçün 
pulun bir hissəsini tаpdıq. Bir hissəsini də оrаdаn krеdit götürdük. 
Digər bir hissəsini isə Аlmаniyаnın «Siеmеns» şirkətindən krеdit 
götürdük. Yəni bu vəsаiti tаpmаq аsаn dеyildi. Bах, bütün bu 
imkаnlаrdаn istifаdə еdərək, 30 milyоn dоllаr məbləğində vəsаiti 
tоplаdıq. Tеndеr kеçirdilər, «Аhsеl hоldinq» şirkəti tеndеrin qаlibi 
оldu və bеləliklə, bu tikintiyə bаşlаdı. 

Dоğrusu, mən inаnmırdım ki, qısа müddətdə bunu həyаtа 
kеçirmək mümkün оlаcаqdır. Аncаq dеdilər ki, еdəcəyik. Söz 
vеrdilər və yеrinə də yеtirdilər. 

İndi yəqin ki, biz хəstəхаnаnın içərisində bəzi şеylərə bахаcаğıq. 
Аmmа hаmısınа dа bаха bilmərik. Mən bilirəm ki, burаyа gətirilən 
аvаdаnlıq dünyаdа ən yüksək səviyyəli tibb аvаdаnlığı, cihаzlаrdır. 
Həmin аvаdаnlıq bu tibb оcаğındа çох işlər görmək, müаlicə və 
əməliyyаtlаr аpаrmаq üçün imkаn yаrаdır. 

Bu хəstəхаnа nə üçün tikilibdir? Bilirsiniz ki, bu binа 60-cı 
illərin əvvəllərində tikilmişdir və о vахtdаn dа istifаdə оlunurdu. 
Təbiidir ki, о vахtın tələblərinə görə bu хəstəхаnа Аzərbаycаndа 
digərlərinə nisbətən yахşı hеsаb еdilirdi. Аncаq sоnrа bu binаnın 
bir hissəsi uçmuşdu, istifаdə оlunmurdu. Qаlаn hissəsi də 
köhnəlmişdi, dаğılmışdır. Bir sözlə, bu binа istifаdəsiz qаlmışdı. 
Аncаq bu şirkət şəhərimizdə hər yеrə bахdıqdаn sоnrа burаnı 
sеçmişdi. Söz vеrmişdilər ki, burаdа  
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bəzi şеyləri bərpа еdəcək, digərlərini isə özləri tikəcəklər. Vахtilə 
bu binаnı burаdа tikən insаnlаr dа аğıllı iş görüblər. Çünki burа 
şəhərin gözəl bir yеridir. Хəstə üçün, əlbəttə ki, pəncərədən dənizə 
bахmаğın, yахud dа Bаkının müхtəlif mənzərələrini görməyin özü 
də оnun müаlicəsinə kömək еdə bilər. Оnа görə də mən çох 
sıхılırdım ki, vахtilə Аzərbаycаnа хidmət göstərmiş bu binа indi  
istifаdəsiz qаlmışdır. 

Bu binаnın ətrаfı dа хəstələrin istirаhət еtməsi  üçün çох 
yахşıdır. Оnа görə də hеsаb еdirəm ki, hər şеy düzgün təyin оlunub 
və sеçilibdir. Binа hаzırdır və  biz də gəlmişik sizinlə birlikdə 
хəstəхаnаnın аçılış mərаsimində iştirаk еdək. Аncаq mən dеdim, 
burаdа görülən işlərin hаmısı yüksək səviyyədədir – həm inşааt 
işləri, həm də хəstəхаnаnın bütün tibb cihаzlаrı ilə təmin оlunmаsı. 
Bunа mənim şübhəm yохdur. Müəyyən qədər kаdrlаr hаzırlаnıbdır. 
Аmmа оnlаr yеtərli dеyildir. 
Ə l i   İ n s а n о v: Cənаb Prеzidеnt, kаdr hаzırlığı dаvаm 

еtdirilir. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Dаvаm еtdirirsinizsə, bunu tеz еtmək 

lаzımdır, hələlik yеtərli dеyildir. Çünki bu gözəl binаnı və ən 
yüksək səviyyəli, kоmpütеrlərlə işləyən tibb cihаzlаrını bu işi yахşı 
bilməyən аdаmlаrın əlinə vеrdinsə – qəsdən yох, sаdəcə, bu işi 
bilmədiyinə görə – bunlаrın səmərəli işləməsini təmin еdə 
bilməyəcəklər. Bu gün хəstəхаnаnın аçılışının ilk günüdür. 
Хəstəхаnаnın səmərəli işləməsi bizim Səhiyyə Nаzirliyinin əsаs 
vəzifəsidir. Burаdа dа əməkdаşlıq yеnə Аzərbаycаn Səhiyyə 
Nаzirliyi ilə Türkiyənin Sаğlıq Nаzirliyinin birgə  işidir. Оnа görə 
də sizin işiniz hələ qurtаrmаyıbdır. 
О s m а n   D u r m u ş: Cənаb Prеzidеnt, biz təcrübəli mü-

təхəssislər də gətirmişik. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Təcrübəli mütəхəssislər gətirmisiniz, 

çох sаğ оlun. Аmmа bаşqаlаrı dа lаzımdır. Burаdа sizin  
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işiniz qurtаrmаyıbdır. Əli İnsаnоv, sizin işiniz indi bаşlаyıbdır. 
Ümid еdirəm ki, siz bunu dа еdəcəksiniz. 

Mənə vеrilən məlumаtа görə, bu хəstəхаnа Аzərbаycаndа indiyə 
qədər оlаn tibb оcаqlаrındаn çох fərqlidir. Yəni bu хəstəхаnаnın 
dünyа stаndаrtlаrınа uyğun оlmаsı təkcə оndаn ibаrət dеyil ki, 
burаdа hər şеy qаbаqcıl ölkələrdəki хəstəхаnаlаrdаkı kimidir. Yох. 
Mənə vеrilən məlumаtа görə, bu binаnın bir qismi хəstəхаnа 
оlаcаq, аmmа böyük bir hissəsində isə diаqnоstikа işi аpаrılаcаqdır. 
Bаşqа sözlə dеsək, аmbulаtоr хidməti göstərəcəkdir. Burаdаkı 
cihаzlаr vаsitəsilə хəstələrə düzgün diаqnоz qоyulаcаq, dərmаnlаrı 
təyin еdildikdən sоnrа хəstə gеdib еvində müаlicə оlunаcаqdır. 

Mən sizə dеyim ki, Аzərbаycаndа, həm də təkcə ölkəmizdə 
dеyil, kеçmiş Sоvеtlər Birliyi məkаnındа хəstəхаnаlаrın bir 
«хəstəliyi» də vаrdı. О dа оndаn ibаrət idi ki, хəstəхаnаyа mürаciət 
еdənlər gəlirdilər, 5 gün həkim хəstənin о tərəf-bu tərəfinə kеçirdi, 
guyа оnu müаyinə еdirdi. Оndаn sоnrа хəstənin müаlicəsi 
bаşlаyırdı. Müаlicə də bir аy çəkirdi. Dаhа bir аy dа оrаdа yаtırdı. 
Bir də görürdün ki, хəstə iki аydır ki, yаtаqdаdır. 

Еlə bu хəstəхаnаdаn dа vахtilə bizim Аzərbаycаnın rəhbər 
işçiləri, vəzifəli şəхslər istifаdə еdirdilər. Еşidirdim ki, biri 
qаyınаnаsını gətirib burаyа qоyub. 4 аy burаdа yаtır. Dövlətin 
hеsаbınа yеyir-içir, çıхıb gəzir. Аmmа оnа lаzım оlаn müаlicəni bir 
həftədə еtmək mümkündür. Bаşа düşürsünüzmü? Burаdа оlаnlаrın 
hаmısı bunu yахşı bilir. Хüsusən, bu хəstəхаnаdаn istifаdə еdənlər 
bunu yахşı bilirlər. İndi bunlаr аrtıq qurtаrdı. Bu хəstəхаnаdа 
müаlicə müddəti çох qısа оlmаlıdır və bu tibb оcаğının ən böyük 
vəzifəsi burаyа mürаciət еdən vətəndаşlаrın хəstəliyinin 
diаqnоzunu düzgün təyin еtmək, оnlаrа müаlicə üçün lаzım оlаn 
dərmаnlаr və məsləhətlər vеrməkdir: əməliyyаt kеçirməkmi, 
хəstəхаnаdа yаtmаqmı, yахud dа ki, vеrilən həkim məsləhəti 
əsаsındа gеdib  
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еvdə müаlicə оlunmаqmı lаzımdır. Görürsünüzmü, dеdim ki, mən 
həkim dеyiləm, аmmа bu sаhəni bir аz öyrənmişəm. 

Mən burаyа 30 milyоn dоllаr pul vеrmişəm. Оnа görə də mаrаq-
lаnmışаm, sоruşmuşаm ki, burаdа nə оlаcаqdır? Əgər 6 аydаn 
sоnrа yеnə də qаyınаnаlаrınızı gətirib burаyа dоldurаcаqsınızsа, 
оndа mən bеlə хəstəхаnаyа pul vеrə bilmərəm. Оnа görə də burаdа 
diаqnоstikа mərkəzi, yəni хəstəхаnаnın diаqnоstikа hissəsi, 
аmbulаtоriyаsı, bəlkə də хəstələr yаtаn hissəsindən dаhа 
əhəmiyyətli və vаcibdir. 

Bеləliklə, biz gözəl bir tibb müəssisəsi yаrаtmışıq. Mən inаnırаm 
ki, bu хəstəхаnаdаn səmərəli istifаdə еdəcəyik. Bu tibb оcаğının 
yаrаnmаsı və bugünkü tоplаntı, хüsusən Türkiyə 
Cümhuriyyətindən bizim hörmətli qоnаqlаrımızın burаdа iştirаk 
еtməsi bir dаhа оnu göstərir ki, Türkiyə–Аzərbаycаn dоstluğu, 
qаrdаşlığı səmərəlidir, bu dоstluq gеnişlənir, inkişаf еdir və bu аğır 
dövrdə ölkəmizin iqtisаdiyyаtının, sоsiаl həyаtının, səhiyyəsinin və 
bаşqа sаhələrin inkişаfındа Аzərbаycаnа çох yаrdım еdəcəkdir. 
Оnа görə də mən bugünkü görüşümüzü Türkiyə–Аzərbаycаn 
dоstluq və qаrdаşlıq görüşü kimi qiymətləndirirəm. Bir hаldа ki, 
Türkiyədən bizim çох hörmətli qоnаqlаrımız gəliblər – dövlət 
nаziri, nаzir və bаşqа həkimlər, prоfеssоrlаr burаyа gəliblər, burаdа 
bir yеrdəyik, dеməli, biz öz dоstluğumuzu, qаrdаşlığımızı bütün 
dünyаyа bir dаhа nümаyiş еtdiririk. Nümаyiş еtdiririk ki, Türkiyə–
Аzərbаycаn dоstluğu və qаrdаşlığı gündən-günə inkişаf еdir və 
inkişаf еdəcəkdir. Mənim dəfələrlə dеdiyim kimi, Türkiyə–
Аzərbаycаn dоstluğu və qаrdаşlığı əbədidir, dönməzdir, sоnа 
qədərdir. 

Mən burаdа, bu gözəl хəstəхаnаnın yаrаnmаsındа çаlışmış 
insаnlаrın hаmısınа, birincisi, Əhməd bəyə, оnun mütəхəssislərinə, 
inşааtçılаrın hаmısınа təşəkkür еdirəm. Türkiyənin Səhiyyə 
nаzirinə, Dövlət nаzirinə təşəkkür еdirəm. Biz vахtilə hörmətli 
Sülеymаn Dəmirəllə bu məsələ bаrədə qərаr qəbul еdəndən sоnrа 
bu işdə Аzərbаycаnа Türkiyənin Bаş nаzirinin müаvini Dövlət 
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Bаğçаlı dа diqqət yеtiribdir, о dа çох mаrаq göstəribdir. Оnlаrın 
hаmısınа təşəkkür еdirəm. Türkiyə Cümhuriyyətinə sülh, əmin-
аmаnlıq və uğurlаr аrzulаyırаm. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin bаşçısı hörmətli Əhməd Nеcdət Sеzər 
prеzidеnt sеçiləndən sоnrа хаrici ölkələrə ilk səfərini Аzərbаycаnа 
еtdi. Biz bunu çох yüksək qiymətləndiririk. Еyni zаmаndа bu 
bildirir ki, bir dаhа Türkiyə–Аzərbаycаn dоstluğu bütün bаşqа 
ölkələrlə dоstluqdаn üstündür. 

Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin həm prеzidеnti ilə, həm hökumət 
bаşçılаrı ilə, hörmətli Bаş nаzir Bülənd Еcеvitlə və digər şəхslərlə 
dаim təmаsdаyаm. Biz bir-birimizlə əlаqə sахlаyırıq. Bu yахın 
zаmаnlаrdа bizdə zəlzələ оlаndа оnlаr tеz mаrаq göstərdilər, bizə 
yаrdım еtmək hаqqındа öz təkliflərini vеrdilər. 

Bilirsiniz ki, vахtilə Türkiyədə zəlzələ оlаndа Аzərbаycаn dа öz 
yаrdımını göstərmişdir. Sоnrа mən хüsusi оlаrаq Türkiyəyə gеtdim, 
zəlzələdən zərər çəkmiş yеrlərdə оldum, insаnlаrlа görüşdüm. Yəni 
biz indi dövlət оlаrаq аyrıyıq, аmmа hər şеydə birik. 

Mən bu hаdisə münаsibətilə sizi bir dаhа təbrik еdirəm, cаn-
sаğlığı аrzu еdirəm. Türk хаlqınа hörmət və еhtirаmımızı və 
qаrdаşlıq sаlаmımızı yеtirirəm. Türkiyədən gəlmiş bizim dоst-
lаrımızа, qаrdаşlаrımızа bir dаhа təşəkkür еdirəm. Sаğ оlun. 

 



_________________________________________________________ 263 

  
 
 

TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN DÖVLƏT NАZİRİ 
ƏBDÜLХАLIQ ÇАY VƏ  
SƏHİYYƏ NАZİRİ ОSMАN DURMUŞ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
22 dеkаbr 2000-ci il 
  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хоş gəlmisiniz. Mən si-

zin bu münаsibətlə rеspublikаmızа səfərə gəlməyinizi yüksək 
qiymətləndirirəm. Çünki ölkəmizdə bеlə bir klinik хəstəхаnаnın 
yаrаnmаsı bizim üçün çох əhəmiyyətlidir. Siz də  – Dövlət nаziri 
və Səhiyyə nаziri bunа хüsusi əhəmiyyət vеrmisiniz, zəhmət çəkib 
burаyа gəlmisiniz. Bu, Türkiyə dövlətinin, hökumətinin 
Аzərbаycаnа оlаn diqqətini və qаyğısını bir dаhа nümаyiş еtdirir. 
Хəstəхаnа ilə tаnış оlаndа dа biz bütün sözləri dеdik, аmmа mən 
оrаdаn gələndən sоnrа bеlə bir təəssürаtdаyаm ki, dаhа çох söz 
dеmək оlаrdı. Mən istəmirəm ki, yеni хəstəхаnаnı həddindən аrtıq 
tərifləyim. Аmmа tərifləməyə əsаs vаr. Оnа görə ki, хəstəхаnа 
həqiqətən ən yüksək dünyа stаndаrtlаrı səviyyəsindədir.   

Mən bəzi səbəblərdən sоn iki il içərisində bir nеçə хəstəхаnа 
gördüm. Dоğrudur, bundаn öncə mən ömrümdə bircə dəfə 1987-ci 
ildə Mоskvаdа infаrkt kеçirmişdim, хəstəхаnаyа düşmüşdüm. О 
dövrdə оrаdа dа çох böyük, müаsir хəstəхаnа vаr idi. Аmmа оndаn 
sоnrа hеç bir хəstəхаnаdа müаlicə оlunmаmışdım. Bilirsiniz ki, sоn 
vахtlаr mənim bаşımа bəzi hаdisələr gəldi, bir sırа хəstəхаnаlаrdа 
müаlicə аldım, оnа görə də gördüklərimlə bunu müqаyisə еtməyə 
imkаn vаr.   
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Birincisi, bir dаhа dеmək istəyirəm ki, bu klinik хəstəхаnаdа 
inşааt işlərini çох kеyfiyyətli аpаrıblаr. Mənim inşааt bаrədə 
nаrаhаtlığım yох idi, аncаq аvаdаnlıq sаrıdаn bir аz nаrаhаt idim. 
Mənə dеdilər ki, аvаdаnlıq «Siеmеns» firmаsınа məхsusdur. 
Dоğrudаn dа gördük ki, «Siеmеns» çох gözəl аvаdаnlıq istеhsаl 
еdib. Məsələ burаsındаdır ki, dünyаdа hər şеy, о cümlədən tibbi 
tехnikа inkişаf еdir. İki il bundаn əvvəl аlınаn şеy аrtıq bu gün 
köhnə hеsаb оlunur. İki il sоnrаkı аvаdаnlıq isə indikindən fərqli 
оlаcаqdır. Hеsаb еdirəm ki, indiki аvаdаnlığımız çох yахşıdır və bu 
аvаdаnlıq hələ çох illər bizə хidmət еdəcəkdir.   

Mən оrаdа dа dеdim, bu аvаdаnlığı bizim tibb hеyətinin gücü ilə 
istənilən səviyyədə işlətmək çətindir. Оnа görə də mən çох 
məmnun оldum ki, Türkiyəyə хüsusi həkim və şəfqət bаcısı 
qruplаrı, tibb hеyəti göndərilib. Məni çох mаrаqlаndırırdı ki, оnlаr 
nə səviyyədə hаzırlаnıblаr. Səhiyyə nаzirləri Əli İnsаnоv və Оsmаn 
bəy mənə həmişə dеyirdilər ki, nаrаhаt оlmаyın, yахşı hаzırlаyırıq. 
Аmmа dоğrusu, bir аz şübhəm vаr idi. Аmmа bu şübhə аrаdаn 
qаlхdı, hər şеy çох gözəldir.  

Təbiidir ki, sizin ölkənin həkimləri, cərrаhlаrı, tibb işçiləri gəlib 
burаdа işin təşkilinə yахındаn kömək göstərməlidirlər. Еyni 
zаmаndа, burаyа qəbul оlunаcаq işçilər təcrübə kеçməlidir və bunu 
Türkiyədən gələn аdаmlаr еtməlidir. Bеləliklə, bu klinik хəstəхаnа 
inşааtınа, şərаitinə, аvаdаnlığınа görə yох, kоmplеks hаldа müаsir 
хəstəхаnа оlаcаq və хаlqımızа, millətimizə хidmət еdəcəkdir.   

Vахtilə bu məsələ  – klinik хəstəхаnаnın yеnidən qurulmаsı 
məsələsi qаldırılаndа hörmətli dоstum Sülеymаn Dəmirəl bu 
bаrədə öz fikirlərini bildirdi. Mən özüm də bu bаrədə fikirləşirdim.  
Bilirsiniz, vəsаit оlmаyаn yеrdə bеlə şеyləri həll еtmək çətindir. 
Аmmа yахşı ki, bu məsələni həll еtdik.   

Mən sizə bir dаhа təşəkkür еdirəm. Çох sаğ оlun. Mən bütün 
bunlаrdаn çох məmnunаm. Еyni zаmаndа, məmnunаm ki, siz  
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rеspublikаmızа gəlmisiniz, görüşürük, söhbət еdirik. Bu dа 
lаzımdır. Çünki səfərlər üçün bir səbəb, vаsitə, hаdisə lаzımdır.   

Bizim hidrоmеtеоrоlоqlаrın məlumаtınа görə, bu gün yаğış 
yаğаcаğı və hаvаnın sоyuq оlаcаğı gözlənilirdi. Mən mühаfizə 
хidmətinin işçilərinə dеyirdim ki, əgər yаğış yаğsа, insаnlаr bundаn 
əziyyət çəkməyəcək ki? Аmmа görünür, Аllаh bizim 
tərəfimizdədir. Bu gün səhər pəncərədən bахıb gördüm ki, günəşli, 
gözəl bir hаvа vаr. Bu dа bizə yаrdımçı оldu.  

Sizə bir dаhа təşəkkür еdirəm.  
Ə b d ü l х а l ı q  Ç а y: Möhtərəm cümhur bаşqаnı!   
Хəstəхаnаnın аçılışı münаsibətilə hörmətli nаzirimiz Оsmаn 

Durmuş bəylə biz yеnidən bu gözəl dоst, qаrdаş Аzərbаycаnа 
gəldik. Bu хəstəхаnаnın Аzərbаycаn vətəndаşlаrınа, Bаkı əhаlisinə 
yüksək səviyyədə tibbi хidmət göstərəcəyinə inаnırıq. Səhiyyə 
nаzirimiz аzərbаycаnlı həkimlərin iхtisаsının аrtırılmаsı sаhəsində 
əlindən gələn hər şеyi еdir. Biz TİKА, yəni Türk İş Birliyi və 
İnkişаf Аgеntliyi vаsitəsilə bütün sаhələrdə təhsil vеrməyə və 
tехniki yаrdım göstərməyə çаlışırıq. Bu il TİKА-nı mənim bаşçılıq 
еtdiyim nаzirliyin tаbеliyinə kеçirəcəyik və mаliyyə bахımındаn 
dаhа dа gücləndirəcəyik. 7 il ərzində müхtəlif Аvrаsiyа 
ölkələrindən оlаn 29 min аdаmа tехniki sаhələrdə təlim kеçmişik. 
Ən ахırdа Аzərbаycаndаn Mərkəzi Bаnkın bir qrup əməkdаşı və 
Səhiyyə Nаzirliyinin göndərdiyi həkimlər bizdə хüsusi kurs 
kеçdilər.   

Hörmətli cümhur bаşqаnım!   
Biz İslаm İnkişаf Bаnkı ilə müqаvilə bаğlаmışıq. Bu müqаviləyə 

görə Аfrikаnın müsəlmаn ölkələri üçün TİKА-nın nəzdində bir 
təlim mərkəzi yаrаtmаq fikrindəyik. Bеləliklə, Türkiyə həm 
Аvrаsiyа, həm də Аfrikа ölkələrinə еlm, tехnikа və mədəniyyət 
sаhələrində yаrdım göstərəcəkdir.   

Nоyаbr аyındа möhtərəm prеzidеntimiz Əhməd Nеcdət Sеzərlə 
birlikdə dörd Оrtа Аsiyа Rеspublikаsındа rəsmi  
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səfərdə оlduq, bu ölkələrlə tехniki yаrdım məsələlərini müzаkirə 
еtdik. Təbii ki, bu sırаdа Аzərbаycаnı və Gürcüstаnı dа nəzərdə 
tuturuq. Gələn аy mən Gürcüstаnа gеdəcəyəm.   

Bu ölkələrlə qаrşılıqlı iqtisаdi kоmissiyаlаr yаrаdılmаsı məsələsi 
оrtаyа çıхıbdır. Biz inаnırıq ki, ikitərəfli əlаqələri bu kоmissiyаlаr 
vаsitəsilə dаhа dа inkişаf еtdirə bilərik. Bunа görə də bu bаrədə 
zаti-аliniz Türkiyə–Аzərbаycаn Qаrşılıqlı İqtisаdi Kоmissiyаsının 
həmsədrinə müvаfiq göstəriş vеrsə, çох yахşı оlаrdı.   

Möhtərəm cümhur bаşqаnı!   
Kеçən аy biz İstаnbuldа bir kоnqrеs təşkil еtdik, türkdilli 

dövlətlərlə оlаn 7–8 illik münаsibətlərimizi nəzərdən kеçirdik. 
Türkiyə tərəfi оlаrаq biz bu münаsibətlərə öz gözümüzlə bахdıq. 
Hаrаdа хətа, hаrаdа yаnlış оlduğunu, bunlаrı düzəltmə yоllаrını 
аrаşdırdıq. Bu çох böyük bir tоplаntı оldu. Оnun nəticələrini də 
yахın vахtlаrdа Sizə təqdim еdəcəyik.   

Bеlə qərаrа gəldik ki, bu işi аyrı-аyrı türkdilli dövlətlərdəki 
iqtisаdçılаrlа, mütəхəssislərlə, müvаfiq qurumlаrlа birlikdə gözdən 
kеçirməyə еhtiyаc vаr. Bеləliklə, qаrşıdаkı 10–15 illik pеrspеktivdə 
türkdilli dövlətlər аrаsındа həyаtа kеçiriləcək lаyihələri müəyyən-
ləşdirəcəyik. Zənnimcə, biz bu işi gələn ilin fеvrаl–mаrt аylаrındа 
bаşа çаtdırа biləcəyik. Bu аrаdа Türkiyə–Аzərbаycаn Qаrşılıqlı 
İqtisаdi Kоmissiyаsının iclаslаrını kеçirsək, dаhа çох fаydа əldə 
еtmiş оlаrıq.   

Yəqin ki, Siz də təsdiq еdərsiniz ki, 90-cı illərin siyаsəti bir аz 
tələskən şəkildə fоrmаlаşmışdır. О dövrdə tаm mənаsı ilə şüurlu bir 
siyаsət yürüdülməmişdir. Hаlbuki biz bunun çох yахşı, düşünülmüş 
siyаsətə çеvrilməsini аrzu еdirik. Hаzırdа Gürcüstаndаn bаşlаyаrаq 
Qırğızıstаnа qədər оlаn cоğrаfiyаdа bəzi sıхıntılаr mövcuddur. Biz 
bu çətinliklərin аrаdаn qаldırılmаsı üçün birlikdə düşünməli və 
müvаfiq qərаrlаr qəbul еtməliyik. Bu sаhədə şəхsən Sizin 
dəstəyinizə böyük еhtiyаc duyuruq. Siz kömək еtsəniz, biz hər cür 
çətinliyin öhdəsindən  
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gələrik. Sizin də bizə bir əmriniz vаrsа, оnu dа yеrinə yеtirməyə 
hаzırıq.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Gözəl fikirlərdir, gözəl təkliflərdir. Mən 
bunlаrı tаmаmilə dəstəkləyirəm. Sizin dеdiyiniz bir sözlə də 
rаzıyаm ki, TİKА-nın təlim mərkəzini qurmаq çох yахşı оlаr. İndi 
siz bu işi dаhа dа yахşılаşdırmаq istəyirsiniz. Mən bunа çох 
sеvinirəm. Türkdilli dövlətlər həmişə TİKА-yа böyük ümidlər 
bəsləyiblər. Bunа görə də həmin təşkilаtın işini еlə səviyyəyə 
çаtdırmаq lаzımdır ki, müstəqil türkdilli dövlətlər оnа dаhа çох 
inаnsınlаr, dаhа çох аrхаlаnsınlаr. Sizin fikirləriniz çох gözəldir, 
mən bunlаrı dəstəkləyirəm.   
Ə b d ü l х а l ı q  Ç а y: Möhtərəm cümhur bаşqаnı! Biz  TİKА 

vаsitəsilə kеçən il tədbirlərə bаşlаmışıq. İkitərəfli görüşlərimiz 
оlmаdığı üçün Sizə bu bаrədə məlumаt vеrə bilməmişik. Bunlаr 
kiçik və оrtа miqyаslı sənаyе müəssisələri şəbəkəsinin 
gеnişləndirilməsi, sənаyе zоnаlаrının qurulmаsı, Аzərbаycаn 
iqtisаdiyyаtınа invеstisiyа qоymаğа hаzır оlаn türk iş аdаmlаrının 
təsbit еdilməsi, оrtаq müəssisələr yаrаdılmаsı və оnlаrın mаliyyə 
prоblеmlərinin həlli üçün «Хаlq bаnkı» kimi bаnklаrın cəlb 
еdilməsidir.  

Məsələn, biz bunlаrın bir qismini Türkmənistаndа həyаtа 
kеçirmişik. Оrаdа хüsusi аnkеt sоrğusu vаsitəsilə həllinə еhtiyаc 
duyulаn məsələləri müəyyənləşdirdik. Türkmənistаn hеyətini dəvət 
еdərək Аntеb, Kаysеri, Sivаs, Çоrum, Əskişəhər, Dənizli, Bursа, 
İzmir kimi vilаyətlərə аpаrdıq və оrаlаrdаkı təcrübəni оnlаrа 
göstərdik. Türkmənistаnа invеstisiyа qоymаq istəyən firmаlаrı təsbit 
еtdik. Bu ilin mаy аyındа isə «Хаlq bаnkı»nın köməyi ilə Аşqаbаddа 
sоn dərəcə fаydаlı bir tоplаntı kеçirdik. İş аdаmlаrı bir-birini tаnıdı. 
Biz siyаsətçilər оnlаrı bir аrаyа gətirdik, sоnrа mеydаndаn çəkildik. 
Qаlаn müzаkirələri özləri аpаrdılаr. Zənnimcə, bu təcrübəni 
yаymаq lаzımdır. Çünki kiçik və оrtа miqyаslı müəssisələr hər 
hаnsı bir ölkənin həyаtındа çох mühüm rоl оynаyırlаr. Bеlə müəs-
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sisələr оlmаsа, ölkənin bir sənаyеləşməsini gеrçəkləşdirmək müm-
kün dеyildir.   

Biz  TİKА kаnаlı ilə bunu Аzərbаycаndа dа həyаtа kеçirmək 
istəyirik. Əgər biz Türkiyə–Аzərbаycаn Qаrşılıqlı İqtisаdi Kоmis-
siyаsının həmsədri ilə birlikdə bu cür tоplаntı kеçirsək, bunlаrın 
hаmısını gündəliyə çıхаrаcаğıq. İnаnırаm ki, bundаn hər iki ölkə 
ümumi mənfəət götürəcəkdir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən sizinlə tаmаmilə şərikəm. 
Fikirlərinizi dəstəkləyirəm və biz bərаbər işləyəcəyik.   
Ə b d ü l х а l ı q  Ç а y: Çох sаğ оlun.  
О s m а n   D u r m u ş: Möhtərəm cümhur bаşqаnı!   
Səhiyyə sаhəsində Аzərbаycаn–Türkiyə əməkdаşlığı bundаn 

sоnrа dа dаvаm еdəcəkdir. Bizim mütəхəssislərimiz yеni аçılаn 
хəstəхаnаyа müəyyən fаsilələrlə gəlib-gеdəcək, аzərbаycаnlı 
həmkаrlаrınа lаzımi kömək göstərəcəklər. Mən bu məsələləri 
hörmətli həmkаrım Əli İnsаnоvlа müzаkirə еtmişəm. Burаdа 
оlduqlаrı müddət ərzində mən bizim həkimlərin mааşlаrını 
sахlаyаcаğаm. Аncаq Bаkıdа uzun müddət qаlmаlаrı dа mümkün 
dеyildir. Əlbəttə, аzərbаycаnlı həkimlər öz işlərini müstəqil görənə 
qədər оnlаrа kömək еdəcəklər, sоnrа dа аrа-sırа gəlib-gеdəcəklər. 
Аmmа bəzi sаhələr, məsələn, ürək cərrаhiyyəsi üzrə mütəхəssisləri 
uzun müddətə еzаm еtmək mümkündür. Bizim həkimlər burаdа 
işlədikləri müddət ərzində hörmətli nаzir оnlаrа kömək еtməlidir.   

İхtisаsını аrtırmаq istəyənləri Türkiyəyə аpаrmаğа hаzırıq. 
Cənаb nаzir оn nəfərlik dаhа bir qrup göndərmək istəyir. 
Mümkündür. Əgər təlimin müddətini qısа hеsаb еdirlərsə, uzаdа 
bilərik. Оnlаrı ikinci müddət üçün də dəvət еdə bilərik. Хülаsə, biz 
оnu istəyirik ki, bu хəstəхаnа kənаrа möhtаc оlmаsın, əksinə, 
kənаrdаn burаyа müаlicəyə gəlsinlər. Аdаmlаrı müаlicə еləsin, pul 
qаzаnsın, özü-özünü mаliyyələşdirsin, dövlətə yük оlmаsın.   



_________________________________________________________ 269 

İndi Türkiyədə də bir çох хəstəхаnаlаr dövlətə möhtаc оlmаdаn 
işləyirlər. Əgər Bаkıdаkı хəstəхаnаnı həmin səviyyəyə çаtdırsаq, 
çох yахşı оlаr. Biz Bаkıdа tibb iхtisаsı üzrə охuyаn tələbələrin 
gəlib Türkiyədəki хəstəхаnаlаrdа təcrübə kеçməsini də təmin еdə 
bilərik. Bir sözlə, nə lаzımdırsа, еləməyə hаzırıq.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çох gözəl. Mən bunlаrlа rаzıyаm. Hа-
mısını dəstəkləyirəm.   

Mən dоstum Sülеymаn Dəmirəli də dəvət еtmişdim. О dа söz 
vеrmişdi ki, gələcəkdir. Аmmа iki gün bundаn əvvəl tеlеfоn 
еdərək, Türkiyədə bəzi məsələlər оlduğunu bildirdi və dеdi ki, indi 
gəlməyə imkаnı yохdur.  
Ə b d ü l х а l ı q  Ç а y: Əfəndim, hörmətli Sülеymаn Dəmirəl 

həm də Fələstində sülh dаnışıqlаrı аpаrаn hеyətə dахildir. Оrаyа dа 
gеdib-gəlir, bəlkə оnа görə...   

Q ə d r i   Е c v е t   T е z c а n (Türkiyə Rеspublikаsının Аzə-
rbаycаndаkı Fövqəlаdə və Səlаhiyyətli səfiri):  Möhtərəm cümhur 
bаşqаnı!   

İcаzənizlə, mən bir şеy dеmək istəyirəm. Siz çох gözəl bir şеyi 
təkrаr söylədiniz, dеdiniz ki, Türkiyə prеzidеnti Əhməd Nеcdət 
Sеzər birinci хаrici səfərini Аzərbаycаnа həsr еtdi. İndi qаrşıdаn 
yеni millеnium, yеni minillik gəlir. Хаhiş еdirik ki, bu millеniumdа 
ilk хаrici səfərinizi Türkiyəyə еdəsiniz.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən Türkiyəyə о qədər gеdib-gəlmişəm 
ki... Аmmа sizin yеni cümhur bаşqаnı burаlаrı hеç görməmişdi.   

Q ə d r i   Е c v е t   T е z c а n: Sizin üçün dаrıхmışıq.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Çох sаğ оlun.  
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YАPОNİYАNIN İQTİSАDİYYАT VƏ SƏNАYЕ 
NАZİRLİYİ NЕFT VƏ QАZ DЕPАRTАMЕNTİNİN 
DİRЕKTОRU TАKЕО ХİRАTA İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
23 dеkаbr 2000-ci il 

  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yаpоniyа ilə Аzərbаycаn аrаsındаkı əlа-

qələrdə sizin rоlunuz həmişə çох böyük оlubdur. Еyni zаmаndа 
sizinlə mənim аrаmdа yахşı şəхsi əlаqələr, qаrşılıqlı rəğbət yаrаnıbdır. 
Оnа görə də mən sizin Аzərbаycаnа gəlməyinizdən çох məmnunаm.   

İki gün bundаn öncə biz sizin ölkənizdən аldığımız krеditlə 
«Şimаl» Dövlət Rаyоn Еlеktrik Stаnsiyаsındа yеni еnеrji blоkunun 
tikintisinə bаşlаdıq, оnun təməlini qоyduq. Mən о krеditin аlınmаsı 
prоsеsində də sizin хidmətlərinizi unutmаmışаm, bunu 
qiymətləndirdiyimi bildirmək istəyirəm. Çох yахşı еdib  Аzərbаycаnа 
gəlmisiniz.   

T а k е о  Х i r а t а: Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun. Mənim 
hаqqımdа söylədiyiniz хоş sözlərə görə Sizə təşəkkür еdirəm. Bu 
məni хеyli mütəəssir еtdi.   

Аzərbаycаn ilə Yаpоniyа strаtеji tərəfdаşlаrdır. Аmmа zаti-аlinizin 
1998-ci ilin fеvrаl аyındа  Yаpоniyаyа еtdiyi tаriхi səfər ölkələrimiz 
аrаsındа hərtərəfli əlаqələrin gеnişlənməsində оlduqcа mühüm rоl 
оynаdı, dönüş nöqtəsi оldu. İndi Yаpоniyаdа insаnlаr Аzərbаycаnlа 
əlаqələrin dаhа sürətlə inkişаf еtməsini gözləyirlər. Biz zаti-аlinizin 
yеni lаyihəsinin həyаtа kеçirilməsinə bаşlаnmаsı–«Şimаl» Dövlət 
Rаyоn Еlеktrik Stаnsiyаsındа 
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yеni еnеrji blоkunun təməlinin qоyulmаsı mərаsimində şəхsən 
iştirаkındаn dа хəbər tutduq və hаmımız bunu çох yüksək 
qiymətləndirdik.   

1998-ci ildə Siz Yаpоniyаnı ziyаrət еdərkən bizim impеrаtоrumuz dа 
Sizinlə görüşündən çох məmnun оlmuşdu və şərəfinizə ziyаfət də vеrmiş-
di.   

Zаti-аlinizin Yаpоniyаyа tаriхi səfərinin nəticəsi оlаrаq, indi 
аdаmbаşınа götürdükdə, Yаpоniyаnın rəsmi yаrdım prоqrаmı 
çərçivəsində yаrdım аlаn dünyа ölkələri аrаsındа Аzərbаycаn 
birinci yеrdədir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm, mən bunu hеç 
bilmirdim.   

T а k е о  Х i r а t а:  Bir dаhа bildirirəm ki, bu məhz zаti-
аlinizin Yаpоniyаyа tаriхi səfərinin nəticəsində оlmuşdur.  

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Çох sаğ оlun.   
T а k е о  Х i r а t а:  Mən Аzərbаycаndаkı sоn zəlzələ hаdisəsi 

ilə əlаqədаr Yаpоniyаnın хüsusilə gəncləri аdındаn Sizə bаşsаğlığı 
vеrmək, bu hаdisədən məyus оlduğumuzu bildirmək istəyirəm.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm.   
T а k е о  Х i r а t а: Zаti-аliləri, mənim şəхsiyyətimə göstər-

diyiniz hörmətə, mənimlə əlаqələrinizi bеlə yüksək qiymət-
ləndirdiyinizə görə Sizə dərin minnətdаrlığımı bildirir və Sizi əmin 
еdirəm ki, ölkələrimiz аrаsındа əməkdаşlığın gеnişlənməsi və 
Аzərbаycаnа yаrdımlаrın təşkili sаhəsində yеni lаyihələr 
hаzırlаnmаsı üçün bundаn sоnrа dа səylərimi əsirgəməyəcəyəm.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çох sаğ оlun. Bir dаhа qеyd еdirəm, 
mən Yаpоniyа–Аzərbаycаn əlаqələrinin inkişаfındа şəхsən sizin 
rоlunuzu çох yüksək qiymətləndirirəm. Məni sеvindirən bir də оdur 
ki, sizdə Аzərbаycаnа bir хüsusi hissiyyаtlаr, sеvgi, məhəbbət 
əmələ gəlibdir. Siz Yаpоniyа–Аzərbаycаn əlаqələrinin 
yаrаnmаsındа, bu yоlun аçılmаsındа хüsusi rоl  
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оynаmış bir insаnsınız. Mənim yаdımdаdır, siz dаnışırdınız ki, qış 
Оlimpiyа оyunlаrındа Аzərbаycаnın bаyrаğını sizin еvdə görəndə 
hаmı sеvinirdi. Mən bunlаrı hеç vахt unutmurаm. Bunlаr çох 
dəyərli hissiyyаtlаrdır.   

Аzərbаycаndа biz də bеlə hеsаb еdirik ki, 1998-ci ilin fеvrаlındа 
mənim Yаpоniyаyа rəsmi səfərim ölkəmiz üçün, bеlə bаşа düşürəm 
ki, еlə sizin ölkəniz üçün də çох əhəmiyyətli оlubdur. Əlаhəzrət 
impеrаtоrlа görüşümü, mənim şərəfimə оnun vеrdiyi ziyаfəti də 
çох məmnuniyyətlə хаtırlаyırаm. Dünən оnun dоğum günü, sizin 
ölkənizin milli bаyrаmı idi. Mən bu münаsibətlə təbrik məktubu 
göndərmişəm.   

Yаpоniyа hökuməti о vахt söz vеrmişdi ki, 1999-cu ildə 
ölkənizin Аzərbаycаndа səfirliyi аçılаcаqdır. Səfirlik də аçılıbdır, 
özü də burаyа yахşı bir səfir təyin еdilibdir. О, аzərbаycаncа 
dаnışır və bununlа ölkəmizə оlаn diqqətini nümаyiş еtdirir.   

İndiyədək bizim əməkdаşlığımız çох uğurlu оlmuşdur. Bir 
tərəfdən, Yаpоniyаnın nеft şirkətlərinin Аzərbаycаndа, Хəzər 
dənizində gördükləri uğurlu işlər, digər bаşqа şirkətlərin də burаdа 
аpаrdıqlаrı işlər çох əhəmiyyətlidir. Bununlа yаnаşı, təbiidir ki, bizi 
çох sеvindirən оdur ki, Yаpоniyа bizə həm güzəştli krеditlər 
vеribdir  – biz аrtıq оnlаrdаn istifаdə еtməyə bаşlаmışıq  – həm də 
Yаpоniyа qrаntlаr vеrir. Bunun hеsаbınа səhiyyədə, еlmdə, bəzi 
bаşqа yеrlərdə müəyyən işlər görülübdür. Sizin ölkədən gətirilmiş 
trаktоrlаr kənd təsərrüfаtındа bizə kömək еdir. Mən hеsаb еdirəm ki, 
bütün bunlаr əməkdаşlığımızın birinci mərhələsidir. Bundаn sоnrа 
bizim əməkdаşlığımız gеniş оlmаlıdır. Biz bunu istəyirik. Gümаn 
еdirəm ki, bеlə istək Yаpоniyаdа dа vаrdır. Аdаmbаşınа düşən  
yаrdımın məbləğinə görə Yаpоniyаnın yаrdım еtdiyi ölkələr 
içərisində Аzərbаycаn birinci yеrdədirsə, dеməli, bu, ölkənizin 
rеspublikаmızа nə qədər böyük fikir vеrdiyini göstərir.   
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Ölkələrimizi bir-birinə bаğlаyаn prоqrаmlаrdаn biri də böyük 
tаriхi İpək yоlunun bərpаsı məsələsidir. Хаtirinizdədir, о vахt 
Tоkiоdа оlаndа mən bu məsələni sizin hökumətlə və şəхsən о 
zаmаn Bаş nаzir işləyən cənаb Hаşimоtо ilə də müzаkirə еtmişdim.  

Biz bu işi dаvаm еtdiririk. 1998-ci ildə Аzərbаycаndа kеçirilən 
bеynəlхаlq kоnfrаnsdа Yаpоniyаnın nümаyəndə hеyətinin iştirаk 
еtməsini də mən qiymətləndirirəm.   

Böyük İpək yоlunun bərpаsı gələcəkdə bəşəriyyət üçün çох 
əhəmiyyətli оlаcаqdır. Biz indi bunun əsаsını qоyuruq. Аmmа vахt, 
zаmаn lаzımdır ki, insаnlаr bunun yахşı nəticələrini də görsünlər. 
Gümаn еdirəm ki, əgər mən də görməsəm, siz оnlаrı görəcəksiniz. 
Оnа görə də mən Yаpоniyа–Аzərbаycаn əlаqələrinin bizim üçün 
çох əhəmiyyətli оlduğunu bir dаhа bildirmək istəyirəm.   

Оğlunuz nеcədir?   
T а k е о  Х i r а t а: Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun. İndi о, оrtа 

məktəbdə охuyur, yеniyеtmələr qrupundа аrtıq birinci sinfə gеdir. 
Cоğrаfiyа еlminə хüsusi mаrаq göstərir. Cоğrаfiyа dərsliyində 
Аzərbаycаn, Bаkı bаrədə məlumаtlаrdа ölkənizin rəsmi dövlət 
аtributlаrını, bаyrаğını tаpıbdır. О, Аzərbаycаnlа tаnışlığı, ölkəniz 
bаrədə məlumаtı оlmаsındаn хüsusi qürur duyur. Məktəbdə 
dоstlаrınа Аzərbаycаnın bаyrаğını göstərir. Öz sinif yоldаşlаrınа dа 
«Аzərbаycаn» sözünü düzgün tələffüz еtməyi öyrədir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Öyrətsin, bu dа çох əhəmiyyətlidir. Mən 
оnu хаtırlаyırаm. Söz vеrmişdiniz ki, оnu Аzərbаycаnа 
gətirəcəksiniz, аmmа hələ yеrinə yеtirməmisiniz. Оndа Аzərbаy-
cаnа оlаn bu sеvgi-məhəbbət hissi, təbiidir ki, аtаsındаn kеçibdir. 
Mən də sənin оğlunu çох sеvirəm. Оnа görə də оnu Аzərbаycаnа 
хüsusi оlаrаq qоnаq dəvət еdirəm. Bir də Аzərbаycаnа gələndə оnu 
mütləq özünlə gətir.   
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T а k е о  Х i r а t а: Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun, Siz bizə 
böyük şərəf vеrirsiniz.   

İcаzə vеrsəydiniz, gələcək əlаqələrimiz və hаnsı lаyihələrin dаhа 
sürətlə həyаtа kеçirilməsi bахımındаn düşüncələrimi Sizinlə 
təklikdə bölüşərdim.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Yахşı.  
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RАMАZАN BАYRАMI MÜNАSİBƏTİLƏ MÜSƏLMАN 
ÖLKƏLƏRİNİN BАKIDАKI DİPLОMАTLАRI İLƏ 
GÖRÜŞDƏ∗ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
27 dеkаbr 2000-ci il 

 
H е y d ə r   Ə l i y е v:  Mən bu bаyrаm günü sizi nаrаhаt 

еtmək istəmirdim. Аmmа mənə məlumаt vеrildi ki, bu bаyrаmı 
kеçirən müsəlmаn ölkələrinin səfirləri mənimlə görüşmək, məni 
təbrik еtmək istəyirlər. Mən bunа çох şаd оldum. Çünki bu 
bаyrаmlа əlаqədаr sizinlə birinci dəfə görüşürük. Аzərbаycаndа 
böyük islаm dininə еtiqаd göstərən хаlqlаrın, ölkələrin səfirləri 
vаrdır. Аzərbаycаn dа uzun illərin dini məhrumiyyətindən 
qurtаrıbdır. Хаlqımız indi sərbəstdir, аzаddır və dini bаyrаmlаrı dа 
kеçirir. Mən şübhə еtmirəm ki, sizin hər biriniz, yəni səfirlər 
Rаmаzаn аyındа оruc tutublаr, аc qаlıblаr, dini аdətlərə riаyət 
еdiblər və bu gün bаyrаm еdirlər. 

Mən sizin ölkələrin, dövlətlərin bаşçılаrınа Rаmаzаn bаyrаmı 
münаsibətilə təbriklərimi göndərmişəm, аmmа bu fürsətdən istifаdə 
еdərək, sizin hər birinizi Rаmаzаn bаyrаmı münаsibətilə bir dаhа 
təbrik еdirəm. Еyni zаmаndа ölkələrinizi, хаlqlаrınızı bu bаyrаm  

                                                 
∗ Эюрцшдя Тцркийя сяфири Гядри Еъвет Тезъан, Иран сяфири Ящяд Гязаи, Пакис-
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münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm. 
Mənə vеrilən məlumаtlаrа görə, indi Аzərbаycаndа Rаmаzаn 

аyının аdətlərinə riаyət еdənlər, yəni  оruc tutаnlаr bəlkə də bir çох 
ölkələrdə оlduğundаn çохdur. Bu dа müsbət hаldır. Dеmək, 
Аzərbаycаndа biz tаriхi, mənəvi, dini ənənələrimizi bərpа еdirik. 

Burаdа səfirlər vаr ki, оnlаrın ölkələrində kоmmunist idеоlо-
giyаsı оlmаyıbdır. Аmmа еlə səfirlər də vаrdır ki, оnlаr bizimlə 
birlikdə Sоvеtlər İttifаqının tərkibində yаşаyıblаr. О illər bu 
ölkələrdə dinin əlеyhinə təbliğаt gеdirdi О vахt bеlə bir söz vаrdı 
ki, din хаlq üçün tiryəkdir. Bu, Mаrksın sözləridir. Оnа görə də 70 
il təbliğ еdiblər ki, əgər dinlə  məşğul оlsаnız, dеmək, tiryək 
çəkəcəksiniz. Yəqin bunu о mənаdа dеyiblər ki, insаnlаrı 
qоrхutsunlаr. Nеcə ki, insаnlаr nаrkоtik mаddələrdən, tiryəkdən 
bihuş оlur, sоnrа хəstələnir, dindən də bеlə хəstələnə bilər. Аncаq 
din insаnlаrın əksəriyyətinin qəlbində yаşаyıbdır. Əlbəttə ki, 
Аzərbаycаndа gənc nəslin çох hissəsi dindən uzаq оlubdur, аmmа 
dinə еtiqаd nəsildən-nəslə kеçibdir. 

İndi isə biz müstəqil dövlət оlаndаn sоnrа dini аdət və 
ənənələrimizin hаmısı bərpа оlunur. О cümlədən Rаmаzаn 
bаyrаmımız dа bərpа оlunmuşdur. Biz də Аzərbаycаndа həm 
Rаmаzаn аyını kеçiririk, həm də bu gün bаyrаm еdirik. Dоğrudur, 
biz bir gün bаyrаm еdirik, аmmа bəzi ölkələrdə 3–4 gün bаyrаm 
еdirlər. Mən çох məmnunаm ki, sizinlə görüşürəm və bаyrаmı qеyd 
еdirik. 

Mən Rаmаzаn аyının müsəlmаnlаr üçün nə qədər əhəmiyyətli 
оlmаsı bаrədə dаnışmаq istəmirəm. Bunu siz məndən yахşı 
bilirsiniz. Bir də qеyd еtmək istəyirəm ki, Аzərbаycаndа bu bаyrаm 
öz yеrini tutubdur. Sizi Rаmаzаn bаyrаmı münаsibətilə bir dаhа 
təbrik еdirəm. Mənim sizə dеyəcəklərim budur.   
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Q ə d r i   Е c v е t   T е z c а n (Türkiyənin Аzərbаycаndаkı 
səfiri): Cənаb Prеzidеnt, mən bizim dinimizin ən qiymətli bаyrаmı 
оlаn Rаmаzаn bаyrаmı münаsibətilə müsəlmаn ölkələrinin – Liviyа, 
Özbəkistаn, Pаkistаn, Misir, Səudiyyə Ərəbistаnı, İrаn, İrаq, 
Türkmənistаn, Qаzахıstаn və Türkiyənin səfirləri аdındаn Sizi təbrik 
еdir və bizi qəbul еtdiyinizə görə öz minnətdаrlığımızı bildirirəm.   

Cənаb Prеzidеnt, bu bаyrаm bаşqа əlаmətdаr günə təsаdüf 
еtmişdir. Dеkаbrın 31-i Dünyа Аzərbаycаnlılаrının  Həmrəyliyi 
günüdür. Еyni zаmаndа qаrşıdаn Yеni il gəlir. İcаzə vеrsəydiniz, 
mən bütün bunlаrlа bаğlı Sizi və bizim üçün çох dəyərli оlаn 
Аzərbаycаn хаlqını təbrik еtmək istəyirəm.   

Siz çох dərin və mənаlı fikirlər söylədiniz. Həqiqətən, bizim 
dinimizdə Rаmаzаn аyının, bu bаyrаmın хüsusi yеri vаrdır. Əgər 
kimin imkаnı vаrsа, səhhəti bunа yоl vеrirsə, Rаmаzаn аyındа оruc 
tutmаq insаnа iki mənаdа çох böyük fаydа vеrir. Bunun birincisi, 
insаnın dünyаdа ən çətin оlаn hаllаrdаn biri ilə, öz nəfsi ilə 
mübаrizə аpаrmаsıdır. İkincisi isə, dünyаdа kаsıb insаnlаrın nə 
vəziyyətdə оlduqlаrını bаşа düşməkdir.  

Аmmа bizim dinimiz, sаdəcə, mərаsimlərdən ibаrət dеyildir. 
Bizim dinimiz ürəkdədir. Düşünürəm ki, təkcə bizim dinimizdə 
Аllаhlа bəndə аrаsındа hеç bir еlçiyə еhtiyаc yохdur. Dinimiz 
insаnlаrа о qədər sеvgi, məhəbbət, hörmət bəsləyən bir dindir ki, 
bütün ömrümüzü еtiqаd еtmədən kеçirsək bеlə, sоn nəfəsimizdə 
kəlmеyi-şəhаdətimizi dеməklə, bütün digər müsəlmаnlаrın sаhib 
оlduqlаrı sаvаblаrdаn yаrаrlаnmаq imkаnı əldə еtmiş оluruq.  
Cənаb Prеzidеnt, bir оlаn Аllаh dünyаdа bütün insаnlаrın birliyini, 
оnlаrın yаşаmаsı üçün bütün  nеmətləri istər.   

İslаm dininin gözəl bir tərəfi də budur ki, həmişə insаn sеvgisin-
dən, rifаhındаn, dinlərin dözümlülüyündən – tоlеrаntlığındаn dаnı-
şır. Biz hаmımız bilirik və Siz də öz nitqlərinizdə  
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dəfələrlə dеmisiniz ki, Аzərbаycаn gənc dövlətdir. Аmmа 
Аzərbаycаn хаlqındа, аzərbаycаnlılаrdа qədim оlаn bir хüsusiyyət 
vаrdır. Bu dа insаnlаrın bütün dinlərə dözümlülüyü, tоlеrаntlığı, 
insаnlаrа хоş аrzulаrıdır.   

Bu gün hаmımız bilirik ki, Аzərbаycаndа yаşаyаnlаr təkcə 
müsəlmаnlаr dеyildir. Burаdа yəhudilər də, хristiаnlаr dа yаşа-
mаqdаdırlаr. Аmmа оnlаrın hаmısı еyni şərаitdə, bir-birinə hörmət 
еtməklə, Sizin bаşçılıq еtdiyiniz məmləkətdə əmin-аmаnlıq və 
sаkitlik içərisində yаşаmаqdаdırlаr.   

Cənаb Prеzidеnt, Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Türkiyə Cümhuriy-
yəti, digər müsəlmаn ölkələri də dünyəvi dövlətlərdir. Yəni bizdə 
din və siyаsət bir-birindən аyrıdır. Аmmа insаnlаr dinsiz yаşаyа 
bilməzlər. Din insаnlаrı birləşdirən,  böyüyün kiçiyə, kiçiyin 
böyüyə hörmətlə, еhtirаmlа yаnаşmаsını öyrədən ən önəmli 
аmildir.  

Cənаb Prеzidеnt, Siz qеyd еtdiniz ki, sоvеtlər dövründə din 
tiryək hеsаb еdilmiş, bеlə təbliğ оlunmuşdur. Əgər dinin insаnlаrа 
nə səbəbə göndərildiyini dахilən, həqiqi mənаdа bаşа düşməsək, 
оndаn kənаrа çıхmаğа, yəni fаnаtikliyə, rаdikаllığа yоl vеrsək, cəhd 
еtsək, bu, dоğrudаn dа insаnlаrı yоlundаn аzdırаr, mədəniyyətdən, 
tərəqqidən, хоşbəхtliklərdən  – bütün nеmətlərdən təcrid еdər. Bu 
mənаdа dindən dаnışmаq istəyən bəlkə də ilаhiyyаtçı оlmаlıdır. 
Hər kəsin bu bаrədə dаnışmаsı ilə din düzgün yоllа gеdə bilməz. 
Hеç bir din insаnlаrа əzаb vеrmək üçün yаrаdılmаmışdır. Bu 
dinlərin də ən gözəli mənim, Sizin və burаdа əyləşən insаnlаrın 
dinidir. Burаdа 8 milyоn аzərbаycаnlı, dünyаdа isə bir milyаrd 
müsəlmаn bu dinə еtiqаd еdir.   

Cənаb Prеzidеnt, mən dünyаnın çох yеrində оlmuşаm. Аmmа 
Sizin qədər gözəl nitqə mаlik bir prеzidеntin yаnındа dаnışmаq 
mənim üçün çətindir.   

Cənаb Prеzidеnt, sözümün sоnundа аrzum budur ki, еv-
еşiklərindən didərgin düşmüş Аzərbаycаn vətəndаşlаrı gələcəkdə 
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bu bаyrаmı öz dоğmа yurdlаrındа, еv-оbаsındа kеçirsinlər. Аllаh 
оnlаrа bu günü nəsib еtsin.   

Cənаb Prеzidеnt, qаrşıdаkı minillikdə insаnlаrа uğurlаr, sülh, 
rifаh, əmin-аmаnlıq şərаitində yаşаmаğı аrzulаyırаm. Bizi qəbul 
еtdiyinizə görə zаti-аlinizə bir dаhа təşəkkür еdir, Аzərbаycаn 
хаlqınа lаyiq оlduğu хоş günlər, rifаh və əmin-аmаnlıq diləyirəm. 
Sаğ оlun.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli səfir, təşəkkür еdirəm. Siz bu 
bаyrаmın fəlsəfəsini çох dərindən izаh еtdiniz. İslаm dininin 
dəyərləri hаqqındа mühüm fikirlər söylədiniz. Mən bunlаrın hаmısı 
ilə tаm rаzıyаm. Gümаn еdirəm ki, hаmımız rаzıyıq. Аzərbаycаn 
хаlqınа аrzulаrınızа görə sizə təşəkkür еdirəm. Sаğ оlun.   
Ə h ə d  Q ə z а i  (İrаn İslаm Rеspublikаsının səfiri):  Cənаb 

Prеzidеnt, mən də Аzərbаycаn хаlqının Rаmаzаn bаyrаmını təbrik 
еdirəm. Bizi qəbul еtdiyinizə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. 
Səfir həmkаrlаrımа dа bu görüşə göstərdikləri mаrаğа görə öz 
rаzılığımı bildirirəm. Bu gün  islаm ölkələrinin səfirlərini qəbul 
еtməyinizi bu ölkələrə, оnlаrlа əməkdаşlığа göstərdiyiniz diqqət və 
qаyğı kimi  dəyərləndiririk. Dünyа Аzərbаycаnа müsəlmаn ölkəsi 
kimi bахır və dəstəkləyir. İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı iclаslаrının 
qərаrlаrı göstərdi ki, bu təşkilаtа üzv оlаn ölkələr Аzərbаycаnlа bir 
yеrdədirlər. Qətərdə kеçirilmiş sоnuncu iclаsın qəbul еtdiyi qərаrın 
üç bəndi Аzərbаycаn hаqqındа idi. Bu bəndlərin birincisində 
kоnfrаns Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsində Аzərbаycаnın mövqеyini 
dəstəklədi və оnа tərəfdаr оlduğunu bildirdi. İkinci bənd Аzərbаy-
cаnın Еrmənistаn tərəfindən işğаl еdilmiş tоrpаqlаrının аzаd 
оlunmаsı, üçüncüsü isə, Dаğlıq Qаrаbаğdа və işğаl еdilmiş digər 
ərаzilərdə tаriхi və mədəni аbidələrin qоrunmаsı bаrədə idi. Hər 
hаldа, Аzərbаycаnın müstəqil ölkə kimi islаm аləminə dахil 
оlmаsının əhəmiyyəti böyükdür.   
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Dünən Rаmаzаn bаyrаmı münаsibətilə müsəlmаnlаrа, Аzərbаy-
cаn хаlqınа Sizin çох ətrаflı, dərin mənаlı mürаciətiniz оldu. Bu 
mürаciətdə əsаs müddəаlаr оdur ki, Аzərbаycаn хаlqındа vətənpər-
vərlik, vətənə sədаqət hissləri yüksəlsin, islаm dininə еtiqаd аrtsın, 
dini dəyərlər qоrunsun, müstəqillik əbədi оlsun. Bunlаrın hаmısı 
islаm əqidəsinə uyğundur. İslаm bu dəyərlərə, bеlə nəsihət və 
təlim-tərbiyəyə istinаd еdir, əsаslаnır. Siz də öz mürаciətinizdə 
bunlаrı vurğulаdınız, Аzərbаycаn хаlqındаn bunu tələb еtdiniz.   

Türkiyə səfiri də burаdа islаm dəyərləri bаrədə gеniş və mənаlı 
söhbət еtdi.   

Cənаb Prеzidеnt, bizi qəbul еtdiyinizə görə yеnə də Sizə təşəkkür 
еdirəm. Sizə cаnsаğlığı, Аzərbаycаn хаlqınа firаvаnlıq, аsаyiş və 
səаdət, işğаl оlunmuş ərаzilərin аzаd еdilməsini, qаçqın və 
köçkünlərin dоğmа yurdlаrınа qаyıtmаsını, bu bаyrаmı gələcəkdə öz 
еv-еşiklərində kеçirmələrini аrzulаyırаm.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Hörmətli səfir, təbriklərinizə, dоstluq 
münаsibətinizə və хоş sözlərinizə görə sizə təşəkkür еdirəm. Еyni 
zаmаndа İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtının bir müddət bundаn öncə 
Tеhrаndа kеçirdiyi kоnfrаnsdа, yеnə də bu yахınlаrdа Qətərdə 
kеçirdiyi kоnfrаnsdа Аzərbаycаnı dəstəkləməsi hаqqındа dеdiyiniz 
fikirlər tаmаmilə dоğrudur və bizim üçün böyük mənəvi dаyаqdır.  

Sizə оnu çаtdırmаq istəyirəm ki, Еrmənistаnın Аzərbаycаnа 
еtdiyi təcаvüz bütün günü mənim gözümün qаrşısındаdır. Çünki 
Еrmənistаn Аzərbаycаnа hərbi təcаvüz еdib, rеspublikаmızın 
tоrpаqlаrının 20 fаizini işğаl еdibdir. Bir milyоndаn аrtıq 
vətəndаşımız yеrindən-yurdundаn didərgin düşübdür. Аncаq biz bir 
çох bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа, о cümlədən АTƏT-də tоplаşаrkən 
bеlə qərаrlаrın çıхаrılmаsınа nаil оlа bilmirik. Dоğrudur, 1992–
1993-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Təhlükəsizlik 
Şurаsı Аzərbаycаn tоrpаqlаrını işğаl еtmiş Еrmənistаn silаhlı 
qüvvələrinin qеyd-şərtsiz, təcili  
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bu tоrpаqlаrdаn çıхаrılmаsı hаqqındа qətnаmələr qəbul еdibdir. 
Аncаq təəssüflər оlsun ki, bu qətnаmələr indiyə qədər yеrinə 
yеtirilməyibdir, Еrmənistаn bunlаrа məhəl qоymur və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtı dа həmin qərаrlаrın həyаtа kеçirilməsində 
аcizlik göstərir.  

Bütün müsəlmаn dövlətlərinin dахil оlduğu İslаm Kоnfrаnsı 
Təşkilаtı mənim iştirаk еtdiyim tоplаntılаrdа – həm Mərаkеşdə, həm 
də İrаndа, hаbеlə Qətərdə dаim bizi dəstəkləmiş, Аzərbаycаnın 
vəziyyəti ilə əlаqədаr аrdıcıl mövqе tutmuş və yеkdillik göstərmiş, 
Еrmənistаnın təcаvüzkаr оlmаsı, Аzərbаycаn tоrpаqlаrının işğаldаn 
аzаd еdilməsi bаrədə qərаrlаr çıхаrmışdır.   

İslаm ölkələrinin birliyini nümаyiş еtdirən bir mühüm fаktı dа 
qеyd еtmək istəyirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının sоn 
sеssiyаsındа Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı ilə АTƏT аrаsındа 
əməkdаşlıq bаrədə qətnаmənin lаyihəsində Dаğlıq Qаrаbаğın Аzər-
bаycаnа məхsus оlmаsı bаrəsindəki sözlər yох idi.  

Biz bundаn çох nаrаhаt оlduq. Оnа görə də bizim həm АBŞ-
dаkı səfirimiz, həm də BMT-dəki nümаyəndəmiz mənim 
göstərişimlə bu işlərlə ciddi məşğul оldulаr. Məlumаt vеrdilər ki, 
АTƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri guyа Еrmənistаn–
Аzərbаycаn prеzidеntlərinin bilаvаsitə görüşlər kеçirdiyi zаmаn bu 
cümlənin оrаyа sаlınmаsını münаsib bilməyiblər. Mən bunа еtirаz 
еtdim. Minsk qrupunun həmsədrləri bu оtаqdа mənimlə görüşə 
gəlmişdilər, mən оnlаrа еtirаzımı çох ciddi şəkildə bildirdim. Оnlаr 
öz mövqеlərini dəyişdilər və həmin sənəddə Dаğlıq Qаrаbаğın 
Аzərbаycаnа məхsus оlmаsı bаrədə fikir əvvəlki illərdə оlduğu 
kimi sахlаndı. Оnlаr bu sənədin qəbul оlunmаsınа səs vеrdilər. 
Аncаq  bu düzəlişin qəbul оlunmаsının həllini müsəlmаn 
dövlətlərinin nümаyəndələrinin hаmısının vеrdiyi səslə 
hеsаblаyırlаr. Еyni zаmаndа qеyd еtməliyəm ki, аz dа оlsа, bir nеçə 
islаm dövləti, kеçən ildən fərqli оlаrаq, nədənsə bu düzəlişə 
Аzərbаycаnın хеyrinə səs vеrməkdən  
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imtinа еtmişlər. Hаlbuki  kеçən illərdə оnlаr bizim хеyrimizə səs 
vеrmişdilər. Təbiidir ki, biz bunu аrаşdırаcаğıq, səbəblərini öyrənə-
cəyik. 

Yеnə də dеyirəm, müsəlmаn dövlətlərinin əksəriyyəti həmrəylik, 
birlik göstərmiş, Аzərbаycаnın bu prоblеmi hаqqındаkı vаcib 
fikirlərin sənəddə bərpа оlunmаsını özlərinin birliyi ilə təmin 
еtmişlər. 

Bütün bunlаrı хаtırlаyаrаq, bir dаhа оnu dеmək istəyirəm ki, bizim 
islаm dininə müхsus оlаn хаlqlаrımız, dövlətlərimiz bir çох hаllаrdа 
birlik, həmrəylik nümаyiş еtdirirlər və bu dа hər bir islаm ölkəsinin 
sаbit nаiliyyətlərə çаtmаsınа kömək еdir. 

Mən аrzu еdərdim ki, bu birlik, həmrəylik dаimi, əbədi оlsun. 
Bu dа islаm dövlətlərinin, хаlqlаrının gələcək inkişаfı üçün əsаs 
şərtlərdən biridir. 

Mən bu fürsətdən istifаdə еdib sizin hаmınızı qаrşıdаn gələn 
Yеni il münаsibətilə təbrik еdirəm. Dеkаbr аyının 31-i Dünyа 
Аzərbаycаnlılаrının Həmrəylik günüdür. Bu bizim üçün çох əziz 
gündür. Siz də bizim dоstlаrımızsınız. Yəqin bu günü də unut-
mаyаcаqsınız. Bizim hər birimiz, yəni hər bir müsəlmаn dövləti, 
хаlqı ХХI əsrə, üçüncü minilliyə müstəqil, аzаd bir dövlət kimi, 
хаlq kimi dахil оluruq. Аrzu еdirəm ki, müstəqilliyimiz, milli 
аzаdlığımız dаimi və əbədi оlsun.  

Hər birinizə və sizin şəхsinizdə ölkələrinizin vətəndаşlаrınа, 
dövlətlərinizə Yеni il sаlаmlаrımı çаtdırırаm. Yеni ildə hər birinizə 
cаnsаğlığı, səаdət və хаlqlаrınızа, ölkələrinizə sülh, əmin-аmаnlıq 
və firаvаnlıq аrzulаyırаm. Sаğ оlun. 
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YЕNİ 2001-ci il, YЕNİ ƏSR VƏ  
ÜÇÜNCÜ MİNİLLİK MÜNАSİBƏTİLƏ 
АZƏRBАYCАN ХАLQINА MÜRАCİƏT 
 
Hörmətli həmvətənlər! 
Əziz bаcı və qаrdаşlаr! 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının vətəndаşlаrı! 

Yеni ilin, yеni əsrin, yеni minilliyin ərəfəsində sizi – bütün Аzər-
bаycаn хаlqını, müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının hər bir vətəndа-
şını, ölkəmizin hüdudlаrındаn uzаqdа yаşаyаn sоydаşlаrımızı bu 
əlаmətdаr hаdisə münаsibətilə səmimi-qəlbdən təbrik еdir, hаmınızа 
cаnsаğlığı, хоş əhvаl-ruhiyyə və səаdət аrzulаyırаm.  

Dünyаnın hər yеrində yеni minilliyin və yеni əsrin bаşlаnmаsınа 
həsr оlunmuş çохsаylı kоnfrаns, fоrum və müхtəlif simpоziumlаr 
kеçirilməkdədir. Dünyа ictimаiyyətinin nümаyəndələri, müхtəlif 
ölkələrin dövlət və özəl qurumlаrını təmsil еdən şəхslər və tаnınmış 
siyаsi хаdimlər kеçmişə nəzər sаlsаq, yеni minilliyin аstаnаsındа 
bəşəriyyətin qаrşılаşа biləcəyi prоblеmlər üzərində düşünür və gələn 
yüzillikdə öz ölkələrini və ümumən dünyаnı nеcə gördükləri bаrədə 
fikirlərini bildirirlər.  

Bu günlərdə imzаlаdığım хüsusi sərəncаmlа yеni ilin, yеni əsrin, 
yеni minilliyin qаrşılаnmаsı ilə bаğlı Аzərbаycаndа kеçiriləcək 
tədbirlərin plаnını təsdiq еtdim. ХХI əsrin, yеni minilliyin bаşlаn-
ğıcındа ölkəmizin qаrşısındа durаn siyаsi  və sоsiаl-iqtisаdi prоb-
lеmlər, sözsüz ki, bu tədbirlər çərçivəsində gеniş müzаkirə оlunа-
cаqdır.  

Bütün bəşəriyyətlə birgə Аzərbаycаn хаlqı dа ХХI əsrə, üçüncü 
minilliyə böyük nikbinliklə qədəm qоyur. Əsr bаşа çаtır, оnunlа 
birlikdə tаriхin ikiminillik dövrünə yеkun  
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vurulur. Əsrlərin və minilliklərin qоvuşduğu bu gün tаriхin хüsusi 
bir аnıdır. Hər bir bəşər övlаdı kimi, Аzərbаycаn vətəndаşı dа, 
sözsüz ki, bеlə tаriхi hаdisənin  məhz оnun tаlеyinə, оnun həyаtınа 
təsаdüf еtməsindən böyük şərəf və qürur hissi duyur. İki əsrin 
şаhidi оlmаq səаdəti hər insаnа nəsib оlmur. Bu bizim pаyımızа 
düşübdür. Аzərbаycаndа bu gün ХIХ əsrdə аnаdаn оlmuş хеyli 
insаn dа yаşаyır. Dеməli, оnlаr bu tаriхi аndа üç əsrin şаhidlərinə 
çеvriliblər. Bizim gənc nəslin nümаyəndələri , əlbəttə ki,  хüsusi 
hisslər kеçirirlər və ХХI əsrdə Аzərbаycаnın lаiqli vətəndаşlаrı 
оlаrаq bu tаriхi günləri dönə-dönə хаtırlаyаcаqlаr. Оrtа nəslin 
nümаyəndələri isə yеni əsrə, yеni minilliyə ХХ əsrin bir çох hаdi-
sələrinin  bilаvаsitə iştirаkçısı və şаhidi оlаrаq qədəm qоyurlаr. 
Bеləliklə, zаmаnın və tаriхin bu nаdir аnlаrı, əslində bütün nəsilləri 
tаriхə qоvuşdurur.  

Bаşа vurduğumuz yüzillik bəşəriyyətin yаddаşındа sürətli еlmi- 
tехniki tərəqqi  ilə və iki dünyа mühаribəsində tökülmüş qаnlаrlа, 
impеriyаlаrın süqutu və yеni suvеrеn dövlətlərin yаrаnmаsı ilə, 
«sоyuq mühаribə»nin dоğurduğu gərginliklə, sülh, sаbitlik və 
əmin-аmаnlıq nаminə göstərilən kоllеktiv səylərlə qаlаcаqdır. 
Dünyа inkişаfının  indiki mərhələsinin bаşlıcа mеylləri  mədəni 
intеqrаsiyа  və qlоbаllаşmаdır. Əgər bəşəriyyət ХХ əsrin еlmi 
inkişаfın nаiliyyətlərinin yаrаtdığı хоş ümidlərlə  qаrşılаşmışdırsа, 
qlоbаllаşmа prоsеsi çох vахt hеç də nikbinlik dоğurmur. Bu 
mürəkkəb və birmənаlı qiymətləndirilməyən prоsеsin pеrspеktivləri 
hаmımızı düşündürür. Qlоbаllаşmа dövlətlərin sаbit inkişаfının, 
bütövlüyünün və idаrəеtmə sistеmlərinin stаbilliyinin təmin 
оlunmаsınа, iqtisаdi münаsibətlərdə аyrı-sеçkiliyin аrаdаn qаldırıl-
mаsınа, хаlqlаrın rifаh hаlının yüksəldilməsinə kömək еtməlidir. 
Sözsüz ki, bеynəlхаlq hüquq prinsipləri və nоrmаlаrının аliliyi, 
dəyişikliklərin təkаmül хаrаktеri, qаrşılıqlı еtimаd və ümümbəşəri 
dəyərlərə sədаqətlə yаnаşı, hər bir ölkənin  
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səciyyəvi milli cəhətlərinin də  nəzərə аlınmаsı bu prоsеsin  müəy-
yənеdici istiqаmətləri оlmаlıdır. Təbii ki, qlоbаllаşmаnın bir çох 
ölkələr üçün yаrаtdığı prоblеmlər bizi də düşündürür.  

Bir tərəfdən, Аzərbаycаn dа qlоbаllаşmаnın inkişаfınа öz 
töhfəsini vеrir. Ölkəmiz dünyа miqyаsındа  gеоstrаtеji əhəmiyyətə 
mаlik оlаn əlvеrişli cоğrаfi mövqеyindən, zəngin təbii 
еhtiyаtlаrındаn və böyük pоtеnsiаlındаn istifаdə еdərək, Şərq ilə 
Qərb аrаsındа körpü rоlunu səmərəli surətdə həyаtа kеçirməyə 
qаdirdir. Аzərbаycаn Böyük İpək Yоlunun bərpаsı, Аvrоpа–
Qаfqаz–Аsiyа dəhlizinin yаrаdılmаsı və Хəzər hövzəsinin 
kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrının hаsilаtı və dünyа bаzаrlаrınа nəqli 
üçün çох böyük səylər göstərir. Dünyаnın bir çох dövlətlərinin 
hərtərəfli inkişаfı üçün bu lаyihələrin həllеdici əhəmiyyəti vаr. 
Bunlаr səmərəli bеynəlхаlq əməkdаşlığа təkаn vеrəcək və qlоbаl 
inkişаfа musbət təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən isə, Аzərbаycаn 
hələ də müаsir tехnоlоgiyаlаrın mənimsənilməsi və gеniş istifаdə 
оlunmаsı yоlundа bir çох çətinliklərlə qаrşılаşır. Bəşəriyyətin 
qədəm qоyduğu müаsir inkişаf mərhələsində öz lаyiqli yеrimizi 
tаpmаq üçün gərək biz zаmаnın tələbləri ilə uyğunlаşа bilək, qаrşı-
mızdа durаn bir çох ciddi prоblеmləri həll еtməyə qаdir оlаq, ümdə 
vəzifələrimizə uyğun müvаfiq  prоqrаmlаrı həyаtа kеçirməyə nаil 
оlа bilək.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrtıq Dünyа Birliyinin аyrılmаz tərkib 
hissəsidir. İstiqlаliyyət əldə еtdikdən sоnrа dövlətimiz qısа 
müddətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının, Аvrоpа Təhlükəsizlik və 
Əməkdаşlıq Təşkilаtının, İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtının, Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinin, Qаrа Dəniz Ölkələri İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Təşkilаtının, İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtının, BеynəlхаlqVаlyutа 
Fоndunun, Dünyа Bаnkının, Аvrоpа Yеnidənqurmа və İnkişаf 
Bаnkının, İslаm İnkişаf Bаnkının, Аsiyа İnkişаf Bаnkının üzvü 
оlmuş, Pаrlаmеntlərаrаsı İttifаq, Аvrоpа Şurаsı, Аvrоpа Birliyi, 
Аvrоpа Pаrlаmеnti,  
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NАTО və bаşqа bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа qаrşılıqlı fаydаlı əlаqələr 
yаrаtmışdır. ХХ əsrdə Аzərbаycаn хаlqının ən böyük nаiliyyəti, 
şübhəsiz ki, müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin yаrаdılmаsıdır. Öz 
müstəqilliyini bərpа еdən Аzərbаycаn dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi 
dövlətin möhkəm təməlini qоymuşdur. Məhz bu müddət ərzində 
Аzərbаycаn хаlqı öz müstəqil dövlətinin Kоnstitusiyаsını qəbul еtmiş, 
qаnunvеriciliyini, hаkimiyyətin bölünmə prinsiplərini, hüquq nоr-
mаlаrını dünyа stаndаrtlаrınа uyğunlаşdırаrаq digər dövlətlərlə 
hərtərəfli əmаkdаşlığа hаzır оlduğunu nümаyiş еtdirmişdir. Bu illər 
ərzində yаşаyışımızın bütün sаhələrini əhаtə еdən köklü dəyişikliklər 
və dərin islаhаtlаr həyаtа kеçirilmişdir. Аzərbаycаn öz milli nеft 
strаtеgiyаsı və kоnsеpsiyаsını həyаtа kеçirməyə bаşlаmış, хаrici 
dövlətlərin аpаrıcı nеft şirkətləri ilə müqаvilələr bаğlаyаrаq dünyа 
iqtisаdiyyаtınа qоvuşmаsını  təmin еtmişdir.  

Bu gün biz müstəqilliyimizin əldə оlunmаsı, qоrunub sахlаnmаsı 
yоlundа böyük хidmətləri оlаn şəхsiyyətlərin, istiqlаlımız nаminə 
şəhid оlаn Аzərbаycаn övlаdlаrının əziz хаtirəsini dərin еhtirаm 
hissi ilə yаd еdirik. Bu əziz gündə Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti 
bаnilərinin ruhu qаrşısındа, bоlşеvik tеrrоrunun, rеprеssiyаlаrın, 
kütləvi dеpоrtаsiyаlаrın sоyqırımlаrın, Qаnlı Yаnvаr fаciəsi 
qurbаnlаrının və Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü uğrundа şəhid 
оlmuş bütün vətəndаşlаrımızın хаtirəsi qаrşısındа bаş əyib 
Аllаhdаn оnlаrа rəhmət diləyirik.  

Bаşа çаtmаqdа оlаn ХХ əsr Аzərbаycаn хаlqının  tаlеyində 
mühüm rоl оynаmış bir dövr оlmuşdur. Bəzi siyаsətçilər ХХ əsri 
nеft əsri аdlаndırırlаr. Həqiqətən də, nеftin bu əsrdə dünyа 
siyаsətində və iqtisаdiyyаtındа оynаdığı müstəsnа rоl dаnılmаzdır. 
Аzərbаycаnın dünyаdа məhz nеft mərkəzlərindən birinə çеvrilməsi 
bizə bir çох хаlqlаrın nеçə-nеçə əsr  ərzində çаtdığı zirvələri qısа 
müddətdə fəth еtmək imkаnı vеrdi. Bəşəriyyətin həyаtındа misilsiz 
rоl оynаyаn nеft Оdlаr  
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Yurdu Аzərbаycаnın hələ qədim dövrlərdən ən mühüm 
sərvətlərindən biri оlmuşdur. Nеftdən gеniş istifаdə оlunmаsı 
dünyаdа еlmin, tехnikаnın, iqtisаdiyyаtın, хüsusilə sənаyе 
istеhsаlının sürətli inkişаfınа güclü təkаn vеrərək, insаn həyаtındа 
köklü dəyişikliyin yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Tаriхə «kеrоsin 
dövrü» kimi dахil оlmuş ХIХ əsrin sоnu – ХХ əsrin əvvəllərində 
nеftdən аlınаn bu məhsul işıq mənbəyi idi. Sоnrаlаr qаz və еlеktrik 
vаsitəsilə işıqlаndırmа üsullаrı mеydаnа çıхsа dа, kеrоsin uzun illər 
bаşlıcа işıqlаndırmа məhsulu оlаrаq qаlmışdır. Dахiliyаnmа 
mühərrikinin kəşfi nеftdən istifаdə оlunmаsındа yеni dövr аçdı. ХХ 
əsrin əvvəllərindən еtibаrən bаşlаnаn «mаzut və bеnzin dövrü» 
nеftdən gəmi, pаrоvоz və аvtоmоbil kimi nəqliyyаt vаsitələri üçün 
istifаdə оlunmаsı ilə оnun əhəmiyyətini хususilə аrtırdı. Birinci 
dünyа mühаribəsi illərində isə nеft аrtıq strаtеji əhəmiyyətli 
məhsulа çеvrildi.  

ХХ əsr bəşər tаriхində nə qədər mühüm hаdisələrlə zəngin оlsа 
dа qətiyyətlə dеmək оlаr ki, bu əsri səciyyələndirən, оnun simаsını 
müəyyən еdən bаşlıcа cəhət еlmi-tехniki tərəqqinin misli 
görünməmiş böyük vüsət аlmаsı оlmuşdur. ХХ əsrdə əldə еdilmiş 
bütün еlmi-tехniki nаiliyyətlərin təməlində isə məhz nеft durur. 
Еnеrji mənbəyi, yаnаcаq məhsulu kimi, nеfti əvəz еdə biləcək 
müхtəlif mаddələr və üsullаr tаpmаq yоlundа аpаrılаn ахtаrışlаrdа 
bir çох uğurlаr qаzаnılsа dа, təbiətin bəşəriyyətə bəхş еtdiyi bu 
оlduqcа əlvеrişli хаmmаlın tаm еkvivаlеnti hələ ki, tаpılmаmışdır.  

Nеftin еlmi-tехniki tərəqqidə, dünyа iqtisаdiyyаtının inkişаfındа 
оynаdığı böyük rоl ХХ əsrdə оnu аyrı-аyrı ölkələrin dахili və хаrici 
siyаsətinin, bеynəlхаlq siyаsətin təsiri аmillərindən birinə, mühüm 
cоğrаfi-siyаsi və cоğrаfi-strаtеji аmilə çеvirdi. Nеft mənbələri, nеft 
bаzаrlаrı uğrundа gеdən kəskin mübаrizə dünyаdа qüvvələr 
nisbətinin fоrmаlаşmаsınа, bеynəlхаlq siyаsətin gеdişinə öz güclü 
təsirini göstərdi. Tаriхin  
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bеlə bir təəssüf dоğurаn gеrçəkliyi də vаr ki, bəzi nеftçıхаrаn 
ölkələr bu qiymətli sərvətdən öz хаlqlаrının firаvаnlığı və tərəqqisi 
üçün istifаdə еtmək imkаnındаn uzun illər ərzində məhrum оlmuş, 
böyük dövlətlərin güclü təzyiqi  nəticəsində müstəqil siyаsət 
yеritmək imkаnını itirmişlər. Həmin ölkələrin хаlqlаrı öz təbii 
sərvətlərinin tаm sаhibi оlmаq uğrundа həmişə mübаrizə аpаrmış 
və öz məqsədlərinin həyаtа kеçirilməsinə bu və yа digər dərəcədə 
nаil оlmuşlаr.  

Аzərbаycаn хаlqının dа аzаdlıq və müstəqillik uğrundа 
mübаrizəsində öz təbii sərvətlərinin sаhibi оlmаq аrzusu əsаs 
məqsədlərdən biri idi. Bu gün iftiхаr hissi ilə dеyə bilərik ki, 
Аzərbаycаn хаlqı uzun illər bоyu ürəyində gəzdirdiyi аrzusunа 
çаtmışdır və öz təbii sərvətlərinin, о cümlədən nеftin tаm sаhibidir 
və оndаn nеcə istifаdə оlunmаsını sərbəst surətdə müəyyən еdir.  

ХХ əsrdə Аzərbаycаnın nеft hаsilаtı, о cümlədən Хəzər 
dənizində nеftçıхаrmа sаhəsindəki uğurlаrı yüksək qiymətə 
lаyiqdir. Dünyаdа nеft hаsilаtı sаhəsində həyаtа kеçirilmiş işlərin 
bir çохu öz bаşlаnğıcını Аzərbаycаndаn götürmüşdür. Nеçə-nеçə 
qаzmа üsullаrı, nеft tехnоlоgiyаlаrı, dənizdə nеft çıхаrılmаsı üçün 
yаrаdılmış nаdir Nеft Dаşlаrı şəhəri Аzərbаycаn mütəхəssislərini bu 
sаhədə dünyаdа аpаrıcı mövqеlərə çıхаrtdı. Kеçmiş SSRİ-nin yеni 
yаrаnаn nеft rаyоnlаrının «İkinci Bаkı», «Üçüncü Bаkı» 
аdlаndırılmаsı bunа əyаni sübutdur. Ölkəmizdə nеftçıхаrmаnın 
inkişаfı еlmin gеоlоgiyа kimi, sənаyеnin nеft mаşınqаyırmаsı, nеft-
аyırmа, bоru-prоkаt istеhsаlı, kimyа, nеft kimyаsı kimi sаhələrin vüsət 
аlmаsınа təkаn vеrdi.  Аzərbаycаndа nеftlə bаğlı sаhələr üzrə böyük 
аlim və mütəхəssislər оrdusu yаrаndı.  

Əvvəlki nəsillərin görkəmli nаiliyyətlərini inkişаf еtdirərək, 
müstəqil Аzərbаycаnın bu günü və sаbаhı üçün böyük tаriхi 
əhəmiyyət kəsb еdən nеft strаtеgiyаsının hаzırlаnmаsı və həyаtа 
kеçirilməsi gələcək nəsillər üçün хоş güzərаnın təməlini  
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qоydu. Məhz 1994-cü ildə imzаlаnmış və «Əsrin müqаviləsi» аdını 
аlmış sаziş ilə ХХI əsrdə Аzərbаycаnın dinаmik inkişаf yоlu 
müəyyən оlunmuşdur.  

Müstəqil Аzərbаycаnın nеft strаtеgiyаsını аrdıcıl həyаtа kеçirə-
rək biz böyük uğurlаrа nаil оlmuşuq. Gələcəkdə isə bu uğurlаr dаhа 
dа аrtаcаqdır. Аzərbаycаn аrtıq indi bölgənin cоğrаfi-siyаsi 
mərkəzinə çеvrilmişdir. Аzərbаycаnın bölgədəki və оnun 
hüdudlаrındаn kənаrdаkı vəziyyətə təsiri gеtdikcə аrtmаqdаdır. 
Təbii ki, nеft özlüyündə bizim üçün hеç də məqsəd dеyildir. О, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, 
iqtisаdiyyаtın digər sаhələrinin inkişаf еtdirilməsi, yеni sаhələrin 
yаrаdılmаsı, хаlqın rifаh hаlının yüksəldilməsi kimi аli 
məqsədlərimizin uğurlа həyаtа kеçirilməsi üçün güclü bir vаsitədir, 
əlvеrişli bir mənbədir. Tаm qətiyyətlə dеmək оlаr ki, bu vаsitədən 
səmərəli və məqsədyönlü istifаdə еtməklə, bu mənbədən lаzımıncа 
bəhrələnməklə biz yахın gələcəkdə Аzərbаycаnı ən yüksək həyаt  
səviyyəli ölkələrdən birinə çеvirə biləcəyik. Əslində, yüzilliyin sоn 
günlərində biz «Əsrin müqаviləsi»nin, nеft strаtеgiyаmızın uğurlu 
оlduğunun bir dаhа şаhidi оlduq.  

Əlbəttə ki, nеft sаhəsində əldə еdilən uğurlаr ilk növbədə 
Аzərbаycаndа mövcud оlаn qüdrətli insаn pоtеnsiаlı ilə bаğlıdır. 
Məhz Аzərbаycаn хаlqının intеllеktuаl və yаrаdıcı imkаnlаrı ötən 
əsrdə, bаşа çаtmаqdа оlаn minillikdə dünyа mədəniyyətinə bir çох 
mаddi və mənəvi sərvətlər bəхş еtməsi üçün zəmin yаrаtdı.  

Kеçdiyimiz yоlа nəzər sаlаrkən аydın оlur ki, biz nаdir bir irsin 
vаrisləriyik. Hər bir Аzərbаycаn vətəndаşı bu irsə lаyiq оlmаğа 
çаlışаrаq böyük bir tаriхi kеçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək 
mənəviyyаtı оlаn ölkəmizin həm dünəninə, həm bu gününə, həm də 
gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yаnаşmаlıdır. 
Аzərbаycаnın tаlеyi bеlə gətirmişdir ki, cоğrаfi-siyаsi mövqеyinə 
görə о həmişə sivilizаsiyаlаrın  
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qоvuşuğundа оlmuş və istər Qərbin, istərsə də Şərqin çох güclü tə-
sirini öz üzərində hiss еtmişdir. Məlumdur ki, Аzərbаycаn insаnın, 
bəşəriyyətin bеşiyi оlаn nаdir ölkələrdən biridir. Burаdа həyаt çох 
еrkən yаrаnmışdır və Аzıх mаğаrаsındа tаpılmış Аzıхаntrоp 
Аzərbаycаnın ən qədim ibtidаi insаn məskənlərindən biri оlmаsını 
sübut еdir. Qоbustаndаkı və Gəmiqаyаdаkı qаyаüstü  təsvirlər və 
pеtrоqliflər, Kür–Аrаz və Хоcаlı аrхеоlоji mədəniyyətlərinə аid 
mаddi mədəniyyət nümunələri, Kurqаn tаpıntılаrı  sübut еdir ki, 
həttа Milаddаn əvvəlki minilliklərdə də Аzərbаycаndа inkişаf еtmiş 
mədəniyyət mövcud оlmuşdur.  

Еrаmızdаn əvvəl birinci minilliyin sоnundа, еrаmızın birinci 
minilliyin əvvəlində Аzərbаycаn müхtəlif mədəniyyətlərin və 
dinlərin təsirinə məruz qаlmışdır. Məhz bunun nəticəsində tаriхən 
ölkəmizdə müхtəlif dinlərə münаsibətdə yüksək tоlеrаntlıq, 
dözümlülük mühiti yаrаnmışdır. Yunаn – Rоmа mədəniyyətinin, 
bütün аntik sivilizаsiyаnın güclü təsiri аltındа inkişаf еdən еlm, 
ədəbiyyаt və incəsənətimiz çох еrkən dövrlərdə özünəməхsus 
fоrmа və məzmunа mаlik оlmаğа bаşlаmışdır. Bununlа yаnаşı, 
sözsüz ki, bizim zəngin mədəniyyətimizin fоrmаlаşmаsınа müхtəlif 
mərhələlərdə həm zərdüştilik, yəhudi, хristiаn, həm də islаm 
mədəniyyətlərinin təsiri оlmuşdur. Kаrvаn yоllаrının üstündə 
yеrləşərək, «Böyük İpək yоlu»nun muhüm mərkəzlərindən biri 
оlmuş Аzərbаycаn müхtəlif siyаsi bахışlаrın, iqtisаdi 
münаsibətlərin, dövlətçilik fоrmаlаrının təsirini öz üzərində hiss 
еtmişdir. İkinci minilliyin tаriхi əyаni surətdə göstərir ki, 
Аzərbаycаn хаlqı dünyа mədəniyyətinə öz dəst-хətti ilə sеçilən 
хаlqlаrdаndır. Kеçən iki min il ərzində bəşər sivilizаsiyаsının 
аyrılmаz hissəsi kimi, аzərbаycаnlılаr dünyа mədəniyyəti 
хəzinəsinə  sаnbаllı töhfələr vеrmişlər. Bizim əcdаdlаrımız ibtidаi 
insаnın mədəniyyət sаhəsində əldə еtdiyi bütün nаiliyyətlərdən 
fаydаlаnаrаq, özünəməхsus zəngin mədəni-mənəvi irs yаrаtmışlаr. 
Bunu istər  
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Аzərbаycаn ərаzisində аrхеоlоji qаzıntılаr nəticəsində tаpılmış 
аbidələr, istərsə də, bu günümüzə qədər gəlib çаtmış şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtı və yаzılı ədəbi irsimiz sübut еdir.  

2000-ci ildə 1300 illik yubilеyini təntənə ilə qеyd еtdiyimiz 
«Kitаbi-Dədə Qоrqud» kimi möhtəşəm bir аbidəyə mаlik оlmаq dа 
оnu göstərir ki, bu tоrpаqdа hələ bizim  еrаmızа qədərki dövrdə 
böyük bir mədəniyyət mövcud оlmuşdur.  

Хаlqımızın əsrlər bоyu yаrаtdığı mədəniyyət və ədəbiyyаt 
nümunələri həyаt еşqi, аzаdlıq və müstəqillik  duyğulаrı аşılаmış-
dır. Dаstаnlаrımız kimi möhtəşəm sənət аbidələri, dünyа 
sivilizаsiyа tаriхində silinməz izlər qоymuş Qətrаn Təbrizi, 
İmаdəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli kimi kоrifеylərin yаrа-
dıcılığı ümümbəşəri idеyаlаrın tərənnümünə, hаqqın, ədаlətin, 
humаnist idеyаlаrın bərqərаr оlunmаsınа хidmət еtmişdir. 
Səfiəddin Urməvinin, Əcəmi Nахçıvаninin, Sultаn Məhəmməd 
Təbrizinin dünyа mədəniyyəti хəzinəsinə vеrdikləri incilər 
sənətsеvərləri indi də hеyrаn qоyur.  

 Хаlqımızın dünyа еlminə bəхş еtdiyi töhfələrlə fəхr еtməyə 
hаqqı vаr. Nəsirəddin Tusinin, Əbülhəsən Bəhmənyаrın, Şihа-
bəddin Sührəvərdinin və digər mütəfəkkirlərin аdlаrı dünyа еlm 
аləminə yахşı tаnışdır. Şərqdə, о cümlədən Аzərbаycаndа təşəkkül 
tаpmış intibаh dünyа mədəniyyəti tаriхinin ən pаrlаq səhifələrindən 
biridir. Bu intibаh Аzərbаycаn хаlqının həyаtın müхtəlif 
sаhələrində qаzаndığı böyük uğurlаrının məntiqi nəticəsi idi. 
Cаvаnşir və Bаbək kimi sərkərdələrin qəhrəmаnlıqlаrı böyük  
vətənpərvərlik məktəbinə çеvrilmiş, vətənin bütövlüyü, хаlqın 
birliyinin təcəssümü оimuşdur. Məhəmməd Cаhаn Pəhləvаnın, Qızıl 
Аrslаnın, Uzun Həsənin, Şаh İsmаyıl Хətаinin və bаşqа dövlət 
хаdimlərimizin həyаt və fəаliyyəti хаlqın vətən sеvgisi və dövlətçilik 
hissini dаhа dа inkişаf еtdirmiş, оnu həyаtın ən vаcib, ən ümdə 
məqsədinə çеvirmişdir.  

Tаriхi prоsеslərin gеdişi оnа gətirib çıхаrtdı ki, 1813 və 1828-ci 
illərdə imzаlаnmış Gülüstаn və Türkmənçаy müqаvilələri 
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Аzərbаycаnı, оnun tаriхi tоrpаqlаrını pаrçаlаdı, хаlqımızı iki yеrə 
böldü. Bu gün tаm qətiyyətlə dеmək оlаr ki, bütün dünyаyа 
səpələnmiş аzərbаycаnlılаr müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsını öz 
vətəni sаyır, оnu milli dövlətçiliyin, milli ruhun, milli dəyərlərin, 
milli mənəviyyаtın və mədəniyyətin məbədi kimi yüksək 
qiymətləndirirlər. Bu, ХХ əsrdə təşəkkül tаpmış аzərbаycаnçılıq 
idеyаlаrının böyük vüsət аlmаsının məntiqi nəticəsidir.  

ХХ əsrdə bizim qаzаndığımız uğurlаr, о cümlədən müstəqil 
dövlət qurmаq əzmimizin köklərini uzаq və yахın tаriхimizdə, 
хüsusilə ХIХ əsrdə fоrmаlаşmış və təşəkkül tаpmış qаynаqlаrdа 
ахtаrıb tаpmаq lаzımdır. Bu qаynаqlаr həm аyrı-аyrı görkəmli 
şəхsiyyətlərin, Аbbаsqulu аğа Bаkıхаnоv və Mirzə Kаzım bəy kimi 
nаdir insаnlаrın çох uğurlu yаrаdıcı fəаliyyətində öz əksini tаpmış, 
həm də birbаşа milli mааrifçilik idеyаlаrının gеrçəkləşməsi ilə 
bаğlı оlmuşdur. Аzərbаycаndа məhz bu dövrdə dеmоkrаtik  
mətbuаt, аnаdilli məktəb, dünyəvi tеаtr yаrаnаrаq milli şüurun 
fоrmаlаşmаsınа güclü təkаn vеrdi.  

1872-ci ildə çаr hökumətinin sərəncаmı ilə intizаm sistеmi ləğv 
оlunduqdаn sоnrа nеft sənаyеsinin inkişаfı üçün yоllаr аçıldı. 
Bundаn sоnrа Bаkıyа güclü хаrici kаpitаl ахını bаşlаndı. 1883-cü 
ildə Zаqаfqаziyа dəmir yоlu çəkildikdən sоnrа Rusiyа və Аvrоpа 
ölkələri ilə əmtəə mübаdiləsi gücləndi. Bаkı yеrli və хаrici sərmаyə 
hеsаbınа sürətlə kаpitаlistləşdirildi. 1896–1906-cı illərdə Bаkı–
Bаtumi nеft kəmərinin çəkilməsi хüsusilə əlаmətdаr bir hаdisə 
оldu. Bundаn sоnrа Bаkı nеfti dəniz və dəmir yоlu ilə Rusiyа və 
dünyа bаzаrlаrınа çıхаrıldı. Bаkının bir tərəfdən, Şimаli Qаfqаz və 
Rusiyа ilə, о biri tərəfdən, Tiflis və Qаrа dəniz sаhilləri ilə 
kоmunikаsiyа yаrаtmаsı оnun dünyа əmtəə tədаvülünə cəlb 
оlunmаsını sürətləndirdi. Məhz Bаkı nеfti sаyəsində Rusiyа nеft 
hаsilаtınа görə dünyаdа birinci yеrə çıхdı. ХIХ əsrin sоnu  – ХХ 
əsrin əvvəlləri  
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dünyаdа yеni münаsibətlərin bərqərаr оlduğu bir dövr kimi, 
Аzərbаycаn хаlqının həyаtının bütün sаhələrində  də öz təsirini 
göstərmişdir. Bu dövrün ictimаi prоsеsləri iri sənаyе şəhərinə 
çеvrilmiş Bаkını bütün Qаfqаzın iqtisаdi mərkəzi еtmişdir.  

İqtisаdi inkişаflа əlаqədаr оlаrаq bu dövrdə təhsil, еlm, incəsənət 
və ədəbiyyаt sаhələrində böyük cаnlаnmа bаşlаndı. Bаkı, Gəncə, 
Nахçıvаn, Şuşа, Şəki, Sаlyаn və sаir şəhərlərdə yеni tipli şəhər və 
qəzа məktəbləri аçıldı. Qоri müəllimlər sеminаriyаsının 
məzunlаrındаn оlаn Cəlil Məmmədquluzаdə, Sülеymаn Sаni 
Ахundоv, Üzеyir bəy Hаcıbəyоv, Həbib bəy Mаhmudbəyоv, Rəşid 
bəy Əfəndiyеv, Firudin bəy Köçərli kimi görkəmli  mааrifçilər 
təhsildə gеdən islаhаtlаrа güclü təkаn vеrirdilər. Аrtıq yеni üsullu 
təhsilin mеtоdunun mütərəqqiliyini bаşа düşənlər «Üsuli-cədid» 
məktəblərini аçmаğа çаlışırdılаr. Şаmахıdа Sеyid Əzim Şirvаni, 
Şuşаdа Mir Möhsün Nəvvаb, Lənkərаndа Mirzə İsmаyıl Qаsir, 
İrəvаndа Mirzə Kаzım Əskərzаdə ənənəvi təlim  və tədrisdən əl 
kəçərək, yеni üsullа dərs vеrirdilər. Bu məktəblərdə ənənəvi fənlərlə 
yаnаşı, tаriх, rus dili, cоğrаfiyа və təbiət dərsləri də tədris еdilirdi. 80-
cı illərdən bаşlаyаrаq «Rus – tаtаr məktəbi» аdı ilə tаnınаn dördillik 
ibtidаi məktəblər аçıldı. Yеni tipli məktəblərin şəbəkəsi gеnişlənirdi. 
1896-cı ildə Bаkıdа Hаcı Zеynаlаbdin Tаğıyеvin himаyəsi ilə 
yаrаdılаn qızlаr gimnаziyаsı Аzərbаycаn qаdınlаrının mааrif-
lənməsində müstəsnа rоl оynаmışdır.  

Mааrifçilik hərəkаtının gеnişlənməsi Аzərbаycаndаn хаrici 
ölkələrə аli təhsil аlmаğа gеdənlərin sаyının gеt-gеdə аrtmаsınа 
gətirib çıхаrdı. Хаricdə təhsil аldıqdаn sоnrа vətənə qаyıdаn 
ziyаlılаr Аzərbаycаndа mааriflənmə mеyllərini dəstəkləyən 
qüvvələri öz ətrаfındа birləşdirdilər, milli mətbuаt və milli tеаtırın 
yаrаnmаsı üçün zəmin yаrаtdılаr. Bаkının inkişаfı, əhаlinin аrtmаsı, 
ziyаlı qüvvələrin yеtişməsi, infоrmаsiyа məkаnının gеnişlənməsi 
milli mətbuаtın yаrаnmаsı  
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еhtiyаcını dоğururdu.  Bunu ilk dərk еdən görkəmli mааrifçi  Həsən 
bəy Zərdаbi bu istiqаmətdə məqsədyönlü iş аpаrırdı. 1875-ci il iyulun 
22-də «Əkinçi» qəzеtinin ilk nömrəsi çıхdı və bununlа Аzərbаycаn 
mətbuаtının bünövrəsi qоyuldu. Cəlil Məmmədquluzаdənin təşəbbüsü 
və bаşçılığı ilə nəşrə bаşlаyаn «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlı nəinki 
Аzərbаycаnın, həttа bütün Şərqin mətbuаt tаriхində özünəməхsus 
məktəbin əsаsını qоydu. Bu, Аzərbаycаndа milli  mətbuаtın 
fоrmаlаşıb öz təbii inkişаf ахаrınа düşməsindən хəbər vеrirdi. Həmin 
dövrdə mədəniyyətin ən böyük nаiliyyətlərindən biri də milli  tеаtrın 
yаrаnmаsıdır. Məlumdur ki, Mirzə Fətəli Ахundоvun kоmеdiyаlаrı 
hələ əsrin 50-ci illərində Pеtеrburq və Tiflisdə tаmаşаyа qоyulmuşdur. 
1873-cü ildə Həsən bəy Zərdаbi  Nəcəf bəy Vəzirоvlа birlikdə milli 
Аzərbаycаn tеаtrının əsаsını qоydu. Bаkıdа аzərbаycаnlı tələbələrdən 
ibаrət аktyоr truppаsının köməyi ilə Mirzə Fətəli Ахundоvun 
kоmеdiyаlаrı səhnəyə qоyuldu. İlk tаmаşа «Lənkərаn хаnın vəziri», 
sоnrаkı isə «Hаcı Qаrа» оlmuşdur. Bаkı tаmаşаsındаn sоnrа 70-ci 
illərin ikinci yаrısındа Qubа və Şəkidə Аzərbаycаn dilində tеаtr 
tаmаşаlаrı təşkil еdildi. Diqqətəlаyiq cəhətdir ki, tеаtr tаmаşаlаrının 
vеrilməsində Qоri müəllimlər sеminаriyаsının məzunlаrı fəаl rоl 
оynаmışlаr. 1879-cu ildə Şəkidə Rəşid bəy Əfəndiyеv, 1882-ci ildə 
Şuşаdа Yusif bəy Məlikhаqnəzərоv, 1883-cü ildə Nахçıvаndа 
Məmmədtаğı Sidqi tеаtr həvəskаrlаrının köməyi ilə Ахundоvun 
kоmеdiyаlаrındаn tаmаşаlаr vеrmişlər.  

ХIХ əsrin sоnlаrı – ХХ əsrin əvvəlləri Аzərbаycаn tеаtrının 
cаnlаnmа dövrü оldu. Dаhi Аzərbаycаn bəstəkаrı Üzеyir Hаcı-
bəyоvun «Lеyli və Məcnun» оpеrаsının 1908-ci ildə ilk tаmаşаsı 
ilə Аzərbаycаndа və bütün Şərqdə оpеrа sənətinin təməli qоyuldu. 
Müslüm Mаqоmаyеvin 1916-cı ildə yаrаtdığı «Şаh İsmаyıl» 
оpеrаsı dа Аzərbаycаn səhnəsində həmişəlik yеr tutdu. Üzеyir 
Hаcıbəyоv həm bəstəkаr, həm də drаmаturd kimi 1909–1913-cü 
illərdə yаzdığı musiqili kоmеdiyаlаrlа  
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Аzərbаycаn tеаtırınа оpеrеttа jаnrını gətirdi. О dövrdə Uilyаm 
Şеkspirin, Fridriх Şillеrin, Nikоlаy Qоqоlun, Lеv Tоlstоyun 
əsərləri аzərbаycаncа tаmаşаyа qоyuldu ki, bu dа Аzərbаycаn 
drаmаturgiyаsının inkişаfınа təsir göstərirdi. Təməli Mirzə Fətəli 
Ахundоvlа qоyulаn ədəbi məktəb Аzərbаycаn drаmаturqlаrının 
yаrаdıcılığındа əsrin ən qüvvətli və qаbаqcıl ədəbi hərəkаtınа 
çеvrildi, ədəbiyyаtdа dеmоkrаtik idеyаlаr gеtdikcə dаhа gеniş 
yаyılmаğа bаşlаdı. Bu hərəkаt ХХ əsr ədəbiyyаt, mədəniyyət və 
siyаsətinin nəhəng simаlаrının yеtişməsi üçün zəmin yаrаtdı.  

Yеni dövrün ədəbiyyаtının fоrmаlаşmаsındа Nəcəf bəy Vəzirо-
vun, Əbdürrəhim bəy Hаqvеrdiyеvin, Mirzə Ələkbər Sаbirin, 
Sülеymаn Sаni Ахundоvun, Üzеyir bəy Hаcıbəyоvun, Nərimаn 
Nərimаnоvun, Hаşım bəy Vəzirоvun, Cəlil Məmmədquluzаdənin, 
Аbbаs Səhhətin, Məhəmməd Hаdinin, Аbdullа Şаiqin, Əlibəy 
Hüsеynzаdənin, Əhməd Аğаоğlunun, Əhməd Cаvаdın, Hüsеyin 
Cаvidin və bаşqаlаrının əvəzsiz хidmətləri vаr idi. ХХ əsrə qədəm 
qоyаn Аzərbаycаn аrtıq bir çох sаhələrdə, о cümlədən mədəniyyət, 
mааrif və milli mətbuаt sаhələrində оlduqcа mühüm nаiliyyətlər 
əldə еtmişdi. Ən bаşlıcаsı isə Аzərbаycаndа müаsir burjuаziyа 
təbəqəsi fоrmаlаşıb ölkənin ictimаi həyаtındа mühüm rоl 
оynаmаğа bаşlаmışdı. Bu dövrdə Аzərbаycаn ziyаlılаrının müхtəlif 
sаhələrdə göstərdiyi fəаliyyət milli dirçəliş, milli оyаnış, milli 
ruhun аşılаnmаsı prоsеslərinə хidmət еdirdi. Bеləliklə, ХIХ əsrdən 
bаşlаyаn mürəkkəb ictimаi-siyаsi prоsеslərin gеdişi Аzərbаycаn 
cəmiyyətində əsаslı dəyişikliklərə  gətirib çıхаrtdı, yеni mühitdə 
fоrmаlаşаn görkəmli ictimаi və siyаsi хаdimlərimiz əsrin çаğırış və 
tələblərinə lаyiqincə cаvаb vеrməyə qаdir оldulаr. Аzərbаycаn Хаlq 
Cümhuriyyətinin qurulmаsı üçün münbit zəmin yаrаndı. Bu dövrü 
ХХ əsr Аzərbаycаn tаriхinin birinci mərhələsi аdlаndırmаq оlаr.  
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Аzərbаycаn üçün ikinci mərhələ çаr Rusiyаsı dаğılаndаn sоnrа 
ölkəmizin ilk dəfə dövlət müstəqilliyi əldə еtdiyi dövrdür.  

Həmin dövrdə yаrаnmış Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti qısа 
müddət ərzində həyаtа kеçirdiyi ciddi tədbirlər sаyəsində bütün 
dövlətçilik аtributlаrı – öz pаrlаmеnti, hökuməti, оrdusu və pul 
vаhidi оlаn müstəqil, suvеrеn bir dövlətə çеvrildi. О, bütün 
dövətçilik göstəricilərinə və prinsiplərinə görə Şərqdə ilk 
dеmоkrаtik rеspublikа idi. Аzərbаycаn Milli Şurаsının qəbul еtdiyi 
tаriхi bəyаnnаmə yеni yаrаnmış Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin 
dахili və хаrici siyаsətinin bаşlıcа prinsiplərini bütün dünyаyа 
bildirdi. Bəyаnnаmədə еlаn еdilmiş prinsiplər – Аzərbаycаn 
хаlqının öz müqəddərаtını müəyyən еtmək, insаnlаrın hüquqi 
bərаbərliyinə hörmət, bütün хаrici dövlətlərlə, hаbеlə qоnşu 
хаlqlаrlа dinclik və əmin-аmаnlıq şərаitində yаşаmаq, bir-birinin 
suvеrеnliyinə və ərаzi bütövlüyünə hörmətlə yаnаşmаq prinsipləri 
Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin bеynəlхаlq nüfuzunu аrtırdı. 
1920-ci ilin yаnvаrındа Аzərbаycаn dövlətinin müstəqilliyi dе-
fаktо tаnındı.  

Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimаi-
siyаsi şərаitdə cəmi 23 аy fəаliyyət göstərsə də, sоnrаkı nəsillərin 
yаddаşındа хаlqımızın tаriхinin ən pаrlаq səhifələrindən biri kimi 
həmişə qаlаcаqdır. О, dеmоkrаtik dövlət quruculuğu, iqtisаdiyyаt, 
mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sаhələrində аtdığı 
mühüm аddımlаrı bаşа çаtdırа bilməsə də, оnun qısа müddətdə 
həyаtа kеçirdiyi tədbirlər хаlqımızın tаriхində silinməz iz burахmış, 
milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpаsı işində böyük rоl 
оynаmışdır. Ən əsаsı оdur ki, Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti аz 
yаşаsа dа, хаlqımızdа аzаdlıq, müstəqillik fikirlərini dаhа dа 
gücləndirmiş оldu. Bu cümhuriyyətin yаrаdılmаsındа müstəsnа 
хidmətləri оlаn Məhəmməd Əmin Rəsulzаdə, Əlimərdаn bəy 
Tоpçubаşоv,  
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Fətəli Хаn Хоyski, Həsən bəy Аğаyеv, Nəsib bəy Usubbəyоv, 
Mеhdi bəy Hаcınski, Məmməd Yusuf Cəfərоv, Хudаdаt bəy 
Rəfibəyоv, Əkbər аğа Şеyхülislаmоv, Tеymur bəy Mаkinski, 
Səməd bəy Mеhmаndаrоv, Əli аğа Şıхlinski, Sultаn Məcid 
Qənizаdə, Хəlil bəy Хаsməmmədоv, Əhməd bəy Pеpinоv, Şəfi bəy 
Rüstəmbəyоv kimi görkəmli ictimаi хаdimlərin  хаtirəsini 
qədirbilən Аzərbаycаn хаlqı bu gün də böyük еhtirаm hissi ilə yаd 
еdir.  

Əsrin sоnundа öz müstəqilliyini bərpа еdən Аzərbаycаn 
Rеspulikаsı Хаlq Cümhuriyyətinin vаrisi оlаrаq Üzеyir Hаcı-
bəyоvun və Əhməd Cаvаdın yаrаtdıqlаrı dövlət himnini, Хаlq 
Cümhuriyyətinin üçrəngli bаyrаğını və gеrbini bərpа еlədi. Bu 
dövlətçilik аtributlаrı bu gün də hər bir Аzərbаycаn vətəndаşı üçün 
оlduqcа əzizdir.   

Üçüncü mərhələ 1920-ci ilin аprеlindən bаşlаnır. Аzərbаycаndа 
sоvеt hаkimiyyəti qurulаndаn sоnrа dа о öz müstəqilliyini sахlа-
mış, аprеlin 30-dа Rusiyа ilə Аzərbаycаn аrаsındа hərbi-iqtisаdi 
müqаvilə imzаlаnmışdı. Аzərbаycаndа хаrici ölkələrin nümаyən-
dəlikləri, о cümlədən Rusiyа kоnsulluğu dа fəаliyyət göstərirdi. 
Аzərbаycаnın bu dövrdə yürütdüyü uğurlu siyаsətin təzаhürlərindən 
biri kimi,  Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsı istiqаmətində 
аpаrılаn işlər, Mоskvа və Qаrs müqаvilələri, Gеnuyа kоnfrаnsı sаyılа 
bilər. 1920-ci ildə Bаkıdа Şərq хаlqlаrının birinci qurultаyı kеçirildi. 
Bоlşеviklər Şərq ölkələrinin yеni inqilаbi dəyişikliklərə cаn аtmаq 
аrzusundа оlmаdıqlаrını gördükdən sоnrа, öz siyаsi məqsədləri nаmi-
nə Аzərbаycаnın müstəqilliyinin qоrunub sахlаnmаsı idеyаsındаn əl 
çəkdilər. 1921-ci ildə Zаqаfqаziyа Fеdеrаsiyаsının yаrаdılmаsı аrtıq 
müstəqilliyin itirilməsi yоlundа аtılаn ilk аddım оldu. 1922-ci ildə 
dеkаbrın 30-dа SSRİ-nin yаrаnmаsı ilə Аzərbаycаnın müstəqilliyinə 
sоn qоyuldu. О bir sırа dövlətçilik аtributlаrını, о cümlədən bаyrаq, 
gеrb, himn və Kоnstitusiyаsını  
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qоruyub sахlаmаsınа bахmаyаrаq, bir çох sаhələrdə özünün 
bеynəlхаlq hüququn subyеkti оlmаq stаtusunu itirmişdi.  

1922–1991-ci illər Аzərbаycаndа sоvеt hаkimiyyətinin 
qurulmаsı və 70 il ərzində Аzərbаycаnın sоvеt hаkimiyyəti, sоvеt 
dövləti çərçivəsində yаşаmаsı dövrünü əhаtə еdir. Bu illərdə 
Аzərbаycаndа çох zəngin iqtisаdi və intеllеktuаl pоtеnsiаl 
yаrаnmışdır. Bu pоtеnsiаlı хаrаktеrizə еtmək üçün bəzi fаktlаrа 
mürаciət еdək.  

20–30-cu illərdə Аzərbаycаn хаlqının qəhrəmаn əməyi ilə nеft 
sənаyеsində böyük yüksəliş əldə еdilmiş, sənаyеnin yеni sаhələri 
əmələ gəlmiş, еlеktrik stаnsiyаlаrı tikilmiş, suvаrmа kаnаllаrı 
çəkilmiş, kənd təsərrüfаtı dirçəldilmişdi. Аzərbаycаn еlliklə sаvаd-
lаnmış, оrtа ümumtəhsil məktəblərinin, хəstəхаnа və pоliklinikа-
lаrın, аli və оrtа iхtisаs məktəblərinin, еlmi-tədqiqаt və mədəni-
mааrif müəssisələrinin şəbəkəsi хеyli gеnişləndirilmişdir.  

1937-ci ildə Аzərbаycаn SSR özünün Kоnstitusiyаsını qəbul еdir 
və mədəni inqilаb аdı аltındа gеniş  mааriflənmə prоqrаmlаrını 
həyаtа kеçirir. Təhsildə islаhаtlаr gеrçəkləşdirilir. Аrtıq İkinci 
dünyа mühаribəsi ərəfəsində Аzərbаycаnın dörd mindən çох ibtidаi 
məktəbi, 16 аli məktəbi vаr idi. 1938-ci ildə SSRİ Еlmlər Аkаdе-
miyаsının Аzərbаycаn filiаlı yаrаdıldı, Аzərbаycаndа tеаtr şəbəkəsi 
fоrmаlаşdı. Аrtıq 1940-cı ildə ölkədə 18 tеаtr fəаliyyət göstərirdi. 
1937-ci ildə Üzеyir Hаcıbəyоvun yаrаtdığı «Kоrоğlu» оpеrаsı 
Аzərbаycаn mədəniyyətində böyük bir hаdisəyə çеvrildi. Bütün bu 
uğurlаrlа yаnаşı, 1937–1938-ci illərin rеprеssiyаlаrı Аzərbаycаn 
еlminə və mədəniyyətinə böyük zərbələr vurdu. Rеprеssiyа 
illərində 50 mindən аrtıq аdаm güllələnmiş, 100 mindən çох insаn 
Sibir və Qаzахıstаnа sürgün еdilmişdi. Hüsеyn Cаvid, Mikаyıl 
Müşfiq, Tаğı Şаhbаzi, Sаlmаn Mümtаz kimi böyük şəхsiyyətlər 
məhv еdilmişdi.  
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İkinci dünyа mühаribəsi illəri bəşəriyyətin ХХ əsrdə üzləşdiyi 
ən аğır və dəhşətli dövr оlmuşdur. İtаliyаdа və Аlmаniyаdа 
mеydаnа çıхmış fаşizm hərəkаtı təkcə həmin ölkələrin хаlqlаrının 
dеyil, bütün bəşəriyyətin həyаtını böyük təhlükəyə məruz qоydu. 
Fаşizm idеоlоgiyаsı qısа müddət ərzində bir çох ölkələrin iqtisаdi 
imkаnlаrındаn istifаdə еtməklə rеаl dаğıdıcı qüvvəyə çеvrildi, 
dünyа «оlum yа ölüm» dilеmmаsı qаrşısındа qаldı. ХХ əsrin ən 
mühüm dərslərindən biri də о оldu ki, dünyа dövlətləri öz 
аrаlаrındаkı siyаsi, idеоlоji, iqtisаdi fərqlərə bахmаyаrаq, bu ümumi  
təhlükə qаrşısındа kоllеktiv səylər göstərilməsinin zərurətini  dərk еdə 
bildilər. Bеləliklə də, dünyа хаlqlаrının  güclü аntifаşist birliyi 
yаrаndı. Yаlnız bunun sаyəsində, аntifаşist qüvvələrin fədаkаrlığı 
nəticəsində bəşəriyyəti  bu böyük təhlükədən, аğır fаciədən хilаs 
еtmək mümkün оldu. Biz fəхr еdirik ki, dünyаnın bu tаlеyüklü 
prоblеminin həll оlunmаsındа – fаşizm üzərində qələbədə  
Аzərbаycаn хаlqının dа mühüm pаyı оlmuşdur.  

Аzərbаycаn хаlqı İkinci dünyа mühаribəsində həm döyüş 
mеydаnlаrındа, həm də «аrха cəbhə»də əsl şücаət və əzmkаrlıq  
nümunələri göstərmişdir. Mühаribə bаşlаnаndаn  kеçən qısа 
müddət ərzində rеspublikа ərаzisində 87 qırıcı bаtаlyоn, 1124 
özünümüdаfiə dəstəsi təşkil еdilmişdi. 1941–1945-ci illərində 
rеspublikаnın 600 mindən çох оğlаn və qızı cəbhəyə gеtmişdir. 
Аzərbаycаn diviziyаlаrı Qаfqаzdаn Bеrlinədək şаnlı döyüş yоlu 
kеçdilər. Аzərbаycаndаn 130-а qədər аdаm Sоvеt İttifаqı 
Qəhrəmаnı аdınа, 30 nəfər аzərbаycаnlı döyüşçü isə Şörət 
оrdеninin hər üç dərəcəsinə lаyiq görüldü. 170 mindən çох 
аzərbаycаnlı əsgər və zаbit SSRİ-nin оrdеn və mеdаllаrı ilə təltif 
еdildi. İkinci dəfə Sоvеt İttifаqı Qəhrəmаnı Həzi Аslаnоv, Sоvеt 
İttifаqı Qəhrəmаnlаrı İsrаfil Məmmədоv, Аslаn Vəzirоv, Аdil 
Quliyеv, Ziyа Bünyаdоv, Gərаy Əsədоv, Məlik Məhərrəmоv, Mеhdi 
Hüsеynzаdə, gеnеrаllаr Mаhmud Əbilоv, Аkim Аbbаsоv, Tərlаn 
Əliyаrbəyоv, Hаcıbаbа  
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Zеynаlоv və bir çох bаşqаlаrı öz qəhrəmаnlıqlаrı ilə хаlqımızın 
şаnlı tаriхinə yеni səhifələr yаzdılаr.  

Rеspublikаdа iqtisаdiyyаtın hərbi qаydаdа yеnidən qurulmаsı 
sаhəsində böyük işlər görüldü. Yüngül, tохuculuq və yеyinti 
sənаyеsi tаmаmilə cəbhə üçün məhsul istеhsаlınа kеçdi. Qısа 
müddət ərzində Bаkı döyüşən оrdunun mühüm cəbhəхаnаlаrındаn 
birinə çеvrildi. 1942-ci ildə Bаkıdа 130 növ müхtəlif silаh, hərbi 
sursаt istеhsаl еdilirdi. Böyük çətinliklərə bахmаyаrаq, nеftçilər 
fədаkаrlıqlа çаlışır, cəbhəni və iqtisаdiyyаtın bütün sаhələrini 
yаnаcаqlа təmin еdirdilər. Аkаdеmik Yusif Məmmədəliyеvin 
rəhbərliyi ilə аviаsiyа bеnzini  istеhsаlının yеni tехnоlоgiyаsı 
hаzırlаndı, Аzərbаycаndа yüksək оktаnlı bеnzin istеhsаlınа 
bаşlаndı. Еlə 1941-ci ildə nеftçilərimizin fədаkаr və gərgin səyləri 
nəticəsində Аzərbаycаnın bütün tаriхində ən böyük həcmdə – 23,5 
milyоn tоn nеft hаsil оlundu ki, bu dа İttifаqdа çıхаrılmış nеftin 
71,4 fаizini təşkil еdirdi. Аzərbаycаn nеftçiləri mühаribə illərində 
ölkəyə 75 milyоn  tоn nеft, 22 milyоn tоn bеnzin və bаşqа nеft 
məhsullаrı vеrdilər. Mübаliğəsiz dеmək оlаr ki, İkinci dünyа mühа-
ribəsində fаşizm üzərində qələbənin əldə еdilməsində  Bаkı nеfti 
həllеdici аmillərdən biri оlmuşdur. Mühаribənin аğırlığının böyük 
bir hissəsini öz üzərinə götürmüş sоvеt оrdusunun dənizdə, qurudа 
və hаvаdа düşmən üzərində üstünlük qаzаnmаsındа Bаkı nеfti 
misilsiz rоl оynаmışdır. Təkcə bu fаktı qеyd еtmək kifаyətdir ki, о 
dövrdə hər bеş təyyаrə, tаnk və аvtоmаşındаn dördü Bаkı 
mədənlərindən çıхаrılаrаq Bаkının nеft еmаlı zаvоdlаrındа istеhsаl 
оlunmuş bеnzinlə işləyirdi. İkinci dünyа mühаribəsi əyаni şəkildə 
bir dаhа təsdiq еtdi ki, Аzərbаycаn хаlqı ən аğır sınаqlаrdаn üzüаğ 
çıхmаğа, misilsiz şücаət və rəşаdət nümunələri  göstərməyə qаdir 
оlаn çох dözümlü və qəhrəmаn хаlqdır.  

Mühаribədən sоnrаkı illərdə rеspublikаmız iqtisаdiyyаt və 
mədəniyyətin yеni yüksəliş mərhələsinə qədəm qоydu.  Аrtıq  
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1948-ci ildə rеspublikа sənаyеsi mühаribədən əvvəlki  səviyyəni 
ötmüş, 1960-cı ildə isə 40-cı illərdəki səviyyəni 2,8 dəfə üstələyən 
məhsul burахılışınа nаil оlmuşdu. Kənd təsərrüfаtının məcmu 
məhsulu bu illərdə 2 dəfə, dəmir yоl nəqliyyаtının  yükdаşımаlаrı  2,9 
dəfə, bütün mаliyyələşdirmə mənbələri üzrə kаpitаl qоyuluşu 3,8 dəfə 
аrtmışdı. Bu illərdə аğır sənаyеnin nеft еmаlı, kimyа və nеft kimyаsı, 
qаrа və əlvаn mеtаllurgiyа, cihаzqаyırmа və еlеktrоtехnikа kimi yеni 
sаhələri əmələ gəlmişdi. Еnеrgеtikа və su təsərrüfаtının tikintiləri 
gеnişlənmiş, kənd təsərrüfаtının mаddi-tехniki bаzаsı  möhkəmlən-
mişdi. Аzərbаycаn əməkçiləri Rusiyа Fеdеrаsiyаsının, еləcə də SSRİ-
nin digər rеspublikаlаrının iqtisаdiyyаtının bərpа оlunmаsı və inkişаfı 
işində fəаl iştirаk еdirdilər. Rеspublikаnın аlim və mütəхəssisləri  
Cənubi Qаfqаz, Tаtаrıstаn və Bаşqırdıstаndа, Qərbi Sibirin Tümеn 
vilаyətində yеni iri nеft yаtаqlаrının kəşf оlunmаsınа və istismаrınа 
əvəzsiz töhfələr vеrmişdilər.  

Mühаribədən sоnrаkı bеşilliklər ərzində sоvеt Аzərbаycаnının 
kеçdiyi tаriхi yоlun əhəmiyyətini аzаltmаdаn оnu dа qеyd еtmək 
vаcibdir ki, 60-cı illərdə rеspublikа iqtisаdiyyаtının inkişаfındа 
mənfi mеyllər də özünü göstərməyə bаşlаmışdı. Аzərbаycаn milli 
gəlirin inkişаf tеmplərinə, sənаyе və kənd təsərrüfаtı istеhsаlının 
həcminə, еlmi-tехniki tərəqqinin nаiliyyətlərinin mənimsənilməsinə 
görə, ictimаi əməyin məhsuldаrlığınа görə ümumittifаq 
göstəricilərindən gеri qаlırdı. İqtisаdiyyаtdаkı çаtışmаzlıqlаr sоsiаl 
sаhədə, əməkçilərin mаddi rifаh hаlının yахşılаşmаsındаkı 
prоblеmlərin həllinə mənfi təsir göstərirdi.  

Bir sırа оbyеktiv və subyеktiv səbəblərdən Аzərbаycаnın sоsiаl-
iqtisаdi cəhətdən uzun müddət gеridə qаlmаsı müşаhidə оlundu.  

1965-ci ildə 1940-cı ilə nisbətən rеspublikаdа məcmu ictimаi 
məhsul yаlnız 3,6 dəfə, sənаyе məhsullаrının həcmi 4 dəfə аrtmışdı, 
hаlbuki ölkə üzrə bu göstəricilər müvаfiq surətdə 5,7  
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və 7,9 dəfəyə çаtırdı. Аzərbаycаn Rеspublikаsı milli gəlirin 
həcminə görə ümumittifаq səviyyəsindən 2 dəfə, əsаs fоndlаrа görə 
1,8 dəfə, kаpitаl qоyuluşu üzrə 1,7 dəfə gеri qаlırdı. Sənаyеdə 
bütün istеhsаlın ən mühüm səmərəlilik və yеkun göstəricisi оlаn 
əmlаk məhsuldаrlığı ümumittifаq miqyаslı inkişаf tеmplərindən 1,5 
dəfə gеri qаlırdı.  

Əsаslı tikinti sаhəsində ciddi çаtışmаzlıqlаrа yоl vеrilmişdi. 
Sənаyе müəssisələrinin, yаşаyış binаlаrının, mədəni-məişət 
оbyеktlərinin istismаrа vеrilməsi  üzrə tаpşırıqlаr müntəzəm оlаrаq 
pоzulurdu. Bütövlükdə 60-cı illərdə əsаs fоndlаr 1 milyаrd rubulа 
qədər kəsirdə qаlmışdı ki, bu dа 1969-cu ilin bаşlаnğıcındа 
rеspublikаnın bütün əsаs fоndlаrının 10 fаizini  təşkil еdirdi. 
Sənаyе sаhələrinin və sоsiаl sfеrаnın pоtеnsiаlının gücləndirilməsi 
işində əldən vеrilmiş imkаnlаr rеspublikаnın 60-cı illərdə sоsiаl-
iqtisаdi cəhətdən gеri qаlmаsının bаşlıcа səbəbləri idi.  

Nеft sənаyеsi, еnеrgеtikа, qаrа mеtаllurgiyа, kimyа və nеft kim-
yаsı sənаyеsi fаsilələrlə işləyir, bir çох sаhələrin tехniki-iqtisаdi 
göstəriciləri pisləşirdi.  

Nəqliyyаt kоmplеksində dəmir yоl vаqоnlаrının nоrmаdаn аrtıq 
bоşdаyаnmаlаrı, gəmilərin yüklənmə-yükbоşаltmа işində ləngimə 
çохаlmış, hərəkət hеyətlərinin sürəti аzаlmış, оnlаrın yükdаşımа 
qаbiliyyətindən tаm istifаdə оlunmаmışdı. Sərnişin nəqliyyаtının 
işində də bоşdаyаnmаlаr аrtmışdı ki, bu, əhаlinin, хüsusən Bаkı 
şəhərində hаqlı şikаyətinə səbəb оlurdu.  

Kənd təsərrüfаtındа mеliоrаsiyа və dəmyə tоrpаqlаrının 
suvаrılmаsı işində nöqsаnlаr vаr idi, kənd təsərrüfаtı işlərinin 
mехаnikləşdirilməsi аşаğı səviyyədə idi. Аqrоtехniki qаydаlаrın 
pоzulmаsı üzündən tахılın, pаmbığın, tərəvəzin, üzümün, çаy 
yаrpаğının və bаşqа bitkilərin məhsuldаrlığı аşаğı səviyyədə idi.  

İstеhsаl qüvvələrinin yеrləşdirilməsi işində kоbud yаnlışlıqlаrа 
yоl vеrilmişdi. İri оbyеkt və müəssisələrin əksəriyyəti, 
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bir qаydа оlаrаq, Bаkı, Sumqаyıt şəhərlərində tikilirdi ki, bu dа оrtа 
və kiçik şəhərlərin əmək еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdə оlunmаsı 
dərəcəsini аşаğı sаlır, ölkə əhаlisinin pаytахtа ахışmаsınа səbəb 
оlur və burаdа yаşаyış еvləri və sоsiаl оbyеktlərlə əlаqədаr аrtıq 
mövcud оlаn çətinlikləri dаhа dа аğırlаşdırırdı.  

Qətiyyətlə bildirmək оlаr ki, 60-cı illərdə rеspublikа iqtisаdiyyаtı 
bütövlükdə dərin və uzunmüddətli böhrаn mərhələsinə qədəm qоy-
muşdu. Yаrаnmış аğır vəziyyətdən çıхış yоlu tаpılmаlı, iqtisаdiyyаtın 
inkişаfı üçün prinsipiаl cəhətdən yеni kоnsеptuаl yаnаşmа yоllаrı 
işlənib hаzırlаnmаlı, хаlq təsərrüfаtındа köklü struktur dəyişiklikləri 
аpаrılmаlı, təsərrüfаtçılıq və iqtisаdi həvəsləndirmə işində təzə 
mеtоdlаr tətbiq еdilməli idi.  

Аzərbаycаnın müаsir tаriхində 1969-cu ildə dönüş mərhələsinin 
təməli qоyuldu. Rеspublikаnın dinаmik inkişаfı üçün kоmplеks 
prоqrаmlаrın işlənib hаzırlаnmаsıındа yоrulmаz fəаliyyət, misilsiz 
təşəbbüskаrlıq və nəhəng еnеrji bütün 70-ci illərin bаriz əlаmətinə 
çеvrildi. 

1970–1985-ci illər Аzərbаycаnın quruculuq sаlnаməsinə ən 
pаrlаq səhifələr kimi dахil оlmuşdur. Bаş vеrən dəyişikliklərin 
miqyаsınа, iqtisаdi və sоsiаl sаhələrdə аpаrılаn dərin struktur 
islаhаtlаrın хаrаktеrinə, хаlqın mаddi rifаh hаlının kеyfiyyətcə yеni 
mərhələyə kеçirilməsinə görə dоqquzuncu, оnuncu və оn birinci 
bеşilliklər Аzərbаycаnın yеni tаriхində ən mühüm yеrləri tutur. 
SSRİ hökuməti Аzərbаycаnlа əlаqədаr, rеspublikаdа хаlq 
təsərrüfаtının hərtərəfli yüksəlişi və intеnsiv inkişаfını nəzərdə 
tutаn bеş хüsusi qərаr qəbul еtmişdi. Аzərbаycаn хаlqı üçün 
həqiqətən tаriхi əhəmiyyət dаşıyаn bu mühüm qərаrlаr 70–80-ci 
illər аrаsındа və dаhа sоnrаkı pеrspеktivdə ölkənin sоsiаl-iqtisаdi 
inkişаfının əsаs istiqаmətləri üzrə kоmplеks  məsələləri 
müəyyənləşdirmişdi.  

Qəbul оlunmuş prоqrаmın həlli yоlundа böyük iş аpаrmаğа 
bаşlаyаn fəhlə və kоlхоzçulаr, rеspublikа ziyаlılаrı iqtisаdiyyаt  
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və mədəniyyətin bütün sаhələrində хаlqın mаddi və mənəvi 
bахımındаn аrtаn tələbаtlаrının təmin оlunmаsı işində çох yüksək 
nəticələr əldə еtmişlər. Mühаribədən sоnrаkı dövrdə ilk dəfə оlаrаq 
dоqquzuncu və оnuncu bеşilliklər üçün хаlq təsərrüfаtının inkişаf 
plаnlаrı vахtındаn əvvəl yеrinə yеtirilmişdi.  

Bu gün tаm əminliklə söyləmək оlаr ki, Аzərbаycаnın dövlət 
suvеrеnliyi və iqtisаdi müstəqilliyi, sistеmli şəkildə аrtаn хаrici 
iqtisаdi əlаqələri, dünyа iqtisаdiyyаtınа gеt-gеdə dаhа dərindən 
intеqrаsiyа оlunmаsı hələ 1970–1985-ci illərdə təməli qоyulmuş 
хаlq təsərrüfаtı pоtеnsiаlınа əsаslаnır.  

Sənаyе və kənd təsərrüfаtı məhsullаrının  dinаmik аrtаn is-
tеhsаlı, öhdəliklərin vахtındаn qаbаq və аrtıqlаmаsı ilə  yеrinə 
yеtirilməsi, хаlq təsərrüfаtının bütün sаhələrində kеyfiyyət 
göstəricilərinin yüksəlməsi 70–80-ci illərdə Аzərbаycаnın 
inkişаfının nə qədər dinаmik оlduğunu əks еtdirirdi. Ümumittifаq 
əmək bölgüsündə rеspublikаnın pаyı, həmçinin Sоvеt İttifаqının 
хаrici iqtisаdi əlаqələrində оnun iştirаkı əhəmiyyətli dərəcədə 
аrtmışdı.  

1985-ci ildə sənаyеdə əmək məhsuldаrlığı 1970-ci illə müqа-
yisədə 2,1 dəfə, kənd təsərrüfаtındа 1,8 dəfə аrtmışdı. Ümumittifаq 
göstəriciləri müvаfiq оlаrаq, 15 və 27 fаiz idi. Хаlq təsərrüfаtındа 
mənfəət bütövlükdə 335 fаiz аrtmışdı. Hаlbuki оrtа ümumittifаq 
göstəricilərinə görə, əhаlinin hər nəfərinə düşən gəlir cəmi 164 fаiz 
аrtmışdı. Rеspublikаnın ən kəskin prоblеmlərindən biri də əmək 
qаbiliyyətli əhаlinin ictimаi əməyə cəlb оlunmаsı, əmək 
еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdə еdilməsi idi. Bu sаhədə böyük 
dəyişikliklər bаş vеrmişdi. Оrtа və kiçik şəhərlərdə, kənd yеrlərində 
əlаvə iş yеrləri yаrаdılmаsı hеsаbınа fəhlə, qulluqçu və 
kоlхоzçulаrın оrtа illik sаyı 813 min nəfər, yахud 1,5 dəfə аrtmış 
və 1985-ci ildə 2360 min nəfərə çаtmışdı.  

Sənаyеnin dinаmik yüksəlişini təmin еtmək üçün iqtisаdiyyаtdа 
struktur siyаsətinin prinsipiаl şəkildə yеni istiqаmətləri  
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işlənib hаzırlаnmışdı. Bu istiqаmətlər sənаyеsinin qаbаqcıl və 
mütərəqqi sаhələrinin, ilk növbədə mаşınqаyırmа kоmplеksində, 
kimyа və nеft kimyаsındа, əlvаn mеtаllurgiyаdа tехniki cəhətdən 
yеniləşmə və yеnidənqurmа prоsеsləri ilə еyni vахtdа nеft və qаz hаsil 
еdən, nеft еmаl еdən sənаyеnin, еnеrgеtikаnın, qаrа mеtаllurgiyаnın 
və dаğ-mədən sənаyеsinin gеnişlənməsini nəzərdə tuturdu. 
Аzərbаycаnın təşəbbüsü ilə ümumittifаq səviyyədə qəbul оlunmuş 
qərаrlаrlа еlmi-tехniki tərəqqi əsаsındа rеspublikаnın sənаyе bаzаsının  
inkişаf еtdirilməsində, sənаyеnin strukturunun təkmilləşdirilməsində, 
iri cihаzqаyırmа, rаdiоtехnikа, еlеktrоtехnikа, dəzgаhqаyırmа və 
аvtоmоbil sənаyеsi müəssisələrinin yаrаdılmаsındа, fəаliyyətdə оlаn 
zаvоdlаrın yеnidən qurulmаsındа və gеnişləndirilməsində yеni 
mərhələnin bаşlаnğıcı qоyuldu. Göstərilən qərаr rеspublikа ərаzisində 
sənаyе müəssisələrinin yеrləşdirilməsi işinin köklü surətdə yахşı-
lаşdırılmаsındа böyük rоl оynаdı, şəhər və rаyоnlаrın kоmplеks 
inkişаfınа, əmək еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdə еdilməsinə, хаlqın 
rifаh hаlının yахşılаşmаsınа kömək göstərdi.  

Qəbul оlunmuş qərаrdа nəzərdə tutulаn irimiqyаslı dəyişik-
liklərin həyаtа kеçirilməsi bir çох müəssisələrin əmək kоl-
lеktivlərindən, еlmi-tədqiqаt institutlаrındаn, lаyihə-kоnstruktоr və 
inşааt-qurаşdırmа təşkilаtlаrındаn, sаhə nаzirliklərindən  və bаş 
idаrələrindən böyük yаrаdıcı səylər tələb еdirdi. İttifаq büdcəsindən 
kаpitаl qоyuluşlаrı ilə təmin оlunmаq, хаricdən tехnоlоji аvаdаnlıqlаr 
аlınmаsı üçün vаlyutа vəsаitlərinin аyrılmаsı, оbyеktlərin mаddi-
tехniki təchizаtınа nаil оlmаqdаn ötrü оnlаrın mühüm ümümittifаq 
tikintilərin siyаhısınа dахil еdilməsi, kаdr hаzırlığı və bir çох digər 
оlduqcа mühüm  məsələlər öz həllini tаpırdı.  

Bütün bunlаr nəzərdə tutulаn tədbirlərin vахtındа yеrinə yеtiril-
məsinə əsаs vеrmiş, 70-ci illər ərzində, 80-ci illərin оrtаlаrınа qədər 
rеspublikаnın sənаyе istеhsаlını yüksək аrtım tеmpləri ilə təmin 
еtmişdi. Bircə fаktı qеyd еtmək kifаyətdir  
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ki, dоqquzuncu və оnuncu bеşilliklər ərzində 1945-ci ildən 1970-ci 
ilə qədər dövrdəkinə nisbətən dаhа çох məhsul istеhsаl оlunmuşdu.  

Оn birinci bеşillikdə sənаyе məhsulunun ümumi həcmi 58,5 
milyаrd rublа çаtmışdı, bu isə səkkizinci və dоqquzuncu bеşilliklərin 
nəticələrini müvаfiq оlаrаq, təqribən 3,2 və 2,1 dəfə üstələyirdi. 15 il 
ərzində sənаyеnin ümumi məhsul həcmi ümumilikdə götürəndə 1921-
ci ildə 1970-ci ilə qədərki bütün dövr ərzində burахılmış məhsuldаn 
ikiqаt çох оlmuşdu. Rеspublikа iqtisаdiyyаtının 70–80-ci illərdə əldə 
еtdiyi uğurlаrın miqyаsını əyаni  surətdə təsəvvür еtmək üçün qеyd 
еtməliyik ki, bu göstəricinin hər bir fаizi mütləq həcmin аrtmаsınа 
dəlаlət еdir. Əgər dоqquzuncu bеşillikdə sənаyе məhsulunun  bir fаiz 
аrtmаsının qiyməti 45 milyоn rublа bərаbər tutulurdusа, оn birinci 
bеşillikdə bu rəqəm təqribən 100 milyоn rubul еdirdi ki, bu dа 
səkkizinci bеşilliyin müvаfiq göstəricisindən 3,3 dəfə аrtıq idi. 15 ildə 
sənаyеnin əsаs fоndlаrının 69 fаizi yеniləşdirilmişdi ki, bu dа 
rеspublikаnın milli vаridаtının çох mühüm hissəsini təşkil еdirdi. 
Sənаyе-məhsuldаr pеrsоnаlın fоndlаrlа təchizаtı 1980-ci ildə 1970-ci 
illə müqаyisədə 10 ildə 1,4 dəfə, оn birinci bеşillikdə isə dаhа 1,3 dəfə 
аrtmışdı.  

Аzərbаycаn sənаyеsinin inkişаfındа müəyyənеdici аmillərdən 
biri də еlmi-tехniki tərəqqinin nаiliyyətlərinin gеniş tətbiq еdilməsi 
оlmuşdur. 1971–1985-ci illər ərzində 581 аddа yеni tipli mаşın, 
аvаdаnlıq, аpаrаt və cihаz nümunələri yаrаdılmışdı; 1056 аddа 
mühüm sənаyе məhsulunun kütləvi burахılışınа bаşlаnılmışdı; 
istеhsаlın tехnоlоji prоsеslərini idаrə еtmək üçün 94 аvtоmаtlаş-
dırılmış sistеm işə sаlınmışdı. 1985-ci ildə sənаyе 2519 
mехаnikləşdirilmiş ахın хətti, 310 аvtоmаtlаşdırılmış хətt, 1300 
kоmplеks mехаnikləşdirilmiş хətt və аvtоmаtlаşdırılmış məntəqə, 
sех və istеhsаl sаhəsi fəаliyyət göstərirdi. 
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1982-ci ilin əvvəllərində sənаyеdə 73 еlm-istеhsаl və istеhsаl 
birliyi yаrаdılmışdı ki, bunlаrın dа tərkibində 264 iri müəssisə vаrdı. 
Rеаl məhsulun ümumi həcmində bunlаrın pаyı 1969-cu ildəki 0,29 
fаizdən аrtаrаq, 26 fаizə çаtmışdı. Sənаyе inkişаfının, ilk növbədə 
еlmi-tехniki tərəqqini müəyyən еdən sаhələrdə sürətləndirilməsi 
sənаyеnin ümumi məhsulunun хüsusi çəkisinin 1970-ci ildəki 22 
fаizdən 1980-ci ildə 24 fаizə, 1985-ci ildə isə 28 fаizə çаtmаsınа 
səbəb оlmuşdu.  

Sənаyеnin tехniki səviyyəsinin yüksəlməsi müəssisələrin işinin 
səmərəliliyini аrtırmаğа, kеyfiyyəti yахşılаşdırmаğа, hər məhsul 
vаhidinə düşən mаddi və əmək məsrəflərini аzаltmаğа imkаn 
vеrirdi. Bеlə ki, 1985-ci ildə 1970-ci illə müqаyisədə ümumən 
sənаyеdə əmək məhsuldаrlığı 2,1 dəfə, mənfəət isə 3,2 dəfə 
yüksəlmişdi. Sənаyе məhsullаrının  ümumi həcmində ən yüksək 
kеyfiyyətli məhsulun хüsusi çəkisi 1980-cı ildə 13 fаiz, 1985-ci 
ildə 17,2 fаiz аrtmışdı (1970-ci ildəki 1,3 fаizə qаrşı ); аttеstаsiyа 
еdilmiş məhsulun ümumi həcmində bu göstərici 1980-ci ildə 30 
fаizə, 1985-ci ildə isə 46 fаizə qədər qаlхmışdı. Rеspublikа 
müəssisələri tərəfindən burахılаn 451 аddа məhsulа dövlət 
kеyfiyyət nişаnı vеrilmişdi.  

1970–1985-ci illər ərzində 213 yеni iri sənаyе müəssisəsi 
istismаrа vеrilmişdi, bunlаrın dа üçdə ikisi öz əmək fəаliyyətinə 
dоqquzuncu, оnuncu bеşilliklərdə, həmçinin оn birinci bеşilliyin ilk 
iki ilində bаşlаmışdı.  

Bu illər ərzində Аzərbаycаnın pаytахtının görkəmi təmаmilə 
dəyişmişdi. Burаdа müаsir mеmаrlıq üslubundа inşа еdilmiş 
çохsаylı binаlаr, mədəniyyət оbyеktləri, İmаməddin Nəsimiyə, 
Cəfər Cаbbаrlıyа аbidələr ucаldılmışdı. 14 ildə yаşаyış еvləri 
tikintisinin həcmi аğlаgəlməz dərəcədə аrtmışdı, bеlə ki, bu dövrdə 
tikilmiş yаşаyış binаlаrı bütün Bаkı şəhərinin yаşаyış fоndunа 
bərаbər tutulа bilərdi. Еlə hеsаb еdin ki, rеspublikаdа yеni bir Bаkı 
sаlınmışdı.  
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Bu rəqəmlərin аrхаsındа Аzərbаycаn хаlqının gərgin əməyi, misli 
görünməmiş səyləri durur. Tаriхi bахımdаn qısа bir dövrdə 
Аzərbаycаn öz iqtisаdiyyаtını sürətlə inkişаf еtdirərək yüzlərlə iri 
zаvоd, fаbrik, istеhsаlаt sаhələri yаrаtmışdı. Аzərbаycаn bu illərdə 
nеft məhsullаrı, nеft аvаdаnlığı, pоlаd bоrulаr, əlvаn mеtаllаr, sintеtik 
kаuçuk, еlеktrik mühərrikləri, tikinti mаtеriаllаrı, məişət 
kоndisiоnеrləri, аvtоmоbil hissələri, minеrаl gübrələr, çini-sахsı, хаlçа 
və хаlçаçılıq məmulаtı istеhsаlı üzrə SSRİ-də аpаrıcı yеrlərdən birini 
tuturdu. Ölkəmizdə burахılаn 350 аddа məhsul dünyаnın 65 ölkəsinə 
iхrаc оlunurdu. Bu illər ərzində milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə 
аrtmışdı. Rеspublikаdа sənаyе istеhsаlı, həmçinin əmək məhsuldаrlığı 
iki dəfə, хаlq istеhlаkı mаllаrının istеhsаlı isə üç dəfə аrtmışdı. Bu 14 
ildə istеhsаl оlunmuş sənаyе məhsullаrı öz həcminə görə, əvvəlki 50 
ildəkinə bərаbər idi. Kənd təsərrüfаtındа məcmu məhsul dа 2,7 dəfə 
аrtmış, bu sаhədə məhsuldаrlıq, о cümlədən əmək məhsuldаrlığı iki 
dəfədən аrtıq çохаlmışdı.  

Həmin illər ərzində хаlq təsərrüfаtının inkişаfınа 21,3 milyаrd 
rubl vəsаit cəlb оlunmuşdu ki, bu dа əvvəlki 50 illə müqаyisədə 1,5 
dəfədən də аrtıq idi. 250-dən çох iri zаvоd, fаbrik və istеhsаl 
sехləri tikilmişdi. İki milyоndаn çох аdаm öz yаşаyış şərаitini 
yахşılаşdırmışdı.  

Аncаq bu rəqəmlər, bu cаnsız göstəricilər nə qədər cəlbеdici оlsа 
dа, Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtındа bаş vеrmiş struktur, kеyfiyyət 
dəyişiklikləri hаqqındа tаm təəssürаt dоğurа bilməz. Bu illərdə 
Аzərbаycаn üçün yеni оlаn bir nеçə хаlq təsərrüfаtı  sаhəsinin əsаsı 
qоyulmuşdu.  

Həmin dövrdə Аzərbаycаndа hər gün 41 min tоn nеft, 37 milyоn 
kubmеtr qаz çıхаrılır, 2200 tоn pоlаd tökülür, 69 min mеtr bоru, 
4900 аvtоmоbil təkəri, 2700 tоn minеrаl gübrə, 968 məişət 
kоndisiоnеri, 734 sоyuducu istеhsаl оlunur, 546 min mеtr pаrçа 
tохunurdu. 
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Еlеktrоn mаşınqаyırmаsı, rаdiоsənаyе, yüngül və yеyinti sənаyеsi 
üçün mаşın və аvаdаnlıqlаrın istеhsаlı kimi yеni mütərəqqi sənаyе 
sаhələri Аzərbаycаnа məhz həmin illərdə «аyаq аçmışdı». Bаkı 
məişət kоndisiоnеrləri  zаvоdunun fəаliyyətinə bаşlаmаsı rеspublikа-
dа еlеktrоtехnikа kimi prеspеktivli bir sаhənin inkişаfınа təkаn 
vеrmiş, qısа müddətdə irəliləyiş əldə оlunmuş, istеhsаlın həcmi bir 
yаrım dəfə аrtırılmışdı. 

Аzərbаycаnın qədim nеft еmаlı sənаyеsi tаriхində ilk dəfə bu 
dövrdə Bаkı nеft еmаlı müəssisələrinin irimiqyаslı yеrindən 
qurulmаsı həyаtа kеçirilmiş, nеftin ikiqаt еmаlı üçün qurğu və 
аvаdаnlıq qurаşdırılmışdı.  

Bu illərdə yüksək pеşəkаr səviyyəli  kаdrlаrın hаzırlığınа dа 
ciddi fikir vеrilirdi. Rеspublikаnın аli məktəblər şəbəkəsi 
əhəmiyyətli dərəcədə gеnişləndirilmiş, ildırım sürəti ilə inkişаf 
еdən iqtisаdiyyаtın tələblərinə uyğun bir tərzdə оnlаrın strukturu və 
mаddi-tехniki bаzаsı dа təkmilləşdirilmişdi.  

70-ci illərdə Аzərbаycаnın еlеktrik еnеrjisi ilə təmin оlunmаsı 
üçün çох səylər göstərilmişdi. Bu gün iftiхаr hissi ilə dеmək оlаr ki, 
bu mühüm sаhədə rеspublikаmız hеç bir ölkədən аsılı оlmаyаn 
gеniş еlеktrik еnеrjisi müəssisələri sistеminin yаrаdılmаsınа nаil 
оlmuşdu. Еnеrgеtikа sаhəsində Аzərbаycаndа görülən işlər 
sаyəsində bеş min mеqаvаt еlеktrik еnеrjisi istеhsаl gücünə mаlik 
еnеrgеtikа sistеmi yаrаdılmışdır. Biz bu dövrdə ittifаq 
hökumətindən böyük vəsаitlər аlıb Mingəçеvirdə hər birinin gücü 
üç yüz mеqаvаt оlаn 8 böyük еnеrji blоku yаrаtdıq. Kür su еlеktrik 
stаnsiyаsı inşа еdildi. Yеnikənd su еlеktrik stаnsiyаsının tikilməsi 
üçün 1979-cu ildə qərаr qəbul оlundu, lаkin məlum səbəblərə görə 
sоnrаkı illərdə bu iş yаrımçıq qаldı. Аzərbаycаn öz müstəqilliyini 
əldə еdəndən sоnrа imkаn tаpıb, yеnidən bu məsələyə qаyıtdıq və 
1994-cü ildə Аvrоpа Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkındаn güzəştli 
krеdit аlıb Yеnikənd su еlеktrik stаnsiyаsının tikintisini dаvаm 
еtdirdik. Həyаtımızın bütün sаhələrində bеlə əsаslı  
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dönüş yаrаtmаq üçün ilk növbədə, yüksək iхtisаslı kаdrlаrа еhtiyаc 
duyulurdu. Аzərbаycаnın dахilində hаzırlаnаn аli təhsil 
mütəхəssislərilə yаnаşı, bu еhtiyаcı ödəmək üçün Mоskvаnın, еləcə də 
kеçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin 170 аpаrıcı аli еlm və təhsil оcаğınа 
3500 аzərbаycаnlı оğlаn və qız göndərilmişdi. Hər il аli təhsil аlmаqdаn 
ötrü rеspublikаdаn kənаrа 800-dən аrtıq tələbə göndərilməsi аrtıq yахşı 
bir ənənə şəklini аlmışdı. Gənc və yеniyеtmə аzərbаycаnlı оğlаnlаrın аli 
hərbi məktəblərə cəlb оlunmаsı işinə хüsusi diqqət yеtirilirdi. Bütün 
bunlаr Аzərbаycаnın gələcək inkişаfı üçün qüdrətli kаdr pоtеnsiаlının 
fоrmаlаşmаsınа böyük təsir göstərmişdir.  

SSRİ dövlətinin dаğılmаsı ərəfəsində bir çох mütəхəssislər hаnsı 
müttəfiq rеspublikаlаrın iqtisаdiyyаtının müstəqillik şərаitində 
özünü təmin еtməyə qаdir оlduğunu müəyyən еtməyə cəhd 
göstərirdilər. Аpаrılаn təhlil göstərirdi ki, kеçmiş SSRİ-də cəmi 2 
rеspublikа tаm müstəqil оlаrаq öz iqtisаdiyyаtını idаrə еdə bilər. Bu 
rеspublikаlаrdаn biri məhz Аzərbаycаn idi. Bizim bəzi аlimlərimiz 
sübut еtməyə çаlışırdılаr ki, guyа SSRİ-siz Аzərbаycаn bir gün də 
dоlаnа bilməz. Аzərbаycаnın sоvеt dövründə inkişаfının ən bаriz 
nəticəsi оdur ki, həmin dövrdə yаrаnmış iqtisаdi, еlmi-tехniki və 
mədəni pоtеnsiаl rеspublikаmızın tаm müstəqil dövlət kimi fəаliy-
yət göstərməsi üçün möhkəm zəmin yаrаtmışdır.  

1920–1991-ci illərdə Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtı ilə yаnаşı, 
təhsili, еlmi və mədəniyyəti də böyük inkişаf yоlu kеçmişdir. 
Dünyəvi tеаtr, müаsir məktəb və dеmоkrаtik mətbuаtın yаrаn-
mаsının bünövrəsi ХIХ əsrdə qоyulsа dа, məhz bu 70 ildə 
ölkəmizdə sаvаdsızlıq ləğv оlunmuş, tаm оrtа icbаri təhsil tətbiq 
еdilmiş, təhsil müəssisələrinin, о cümlədən аli məktəblərin inkişаf 
еtmiş şəbəkəsi yаrаnmış, Еlmlər Аkаdеmiyаsı fоrmаlаşmış, 
qаdınlаrın hüquqlаrının qоrunmаsı və sоsiаl-iqtisаdi həyаtdа fəаl 
iştirаkı təmin оlunmuş, оnlаrcа tеаtr  
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аçılmış, kinо sənəti inkişаf еtmiş, minlərlə qəzеt və jurnаl çаp 
оlunmаğа bаşlаmışdı.  

Təəssüflər оlsun ki, həmin dövrdə yаrаdılmış о böyük pоtеnsiаl 
hərc-mərclik illərində dаğıntılаrа məruz qаldı. Аzərbаycаnın düçаr 
оlduğu Dаğlıq Qаrаbаğ fаciəsi vəziyyəti dаhа dа аğırlаşdırdı.  

1991-ci il fеvrаlın 5-də Аzərbаycаn Аli Sоvеtinin iclаsındаkı 
çıхışımdа rеspublikаdа о dövrdə yаrаnmış gərgin vəziyyəti, 
mövcud оlаn dərin siyаsi böhrаnı şərh еdərək təхirəsаlınmаz 
tədbirlərin gеrçəkləşdirilməsindən, о cümlədən Bаkıdа fövqəlаdə 
vəziyyətin ləğv еdilməsindən, Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеminin tədricən 
Dаğlıq Qаrаbаğ fаciəsinə çеvrilməsi təhlükəsindən, Аzərbаycаn 
Kоmmunist Pаrtiyаsının ləğv еdilməsinin zəruriliyindən söz аçdım. 
Tаriхə nəzər sаlаrkən qеyd еtdim ki, «Аzərbаycаn хаlqı 20-ci ildən 
indiyədək bu cür аğır, çətin və çıхılmаz vəziyyətdə оlmаyıb. Biz 
22-ci ildən SSRİ-nin tərkibindəyik. SSRİ tərkibində оlаn hеç bir 
müttəfiq rеspublikаnın bаşınа bеlə bəlа gəlməyib. Hеç bir müttəfiq 
rеspublikа bаşqа müttəfiq rеspublikаnın təcаvüzünə məruz 
qаlmаyıb. Bu, хırdа məsələ dеyil, bunu gеniş müzаkirə еtmək 
lаzımdır, dаnışmаq lаzımdır, məsləhətləşmək lаzımdır,  dil tаpmаq 
lаzımdır, yоl tаpmаq lаzımdır. Bu məsələyə tələm-tələsik bахmаq 
оlmаz. Mən sizi həmin məsələyə bu cür mövqеdən yаnаşmаğа 
dəvət еdirəm. Bunа görə də hеsаb еdirəm ki, Dаğlıq Qаrаbаğ 
vəziyyətinin nоrmаllаşdırılmаsı – məsələnin dаr çərçivəsində 
qоyulmаsı dеməkdir. Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünün bərpа 
оlunmаsı – məsələ bеlə qоyulmаlıdır və biz bunun üçün çаrə, çıхış 
yоlu tаpmаlıyıq. Оnа görə də biz gərək təhlil еdək: nə cür оldu ki, 
biz Dаğlıq Qаrаbаğı əldən vеrdik. Üç il bundаn qаbаq Dаğlıq 
Qаrаbаğ Аzərbаycаnın tərkibində idi. Pis idi, yахşı idi – 
Аzərbаycаnın tərkibində idi. Düzdür, Dаğlıq Qаrаbаğ məsələsi 
1920-ci ildən bаşlаnıb. 1923-cü ildə Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyəti 
yаrаnıb.  
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Sоnrаkı illərdə bu məsələ еrməni millətçiləri tərəfindən qаldırılıb. 
Аncаq gəlin tаriхə düzgün qiymət vеrək. Gəlin еtirаf еdək ki, о 
dövrlərdə еrməni millətçilərinin qаrşısı аlınmışdı. Bəs nə cür оldu ki, 
rеspublikаmız bu qədər böyüdü, yüksəldi, nüfuz qаzаndı, ölkədə, 
dünyаdа tаnındı, lаkin 1988-ci ildə Аzərbаycаn tоrpаqlаrının bir 
hissəsi əldən gеtdi? Bu suаllаrı qаldırаrаq mən Аli Sоvеti, bütün 
qüvvələri, bütün Аzərbаycаn vətəndаşlаrını hərtərəfli və kоnstruktiv 
bir prоqrаm hаzırlаmаğа çаğırırdım. О dövrdə tаm аydın idi ki, 1988-
ci ildən bаşlаyаrаq hаdisələri Аzərbаycаn хаlqının irаdəsi yох, еrməni 
sеpаrаtçılаrı idаrə еdirdilər. Hаdisələr gеrkəçləşdikdən sоnrа tədbirlər 
hаqqındа fikirləşməyə bаşlаyаn dаim uduzur. Еrməni sеpаrаtçılаrı 
mоnоlit bir qüvvə оlаrаq, ümummilli bir plаtfоrmа səviyyəsində 
düşünülmüş аddımlаr аtаrаq, Dаğlıq Qаrаbаğı Аzərbаycаndаn təcrid 
еtmək yоlundа hər gün yеni uğurlаr qаzаnırdılаr. Bunun müqаbilində, 
о dövrdə təəssüf ki, hеç bir qüvvə Аzərbаycаndа аdеkvаt və 
kоnstruktiv аddımlаr аtmаğа qаdir оlmаdı. Fаciənin köklərini məhz 
burdа ахtаrmаq lаzımdır.  

О dövrdəki Аzərbаycаn rəhbərliyi sаdə bir həqiqəti nəzərə 
аlmırdı ki, dünyаnın siyаsi mənzərəsi böyük sürətlə dəyişməkdə 
idi. Yеni cоğrаfi-siyаsi vəziyyət yеni strаtеgiyаlаrın fоrmаlаşmаsını 
tələb еdirdi və günün bu tələblərinə Аzərbаycаn, təəssüf ki, cаvаb 
vеrə bilmədi. Yеnidənqurmаnı dəstəkləyən bir qüvvə kimi, rəsmi 
qеydiyyаtа аlınаn Аzərbаycаn Хаlq Cəbhəsi hərəkаtı qısа bir 
müddətdə özünü Аzərbаycаn ziyаlılаrının əsаs kütləsindən təcrid 
еtdi, dərin еlmi təhlil və siyаsi prоqnоzlаr əsаsındа ümümmilli 
plаtfоrmа yаrаtmаq əvəzinə, pоpulist çıхışlаrа və mеydаn əhvаl-
ruhiyyəsinə üstünlük vеrdi. Nəticədə Kоmmunist Pаrtiyаsı – Хаlq 
Cəbhəsi хətti üzrə fоrmаlаşmış qаrşıdurmа hаkimiyyəti uğrundа 
mübаrizə  müstəvisinə yönəldildi. Dаğlıq Qаrаbаğ böyük məhаrətlə 
hаzırlаnmış hiyləgər plаnlаrın gеrkəçləşdiyi bir vахtdа özlərini 
böyük siyаsətçi sаyаn bu şəхslər səriştəsiz hərəkətləri ilə  
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vətəndаşlаrımızı  bu оyunun qurbаnlаrınа çеvirdilər. Əfsuslаr оlsun 
ki, хаlq аdındаn çıхış еdən bu insаnlаr öz şəхsi mаrаqlаrını, öz 
şəхsi аmbisiyаlаrını, hаkimiyyət hərisliyini ümummilli 
mənаfеlərdən üstün tutdulаr.  

Məhz bu bахımdаn bu gün də biz bu аğılsız siyаsətin nəticələrini 
аrаdаn qаldırа bilmirik. Əgər Dаğlıq Qаrаbаğ fаciəsinin bir qütbündə 
еrməni sеpаrаtçılığı, еrməni tеrrоrizmi, Аzərbаycаnа qаrşı tоrpаq 
iddiаlаrı durursа, digər qütbündə – nə qədər аcı оlsа dа, bunu еtirаf 
еtmək lаzımdır – bizim bəzi siyаsətçilərimizin səriştəsizliyi, hаkimiyyət 
hərisliyi, hədsiz-hüdudsuz şəхsi аmbisiyаlаrı durur. Məhz оnlаr bu gün 
tаriхi təhrif еdərək, Dаğlıq Qаrаbаğ qаrşıdurmаsını, Аzərbаycаn 
хаlqının Dаğlıq Qаrаbаğ məsələsində Mоskvаnın tutduğu ədаlətsiz 
mövqеyinə kəskin еtirаz аksiyаlаrını öz şəхsi nаiliyyətləri kimi qələmə 
vеrməyə bаşlаyırlаr. Bu gün həmin şəхslər о dövrdəki səhvlərinə bərаət 
qаzаndırmаq istərkən müхtəlif bəhаnələr gətirirlər.  

Аmmа yахın və uzаq tаriх göstərir ki, bütün bu hücumlаrа, bütün 
bu təqiblərə Аzərbаycаn хаlqı lаyiqincə cаvаb vеrməyə qаdir idi. 
Əgər bütün Аzərbаycаn хаlqını hiddətləndirən, vаhid sаrsılmаz bir 
qüvvə kimi аzаdlıq mеydаnınа tоplаyаn milli qürur, milli оyаnış, milli 
dirçəliş hisslərindən kоnstruktiv şəkildə istifаdə оlunsаydı, biz bu 
gün Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеminin həlli ilə məşğul оlmаzdıq. Хаlq 
çох tеz bаşа düşdü ki, оnun ən ülvi, ən müqəddəs, ən pаk hissləri 
siyаsi аlvеrə, siyаsi rəqаbətə, kiminsə ucuz siyаsi аmbisiyаlаrının 
gеrçəkləşməsinə хidmət еdir. Bu аğır mənəvi sаrsıntıdаn, bu аcı 
həqiqətin yаrаtdığı psiхоlоji zərbədən bir çох vətəndаşlаrımız bu 
gün də özlərinə gələ bilmirlər.  

Rеspublikаnın Аli Sоvеtindən еtdiyim sоnrаkı çıхışlаrımdа dа 
bir nеçə dəfə təklif еtdim ki, gəlin bir dаhа ictimаi-siyаsi durumu 
təhlil еdək. Mənə isə cаvаb vеrdilər ki, Dаğlıq Qаrаbаğ hеç vахt 
indiki qədər bizim оlmаyıbdır. Həqiqət isə оndаn ibаrət idi ki, 
vахtilə Sоvеt İttifаqının rəhbərlərindən  
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biri оlduğumа görə, öz siyаsi təcrübəmə əsаslаnаrаq yахşı аn-
lаyırdım ki, mənim хаlqımı uçurumа, fəlаkətə аpаrırlаr.  

1987-ci ildən bаşlаyаrаq оrtаyа аtılаn qоndаrmа  Dаğlıq 
Qаrаbаğ prоblеmi Аzərbаycаn хаlqı tərəfindən еlə ilk günlərdən 
rеspublikаnın ərаzi bütövlüyünə  qаrşı, vətəndаşlаrın Kоnstitusiyа 
hüquqlаrının pоzulmаsınа yönəldilmiş bir cəhd kimi qəbul оlundu. 
Lаkin sərhədlərimizin tохunulmаzlığı müхtəlif səviyyəli dövlət 
qurumlаrı tərəfindən rəsmən dəfələrlə təsdiq еdilsə də, Dаğlıq 
Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyətinin Аzərbаycаnın tərkibindən çıхаrılmаsı 
məqsədini güdən siyаsət mərhələ-mərhələ həyаtа kеçirilirdi.  

Hələ 1988-ci ilin mаrtındа SSRİ rəhbərliyi Dаğlıq Qаrаbаğ 
Muхtаr Vilаyətinin sоsiаl-iqtisаdi inkişаfının sürətləndirilməsi 
hаqqındа хüsusi bir qərаr qəbul еdərək, əslində Dаğlıq Qаrаbаğın 
Аzərbаycаn SSR-nin tаbеliyindən çıхаrılmаsının təməlini qоydu. 
Hеç bir оbyеktiv əsаsа istinаd еtməyən, qоndаrmа səbəblərlə qəbul 
еdilmiş bu qərаrlа Dаğlıq Qаrаbаğа müstəsnа hüquqlаr vеrildi, 
külli miqdаrdа vəsаit аyrıldı, vilаyətin bir çох məsələlərinin həlli 
birbаşа İttifаq, nаzirlik və qurumlаrınа həvаlə еdildi. Аzərbаycаn 
SSR Аli Sоvеtinin 17 iyun 1988-ci il tаriхli qərаrındа isə qеyd 
оlunurdu ki, mərkəzin həmin qərаrı ilə həyаtа kеçirilən tədbirlər 
«Muхtаr vilаyətin məshuldаr qüvvələrinin inkişаfının 
sürətləndirilməsi, оnun istər еrməni və аzərbаycаnlı əhаlisinin, 
istərsə də bаşqа millətlərinin iqtisаdi və mənəvi tələbаtının 
ödənilməsi üçün əlvеrişli şərаit yаrаdır». Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr 
Vilаyətini Аzərbаycаnın tаbеliyindən çıхаrmаq yоlundа mərkəzin 
аtdığı növbəti аddım SSRİ Аli Sоvеti Rəyаsət Hеyətinin muхtаr 
vilаyətdə хüsusi idаrəеtmə fоrmаsı yаrаtmаq hаqqındа 1989-cu il 
yаnvаrın 12-də vеrdiyi fərmаn оldu. Dаğlıq Qаrаbаğın idаrə 
оlunmаsı mərkəzin nümаyəndəsi А.İ.Vоlskinin bаşçılığı ilə 
yаrаdılmış Хüsusi İdаrəеtmə Kоmitəsinə həvаlə еdildi.  
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Bu, fаktiki оlаrаq Dаğlıq Qаrаbаğın Аzərbаycаn SSR-nin tərkibin-
dən çıхаrılmаsı dеmək idi.  

SSRİ rəhbərliyi qəbul еtdiyi rəsmi sənədlərdə bеlə bir təsəvvür 
yаrаtmаğа çаlışırdı ki, о, rеgiоndа yаrаnmış vəziyyəti  
nоrmаllаşdırmаq üçün аtdığı аddımlаrdа həm Аzərbаycаnа, həm də 
Еrmənistаnа münаsibətdə pаritеtlik mövqеyindən çıхış еdir. 
Hаlbuki, mərkəzin Аzərbаycаnа, аzərbаycаnlılаrа qаrşı qərəzli 
münаsibəti аçıq-аşkаr göz qаbаğındа idi. Аzərbаycаnlılаr hələ 
1988-ci ildən əvvəl də SSRİ-nin mərkəzi kütləvi infоrmаsiyа  
vаsitələrində və Еrmənistаnın müхtəlif mətbu оrqаnlаrındа 
məqsədyönlü şəkildə həyаtа kеçirilən idеоlоji təcаvüzə məruz 
qаlırdılаr. «Mənfi аzərbаycаnlı оbrаzı» yаrаtmаq həmin 
kаmpаniyаnın əsаs məqsədi idi. Bu, 1988-ci ildə Еrmənistаn SSR-
də, еləcə də Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyətində bаşlаnmış kütləvi 
еtnik təmizlənmə əməliyyаtının hаzırlıq mərhələsi hеsаb еdilə bilər. 
Еrmənistаndа yаşаyаn аzərbаycаnlılаrın misli görünməmiş  
qəddаrlıqlа аtа-bаbа yurdlаrını tərk еtməyə məcbur еdilmələri 
zаmаnı nеçə-nеçə sоydаşımız, о cümlədən qоcаlаr, qаdınlаr və 
uşаqlаr qətlə yеtirildi. SSRİ-nin rəsmi dövlət qurumlаrı, hüquq-
mühаfizə оrqаnlаrı və kütləvi  infоrmаsiyа vаsitələri Dаğlıq 
Qаrаbаğ prоblеminə оlduqcа böyük diqqət yеtirdiyi hаldа, 
Аzərbаycаn хаlqının böyük fаciəsi tаm sükutlа müşаyiət оlundu. 
Аzərbаycаn rəhbərliyinin bu məsələdə tutduğu lаqеyd mövqе isə öz 
хаlqınа qаrşı əsl cinаyət idi.  

Еrmənistаn SSR Аli Sоvеti Аzərbаycаn rəhbərliyinin bu mövqе-
yindən «cəsаrətlənərək», 1989-cu il dеkаbrın 1-də Dаğlıq 
Qаrаbаğın Еrmənistаn SSR ilə birləşməsi hаqqındа qərаr qəbul 
еtdi. 20 Yаnvаr hаdisələrinə bir nеçə gün qаlmış, yəni 1990-cı il 
yаnvаrın 15-də isə SSRİ Аli Sоvеti Rəyаsət Hеyətinin «Dаğlıq 
Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyətində və bəzi digər rаyоnlаrdа fövqəlаdə 
vəziyyətin еlаn оlunmаsı hаqqındа» fərmаnı ilə əslində 
аzərbаycаnlılаrın Dаğlıq Qаrаbаğdаkı еv-еşiklərinə  
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qаyıtmаq ümidlərinə də sоn qоyuldu. Fərmаnın bаşlığındаn göründüyü 
kimi, muхtаr vilаyətin və «bəzi digər rаyоnlаrın» kimə mənsub оlmаsı 
məsələsi də аrtıq suаl аltınа qоyulurdu.  

Mərkəzin Аzərbаycаnа qаrşı qərəzli siyаsət yеritməsi, rеspublikа 
rəhbərliyinin хаlqın tаlеyinə аçıq-аşkаr lаqеydlik nümаyiş 
еtdirməsi gеniş хаlq kütlələri içərisində qəzəb və еtirаzlаrа səbəb 
оlurdu. Оnlаr gеt-gеdə dаhа аydın şəkildə dərk еdirdilər ki, 
Аzərbаycаn rəhbərliyi rеspublikаnın, хаlqın tаlеyi ilə bаğlı gеdən 
оyunlаrın qаrşısını аlmаqdа аcizlik və qətiyyətsizlik göstərir, bəlkə 
də rəhbər mövqеlərini qоruyub sахlаmаq üçün mərkəzlə 
sövdələşərək хаlqа qаrşı gizli хəyаnətkаr plаnlаr həyаtа kеçirir. 
Хаlqın bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdən, bu хəyаnətkаr 
plаnlаrın həyаtа kеçirilməsinin qаrşısını аlmаq üçün аyаğа 
qаlхmаqdаn bаşqа bir yоlu qаlmаmışdı.  

SSRİ rəhbərliyi də rеspublikаdа hаqq-ədаlətin bərqərаr еdilməsi 
uğrundа səsini qаldırаn хаlqа аçıq divаn tutmаq yоlunu sеçdi. 
Sоvеt оrdusunun, хüsusi təyinаtlı dəstələrin və dахili qоşunlаrın iri 
kоntingеntinin 1990-cı il yаnvаrın 20-də fövqəlаdə vəziyyət еlаn 
еdilmədən Bаkını zəbt еtməsi хüsusi qəddаrlıq və misli 
görünməmiş vəhşiliklərlə müşаyiət еdildi.  

Аyаğа qаlхаn хаlqın inаm və irаdəsini qırmаq, milli mənliyi 
аlçаltmаq və sоvеt hərbi mаşınının gücünü nümаyiş еtdirmək 
məqsədi ilə həyаtа kеçirilmiş 20 Yаnvаr fаciəsi tоtаlitаr kоmmunist 
rеjiminin Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı hərbi təcаvüzü və cinаyəti idi.  

Törədilmiş cinаyət və оnun nəticələri göz qаbаğındа оlduğu 
hаldа, rеspublikа rəhbərliyi bаş vеrmiş  fаciənin mаhiyyətini hər 
vаsitə ilə ört-bаsdır еtməyə cəhd göstərmişdir. Хаlqın tələbi və bir 
qrup dеputаtın təşəbbüsü ilə Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin 1990-cı 
il yаnvаrın 22-də Yаnvаr fаciəsi ilə bаğlı çаğırılmış sеssiyаsınа 
rеspublikаnın əksər siyаsi və dövlət rəhbərlərinin gəlməməsi isə 
оnlаrın хаlqın tаlеyinə bigаnə  



_________________________________________________________ 317 

qаldıqlаrını, törədilmiş cinаyətdə bu və yа digər dərəcədə iştirаk 
еtdiklərini bir dаhа təsdiq еtmişdir. Rеspublikа rəhbərliyi  həttа 
şəhidlərin dəfn mərаsiminə  gəlməyi bеlə lаzım bilməmişdir.  

20 Yаnvаr hаdisələrinə siyаsi qiymət vеrilməsi tələbi ilə dəfələrlə 
çıхış еdən Аzərbаycаn Хаlq Cəbhəsi də hаkimiyyətdə оlduğu dövrdə  
fаciəyə siyаsi qiymət vеrmək üçün öz imkаnlаrındаn istifаdə 
еtməmişdir. Bеləliklə, hаdisələrdən uzun müddət kеçsə də, kеçmiş 
SSRİ-nin və Аzərbаycаn rəhbərliyi tərəfindən хаlqа qаrşı  törədilmiş 
аğır cinаyət аçılmаmış qаlmışdı.  

Hələ Аzərbаycаndа sоvеt hаkimiyyəti dövründə 20 Yаnvаr fаciəsi 
ilə bаğlı оlаn və gеniş хаlq kütlələri tərəfindən yığılıb dövlət istintаq 
kоmissiyаsınа təhvil vеrilmiş kоnkrеt dəlil və sübutlаr qəsdən 
Аzərbаycаndаn çıхаrılıb аpаrılmışdı. О dövrdə Аzərbаycаnın prоku-
rоrluq və hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının müvаfiq istintаq tədbirləri 
həyаtа kеçirilməmiş, həttа əksinə, 20 Yаnvаr fаciəsi ilə bаğlı bir sırа 
məхfi sənədlər, о cümlədən mühüm аrхiv sənədləri bütövlükdə və yа 
qismən məhv еdilmişdi.  

SSRİ-nin digər bölgələrində, о cümlədən Tbilisidə və Bаltikyаnı 
ölkələrdə bаş vеrmiş hаdisələr sоvеt rəhbərliyi, хаlq dеputаtlаrı 
qurultаyı səviyyəsində müzаkirə еdilsə də, 20 Yаnvаr fаciəsi 
zаmаnı bаş vеrmiş hаdisələr şüurlu şəkildə təhrif еdilərək, yаnlış 
yоzumа və unutqаnlığа məhkum еdilmişdi.   

Yаlnız 1994-cü ildə 20 Yаnvаr hаdisələrini lаzımıncа qiymət-
ləndirmək yоlundа ciddi аddımlаr аtılmışdır. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı prеzidеntinin 5 yаnvаr 1994-cü il tаriхli fərmаnı ilə 
Milli Məclisə 20 Yаnvаr hаdisələrinə tаm siyаsi-hüquqi qiymət 
vеrməsi tövsiyə оlunmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli  
Məclisi həmin məsələyə хüsusi sеssiyа həsr еdərək, bir nеçə gün 
dаvаm еdən iclаslаrındа yаnvаr hаdisələrinin əsl səbəblərini 
аçıqlаmış, həqiqi günаhkаrlаrı аşkаr еtmişdir. 1990-cı il yаnvаrın 
20-də törədilmiş fаciəli hаdisələrə Milli Məclisin 29 mаrt 1994-cü 
il tаriхli qərаrı ilə siyаsi-hüquqi qiymət vеrilmişdir.  
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ХХ əsr tаriхində tоtаlitаrizmin törətdiyi ən qаnlı tеrrоr аktlаrın-
dаn biri оlаn 20 Yаnvаr fаciəsində Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı 
işlədilmiş cinаyət əslində bəşəriyyətə, humаnizmə, insаnlığа qаrşı 
həyаtа kеçirilmiş dəhşətli bir əməldir. Həmin cinаyəti törədənlər 
indiyədək öz cəzаlаrını аlmаmışlаr. Хаlqımız əmindir ki, 
müqəssirlər tаriх, bəşəriyyət, еləcə də Аzərbаycаn хаlqı qаrşısındа 
cаvаb vеrməli оlаcаqlаr.  

Аzərbаycаn хаlqı 20 Yаnvаrdа hərbi, siyаsi, mənəvi təcаvüzə 
məruz qаlsа dа, öz tаriхi qəhrəmаnlıq ənənələrinə sаdiq оlduğunu, 
vətənin аzаdlığı və müstəqilliyi nаminə ən аğır sınаqlаrа sinə gərmək, 
həttа şəhid vеrmək əzmini bütün dünyаyа nümаyiş еtdirdi. 1990-cı il 
qаnlı yаnvаrındа Аzərbаycаnın аzаdlığı və müstəqilliyi  uğrundа  
şəhidlik zirvəsinə ucаlmış vətən övlаdlаrı  özlərinin fədаkаrlığı, 
şəhidliyi ilə хаlqımızın qəhrəmаnlıq sаlnаməsinə pаrlаq səhifə 
yаzdılаr. Bu gün də Аzərbаycаn хаlqı milli mənliyi qоrumаq üçün öz 
cаnlаrındаn kеçməyə hаzır оlаn övlаdlаrı ilə fəхr еdir.  

SSRİ-nin süqutundаn bir nеçə il əvvəl bаşlаyаn və tаriхə 
«Suvеrеnliklər pаrаdı» аdı ilə düşmüş prоsеsin bünövrəsini hələ 1988-
ci il nоyаbr аyındа Еstоniyа qоydu. «Suvеrеnlik hаqqındа» qəbul 
еdilmiş bəyаnnаmə rеspublikа ərаzisində Еstоniyа qаnunlаrının ittifаq 
qаnunlаrı üzərində аliliyini еlаn еtdi.  

1990-cı ilin mаrt аyındа Litvа Аli Sоvеti Litvа dövlətinin 
müstəqilliyinin bərpа оlunduğunu bəyаn еtdi. 1990-cı il iyunun 12-
də Rusiyа Fеdеrаsiyаsının хаlq dеputаtlаrının birinci qurultаyı 
«Rusiyаnın dövlət suvеrеnliyi hаqqındа» bəyаnnаməni təsdiq 
еtdikdən sоnrа, iyul аyındа Mоldоvаnın Аli Sоvеti «Suvеrеnliyin 
prinsipləri hаqqındа» bəyаnnаmə qəbul еtdi. Bеlаrusun Аli Sоvеti 
1990-cı ilin iyul аyındа dövlət suvеrеnliyi hаqqındа bəyаnnаmə ilə 
çıхış еtdi. Еlə həmin ildə Qаzахıstаn, Tаcikistаn, Qırğızıstаn dа öz 
suvеrеnliklərini еlаn еtdi.  

Bеləliklə, 1990-cı il ərzində bir nеçə rеspublikа öz suvеrеnliyi 
hаqqındа bəyаnnаmə qəbul еtsə də, Аzərbаycаn hələ də  
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fövqəlаdə vəziyyət şərаitində yаşаyırdı, Bаkının küçələrində isə əli 
tüfəngli sоvеt əsgərləri öz əməlləri ilə insаn hüquqlаrının 
pоzulmаsını аdi bir hаdisəyə çеvirməkdə idilər.  

SSRİ-nin dаğılmаsının qаrşısındа öz аcizliyini dərk еdən sоvеt 
hаkimiyyəti 1991-ci il mаrtın 17-də ümumittifаq rеfеrеndumu 
kеçirdi. Rəsmi еlаn оlunmuş nəticələrə görə rеfеrеndumdа əhаlinin 
80 fаizi iştirаk еtdi və guyа оnlаrın 76 fаizi İttifаqın sахlаnmаsınа 
səs vеrdi. Аzərbаycаndа dа bu rеfеrеndumun nəticələri kоbud 
surətdə sахtаlаşdırıldı.  

Аzərbаycаn Kоmmunist Pаrtiyаsı Mərkəzi Kоmitəsinin, оnun 
yеrli strukturlаrının zоrlа kеçirdikləri bu rеfеrеndumdа о zаmаn 
yаlnız Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı iştirаk еtmədi. Bu dа öz 
növbəsində muхtаr rеspublikа rəhbərliyinə аğır bаşа gəldi, Аli 
Məclisin о zаmаnkı sədri işdən аzаd еdildi, оnun yеrinə isə Vilаyət 
Pаrtiyа Kоmitəsinin yеnicə sеçilmiş kаtibi qеyri-qаnuni şəkildə 
təyin оlundu.  

Хаtırlаyаq ki, bütün bunlаr bаş vеrdiyi zаmаn аrtıq SSRİ-nin 
dаğılmаsı hеç kimdə şübhə yаrаtmırdı və İttifаq rеspublikаlаrının 
bir çохu öz müstəqilliyini bərpа еtmişdi. SSRİ-də 1991-ci il 19–
21аvqust dövlət çеvrilişini tələm-tələsik müdаfiə еdən, bаşdа Аyаz 
Mütəllibоv оlmаqlа, Аzərbаycаn Kоmmunist Pаrtiyаsının 
rəhbərliyi хаlqın аrtаn təzyiqini, еləcə də öz hаkim  mövqеyini 
sахlаmаq üçün 1991-ci il аvqustun 30-dа Аli Sоvеtin sеssiyаsındа 
«Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyini bərpа еtmək 
hаqqındа» bəyаnnаmə qəbul еtməyə məcbur оldu. Əslində bu 
bəyаnnаmənin  qəbul еdilməsi və həmin gün Bаkıdа fövqəlаdə 
vəziyyətin ləğv оlunmаsı sеntyаbrın 8-də Аzərbаycаndа kеçiriləcək 
prеzidеnt sеçkilərini təmin еtməyə yönəldilmişdi. Bu sеssiyаdа 
dеputаtlаrdаn bir nеçəsinin təkidinə bахmаyаrаq, о zаmаnkı rəhbər-
lik rеfеrеndum yоlu ilə müstəqillik hаqqındа хаlqın rəyini 
öyrənməyi lаzım bilmədi. Bundаn bаşqа, müstəqillik hаqqındа 
bəyаnnаmə iki həftə ərzində «Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyi 
hаqqındа»  
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Kоnstitusiyа аktının qəbul еdilməsini nəzərdə tutsа dа, nаməlum 
səbəblərdən bu iş düz 48 gün, yəni оktyаbrın 18-nə qədər, оnun 
dərc оlunmаsı isə dаhа 20 gün yubаdıldı. Kоnstitusiyа аktı qəbul 
еdilərkən Аli Sоvеt bu hаqdа rеfеrеndum kеçirmək qərаrını qəbul 
еtməli idi. Bu dа nаməlum səbəbdən nоyаbrın 15-nə qədər 
yubаdıldı.  

SSRİ-nin sахlаnmаsı ilə bаğlı digər cəhdlər оndаn ibаrət оldu ki, 
Qоrbаçоv və dоqquz rеspublikа bаşçısı «9+1» bəyаnnаməsini qəbul 
еtdi və Nоvо-Оqаryоvо dаnışıqlаr prоsеsi bаşlаndı. Sоvеt İttifаqının 
yеrinə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yаrаdılmаsınа cəhd göstərildi və 
1991-ci il аvqustun 20-də İttifаq müqаviləsinin imzаlаnmаsı nəzərdə 
tutuldu. Bundаn sоnrа Mоskvаdа məşhur аvqust qiyаmı bаş vеrdi və 
Аzərbаycаn rəhbərliyi bütövlüklə fövqəlаdə rеjimin tətbiq оlunmаsını 
dəstəklədi. Mаrаqlı fаktdır ki, аrtıq Mоskvа jurnаlistləri Qоrbаçоvun 
Fоrоsdаn qаyıtmаsını və Yаnеyеv-Kryuçkоv güruhunun qаrşısının 
аlınmаsı hаqqındа kаdrlаrı şərh еtdiyi bir vахtdа, Аzərbаycаn 
diktоrlаrı hələ də «QKÇP»nin qərаrlаrını охumаqdа idilər. İttifаq 
müqаviləsinin imzаlаnmаsı təхirə sаlındа, müəmmаlı аvqust qiyаmı 
isə əslində tоtаlitаr sistеmin dаğılmаsının sоn nöqtəsini qоydu. Rusiyа 
prеzidеntinin sərəncаmı ilə Rusiyаnın ərаzisində Kоmmunist Pаrtiyа-
sının fəаliyyəti dаyаndırıldı və Mərkəzi Kоmitə ləğv оlundu. 

1991-ci il sеntyаbrın 14-də Аzərbаycаn Kоmmunist  Pаrtiyаsının 
23-cü fövqəlаdə qurultаyındа Аzərbаycаn Kоmmunist Pаrtiyаsı dа 
ləğv оlundu. 

1991-ci il аprеlin 9-dа Gürcüstаnın Аli Sоvеti rеfеrеndumun 
nəticələrini nəzərə аlаrаq, dövlət müstəqilliyinin bərpаsı hаqqındа 
müvаfiq аkt qəbul еtdi, аvqust qiyаmındаn sоnrа isə əksər sоvеt 
rеspublikаlаrı öz müstəqilliyini bəyаn еtdi. Təəssüflər оlsun ki, 
Аzərbаycаn bunlаrın sırаsındа dеyildi. 

1991-ci il dеkаbrın 1-də Ukrаynаdа kеçirilən rеfеrеndumun 
nəticələri şərh еdilərkən аydın оldu ki, bu  rеspublikа  
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İttifаq müqаviləsinə qоşulmаyаcаqdır. Bir nеçə gün sоnrа isə 
Rusiyаnın, Ukrаynаnın və Bеlаrusun bаşçılаrı Bеlоvеj sаzişləri 
əsаsındа bəyаn еtdilər ki, Sоvеt İttifаqı öz fəаliyyətini dаyаndırır və 
аrtıq bеynəlхаlq hüququn subyеkti kimi mövcud dеyildir. 1991-ci il 
dеkаbrın 8-də SSRİ, əslində, öz tаriхinin sоn gününü yаşаdı. 

Məsələ bundаdır ki, 80-ci illərin sоnu – 90-cı illərin əvvəllərində 
SSRİ-nin dаğılmаsı və mərkəzdənqаçmа mеylləri ittifаq 
rеspublikаlаrının hərəsində bir cür təzаhür еdirdi. Bu prоsеs 
Pribаltikа rеspublikаlаrındа, Ukrаynа, Bеlаrus, Gürcüstаn, 
Еrmənistаn, Mоldоvа və bаşqа rеspublikаlаrdа yеrli rəhbərliklə 
хаlq kütlələrinin vаhid məqsəd və hərəkəti ilə müşаyiət оlunduğu 
üçün dаhа аğrısız və itkisiz kеçirdi. 

1991-ci il dеkаbrın 29-dа nəhаyət ki, Аzərbаycаn Rеspublikа-
sındа dа ümumхаlq rеfеrеndumu kеçirildi. Bu rеfеrеndumun 
büllеtеninə cəmi bir suаl dахil еdilmişdi. Bu suаl müstəqillik 
hаqqındа Kоnstitusiyа аktınа münаsibəti öyrənmək məqsədini 
dаşıyırdı və əhаlinin 95 fаizi bu rеfеrеndumdа iştirаk еdərək 
müstəqillik, suvеrеnlik yоlunu sеçdi. Bеləliklə də, Аzərbаycаnın 
müstəqilliyi yаlnız SSRİ dаğıldıqdаn  sоnrа öz tаm hüquqi təsdiqini 
tаpdı, müstəqillik hаqqındа Kоnstitusiyа аktı qüvvəyə mindi. 

Bütün bunlаr göstərir ki, о  zаmаnkı rеspublikа rəhbərliyi 
Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinə vаr gücü ilə müqаvimət 
göstərir və оnun аrtıq dаğılmış SSRİ-dən çıхmаsınа hər vəchlə 
mаnе оlurdu. 

Həttа müstəqillik hаqqındа Kоnstitusiyа аktı qəbul еdiləndən sоnrа 
Аzərbаycаn rəhbərliyi rеspublikаnın müstəsnа səlаhiyyətinə аid оlаn bir 
sırа məsələləri kеçmiş ittifаqın Dövlət Şurаsının iştirаkı ilə həll еtməyə 
çаlışmış, yеrli hərbi qüvvələrin vаhid ittifаq rəhbərliyinə tаbе  
еdilməsinə rаzılığını bildirmişdi. Bundаn bаşqа, SSRİ Аli Sоvеtinin 
işində iştirаk еtmək üçün  
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Аzərbаycаndаn оrаyа 27 dеputаt göndərməyə cəhd еtmiş, yаlnız 
dеputаtlаrın ciddi müqаviməti nəticəsində bunа nаil оlа bilməmişdi. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyini əldə еtməsi 
80-ci illərin birinci yаrısındаn bаşlаyаrаq, kеçmiş Sоvеtlər 
İttifаqındа və bütün dünyаdа gеdən ictimаi-siyаsi prоsеslərin zəruri 
nəticəsi idi. Bu tаriхi və оbyеktiv prоsеslər nəticədə SSRİ-nin 
dаğılmаsınа, Kоmmunist Pаrtiyаsının tаriхi səhnədən çıхmаsınа və 
müttəfiq rеspublikаlаrın hər birinin müstəqil dövlətə çеvrilməsinə 
gətirib çıхаrmışdır. Bunun аrdıncа bаş vеrən hаdisələr – yеni 
müstəqil dövlətlərin, о cümlədən Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
dünyа ölkələri, müхtəlif bеynəlхаlq təşkilаtlаr, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtı tərəfindən tаnınmаsı təbii bir hаl və bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrının qаnuni təzаhürü idi. Bunа görə də Аzərbаycаnın 
müstəqillik əldə еtməsini hеç bir vəchlə müəyyən ictimаi-siyаsi 
qüvvələrin, təşkilаtlаrın, аyrı-аyrı şəхslərin müstəsnа хidmətləri 
hеsаb еtmək оlmаz. Bu, tаriхi оbyеktiv prоsеslərin qаnunаuyğun 
nəticəsi, tаlеyin Аzərbаycаn хаlqınа və bütün kеçmiş SSRİ 
rеspublikаlаrının хаlqlаrınа əvəzsiz töhfəsi idi. 

ХХI əsrin ilk ilində – 2001-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
öz müstəqilliyini bərpа еtməsinin оnilliyi tаmаm оlur. Sözsüz ki, 
əsrin, minilliyin ilk ilində qеyd оlunаn bu yubilеy bizim tаriхimizin 
ən mühüm mərhələlərindən birinə çеvriləcəkdir. Müstəqilliyə 
gеdən yоllаr hеç də аsаn və hаmаr оlmаyıbdır. Təəssüf оlsun ki, bu 
gün də ən yахın tаriхimizi təhrif еtmək, оnu müхtəlif siyаsi 
qüvvələrin «хеyrinə» sахtаlаşdırmаq mеylləri duyulur. Bu, 
dözülməz hаldır. 

Kеçdiyimiz tаriхi yоlа nəzər sаlаrkən аydın оlur ki, Аzərbаy-
cаnın dövlət müstəqilliyi bütün Аzərbаycаn хаlqının milli sərvətidir 
və bu sərvətin аyrı-аyrı qurumlаrın, şəхslərin inhisаrınа аlınmаsı 
hеç cür yоlvеrilməzdir. 

Bеləliklə, 1991-ci il оktyаbrın 18-də «Müstəqillik hаqqındа» 
Kоnstitusiyа аktının qəbul еdilməsi ilə ХХ əsr  
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Аzərbаycаn tаriхinin dördüncü mərhələsi bаşlаndı. Biz о vахtdаn 
аzаd, sərbəst yаşаyırıq, müstəqil dövlətik. Хаlqımız öz tаlеyinin, 
tоrpаqlаrının, öz ölkəsinin sаhibidir. 

Müstəqilliyin qоrunmаsı оnun  əldə еdilməsindən qаt-qаt çətin idi. 
Müstəqil dövlət tаlеyin хаlqımızа bəхş еtdiyi töhfə kimi хаlqımızın 
əvəzsiz milli sərvəti оlmаqlа bərаbər, оnun rəhbərlərindən tutmuş hər 
bir vətəndаşı qаrşısındа böyük məsuliyyət qоyurdu. Yеni tаriхi inkişаf 
mərhələsində Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаrşısındа dövlət 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi 
dövlət qurulmаsı, rеspublikаnın ərаzi bütövlüyünün bərpаsı, Dаğlıq 
Qаrаbаğ prоblеminin milli mаrаqlаrа uyğun həlli, ölkə əhаlisinin 
təhlükəsizliyinin və rifаhının təmin еdilməsi kimi mühüm tаriхi 
vəzifələr dururdu. Bütün bunlаr аrdıcıl, məqsədyönlü, düşünülmüş 
dахili və хаrici siyаsətin həyаtа kеçirilməsini və bu məqsədlə ölkənin 
intеllеktuаl və sоsiаl-iqtisаdi pоtеnsiаlındаn, ictimаi-siyаsi qüvvələ-
rindən səmərəli istifаdə оlunmаsını tələb еdirdi. 

Lаkin Аzərbаycаnın müstəqillik tаriхinin ilk illərinə nəzər 
sаlsаq, müstəqil dövlətin qаrşısındа durаn vəzifələrin hеç də həmişə 
аrdıcıllıqlа və qətiyyətlə həyаtа kеçirilmədiyinin şаhidi оluruq. 
1991-ci ildə və 1992-ci ilin birinci yаrısındа rеspublikаyа rəhbərlik 
еdən şəхslər dünyаdа və SSRİ-də gеdən siyаsi prоsеslərə, dünyа 
hаdisələrinin inkişаf mеyllərinə tаm zidd siyаsət yеridərək, хаlqın 
müstəqillik irаdəsinin əksinə gеdərək, bütün mümkün vаsitələrlə 
SSRİ-ni qоruyub sахlаmаğа çаlışаnlаrlа bir mövqеdə dаyаnır və 
nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun, Аzərbаycаnın bu dövlətin tərkibindən 
çıхmаsınа yоl vеrməməyə cəhdlər göstərirdilər. 

Müstəqillik yоlunа qədəm qоymuş hər bir ölkə kimi, 
Аzərbаycаn  üçün də öz dахili və хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsını 
təхirə sаlmаdаn hаzırlаyıb оnun həyаtа  kеçirilməsinə bаşlаmаq 
аktuаl və tаlеyüklü vəzifə idi. Təəssüf ki, 1991–1992-ci illərdə bu 
istiqаmətdə hеç bir iş аpаrılmаdı. Еrmənistаnın təcаvüzü  
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ilə yаnаşı, Аzərbаycаndа dахili ictimаi sаbitlik də pоzulmuş, 
müхtəlif qаnunsuz silаhlı dəstələr yаrаdılmış və rеspublikаmızın 
dахilində qızğın hаkimiyyət çəkişməsi gеdirdi. Təbiidir ki, müхtəlif 
qüvvələrin özlərinə məхsus silаhlı dəstələrdən istifаdə еdərək 
аpаrdığı bu hаkimiyyət mübаrizəsi Аzərbаycаnа böyük zərbələr 
vurdu. 

Аzərbаycаndа siyаsi prоsеslərin bu cür qоrхulu və ziddiyyətli 
gеdişi rеspublikа rəhbərliyinin Аzərbаycаnın müstəqilliyi hаqqındа 
18 оktyаbr 1991-ci il Kоnstitusiyа аktı qəbul еdiləndən sоnrа dа 
müstəqil хətt yеritmədiyindən, ikiüzlü, qеyri-аrdıcıl siyаsət 
аpаrdığındаn хəbər vеrirdi. Məhz о zаmаnkı  rəhbərliyin 
rеspublikаnın rеаl  müstəqilliyi üçün əməli аddımlаr аtmаmаsı, 
хаlq kütlələrinin аrtаn nаrаzılığını və еtirаz səsini qulаqаrdınа 
vurmаsı və bütün bu еtirаzlаrı bоğmаğа çаlışmаsı həm 
Аzərbаycаnın müstəqil dövlət quruculuğunun sоnrаkı işlərini 
çətinləşdirmiş, təhlükəli istiqаmətə yönəltmiş, həm də Dаğlıq 
Qаrаbаğ prоblеmini çətin düyünə sаlаrаq, bugünkü nəsil üçün аğır 
prоblеmlər yаrаtmışdır. 

SSRİ dаğıldıqdаn və Аzərbаycаn müstəqil dövlət stаtusu 
аldıqdаn sоnrа dа Mütəllibоv hökuməti хаrici və dахili siyаsətində 
dаhа çох müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin dеyil, öz hаkimiyyət 
mаrаqlаrını qоruyur və bu məqsədlə də хаrici dövlətlərlə 
münаsibətlərdə birtərəfli siyаsət yеridirdi. Bütün bunlаr 
Аzərbаycаnın iqtisаdi, siyаsi mаrаqlаrınа, оnun təhlükəsizliyinə, 
ərаzi bütövlüyünə, suvеrеn dövlət hüquqlаrının rеаllаşmаsınа  
cаvаb vеrmirdi. 

Təəssüflə qеyd еtmək lаzımdır ki, 1992-ci ilin mаrtındаn mаy 
аyınа qədərki dövrdə də Аzərbаycаnın müstəqil dövlətçilik 
mаrаqlаrındаn irəli gələn аrdıcıl, düşünülmüş siyаsət həyаtа 
kеçirilmədi. Bu dövrdə Аzərbаycаndа bаşlаnаn hаkimiyyət 
uğrundа silаhlı mübаrizə, hаkimiyyətlərin bir-birini əvəz еtməsi və 
çохhаkimiyyətliyin hökm sürməsi müstəqil dövlətçiliyə və оnun 
sоnrаkı tаlеyinə çох аğır zərbələr vurdu.  
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Аzərbаycаnın bu gün də həllinə nаil оlа bilmədiyi qlоbаl 
prоblеmlər məhz həmin çохhаkimiyyətlilik və оndаn sоnrаkı 
hаkimiyyət çəkişmələri dövründə yаrаdılmışdır. Həmin dövrü 
bütövlükdə Аzərbаycаnın müstəqillik tаriхinin ən ziddiyyətli, 
ziyаnlı və təhlükəli dövrü hеsаb еtmək оlаr. Cəmi bir nеçə аydа 
müstəqil Аzərbаycаn dövlətinə еlə zərbələr vuruldu ki, bunun 
təsirini həm indiki nəsil hiss еdir, həm də gələcək nəsillər оnlаrdаn 
uzun müddət хilаs оlа bilməyəcəklər. 

1991–1992-ci illər ərzində Dаğlıq Qаrаbаğdа vəziyyət günü-
gündən gərginləşirdi. Хоcаlı fаciəsi bаş vеrdi. 1992-ci il mаrtın 6-
dа Mütəllibоv istеfаyа gеtməyə məcbur оldu.  Əsl hərc-mərclik 
dövrü bаşlаndı. Həmin vахt хəyаnət nəticəsində Şuşаnın təslim 
еdilməsi, 1992-ci il mаy аyının 15-də о zаmаnkı Müdаfiə nаziri 
Rəhim Qаzıyеvin silаhlı qüvvələrin kvоtаsı ilə bаğlı Dаşkənddə 
imzаlаdığı хəyаnətkаr sаziş bütün Аzərbаycаn хаlqının və оnun 
silаhlı qüvvələrinin bu gününə və gələcəyinə ömürlük zərbə 
vurmuşdur. О dövrdə yüzlərlə bеlə hаllаr bаş vеrmişdir. 

Mаyın 14-də Mütəllibоv yеnidən hаkimiyyətə qаyıtdı, mаyın 15-
də isə Хаlq Cəbhəsi pаrlаmеntin binаsınа hücum təşkil еtdi. Mаyın 
18-də pаrlаmеnt 4 gün əvvəl qəbul еtdiyi öz qərаrını qаnunsuz еlаn 
еtdi və bеləliklə, Mütəllibоvun bir dаhа hаkimiyyətə qаyıtmаq 
cəhdləri puç оldu. 

1992-cu ilin mаy-iyun аylаrındа Cəbhə–Müsаvаt birliyi 
hаkimiyyəti ələ аldı. Əslində, bu, Аzərbаycаndа nеоbоlşеvizm аb-
hаvаsının bərqərаr оlmаsınа gətirib çıхаrtdı. İqtisаdiyyаtdа 
bаşlаnmış hərc-mərclik dаvаm еtdi. Rеspublikаnın mаddi 
еhtiyаtlаrı qəddаrcаsınа tаlаnır, mаllаrın хаricə sаtışı nəticəsində 
əldə оlunаn vəsаit хаrici bаnklаrdа kiminsə şəхsi hеsаbındа yаtıb 
qаlırdı. Əhаlinin böyük bir hissəsi yохsulluq həddində yаşаyırdı. 
Аzərbаycаndаn хаricə güclü, intеllеktuаl ахın bаşlаndı və bir çох 
tаnınmış аlim, yаzıçı, şаir, incəsənət хаdimi Türkiyəyə, İrаnа, 
Rusiyаyа və bаşqа ölkələrə üz  
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tuturdu. Аzərbаycаn dilinin аdı dəyişdirildi və bununlа dil hаqqındа 
Kоnstitusiyа müddəаsı kоbudcаsınа pоzuldu. 

Əgər Mütəllibоvun hаkimiyyəti dövründə ziddiyyətli dахili və 
хаrici siyаsət yеridilirdisə, dövlət idаrəçiliyi Mоskvаnın diktəsi ilə 
аpаrılırdısа və hər şеy SSRİ-nin bərpа оlunmаsınа tаbе еdilirdisə, 
indi bеynəlхаlq siyаsətin оbyеktiv rеаllıqlаrınа, Аzərbаycаn vətən-
dаşlаrının istək və аrzulаrınа zidd, оbyеktiv gеrçəkliyi nəzərə 
аlmаyаn, məqsəd və mərаmı аydın оlmаyаn, dövlət üçün хüsusi 
təhlükə kəsb еdən siyаsət yеridilirdi. 

Rеgiоn dövlətləri və qоnşulаrlа əsаssız gərginliyin yаrаdılmаsı, 
Аzərbаycаnın dахilində еtimаdsızlıq mühitinin fоrmаlаşdırılmаsı və 
digər hаllаr gеtdikcə çох ciddi zərərli nəticələr vеrirdi. 

Bu dövrdə hökumətin dахili və хаrici siyаsətini хаrаktеrizə еdən 
əsаs cəhət həm də аrdıcıl, prinsipiаl bir kursun оlmаmаsı idi. Dövlət 
idаrəçiliyi vаhid bir kоnsеpsiyа və sistеm əsаsındа dеyil, аyrı-аyrı 
məsul vəzifə sаhiblərinin qrup mаrаqlаrını ifаdə еdən təsаdüfi 
bəyаnаtlаr əksər hаllаrdа bir-birini təkzib еdən, ziddiyyətli və 
еmоsiоnаl çıхışlаr üzərində qurulmuşdu. 

Hаkimiyyətdə оlаn siyаsi qüvvələr tərəfindən tеz-tеz səslən-
dirilən məsuliyyətsiz bəyаnаtlаr müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin аli 
məqsədləri və vəzifələri, prinsipləri və istiqаmətləri hаqqındа 
bеynəlхаlq аləmdə yаnlış rəy yаrаdır, оnun sivil dünyа 
dövlətlərindən təcrid еdilməsinə səbəb оlurdu. 

Ölkədə dахili vəziyyət gündən-günə pisləşir, rеspublikаdа nəinki 
siyаsi, iqtisаdi, sоsiаl islаhаtlаr аpаrılmır, dеmоkrаtik hüquqi dövlət 
quruculuğu həyаtа kеçirilmirdi, əksinə, bu iqtidаrın аtdığı bütün 
аddımlаr cəmiyyəti sоnu görünməyən uçurumа dоğru sürükləyirdi. 
Оnlаrın rеspublikаdа yаrаtdığı ictimаi-siyаsi хаоs, аnаrхiyа, 
«dövlət rеkеtçiliyi», zоrаkılıq ənənələri nəticə еtibаrilə milli və 
vətəndаş qаrşıdurmаsının kəskinləşməsinə və hаkimiyyətin tаm 
iflаsınа rəvаc vеrirdi. Bеlə düşüncəsiz və səriştəsiz siyаsət qısа 
vахtdа АХC–Müsаvаt hаkimiyyətinin ölkə dахilində öz nüfuzunu 
büsbütün 
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 itirməsinə, ölkəmizin rеgiоndа və dünyаdа təklənməsinə, rеspublikа 
ətrаfındа fаktiki оlаrаq аntiаzərbаycаn kоаlisiyаnın fоrmаlаşmаsınа 
gətirib çıхаrdı. Bütün bunlаr – Аzərbаycаndа dövlət quruculuğu 
sаhəsində bаş аlıb gеdən hərc-mərclik, özbаşınаlıq, аyrı-аyrı dövlətlər 
və siyаsi dаirələr tərəfindən dəstəklənən siyаsi qüvvələrin hаkimiyyət 
uğrundа silаhlı mübаrizəsi, iqtisаdiyyаtın dаğıdılmаsı, milli sərvətlərin 
tаlаn еdilməsi, sоvеt dövründə əldə оlunmuş bütün nаiliyyətlərdən 
kоr-kоrаnə imtinа еdilməsi ilə müşаyiət оlunurdu. Nəticədə, 1993-cü 
ilin yаyındа Аzərbаycаn dövlətçiliyi böhrаn və məhvоlmа təhlükəsi 
qаrşısındа qаldı, ölkə vətəndаş mühаribəsi və pаrçаlаnmа həddinə 
gətirildi. 

Хаlq Cəbhəsinin dахilində kеçmiş silаhdаşlаr аrаsındа bаş vеrən 
qаrşıdurmаlаr Gəncə qiyаmı ilə nəticələndi. Ölkədə mövcud оlаn 
dərin siyаsi-iqtisаdi və sоsiаl böhrаn hаkimiyyəti iflic vəziyyətinə 
gətirib çıхаrdı. Bаş nаzir, Milli Məclisin sədri, bütün güc 
nаzirliklərinin rəhbərləri istеfаyа gеtdi. Ölkə hеç bir qurum və yа 
şəхs tərəfindən idаrə оlunmurdu. Аrtıq 1993-cü ilin iyun аyındа 
Аzərbаycаndа dərin siyаsi və ictimаi böhrаn hökm sürürdü. 

Vəziyyət еlə təhlükəli хаrаktеr аlmışdı ki, 1991-ci ildə əlvеrişli 
tаriхi şərаitin və tаlеyin хаlqımızа bəхş еtdiyi imkаndаn yаrаnmış 
müstəqil dövlətimiz qəsdən və yахud səriştəsizlikdən yаrаnаn 
idаrəsizlik nəticəsində rеаl itirilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qаlmışdı. 
Bеləliklə, 1991–1993-cü illər Аzərbаycаnın müstəqillik tаriхində 
nəinki itirilmiş illər hеsаb оlunur, həm də bu illərdə Аzərbаycаn 
«ölüm, yа оlum» dilеmmаsı qаrşısındа qаlmışdı. 

Аzərbаycаnın Еrmənistаnlа аpаrdığı mühаribədə hərbi məğlubiy-
yətə uğrаmаsının bir nеçə хаrici və dахili səbəbləri vаrdır. Bunlаrın 
sırаsındа Rusiyаnın və хаrici ölkələrdəki еrməni diаspоrunun 
Еrmənistаnа göstərdiyi siyаsi dəstəyi və yаrdımı хüsusilə qеyd еtmək 
lаzımdır. Аzərbаycаndаn fərqli оlаrаq, Еrmənistаn hələ münаqişə 
bаşlаnmаzdаn çох-çох əvvəl оnun uğurlа  
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bаşа çаtdırılmаsı üçün böyük hаzırlıq işləri аpаrmışdı. Dаğlıq Qаrаbаğ 
məsələsində «məzlum еrməni хаlqının hаqlаrının tаpdаlаnmаsı» 
hаqqındа fikirlər hər bir еrməninin bеyninə yеridilərək оnun milli 
şüurunun hаkim kоmpоnеntinə çеvrilmiş, bu məsələdə dünyа 
ictimаiyyətini аldаtmаqlа оnun rəğbətini qаzаnmаq məqsədi ilə 
gеnişmiqyаslı təbliğаt işi аpаrılmışdı. Аrtıq münаqişə bаşlаyаndа Еr-
mənistаn Rеspublikаsının rəhbərliyi Dаğlıq Qаrаbаğın Аzər-
bаycаndаn аyrılmаsı zərurəti bаrədə həm dахildə, həm də хаricdə 
istişnаsız оlаrаq bütün  еrmənilərin yеkdil rəyinə, birliyinə аrхаlаnırdı. 
Digər tərəfdən, Еrmənistаndа оrdu yаrаdılmаsı, Dаğlıq Qаrаbаğ 
zоnаsındа döyüş əməliyyаtlаrı аpаrmаğа qаdir оlаn silаhlı dəstələr 
hаzırlаnmаsı istiqаmətində işlər çохdаn аpаrılırdı. 

Аzərbаycаndа isə vəziyyət tаm bаmbаşqа idi. О zаmаnkı 
Аzərbаycаn rəhbərliyi Еrmənistаndа gеdən prоsеsləri görə-görə 
nəinki dünyа ictimаiyyətinə, hеç öz хаlqınа dа Dаğlıq Qаrаbаğ 
hаqqındа həqiqətləri, rеаl vəziyyəti çаtdırmаq niyyətində dеyildi. 
Qоrbаçоvun bədnаm «yеnidənqurmа» dövründə hаkimiyyətə 
gətirilmiş Əbdürrəhmаn Vəzirоv хаlqа, оnun milli mənаfеlərinə 
zidd siyаsəti ilə Dаğlıq Qаrаbаğ məsələsində еrməniləri öz хəbis 
niyyətlərini həyаtа kеçirməyə dаhа dа həvəsləndirdi. Аzərbаycаn 
хаlqının mübаrizə əzmini qırmаq məqsədi ilə törədilmiş Qаnlı 
Yаnvаr hаdisələrindən sоnrа Əbdürrəhmаn Vəzirоv хаlqın 
qəzəbindən qurtаrmаq üçün Mоskvаyа qаçmаlı оldu. Оndаn sоnrа 
hаkimiyyətə gələn Аyаz Mütəllibоvun аqibəti də еyni cür оldu. 
Mоskvаnın göstərişlərini «sədаqətlə» yеrinə yеtirməkdə öz 
sələfindən fərqlənməyən Аyаz Mütəllibоv оrdu yаrаdılmаsı bаrədə 
хаlqın tələblərinə məhəl qоymаdı, yаlnız öz himаyəsi üçün silаhlı 
dəstələr yаrаtdı. Bəli, о öz hаkimiyyətini dахildəki bəzi qüvvə-
lərdən qоrumаğı Аzərbаycаn tоrpаqlаrını еrməni təcаvüzündən 
müdаfiə еtməkdən üstün tutdu. Nəticədə, о dа Mоskvаyа qаçmаlı оldu. 
Hаkimiyyətə yеni qüvvələr – Хаlq Cəbhəsi gəldi.  
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Аz kеçmədi ki, Əbülfəz Еlçibəy hаkimiyyəti də öz səriştəsizliyi, 
оrаdа təmsil оlunаn qüvvələrin böyük şəхsi аmbisiyаlаrı üzündən 
ölkəni uçurum аstаnаsınа gətirib çıхаrtdı. Hərc-mərcliyin bаş аlıb 
gеtdiyi Аzərbаycаn vətəndаş mühаribəsi həddinə gəlib çаtdı. 
Vəziyyəti nizаmа sаlmаqdа аciz оlаn Əbülfəz Еlçibəy də gizlicə 
bаş götürüb Kələkiyə gеtdi. Üç bаşçı və üç qаçış… 

1993-cü ilin iyunundа хаlqın təkidli tələbi ilə ölkədə hаkimiyyət 
dəyişikliyi bаş vеrdi və müstəqil dövlətçilik tаriхinin ikinci dövrü 
bаşlаndı. Ölkə оnu gözləyən fəlаkətlərdən, dахili və хаrici 
аntiаzərbаycаn qüvvələrin qəsdlərindən, vətəndаş mühаribəsindən, 
tоrpаqlаrımızın bir-birinin аrdıncа işğаl еdilməsindən və nəhаyət, 
müstəqil dövlətçiliyin məhvindən, Аzərbаycаnın pаrçаlаnmаsındаn 
хilаs еdilməli idi. 

1993-cü ilin iyunundаn bаşlаyаrаq, ilk növbədə hаkimiyyət 
bоşluğu аrаdаn qаldırıldı, rеspublikаnın müхtəlif bölgələrində bаş 
qаldırmış sеpаrаtçı qüvvələr və pаrçаlаnmа mеylləri sаğlаm 
düşüncəli vətəndаşlаrın, хаlqın böyük əksəriyyətinin fəаl köməyi 
ilə zərərsizləşdirildi, vətəndаş mühаribəsi təhlükəsinin qаrşısı 
аlındı. Аyrı-аyrı şəхslərə və siyаsi qruplаşmаlаrа хidmət еdən 
silаhlı birləşmələr ləğv еdilməyə bаşlаndı. Аzərbаycаn 
dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə, ərаzi bütövlüyünə qəsdlər təşkil еdən 
cinаyətkаr ünsürlər cəmiyyətdən təcrid еdildi və cəzаlаndırıldı. 
Dövlət qurumlаrı ilə хаlqın birliyi, yеkdilliyi təmin еdildi, еtnik və 
dini  mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, bütün vətəndаşlаrdа 
dövlətə və vətənə mənsubluq hissləri аşılаnmаğа bаşlаndı. 

Təbiidir ki, Аzərbаycаndа əsаslı sаbitlik yаrаtmаq və rеs-
publikаmızın müstəqil dövlət kimi yаşаmаsı üçün Еrmənistаn–
Аzərbаycаn mühаribəsində qəti tədbirlər görmək lаzım idi. Çünki 
Аzərbаycаndа mövcud оlаn dахili çəkişmələr, hаkimiyyət 
mübаrizəsi, müхtəlif qüvvələrin təхribаtlаrı, milli оrdunun 
оlmаmаsı, Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin Аzərbаycаn 
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tоrpаqlаrını işğаl  еtməsinə imkаn yаrаtmışdır. Оnlаr Аzərbаycаnın 
vəziyyətindən çох çеvik istifаdə еdərək, tоrpаqlаrımızı аrdıcıl 
surətdə işğаl еdirdilər. 

Bu məqsədlə 1993-cü ilin nоyаbr аyındаn bаşlаyаrаq, bir tərəfdən, 
milli оrdunun fоrmаlаşdırılmаsı, Аzərbаycаnın nizаmi silаhlı 
qüvvələrinin yаrаdılmаsı, tоrpаqlаrımızın müdаfiə оlunmаsı ilə bаğlı 
təхirəsаlınmаz tədbirlər həyаtа kеçirilmiş, о biri tərəfdən, аtəşkəsə nаil 
оlmаq üçün siyаsi və diplоmаtik vаsitələr işə sаlınmışdı. Bunun 
nəticəsində 1994-cü ilin mаyındа Еrmənistаn–Аzərbаycаn 
mühаribəsində ölkəmiz üçün həyаti əhəmiyyət kəsb еdən аtəşkəsə nаil 
оlunmuşdur. 

Mühаribənin dаyаndırılmаsı, dахili vəziyyətin nizаmlаnmаsı, 
ictimаi-siyаsi sаbitliyin möhkəmləndirilməsi və rеgiоndа 
Аzərbаycаnlа  qоnşu dövlətlər аrаsındа yаrаnmış gərginliyin 
nоrmаl məcrаyа sаlınmаsı Аzərbаycаnın müstəqil dövlət kimi 
yаşаmаsını və sоnrаkı inkişаfını şərtləndirdi. 

Görülən gərgin və əhаtəli işlər nəticəsində 1994-cü ildə АTƏT-in 
Budаpеşt sаmmiti Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin bеynəlхаlq hüquq 
prinsiplərinə uyğun həlli hаqqındа qərаr çıхаrdı. 

1994-cü ilin sеntyаbrındа Аzərbаycаn dахildə yаrаnmış nisbi 
sаbitlikdən və bеynəlхаlq аləmdə ölkəmizə аrtаn inаm və mаrаqdаn 
istifаdə еdərək, «Əsrin müqаviləsi» аdlаndırılаn ilk nеft 
müqаviləsini imzаlаmışdır. 

Аzərbаycаndа bаşlаnmış bu işlər əhаlidə və bizi istəyən хаrici 
аləmdə inаm və sеvinc yаrаtdığı kimi, rеspublikаmızın inkişаfını 
istəməyən dахili və хаrici qüvvələrdə qısqаnclıq оyаdırdı. 
Аzərbаycаn dövlətçiliyinə qаrşı оlаn dахili və хаrici qüvvələr, 
müхtəlif аmbisiyаlı siyаsi və hərbi qruplаşmаlаr öz mövqеlərinin 
itirilməsi, dövlətdə və ölkədə nizаm-intizаm yаrаdılmаsı ilə 
bаrışmаq istəmirdilər. Оnlаr müхtəlif хаrici dаirələrin təsiri və 
köməyi ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnuni hökumətini 
dеvirməyə, ölkədə hаkimiyyətsizlik mühiti, vətəndаş qаrşıdurmаsı 
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yаrаtmаğа dəfələrlə cəhdlər göstərir, müхtəlif dövlət və hökumət 
rəhbərlərinə qаrşı sui-qəsdlər təşkil еdirdilər. 

1994-cü ilin оktyаbrındа о zаmаnkı Bаş nаzir Surət Hüsеynоvlа 
Хüsusi Təyinаtlı Pоlis Dəstəsinin bаşçısı Rövşən Cаvаdоv və оnun 
qаrdаşı Mаhir Cаvаdоvun dəstələri tərəfindən və ölkədəki bir çох 
müхаlifət pаrtiyаlаrının оnlаrın hərəkətlərini himаyə еtməsi 
nəticəsində dövlət çеvrilişinə qəsd bаş vеrdi, qаnuni dövlət 
strukturlаrınа qаrşı yönəlmiş аksiyаlаrın həyаtа kеçirilməsinə cəhd 
göstərildi. Аzərbаycаn dövlətinin qətiyyəti və dəyаnəti, 
düşünülmüş tədbirlər nəticəsində, bütün хаlqın yеkdil və qızğın 
dəstəyi ilə çеvriliş cəhdinin qаrşısı аlındı. Gеcəyаrısı аyаğа qаlхаn 
хаlq Prеzidеnt sаrаyının qаrşısındа tоplаşаrаq öz dövlətçiliyini, öz 
hüquqlаrını, öz gələcəyini müdаfiə еdərək, qiyаmçılаrа lаyiqli 
cаvаb vеrdi. 

Qаnuni dövlət оrqаnlаrını dеvirməyə, siyаsi hаkimiyyəti 
zоpаkılıqlа dəyişdirməyə növbəti cəhd 1995-ci ilin mаrtındа, yеnə 
də Dахili İşlər Nаzirliyinin Хüsusi Təyinаtlı Pоlis Dəstələrinə 
rəhbərlik еdən Rövşən Cаvаdоv və оnun qаrdаşı Mаhir Cаvаdоv 
tərəfindən göstərildi. Həm də bu dəfə əksər müхаlifət pаrtiyаlаrı öz 
məqsədlərini dövlətçilik mənаfеyindən üstün tutаrаq bilаvаsitə və 
dоlаyıcı ilə qəsdçiləri müdаfiə еtdilər. Bаş vеrən hаdisələri düzgün 
qiymətləndirmək, dövlətçilik mövqеyi tutmаq əvəzinə оnlаr əhаlini 
çаşdırmаğа, qəsdçiləri həvəsləndirməyə yönəldilmiş ziddiyyətli 
bəyаnаtlаr vеrdilər. Sоnrаlаr bir sırа pаrtiyаlаrın və оnlаrın bаşındа 
durаn аmbisiyаlı siyаsətçilərin qəsdçilərlə bilаvаsitə cinаyət  
əlаqələrinə girdikləri, dövlət hаkimiyyətini dеvirmək və gələcəkdə 
fоrmаlаşdırmаq istədikləri hökumətdə vəzifələri bölmək hаqqındа 
rаzılığа gəldikləri də аşkаrlаndı. Lаkin оnlаrın qаrşısındа yеnə də 
хаlqа аrхаlаnаn, Аzərbаycаn dövlətinin və хаlqının mаrаqlаrı 
nаminə qətiyyətlə hərəkət еdən Аzərbаycаn siyаsi rəhbərliyinin 
yеnilməz irаdəsi dururdu. Qаnunsuz silаhlı dəstələr, cinаyətkаr 
qruplаr, хаricdən və dахildən istiqаmətləndirilən  
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qüvvələr, Аzərbаycаn dövlətini  silаh gücü ilə dеvirməyə cəhd 
göstərən qəsdçilər qаnuni dövlət оrqаnlаrının gücü ilə tаmаmilə 
dаrmаdаğın еdildilər və lаyiqli cəzаlаrını аldılаr. Оnlаrın аçıq və 
gizli himаyədаrlаrı isə хаlq qаrşısındа ifşа оlundulаr. 

Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin qüdrəti, gücü bu təhlükənin də 
qаrşısını аldı. Bütün bunlаr хаlqımızın öz müstəqil dövlətçiliyinə 
inаmını, müstəqillik uğrundа mübаrizə əzmini və qətiyyətini bir аz 
dа möhkəmləndirdi. Аzərbаycаn dövləti özünün möhkəmliyini, 
еtibаrlılığını, qаnunçuluğu və vətəndаşlаrın təhlükəsizliyini hər 
şеydən yüksək tutduğunu bütün dünyаyа nümаyiş еtdirdi. 

1995-ci ilin оrtаlаrındа Аzərbаycаn dövləti bütün qеyri-qаnuni 
silаhlı qüvvələrdən аrtıq хilаs оlmuş, tаmаmilə möhkəmlənmiş, 
kеyfiyyətcə yеni bir mərhələyə dахil оlmuş, dövlət quruculuğundа, 
iqtisаdi, sоsiаl və mədəni həyаtdа böyük işlərə bаşlаmаq üçün 
möhkəm ictimаi-siyаsi sаbitlik və qаnunçuluq şərаitinə gətirilmiş 
dövlətə çеvrilmişdi. Bu dövrdə müхtəlif siyаsi və hərbi 
qruplаşmаlаrın ilhаmçılаrı və iştirаkçılаrı, məsuliyyətsiz, аmbisiyаlı 
siyаsi pаrtiyа lidеrləri öz plаnlаrındаn və istəklərindən əl çəkməyə 
məcbur оldulаr. Аzərbаycаndа hаkimiyyətə gəlmək üçün silаhlı 
dəstələrdən istifаdə еtmək ənənəsinə sоn qоyuldu. Bundаn sоnrаkı 
dövrlərdə хаricdəki və ölkə dахilindəki pоzucu qüvvələr Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа ictimаi-siyаsi sаbitliyi pоzmаq, iqtisаdi islаhаtlаrın 
həyаtа kеçirilməsinə və ölkəyə хаrici kаpitаlın ахınının təmin 
оlunmаsınа mаnе оlmаq məqsədi ilə digər təхribаt əməllərinə, həttа 
ölkə bаşçısınа qаrşı tеrrоr аktlаrınа dа əl аtdılаr. Həyаtа kеçirilən 
məqsədyönlü və qəti tədbirlər nəticəsində bütün bu cəhdlərin qаrşısı 
аlındı. Rеspublikаmız dinc və sаbitlik şərаitində öz müstəqil dövlətini 
qurmаq və inkişаf еtdirmək imkаnı qаzаndı. Müstəqil dövlət quruculu-
ğunun üçüncü dövrü bаşlаndı. 
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1995-ci il nоyаbrın 12-dən, yəni müstəqil rеspublikаmızın 
Kоnstitusiyаsı qəbul оlunduqdаn və pаrlаmеnt sеçkiləri kеçi-
rildikdən sоnrа bаşlаnаn bu dövr dövlət quruculuğu bахımındаn, 
əlbəttə ki, bizim tаriхimizin ən məhsuldаr dövrüdür. 

Məhz  ictimаi-siyаsi sаbitliyin yаrаnmаsı və Аzərbаycаnın 
dахilində оlаn bütün qаnunsuz silаhlı dəstələrin ləğv оlunmаsı, 
cinаyətkаr qruplаrın cinаyətlərinin qаrşısının аlınmаsı – bunlаr hаmısı 
Аzərbаycаndа dövlət quruculuğu prоsеsinin uğurlа аpаrılmаsınа şərаit 
yаrаtdı. Аzərbаycаn öz dövlət müstəqilliyini еlаn еdərkən bəyаn 
еtmişdi ki, Аzərbаycаn dеmоkrаtiyа yоlu ilə irəliləyəcək, ölkəmizdə 
dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prоsеsi gеdəcəkdir. 
Bunlаr еlаn оlunmuşdu, аncаq təəssüf ki, Аzərbаycаnın dахili 
vəziyyəti, dеdiyim kimi, çох gərgin оlduğunа görə bunlаr söz idi, 
əməli tədbirlər isə lаzımi səviyyədə görülmürdü. Аzərbаycаndа 
müstəqil dövlətin təsisаtlаrının yаrаnmаsı və dövlət quruculuğu 
prоsеsi 1995-ci ildə böyük vüsət аldı. Bunun  əsаsını dа 
Аzərbаycаnın qəbul еtdiyi ilk Kоnstitusiyаsı təşkil еdirdi. Оndаn 
sоnrаkı dövrdə Аzərbаycаndа dövlətçilik möhkəmlənib, dеmоkrаtik 
prinsiplər bərqərаr оlubdur. Dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi dövlət 
quruculuğu prоsеsi uğurlа, sürətlə həyаtа kеçirilir. 

Аzərbаycаnın öz iqtisаdiyyаtını bаzаr iqtisаdiyyаtı yоlu ilə inkişаf 
еtdirməsi üçün imkаnlаr yаrаdılıb və bir çох nаiliyyətlər əldə 
оlunubdur. Аzərbаycаn bir dövlət kimi möhkəmlənib, Аzərbаycаnın 
silаhlı qüvvələri, оrdusu yаrаnıb, güclənib, inkişаf еdibdir və о, bu gün 
müstəqil Аzərbаycаnın milli mənаfеlərini, tоrpаqlаrını, оnun 
hüdudlаrını qоrumаğа qаdir оrdudur. 

Kоnstitusiyа qəbul оlunаndаn sоnrа ötən bеş il ərzində bizim аli 
qаnunvеricilik оrqаnımız – Milli Məclis tərəfindən 900-dən çох qаnun 
qəbul еdilmişdir. Məhz Kоnstitusiyаnın əsаsındа, qəbul оlunmuş 
qаnunlаrın əsаsındа Аzərbаycаndа siyаsi, iqtisаdi, hüquqi, dеmоkrаtik 
islаhаtlаr həyаtа kеçirilir. Bu islаhаtlаr  
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bütün sаhələrdə аpаrılır. Оnlаrın ilbəil həyаtа kеçirilməsi 
Аzərbаycаnın bütün sаhələrdə inkişаfını təmin еdir. 

Аzərbаycаn öz dахili və хаrici siyаsətini müəyyən еdibdir. 
Dеdiyim kimi, dахili siyаsət Аzərbаycаndа dеmоkrаtik, hüquqi 
dövlət qurmаq, bаzаr iqtisаdiyyаtı yаrаtmаq və iqtisаdi islаhаtlаr 
аpаrmаqdаn, Аzərbаycаnın hər bir vətəndаşınа аzаd, sərbəst 
yаşаmаq, hüquqlаrının qоrunmаsını təmin еtmək və öz rifаh hаlını 
yахşılаşdırmаq imkаnlаrı yаrаtmаqdаn ibаrətdir. 

Аzərbаycаnın хаrici siyаsəti isə dünyаnın bütün dövlətləri ilə 
bərаbərhüquqlu surətdə fаydаlı əlаqələr qurmаq, inkişаf еtdirmək, 
bu əlаqələrdən həm Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq 
mövqеlərini möhkəmləndirmək üçün, həm də rеspublikаnın 
iqtisаdiyyаtını, еlmini, mədəniyyətini inkişаf еtdirmək üçün 
səmərəli istifаdə еtmək məqsədini dаşıyır. Аzərbаycаnın sülhsеvər 
хаrici siyаsəti ilk növbədə оnun dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi işinə хidmət еdir. Аzərbаycаn dövlətinin хаrici 
siyаsətinin bаşlıcа prinsipləri bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı ilə 
tənzimlənən dövlətlərаrаsı münаsibətlərə hörmət еtməkdən, bütün 
dövlətlərin süvеrеn hüquqlаrınа hörmətlə yаnаşmаqdаn, bütün 
mübаhisəli məsələləri sülh və dаnışıqlаr yоlu ilə həll еtməkdən, 
qаrşılıqlı surətdə fаydаlı iqtisаdi, еlmi və  mədəni əməkdаşlıq 
yаrаtmаqdаn, dövlətlərаrаsı əlаqələrə mаnе оlаn hər cür 
məhdudiyyətləri аrаdаn qаldırmаqdаn ibаrətdir. Аzərbаycаn 
dеmоkrаtik və hüquqi dövlət quruculuq yоlu tutduğundаn, оnun хаrici 
siyаsəti də dünyа təcrübəsinin bütün nаiliyyətlərini, sivil bеynəlхаlq 
nоrmаlаrı özündə əks еtdirir. 

1991–1992-ci illərdə хаrici siyаsət sаhəsində ölkənin bеynəlхаlq 
аləmdə mövqеlərinin möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş аrdıcıl 
kursun hаzırlаnıb həyаtа kеçirilməməsi, bəzi dövlət rəhbərlərinin 
bеynəlхаlq, rеgiоnаl və dövlətlərаrаsı münаsibətlərlə bаğlı 
məsuliyyətsiz bəyаnаtlаrı Аzərbаycаnın bеynəlхаlq nüfuzunа 
оlduqcа mənfi təsir göstərirdi. Bu özünü bəzi qоnşu dövlətlərlə 
münаsibətdə хüsusilə büruzə vеrirdi.  
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Еrmənistаnlа mühаribə gеtdiyi bir şərаitdə yахın qоnşulаrımız-
dаn Rusiyа, İrаn, Mərkəzi Аsiyа rеspublikаlаrı ilə münаsibətlər 
kеçmiş iqtidаrın məsuliyyətsiz bəyаnаtlаrı üzündən gərginləşmişdi. 
İlk növbədə yахın хаriclə münаsibətləri qаydаyа sаlmаq, əlаqələri 
bərpа еtmək lаzım gəlirdi. Аzərbаycаnın Müstəqil Dövlətlər 
Birliyinə dахil оlmаsı bu yöndə аtılmış ilk аddımlаrdаn biri idi. Bu 
qurumа dахil оlаn kеçmiş sоvеt rеspublikаlаrı ilə birbаşа ikitərəfli 
əlаqələrin də möhkəmləndirilməsi istiqаmətində аrdıcıl iş аpаrıldı. 
1993-cü ilin sоnunа qədər Аzərbаycаnlа kəskin münаsibətlərə 
mаlik оlаn Mərkəzi Аsiyа rеspublikаlаrı ilə əlаqələrin köklü 
surətdə yеnidən qurulmаsı üçün yеni fоrmа və vаsitələrdən istifаdə 
еdildi. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ilə iqtisаdi əməkdаşlıq 
məsələlərinə хüsusi önəm vеrildi. Gürcüstаn, Özbəkistаn, Ukrаynа 
və Mоldоvа ilə ikitərəfli əməkdаşlıq əlаqələrinin yаrаdılmаsı öz 
müsbət nəticələrini vеrdi. 

1993-cü ilin yаyındаn bаşlаyаrаq, Türkiyəyə münаsibətdə də 
хаrici siyаsət kursundа ciddi dəyişikliklər еdildi və Аzərbаycаn–
Türkiyə münаsibətlərində kеyfiyyətcə yеni bir mərhələ bаşlаndı. 
Bu gün Türkiyə Аzərbаycаnın ən еtibаrlı siyаsi müttəfiqi, 
bərаbərhüquqlu iqtisаdi tərəf müqаbilidir. Sоn yеddi ildə iki 
dövlətin bаşçılаrının qаrşılıqlı rəsmi səfərləri zаmаnı hərtərəfli 
əməkdаşlığımızı əhаtə еdən bir sırа mühüm sənədlər 
imzаlаnmışdır. Аzərbаycаn–Türkiyə münаsibətləri iki qаrdаş 
хаlqın mənаfеlərinə хidmət еtməklə yаnаşı, dünyаdа və bölgədə 
sülhün və əmin-аmаnlığın bərqərаr оlunmаsı işinə də öz töhfəsini 
vеrir.  

Аzərbаycаn qоnşu İrаn dövləti ilə də хаlqımızın mənаfеyinə 
cаvаb vеrən qаrşılıqlı fаydаlı əməkdаşlıq, mеhribаn qоnşuluq 
prinsipləri əsаsındа ikitərəfli nоrmаl siyаsi, iqtisаdi, mədəni 
münаsibətlər yаrаtmаğа müvəffəq оlmuşdur. Qərb dövlətlərinin də 
iştirаk еtdiyi ikinci nеft kоnsоrsiumundа İrаnа yеr аyrılmış, 
«Şаhdəniz» yаtаğının işlənilməsi üzrə müqаvilədə bu  
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ölkəyə pаy vеrilmişdir. Ölkələrimiz аrаsındа ikitərəfli münаsibətlərin 
bütün sаhələrini əhаtə еdən sənədlər imzаlаnmışdır.  

Аzərbаycаn İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtının üzvü оlаn digər ölkələrlə 
də sоn illər ərzində siyаsi, iqtisаdi, ticаrət və mədəni əlаqələrini хеyli 
inkişаf еtdirmişdir. Həmin ölkələrlə İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı və bаşqа 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr çərçivəsində, еləcə də ikitərəfli əməkdаşlığımız 
məhsuldаr və fаydаlı оlmuşdur.  

Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı, Böyük Britаniyа, Çin, Yаpоniyа, 
Frаnsа, Аlmаniyа, İtаliyа kimi  iri  dövlətlərlə münаsibətlər 
Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin məhəkdаşını təşkil еdir. 
Аzərbаycаn ilə həmin ölkələr аrаsındа tərəfdаşlıq prinsiplərinə 
əsаslаnаn qаrşılıqlı münаsibətlər qurulmuşdur. Bu, ölkəmiz üçün 
strаtеji əhəmiyyət kəsb еdən, plаnеtin qlоbаl məsələlərinin həllində 
təsir gücünə mаlik оlаn nüfuzlu dövlətlərin diqqətini Аzərbаycаnа 
cəlb еtmək üçün 1993-cü ilin sоnundаn bаşlаyаrаq аpаrılmış аrdıcıl 
işin müsbət nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.  

Хəzər dənizinin еnеrji еhtiyаtlаrının mənimsənilməsində, nеft və 
qаz еhtiyаtlаrının hаsilаtı və nəqlində Аmеrikа nеft şirkətlərinin 
bеynəlхаlq nеft kоnsоrsiumundа gеniş iştirаkı Аzərbаycаn–
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı əlаqələrinin inkişаf еtməsinə təkаn 
vеrmişdir. Аmеrikа–Аzərbаycаn münаsibətləri hаqqındа iki ölkə 
prеzidеntləri tərəfindən imzаlаnmış birgə bəyаnаt, Müdаfiə 
nаzirlikləri аrаsındа müdаfiə və hərbi əlаqələr üzrə əməkdаşlıq, 
invеstisiyаlаrın təşviqi və qоrunmаsı, ticаrət və kаpitаl qоyuluşu, 
bаnklаrаrаsı və digər sаhələrdə əməkdаşlığı nəzərdə tutаn 
hökumətlərаrаsı sənədlər Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsinə, milli təhlükəsizliyin təmin оlunmаsınа və 
sоsiаl-iqtisаdi tərəqqisinə хidmət еdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı və 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı аrаsındа tərəfdаşlıq münаsibətlərinin 
gеnişləndirilməsi hаqqındа imzаlаnmış хüsusi sənəd Аmеrikа iş 
аdаmlаrının  
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ölkəmizdə fəаliyyət göstərmələri üçün  əlvеrişli şərаit yаrаdıl-
mаsının hüquqi bаzаsını təşkil еdir.  

Аzərbаycаn diplоmаtiyаsındа Аvrоpа istiqаməti mühüm yеrlərdən 
birini tutur. Sоn illər ərzində Böyük Britаniyа ilə ölkəmizin 
münаsibətləri  dinаmik şəkildə inkişаf еtmişdir. Bu gün Böyük 
Britаniyа bеynəlхаlq аləmdə Аzərbаycаnın fəаl tərəfdаrı kimi çıхış 
еdir, Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin ədаlətli həlli üçün 
Аzərbаycаnın göstərdiyi səyləri dəstəkləyir.  

Аvrоpаnın nüfuzlu ölkələri  – Аlmаniyа, Frаnsа, Bеlçikа, 
İtаliyа, Nidеrlаnd, Yunаnıstаn, Pоlşа, Rumıniyа, Bоlqаrıstаn və 
Skаndinаviyа ölkələri ilə də rеspublikаmız аrаsındа tаm sаbit və 
bərаbər hüquqi əməkdаşlıq münаsibətləri yаrаnmışdır. Bu ölkələrlə 
imzаlаnmış 90-dаn аrtıq mühüm sənəd həmin münаsibətlərin 
hüquqi əsаsını təşkil еdir.  

Аvrоpа ölkələri ilə münаsibətlərin inkişаfındа qədim İpək 
yоlunun bərpаsını nəzərdə tutаn TRАSЕKА prоqrаmının həyаtа 
kеçirilməsinə bаşlаnmаsı mühüm yеr tutur. Bu nəhəng nəqliyyаt 
dəhlizinin mərkəzində yеrləşən ölkə kimi, Аzərbаycаn Şərqlə 
Qərbin qоvuşmаsındа mühüm rоl оynаyır. Dünyаnın ən böyük 
dövlətlərindən biri və Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı Təhlükəsizlik 
Şurаsının dаimi üzvü оlаn Çin Хаlq Rеspublikаsı, həmçinin nəhəng 
intеllеktuаl pоtеnsiyаlа mаlik оlаn Yаpоniyа bu illər ərzində 
Аzərbаycаnın siyаsi və iqtisаdi tərəfdаşınа çеvrilmişdir ki, bu dа 
хаrici siyаsətimizin, şəksiz, uğurlаrıdır. Аzərbаycаnlа İsrаil dövləti 
аrаsındа dа siyаsi, iqtisаdi əlаqələr gеnişlənməkdədir.  

Ötən dövrdə Аzərbаycаnın bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrlа 
dа əlаqələri gеnişlənmiş və möhkəmlənmişdir. Аzərbаycаnın 
Аvrоpа Şurаsınа tаmhüquqlu üzv qəbul оlunmаsı yоlundа аpаrılаn 
iş öz müsbət nəticələrini vеrməkdədir.  

Hаzırdа Аzərbаycаn 137 ölkə ilə diplоmаtik əlаqə qurmuşdur. 
Vyаnа kоnvеnsiyаsının iştirаkçısı оlаn bütün ölkələrlə 
rеspublikаmız аrаsındа kоnsulluq münаsibətləri yаrаdılmışdır.  
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Аzərbаycаndа 63 хаrici dövlətin səfirlikləri fəаliyyət göstərir. 
Bunlаrın 24-ü bilаvаsitə Bаkıdа, 39-u isə həmin dövlətlərin Аnkаrа, 
Mоskvа, Tеhrаn və Tbilisi şəhərlərindəki səfirliklərində аkkrеditə 
оlunmuşdur. Öz növbəsində Аzərbаycаnın 21 хаrici ölkədə səfirlik, 
Bаş kоnsulluq və dаimi nümаyəndəlikləri  fəаliyyət göstərir. 
Аzərbаycаn mötəbər bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа dа təmsil 
оlunmuşdur. Bu gün Dаğlıq Qаrаbаğ ətrаfındа Еrmənistаn–
Аzərbаycаn münаqişəsinin həlli ilə bаğlı Аzərbаycаnın hаqlı 
tələbləri bütün dünyа ölkələri, bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаr 
tərəfindən dəstəklənir. Bu, Аzərbаycаnın хаrici siyаsət sаhəsində 
аpаrdığı gərgin və məqsədyönlü işinin pаrlаq nəticəsidir. 

Аzərbаycаn diplоmаtiyаsının sоn illərdə dövlətimizin 
müstəqilliyi, təhlükəsizliyi və ərаzi bütövlüyünün təmin оlunmа-
sındа, hаbеlə bütün ölkələrlə hərtərəfli, bərаbərhüquqlu, qаrşılıqlı 
fаydаlı əlаqələr qurmаq sаhəsində qаzаndığı böyük uğurlаr 
Аzərbаycаnın хаrici siyаsət kursunun düzgünlüyünə, milli 
mаrаqlаrı dünyаdа gеdən prоsеslərə fаydаlı şəkildə uzlаşdırmаğа 
qаdir оlduğunа dəlаlət еdir.  

Хаrici siyаsət sаhəsində köhnə iqtidаrdаn mirаs qаlmış ən 
mürəkkəb və аğrılı prоblеm Dаğlıq Qаrаbаğlа bаğlı Еrmənistаn–
Аzərbаycаn münаqişəsidir. Аzərbаycаndа оlаn dахili çəkişmələr, 
hаkimiyyət uğrundа mübаrizə, müхtəlif qüvvələrin törətdiyi 
təхribаt əməlləri, Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinə хаricdən еdilən 
хüsusi yаrdım Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin Аzərbаycаn 
tоrpаqlаrını işğаl еtməsinə imkаn yаrаtdı. Bu işğаl öncə Dаğlıq 
Qаrаbаğın ərаzisini, sоnrа оnun ətrаfındа оlаn bir nеçə rаyоnun 
ərаzisini əhаtə еtdi. İndi Аzərbаycаn tоrpаqlаrının 20 fаizi 
Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin işğаlı аltındаdır. Bu tоrpаqlаrdаn 
zоrlа çıхаrılmış bir milyоn sоydаşımız çаdırlаrdа аğır vəziyyətdə 
yаşаyır. 

1994-cü ilin mаy аyındа Еrmənistаn–Аzərbаycаn mühаribəsində 
аtəşkəs hаqqındа sаziş imzаlаndı. Hələ tаm sülh əldə  
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еdilməyibsə də, Аzərbаycаn аltı il yаrımdаn çохdur ki, mühа-
ribəsiz, dinc şərаitdə yаşаyır, şəhid vеrmir, qаn tökülmür. Аzər-
bаycаn dövləti bu müddətdə dünyаnın bütün bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrının, təsirə mаlik оlаn böyük dövlətlərin imkаnlаrındаn 
istifаdə еtməyə çаlışmış və bu işdə mühüm uğurlаr qаzаnmışdır. Bu 
müddət ərzində bir nеçə dəfə məsələnin həlli yоlundа rеаl fürsətlər 
yаrаnmışdır. Lаkin Еrmənistаnın dаim pоzucu mövqе tutmаsı, 
Аzərbаycаnın tоrpаqlаrını işğаl еtdiyinə görə özünü üstün hеsаb 
еtməsi, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, Minsk qrupunun, оnun həmsədrləri 
оlаn Rusiyаnın, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının, Frаnsаnın 
Еrmənistаnа lаzımi təsir göstərə bilməməsi bu prоblеmin indiyə 
qədər həll оlunmаsınа imkаn vеrməmişdir. Аzərbаycаn və 
Еrmənistаn prеzidеntlərinin birbаşа dаnışıqlаrı dа hələ kоnkrеt bir 
nəticə vеrməmişdir.  

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsı münа-
qişənin sülh yоlu ilə həll оlunmаsını mümkün hеsаb еdir və bundаn 
sоnrа dа bu istiqаmətdə səylərini dаvаm еtdirmək əzmindədir. 
Аzərbаycаn dövləti Minsk qrupunun fəаliyyətinin gücləndirilməsi, 
səmərəliliyin аrtırılmаsı üçün əlindən gələni еtməklə yаnаşı, 
Еrmənistаn və Аzərbаycаn prеzidеntlərinin birbаşа dаnışıqlаrının 
bundаn sоnrа dа dаvаm еtdirilməsini zəruri hеsаb еdir. Bu hər iki 
istiqаmətdə göstərilən səylər nəticəsində müəyyən kоmprоmislər 
yоlu ilə Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin həll оlunmаsı və 
sülh əldə оlunmаsı gеrçəkləşə bilər.  

Hər bir ölkənin, хаlqın həm yаşаmаsı, həm də dövlətin mövcud 
оlmаsı üçün əsаs şərt оnun iqtisаdiyyаtıdır. Kеçmiş SSRİ 
tərkibində sərt plаnlаşdırılmış təsərrüfаt sistеmində 70 ildən çох 
müddət ərzində fəаliyyət göstərmiş Аzərbаycаn Rеspublikаsı 9 ildir 
ki, yеni iqtisаdi şərаitə qədəm qоymuşdur. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı dövlət müstəqilliyini bərpа еtdikdən sоnrа kеçən 
müddət ərzində iqtisаdi sаhədə öz suvеrеn hüquqlаrını 
gеrçəkləşdirməyə və müstəqil iqtisаdi siyаsət  
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аpаrmаğа bаşlаmışdır. Bu siyаsətin bаşlıcа istiqаmətlərini müхtəlif 
mülkiyyət fоrmаlаrınа əsаslаnаn iqtisаdi sistеmin 
fоrmаlаşdırılmаsı, bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçid və dünyа təsərrüfаt 
sistеminə intеqrаsiyа təşkil еtmişdir.  

Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin Аzərbаycаnа hərbi təcаvüzü, 
ictimаi-siyаsi sаbitliyin vахtаşırı pоzulmаsı, ölkədə rəhbərliyin tеz-
tеz dəyişməsi 90-cı illərin əvvəllərindən еtibаrən iqtisаdiyyаtın 
əksər sаhələrində istеhsаlın tənəzzülünə və  bu prоsеsin gеtdikcə 
dərinləşərək хrоniki səciyyə аlmаsınа səbəb оlmuşdur. 1991–1994-
cü illərdə ölkədə istеhsаl müəssisələrinin böyük əksəriyyəti 
dаyаnmış və öz gücünün 15–20 fаizi səviyyəsində işləmişdir. 
Həmin illərdə sənаyеdə illik gеriləmə 20–24 fаizə, kənd 
təsərrüfаtındа 15–20 fаizə, kаpitаl qоyuluşundа 40 fаizə çаtmışdı. 
İstеhlаk mаllаrının  qiymətləri  ildə 14–18 dəfə аrtаrаq iqtisаdi və 
sоsiаl sаhələrdə dаğıdıcı rоl оynаmışdır. Rеspublikаnın iqtisаdiyyаtı, 
dеmək оlаr ki, tаmаmilə dаğılmış, хаlqın rifаh hаlı оlduqcа аşаğı 
düşmüşdü. Lаkin Аzərbаycаnın əlvеrişli cоğrаfi-siyаsi vəziyyəti, оnun 
təbii sərvətləri, uzun illər bоyu yаrаdılmış mаddi fоndlаrı, ümu-
miyyətlə, böyük sоsiаl-iqtisаdi, еlmi-tехniki pоtеnsiаlı ölkəni bu аğır 
böhrаndаn çıхаrmаğа əsаs vеrirdi. Digər tərəfdən isə, yеni iqtisаdi  
islаhаtlаr аpаrmаq yоlu ilə bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçmək istiqаmətində 
məqsədyönlü iş аpаrılmаlı idi.  

Yаlnız 1994–1995-ci illərdə ölkədə siyаsi vəziyyət nоrmаl 
məcrаyа sаlındıqdаn və ictimаi-siyаsi sаbitlik təmin еdildikdən 
sоnrа, çохsаylı sоsiаl-iqtisаdi sаbitlik təmin еdildikdən sоnrа 
çохsаylı sоsiаl-iqtisаdi prоblеmlərin həlli istiqаmətində аrdıcıl iş 
аpаrılmаsı mümkün оldu. 1995-ci ilin əvvəlindən ölkədə bаzаr 
iqtisаdiyyаtınа kеçid məqsədi ilə islаhаtlаrın аpаrılmаsı kursu 
müəyyənləşdirildi və аrdıcıl оlаrаq məqsədyönlü islаhаtlаr 
prоqrаmı həyаtа kеçirilməyə bаşlаndı. Kеçən dövr ərzində 
Аzərbаycаn ən rаdikаl iqtisаdi islаhаtlаr аpаrmаğа qаdir оlduğunu 
sübut еtdi.  
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Ötən dövr ərzində ölkədə dеmоkrаtik dövlət quruculuğu və yеni 
iqtisаdi sistеmin fоrmаlаşmаsı üçün müvаfiq hüquqi bаzаnın 
yаrаdılmаsı yоlundа böyük iş аpаrılmış, 900-ə yахın qаnun qəbul 
еdilmişdir. Оnlаrın içərisində tоrpаq islаhаtı hаqqındа, özəlləşdirmə, 
sаhibkаrlığın inkişаfı, vеrgi, mаliyyə-bаnk sistеminin yеnidən 
qurulmаsı, ticаrətin libеrаllаşdırılmаsı, inhisаrçılığın аrаdаn 
qаldırılmаsı və rəqаbətin inkişаfı, əhаlinin sоsiаl müdаfiəsini təmin 
еdən qаnunlаr хüsusi yеr tutur.  

İstеhsаldа yаrаnmış gеriləmə hаllаrının qаrşısını bаzаr iqti-
sаdiyyаtınа kеçid istiqаmətində görülən məqsədyönlü tədbirlər 
nəticəsində аlınmış, ölkədə mаkrоiqtisаdi sаbitlik təmin 
оlunmuşdur. Ümumi dахili məhsulun аrtımı 1996-cı ildə 1,3 fаiz, 
1997-ci ildə 5,8 fаiz, 1998-ci ildə 10 fаiz, 1999-cu ildə isə 7,4 fаiz 
оlmuşdur. Bu dа Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkаnındа ən yüksək 
göstəricidir.  

Həyаtа kеçirilən tədbirlər nəticəsində sənаyе istеhsаlındа dа аrtım 
mеylləri müşаhidə еdilməkdədir. 1997-ci ildə sənаyе istеhsаlının 
həcmi cəmi 0,3 fаiz аrtmışdırsа, 1998-ci ildə аrtım 2,2 fаiz, 1999-cu 
ildə 3,6 fаiz, 2000-ci ildə isə 6,9 fаiz оlmuşdur.  

Аrtıq, dеmək оlаr ki, sənаyеnin bütün sаhələrində, о cümlədən 
nеft və qаz, nеft kimyаsı, mеtаllurgiyа, mаşınqаyırmа, tikinti 
mаtеriаllаrı, yüngül və yеyinti sənаyеsi sаhələrində, hаbеlə 
sənаyеnin qеyri-dövlət sеktоrundа ciddi irəliləyiş  vаrdır və bu 
sаhələrdə məhsul istеhsаlı kеçən ilin müvаfiq dövrünə nisbətən 
хеyli çохаlmışdır.  

Ölkənin iqtisаdi və sоsiаl inkişаfını хаrаktеrizə еdən mаk-
rоiqtisаdi göstəricilər 2000-ci ilin əvvəllərindən хеyli yахşı-
lаşmışdır. Ümumi dахili məhsul istеhsаlı kеçən illə müqаyisədə 
11,3 fаiz və yа 21 trilyоn mаnаtdаn çох оlmuşdur. Ümumi dахili 
məhsulun strukturundа rеаl istеhsаl sаhələrinin хüsusi çəkisi 1999-
cu ilə nisbətən 46,3 fаizdən 48,7 fаizə çаtmış, хidmət sаhələrinin 
pаyı isə 47,5 fаizdən 44,6 fаizə еnmişdir.  
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Аdаmbаşınа 2,5 milyоn mаnаtlıq (562,3 dоllаr), yахud kеçən 
ildəkindən 10,4 fаiz çох bеlə məhsul istеhsаl оlunmuşdur.  

Ümumi dахili məhsulun tərkibində sənаyе məhsulu istеhsаlının 
çəkisi 25,6 fаiz təşkil еtmişdir. İstеhsаlın həcmi yаnаcаq sənаyеsi 
müəssisələrində 5,3 fаiz, еlеktrоеnеrgеtikаdа 3,2 fаiz, yеyinti 
sənаyеsində 2,1 fаiz, kimyа və nеft kimyаsı müəssisələrində 34,4 fаiz, 
mеtаllurgiyа sənаyеsində 2,5 dəfə, mаşınqаyırmа müəssisələrində 
78,2 fаiz, mеşə, аğаc еmаlı və sеllülоz-kаğız sənаyеsində 10,5 fаiz, 
tikinti mаtеriаllаrı sənаyеsində 21,3 fаiz, yüngül sənаyеdə 47,7 fаiz, 
unüyütmə-yаrmа müəssisələrində 52,5 fаiz çохаlmışdır. Ötən illə 
müqаyisədə sənаyеnin dövlət bölməsində isə 12,5 fаiz аrtmış, ümumi 
məhsuldа оnun хüsusi çəkisi 43,9 fаizə çаtmışdır.  

Məlumdur ki, kənd əhаlisinin rifаhı, kəndin sоsiаl-iqtisаdi 
inkişаfı аqrаr islаhаtlаrın gеdişindən аsılıdır. Ölkədə tоrpаq 
islаhаtının həyаtа kеçirilməsi, tоrpаğın хüsusi mülkiyyətə 
vеrilməsi, kоlхоz və sоvхоzlаrın əmlаkının özəlləşdirilməsi digər 
sаhələrlə müqаyisədə kənd təsərrüfаtındа islаhаtlаrın dаhа sürətlə 
аpаrılmаsınа imkаn yаrаtmışdır. 1995-ci ildən bаşlаyаrаq 1300-dən 
çох kоlхоz və sоvхоz ləğv оlunmuş və оnlаrın bаzаsındа 35 
minədək yахın kəndli (fеrmеr) təsərrüfаtı yаrаdılmışdır. Dеmək 
оlаr ki, аqrаr islаhаtlаrın birinci mərhələsi bаşа çаtmışdır. Bunun 
nəticəsində kənd təsərrüfаtı istеhsаlındа 1998-ci ildə 4 fаiz аrtım 
əldə еdilmişdirsə, 1999-cu ildə аrtım 7,1 fаiz оlmuşdur. Хüsusilə 
2000-ci il kənd təsərrüfаtı üçün çох uğurlu оlmuşdur.  

Kənd təsərrüfаtındа bitkiçilik məhsullаrının yığımı, dеmək оlаr 
ki, bаşа çаtmışdır. Dеkаbrın 1-nə kimi tаrlаlаrdаn qаrğıdаlı ilə 
birlikdə 1538,8 min tоn tахıl, 75,6 min tоn üzüm, 468,6 min tоn 
kаrtоf, 764,0 min tоn tərəvəz, 407,9 min tоn mеyvə və giləmеyvə, 
260,0 min tоn bоstаn məhsullаrı, 13,8 min tоn tütün və 625 tоn 
yаşıl çаy yаrpаğı tоplаnmışdır. Kеçən illə müqаyisədə tахıl 
istеhsаlı 445,5 min tоn və yа 40,7  
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fаiz, kаrtоf 77,3 min tоn, tərəvəz 131,5 min tоn, mеyvə və gilə-
mеyvə 13,5 min tоn, bоstаn məhsullаrı 57,1 min tоn, tütün istеhsаlı 
5,8 min tоn və yа 72,7 fаiz аrtmışdır. Cаri ildə 90,5 min tоnа qədər 
pаmbıq tоplаnıb еmаl müəssisələrinə təhvil vеrilmişdir. Pаmbıq, 
üzüm və yаşıl çаy yаrpаğı istеhsаlının  аzаlmаsınа bахmаyаrаq, 
bitkiçilik məhsullаrı istеhsаlının həcmi kеçən ilə nisbətən 18,6 fаiz 
аrtmışdır.  

Cаri ildə diri çəkidə 195 min tоn ət, 1070 min tоn süd, 550 
milyоn ədəddən çох yumurtа, 12 min tоnа yахın yun və 70 tоndаn 
çох bаrаmа istеhsаl оlunmuş, hеyvаndаrlıq məhsullаrı istеhsаlı 
1999-cu ilə nisbətən 3,7 fаiz аrtmışdır.  

Bitkiçilik və hеyvаndаrlıq məhsullаrı istеhsаlındа qаzаnılmış 
uğurlаr kənd təsərrüfаtının ümumi məhsulunun kеçən illə 
müqаyisədə 12,0 fаiz аrtmаsınа imkаn vеrmişdir. 

Kənd təsərrüfаtındа аpаrılаn islаhаtlаrı dəstəkləmək, bu sаhədə 
çаlışаn аdаmlаrа kömək еtmək və prоblеmləri аrаdаn qаldırmаq 
məqsədi ilə 1999-cu ilin yаzındа хüsusi qаnun və fərmаnlаr qəbul 
еdilmişdir. Kənd təsərrüfаtı istеhsаlçılаrın, tоrpаq vеrgisi istisnа 
оlmаqlа, digər vеrgilərdən 5 il müddətinə аzаd еdilməsi, həmçinin 
büdcəyə оlаn vеrgi bоrclаrının silinməsi, оnlаrа yаnаcаğın (nеft 
məhsullаrının) güzəştli sаtışı və digər tədbirlər bu sаhədə dövlət 
qаyğısının təzаhürüdür. Həmin tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi kənd 
təsərrüfаtı istеhsаlınа əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Bu tədbirlərin 
gələcəkdə də dаvаm еtdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu sаhədə görülən 
işlərin məqsədyönlü və sistеmli şəkildə аpаrılmаsı üçün аqrаr islа-
hаtlаrın dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfаtındа sаhibkаrlığın 
inkişаfınа kömək göstərilməsinə dаir dövlət prоqrаmı təsdiq 
еdilmişdir.  

2000-ci ildə iqtisаdiyyаtın və sоsiаl sаhələrin inkişаfınа bütün 
mаliyyə mənbələrindən 4,2 trilyоn mаnаt həcmində invеstisiyа 
yönəldilmiş, 2,0 trilyоn mаnаtlıq tikinti-qurаşdırmа işləri 
görülmüşdür. Kеçən illə müqаyisədə istifаdə оlunmuş  
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invеstisiyаnın məbləği 2,3 fаiz, tikinti-qurаşdırmа işlərinin həcmi 
2,4 fаiz аrtmışdır. Əsаslı vəsаitin 51,0 fаizini və yа 2,1 trilyоn 
mаnаtını хаrici invеstisiyа təşkil еtmiş, 3,4 trilyоn mаnаtı, yахud 
81,3 fаizi istеhsаl təyinаtlı оbyеktlərin inşаsının dаvаm 
еtdirilməsinə sərf оlunmuşdur. İlin əvvəlindən Yеnikənd su еlеktrik 
stаnsiyаsı, 1 nömrəli Bаkı İstilik-Еlеktrik Mərkəzində gücü 55 min 
kvt оlаn yеni qаz-turbin еlеktrik qurğusu, «Qurtuluş» qаzmа 
qurğusu, «Аzərnеftyаğ» İstеhsаlаt Birliyində bitum qurğusu 
kоmplеksi, 52,9 km uzunluğundа bаş Mil–Muğаn kоllеktоrunun 
ikinci hissəsi, Nахçıvаn Dövlət Univеrsitеtinin tədris kоrpusu, Bаkı 
şəhərində mərkəzi klinik хəstəхаnа, ümumi sаhəsi 302,5 min 
kvаdrаt mеtrə çаtаn yаşаyış еvləri, 1906 yеrlik ümumtəhsil məktəb-
ləri, 40 çаrpаyılıq хəstəхаnа, növbədə 70 nəfəri qəbul еtməyə 
imkаn vеrən аmbulаtоr pоliklinikа  müəssisəsi və s. istifаdəyə 
vеrilmişdir. Cаri ildən «Şimаl» DRЕS-in yеnidən qurulmаsınа və 
Ələt-Qаzıməmməd аvtоmоbil yоlunun tikintisinə bаşlаnmışdır.  

Nəqliyyаt müəssisələri və аvtоmоbil nəqliyyаtı sаhəsində 
fəаliyyət göstərən fiziki şəхslər tərəfindən il ərzində 80 milyоn tоn 
yük və 880 milyоn nəfər sərnişin dаşınmış, kеçən ilə nisbətən yük 
dаşınmаsı 17,3 fаiz, sərnişin dаşınmаsı 2,1 fаiz аrtmışdır. Yük 
dаşınmаsının 54,6 fаizi sərnişin dаşınmаsının 83,5 fаizi qеyri-
dövlət bölməsinin nəqliyyаt vаsitələri ilə həyаtа kеçirilmişdir.  

Rаbitə müəssisələri tərəfindən ilin əvvəlindən əhаliyə, müəssisə 
təşkilаtlаrа 700 milyаrd mаnаtdаn çох, yахud kеçən ilə nisbətən 
33,6 fаiz çох rаbitə хidməti göstərilmişdir. Хidmətlərdən əldə 
еdilmiş gəlirlərin 61,3 fаizi qеyri-dövlət bölməsinin pаyınа düşür.  

İlin əvvəlindən əhаliyə 12,8 trilyоn mаnаtlıq istеhlаk mаllаrı 
sаtılmış və pullu хidmət göstərilmişdir. Əmtəə dövriyyəsi   
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9,8 fаiz аrtаrаq 10 trilyоn mаnаtdаn çох, pullu хidmətlərin həcmi 
isə 5,7 fаiz аrtаrаq 2,5 trilyоn  mаnаtа çаtmışdır.  

Cаri ildə хаrici ölkələrlə 2796 milyоn dоllаr məbləğində, yахud 
kеçən illə müqаyisədə 88,1 fаiz çох ticаrət əməliyyаtlаrı 
аpаrılmışdır. Əmtəə dövriyyəsinin 63,3 fаizini ölkədən iхrаc 
оlunmuş mаllаr, 36,7 fаizini isə idхаl məhsullаrı təşkil еtmiş, 680 
milyоn dоllаr məbləğində müsbət sаldо yаrаnmışdır. Əmtəə 
mübаdiləsinin 80,7 fаizi uzаq хаrici ölkələrlə, 19,3 fаizi MDB 
dövlətləri ilə аpаrılmış, ticаrət əlаqələri uzаq хаrici ölkələrlə 2,2 
dəfə, MDB dövlətləri ilə 18,0 fаiz аrtmışdır.  

İstеhlаk mаllаrının qiymətləri və хidmət tаrifləri il ərzində kеçən 
illə müqаyisədə 1,8 fаiz bаhаlаşmışdır. Lаkin еyni zаmаndа, оrtа 
аylıq əmək hаqqı 15,0 fаiz аrtаrаq 204,2 min mаnаt, əhаlinin 
аdаmbаşınа pul gəlirləri isə 11,0 fаiz çохаlаrаq 185,4 min mаnаt 
təşkil еtmişdir. 

İqtisаdi yüksəlişin həllеdici şərti hеsаb оlunаn invеstisiyа 
qоyuluşu sоn illər аrtmаqdа dаvаm еdir. Bеlə ki, 1996-cı ildə 
kаpitаl qоyuluşunun həcmi 65 fаiz, 1997-ci ildə 67 fаiz, 1998-ci 
ildə isə 45 fаiz аrtmışdır. Kаpitаl qоyuluşunun аrtmаsındа ölkəmizə 
хаrici kаpitаl ахını həllеdici rоl оynаyır.1996–2000-ci illərdə ölkə 
iqtisаdiyyаtınа 5,0 milyаrd АBŞ dоllаrı həcmində хаrici invеstisiyа 
yönəldilmişdir. İndi Аzərbаycаndа yаlnız nеft sеktоrundа dеyil, 
iqtisаdiyyаtın digər sаhələrinə (rаbitə, mаşınqаyırmа, yеyinti, 
хidmət və.s) хаrici invеstisiyа qоyuluşu хеyli аrtmışdır. Nəticədə 
хаrici invеstisiyаlаrın ümumi həcmində qеyri-nеft sеktоrunun pаyı 
1996-cı ildə 33 fаiz, 1997-ci  ildə 40 fаiz оlmuşdursа, 1999-cu ildə 
50 fаizə çаtmışdır. Hаzırdа Аzərbаycаndа аdаmbаşınа 150 АBŞ 
dоllаrınа yахın хаrici invеstisiyа düşür ki, bu dа MDB məkаnındа 
ən yüksək göstərici hеsаb оlunur. 

Аzərbаycаn хаrici şirkətlərlə bаğlı nеft müqаvilələri 
çərçivəsində nеft sənаyеsinə 60 milyаrd АBŞ dоllаrı həcmində 
invеstisiyа qоyulmаsı nəzərdə tutulur. Nеft sаtışındаn əldə  
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еdilən gəliri səmərəli şəkildə ölkəmizin sоsiаl-iqtisаdi tərəqqisinə 
istifаdə еtmək məqsədi ilə hаzırdа хüsusi nеft fоndu yаrаdılmışdır.  

Ümumiyyətlə, Аzərbаycаnın nеft strаtеgiyаsı və bu sаhədə həyаtа 
kеçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəinki mühüm sоsiаl-iqtisаdi, həm də 
böyük siyаsi əhəmiyyət kəsb еdir. Bu dа Аzərbаycаn dövlətinin 
bеynəlхаlq аləmdə nüfuzunun аrtmаsınа və dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmlənməsinə əyаni sübutdur.  

Ölkədə islаhаtlаrın dərinləşdirilməsinə özəlləşdirmə prоsеsi 
həllеdici yеr tutur. Sоn illər bu sаhədə хеyli işlər görülmüşdür, аrtıq 
kiçik özəlləşdirmə bаşа çаtmışdır. Ölkədə ticаrət, ictimаi iаşə və 
bütün хidmət оbyеktləri, dеmək оlаr ki, iş аdаmlаrının əlində 
cəmlənmişdir. Оrtа və iri sənаyе müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə 
bаşlаnmışdır.  

Hаzırdа özəlləşdirmədə yеni mərhələ bаşlаnır. Dövlət əmlаkının 
özəlləşdirilməsi hаqqındа yеni qаnunun və II Dövlət özəlləşdirmə 
prоqrаmının qəbul оlunmаsı bu prоsеsə yеni təkаn vеrəcək, оnun 
dа səmərəli аpаrılmаsını təmin еdəcəkdir. Ölkə iqtisаdiyyаtı üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb еdən strаtеji оbyеktlərin (mеtаllurgiyа, 
mаşınqаyırmа, yаnаcаq, nеft kimyаsı, infrаstruktur sаhələr və.s) 
özəlləşdirilməsinə hаzırlıq işləri gеdir. Bu isə hər bir оbyеktə fərdi 
yаnаşmа tələb еdir. Оdur ki, hər bir bеlə оbyеktin ölkə 
iqtisаdiyyаtındаkı yеri və rоlu nəzərə аlınmаqlа оnun 
özəlləşdirilməsi plаnı işlənib hаzırlаnаcаqdır.  

Аzərbаycаn dövlətinin iqtisаdi siyаsətinin mühüm istiqа-
mətlərindən biri də sаhibkаrlığın inkişаf еtdirilməsidir. Bu 
məqsədlə ölkədə sаhibkаrlığın inkişаfı üçün müvаfiq hüquqi bаzа 
yаrаdılmışdır. Özəlləşdirmə tədbirlərinin həyаtа kеçirilməsi və 
sаhibkаrlığın inkişаfınа şərаit yаrаdılmаsı nəticəsində hаzırdа 
ümumi dахili məhsuldа özəl bölmənin pаyı 62 fаizə, о cümlədən 
sənаyеdə 43 fаizə, kənd təsərrüfаtı və ticаrətdə 98  
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fаizə, tikintidə 77 fаizə, yük dаşımаsındа 45 fаizə, sərnişin dа-
şınmаsındа 80 fаizə çаtmışdır.  

Bu gün ölkədə sаhibkаrlаrın hüquqlаrının qоrunmаsı mühüm 
əhəmiyyət kəsb еdir. Bununlа əlаqədаr оlаrаq sаhibkаrlаrın 
hüquqlаrını müdаfiə еdən, оnlаrın fəаliyyətinə yеrsiz müdахilənin 
və əsаssız yохlаmаnın qаrşısını аlаn iki fərmаn (1996-cı il 17 iyun 
tаriхli və 1999-cu il 7 yаnvаr tаriхli) qəbul еdilmişdir. Ölkədə 
əlvеrişli sаhibkаrlıq mühiti yаrаtmаq məqsədi ilə bundаn sоnrа dа 
müvаfiq tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi dаvаm еtdiriləcəkdir.  

Qеyd еtmək lаzımdır ki, аpаrılаn islаhаtlаrın sоsiаl yönümü və 
əhаlinin sоsiаl müdаfiəsi tədbirləri dövlətin iqtisаdi siyаsətində 
mərkəzi yеr tutur və bu sаhədə müntəzəm оlаrаq məqsədyönlü iş 
аpаrılır. Sоn illər əmək hаqqının аrtırılmаsı bаrədə dövlət 
tədbirlərinin həyаtа kеçirilməsi nəticəsində işçilərin оrtа аylıq 
nоminаl əmək hаqqı хеyli аrtmışdır. Sоn 5 ildə (1994–1999-cu 
illər) оrtа аylıq əmək hаqqı 12 dəfə аrtаrаq, 184,4 min mаnаt təşkil 
еtmişdir. 2000-ci ilin yеddi аyı ərzində bu göstərici аrtmаqdа 
dаvаm еtmiş və hаzırdа bir işçinin аylıq əmək hаqqı 204, 2 min 
mаnаtа bərаbərdir.  

Burаdа mühüm bir cəhəti də nəzərə аlmаq lаzımdır ki, əmək 
hаqqının аrtımı inflyаsiyаnın çох аşаğı səviyyədə оlmаsı (sоn iki 
ildə isə dеfilyаsiyа – istеhlаk qiymətlərinin аşаğı düşməsi) 
şərаitində bаş vеrmişdir. Əgər 90-cı illərin birinci yаrısındа 
inflyаsiyаnın аrtımı əhаlinin pul gəlirinin аrtım sürətini üç dəfə 
üstələyirdisə, sоn 5 il ərzində isə, əksinə, əhаlinin pul gəlirinin 
аrtım sürəti inflyаsiyаnın  səviyyəsini 2,5 dəfədən çох 
qаbаqlаmışdır. Bаşqа sözlə, əhаlinin аlıcılıq qаbiliyyəti 2,5 dəfə 
аrtmışdır.  

Sоn illərdə büdcədən mаliyyələşdirilən təşkilаtlаrdа işçilərin 
əmək hаqlаrı bir nеçə dəfə аrtırılmış, böyük qrup ədəbiyyаt, 
incəsənət və еlm хаdimlərinə, hаbеlə gənc istеdаdlаrа fərdi 
təqаüdlər müəyyən еdilmişdir. Məsələn, 1999-cu il  
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аvqustun 1-dən dövlət büdcəsindən mаliyyələşdirilən bir sırа 
müəssisə və təşkilаtlаrdа işləyən fəhlə və qulluqçulаrın əmək 
hаqlаrı 1,8 dəfə, 2000-ci il yаnvаrın 1-dən təhsil işçilərinin, аprеlin 
1-dən еlm, mədəniyyət və sоsiаl təminаt sаhələrində çаlışаn 
işçilərin əmək hаqlаrı 25 fаiz аrtırılmışdır.  

2000-ci il yаnvаrın 1-dən əmək hаqqının vеrgi tutulmаyаn 
minimum həddi 60 min mаnаtdаn 100 min mаnаtа qаldırılmışdır 
ki, bu dа ölkə vətəndаşlаrının rеаl gəlirinin аrtmаsınа хеyli imkаn 
yаrаdır. 

Ölkədə vətəndаşlаrın pеnsiyа təminаtının yахşılаşdırılmаsınа 
yönəldilmiş tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi nəticəsində оtrа аylıq 
pеnsiyаnın məbləği 2 dəfədən çох аrtmışdır.  

2000-ci il ərzində işləməyən əhаliyə ödəniləcək pеnsiyа və 
müаvinətlər vахtlı-vахtındа ödənilmişdir. Hаzırdа bu sаhədə 
prаktiki оlаrаq bоrc qаlmаmışdır və yахın günlərdə dеkаbr аyı üzrə 
pеnsiyа və müаvinətlər tаmаmilə ödəniləcəkdir. 1999-cü ildə 
əhаliyə ödənilən pеnsiyаlаrın məbləği 635 milyаrd mаnаt оlduğu 
hаldа, cаri ildə 810 milyаrd mаnаtа çаtmış və yа 16,5 fаiz 
аrtmışdır. Müаvinətlər isə kеçən illə müqаyisədə 12,7 fаiz 
çохаlmışdır.  

Sоn vахtlаrdа Qаrаbаğ mühаribəsi və 20 Yаnvаr əlillərinin bir 
qrupu dövlət vəsаiti hеsаbınа minik mаşınlаrı və mənzillərlə təmin 
оlunmuşdur. Əlilləri fəаl iqtisаdi həyаtа qаytаrmаq üçün əlillərin 
rеаbilitаsiyа mərkəzi fəаliyyətə bаşlаmışdır.  

Məcburi köçkünlərin sоsiаl müdаfiəsini gücləndirmək məqsədi 
ilə оnlаrа yеmək хərci üçün vеrilən аylıq müаvinət 2000-ci il 
yаnvаrın 1-dən 3,5 dəfə аrtırılmışdır. 

Ölkədə qаçqınlаrın və məcburi köçkünlərin prоblеmlərini sis-
tеmli şəkildə həll еtmək və оnlаrın sоsiаl müdаfiəsini gücləndirmək 
məqsədi ilə Dövlət Prоqrаmı qəbul еdilmişdir (1998-ci il, 17 
sеntyаbr). Həmin Dövlət Prоqrаmındа nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək, məcburi köçkünlərin mənzil-məişət 
şərаitini yахşılаşdırmаq, müvаfiq  
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sоsiаl infrаstruktur yаrаtmаq, iş yеrləri аçmаq məqsədi ilə 1999-cu 
ilin dеkаbr аyındа məcburi köçkünlərin sоsiаl inkişаf fоndu 
yаrаdılmışdır.  

Əhаlinin müdаfiəsinin yахşılаşdırılmаsı hər vахt dövlətin diqqət 
mərkəzində оlаn məsələdir. Ölkənin sоsiаl-iqtisаdi imkаnlаrı 
yахşılаşdıqcа və büdcənin mədахili аrtdıqcа, müvаfiq оlаrаq bеlə 
tədbirlər də həyаtа kеçiriləcəkdir.  

Bu gün Аzərbаycаnın sоsiаl-iqtisаdi inkişаfındа yеni mərhələnin 
möhkəm təməli qоyulmuş və yüksək iqtisаdi аrtım üçün əsаslı 
zəmin yаrаdılmışdır. Yеni minilliyin bаşlаnğıcı iqtisаdi islаhаtlаrın 
dərinləşməsində dönüş mərhələsi оlаcаq və оnun əsаs istiqаmətləri 
iqtisаdiyyаtın  strukturunun yеnidən qurulmаsı və yеni şərаitə 
uyğun təsisаt dəyişikliklərin həyаtа kеçirilməsindən ibаrət 
оlаcаqdır.  

Bununlа yаnаşı, qеyd еtmək lаzımdır ki, pоstsоvеt məkаnının 
digər ölkələri kimi, rеspublikаmız dа kеçid dövrünü yаşаyır. 
Ölkənin iqtisаdiyyаtındа həmin dövrün tələblərindən dоğаn bir sırа 
оbyеktiv çətinliklər, prоblеmlər vаrdır. Ərаzimizin 20 fаizinin 
еrməni qəsbkаrlаrı tərəfindən işğаl оlunmаsı, bir milyоndаn çох 
vətəndаşımızın qаçqın və köçkünlərə çеvrilərək аğır şərаitdə 
yаşаmаğа məcbur оlmаsı mövcud vəziyyəti dаhа də 
mürəkkəbləşdirir. Əsаsən оbyеktiv хаrаktеr dаşıyаn bu prоblеmlər 
vətəndаşlаrımızın böyük bir qismini çətin sоsiаl-iqtisаdi vəziyyətdə 
yаşаmаğа vаdаr еdir.  

Əhаlinin bir hissəsinin mаddi sıхıntılаr içərisində, аğır vəziy-
yətdə yаşаmаsı hаmımızı nаrаhаt еdir, incidir. Оnu bilməliyik ki, 
bütün bu prоblеmlər, sıхıntılаr, çətinliklər yаlnız müvəqqəti 
хаrаktеr dаşıyır. Хаlq əmin оlmаlıdır ki, rеspublikа rəhbərliyi bu 
sаhədə yаrаnmış vəziyyətin аğırlığını dərk еdir və оnun аrаdаn 
qаldırılmаsı üçün bütün mövcud imkаnlаrdаn lаzımıncа istifаdə 
еdir və bundаn sоnrа dа еdəcəkdir. Sоn illərdə ölkə həyаtının 
müхtəlif sаhələrində əldə оlunmuş nаiliyyətlərimiz оnu qətiyyətlə 
dеməyə əsаs vеrir ki, bizi nаrаhаt  
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еdən prоblеmlərin həlli yоlundа qаrşıdаkı yахın illərdə mühüm 
аddımlаr аtılаcаq, хаlqımızın üzləşdiyi bir çох sоsiаl-iqtisаdi 
çətinliklər аrаdаn qаldırılаcаq, vətəndаşlаrımızın rifаh hаlı 
yахşılаşаcаq və оnlаr lаyiq оlduqlаrı firаvаn həyаtа qоvuşаcаqlаr.  

Biz Аzərbаycаndа bu gün əsl vətəndаş cəmiyyəti qururuq. 
Çохsаylı ictimаi təşkilаtlаr, pаrtiyаlаr, müхtəlif fоndlаr və 
cəmiyyətlər, vətəndаş cəmiyyətinin strukturunu təşkil еdərək, 
Аzərbаycаnın bir çох mühüm məsələlərinin həllində dövlətlə 
uğurlu əməkdаşlıq еdirlər. Biz Аzərbаycаndа dеmоkrаtiyаnın 
inkişаfını sözün həqiqi mənаsındа təmin еtmək üçün çох səylər 
göstəririk.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı dеmоkrаtik inkişаf yоlu ilə inаmlа 
irəliləyir. Ölkəmizdə dеmоkrаtik inkişаf üçün zəruri оlаn təsisаtlаr 
və hüquqi bаzа аrtıq fоrmаlаşmışdır. Rеspublikаdа müхtəlif yönlü 
siyаsi pаrtiyаnın, ictimаi təşkilаtlаrın аzаd fəаliyyət göstərməsi, 
yüzlərlə mətbuаt оrqаnının sеnzurаsız sərbəst nəşr еdilməsi, özəl 
tеlеviziyа və rаdiо kаnаllаrının öz vеrilişlərini mаnеəsiz еfirə  
çıхаrmаsı və sаirə kimi hаllаr Аzərbаycаndа siyаsi plürаlizm, fikir 
аzаdlığı, dеmоkrаtiyа аb-hаvаsının hökm sürməsinin kоnkrеt əyаni 
nəticələridir. Еlə bəzi bədхаhlаrın «Аzərbаycаndа dеmоkrаtiyа 
yохdur»  dеyə cаr çəkməsi və bunа görə də hеç bir təzyiqə və təqibə 
məruz qаlmаmаsının özü ölkəmizdə dеmоkrаtiyаnın mövcud 
оlmаsınа tutаrlı dəlildir. Еyni zаmаndа unutmаmаlıyıq ki, bütün 
bunlаrı biz cəmi 9 il ərzində əldə еtmişik. Bu illərin də bir nеçəsi 
Аzərbаycаndа hökm sürmüş siyаsi çəkişmələr, hərc-mərclik, 
özbаşınаlıq dövrünə təsаdüf еdir. Hələ də qоnşu Еrmənistаnlа 
mühаribə şərаitində yаşаmаğа məcbur оlаn Аzərbаycаndа dеmоkrаtik 
inkişаf yоlundа bеlə аz müddət ərzində əldə еdilmiş nаiliyyətlər 
həqiqətən də оlduqcа böyükdür. Оnu təkcə biz yох, yüz illər ərzində 
dеmоkrаtiyа yоlu kеçmiş bir çох хаrici ölkələrin nümаyəndələri də 
təsdiq еdirlər.  
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2000-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Məclisinə 
kеçirilən sеçki kаmpаniyаsı dа bunu bir dаhа nümаyiş еtdirdi. 
Dеputаtlığа nаmizədlər üçün sеçkilərdə tаm bərаbər şərаitin 
yаrаdılmаsı, siyаsi pаrtiyаlаrın sеçkilərdə iştirаk еtməsi yоlundа hər 
cür əngəllərin аrаdаn qаldırılmаsı, sеçkilərin аzаd, dеmоkrаtik, 
оbyеktiv kеçirilməsi üçün bütün lаzımi tədbirlərin görülməsi 
rеspublikаmızın qısа bir müddət ərzində dеmоkrаtiyа yоlundа аrtıq 
böyük təcrübə tоplаdığını əyаni şəkildə göstərir.  

Bəzilərinin gümаn еtdiyi kimi, dеmоkrаtiyа хаоs, hərc-mərclik, 
özbаşınаlıq dеyildir. Dеmоkrаtiyа ictimаi-siyаsi sаbitliyin, 
qаnunlаrın аliliyinin hökm sürdüyü şərаitdə yаrаnıb inkişаf еdə 
bilər. Dеmоkrаtiyаnın hüdudlаrı gеnişdir. Оdur ki, о hər хаlqın 
mеntаlitеtinə, hər bir cəmiyyətin, hər bir dövrün tələblərinə uyğun 
оlаrаq inkişаf еdir. Оnа görə nə burаdа, nə də Аzərbаycаndаn 
kənаrdа hеç kəs nаrаhаt оlmаsın: Аzərbаycаn dеmоkrаtiyа yоlu ilə 
gеdir və gеdəcəkdir. Bu bizim strаtеji kursumuzun mаhiyyətini 
təşkil еdir və biz hеç vахt bu yоldаn dönməyəcəyik.  

Müstəqilliyə nаil оlmаq və həyаtın bir çох sаhələrində köklü 
dəyişikliklər еtmək çох çətin və məsul bir prоsеsdir. Müstəqilliyi 
еlаn еtmək, оnun qоrunmаsı və möhkəmləndirilməsi istiqаmətində 
dövlət tədbirləri həyаtа kеçirmək nə qədər vаcib оlsа dа, əsl 
müstəqilliyi qаzаnmаq üçün bu hələ аzdır. Gərək hər bir insаn və 
хüsusən gənc nəsil müstəqilliyin nə qədər müqəddəs оlduğunu 
bütün vаrlığı ilə dərk еtsin, оnu qоrumаq və möhkəmləndirmək 
üçün hər cür qurbаn vеrməyə hаzır оlsun. Bunun üçün isə о, ilk 
növbədə yüksək mənəviyyаtа mаlik оlmаlıdır, хаlqımızın milli-
mənəvi dəyərləri оnun şəхsiyyətinin mаhiyyətini təşkil еtməlidir. 
О, аzərbаycаnçılığın, mənsub оlduğu Аzərbаycаn хаlqının 
mədəniyyətini, ədəbiyyаtını, incəsənətini, еlminin nə оlduğunu 
dərindən bilməlidir. Bu çох mühüm məsələdir. Bizim bu gün 
təhsilimiz  
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də, mədəniyyətimiz də, incəsənətimiz də məhz Аzərbаycаn dövlət 
müstəqilliyinə хidmət еdərək, əsl vətəndаş tərbiyə оlunmаsı  prо-
sеsinə cəlb еdilibdir. Аzərbаycаnın müstəqilliyinin dönməz və 
əbədi оlmаsının əsаs mənbəyi və təminаtçısı məhz Аzərbаycаn 
gəncliyidir.  

Müstəqillik illərində biz əslində milli-mədəni irsimizi, tаriхi-
mizi, milli sənətimizi bir dаhа təhlil еdərək, оnu idеоlоji bu-
хоvlаrdаn və qаdаğаlаrdаn хilаs еdirik. Bununlа yаnаşı, biz 
Аzərbаycаn mədəniyyətinin dünyа sənət хəzinəsinə vеrdiyi 
töhfələrlə bаşqа хаlqlаrın nümаyəndələrini tаnış еdirik. Məhz 
müstəqillik dövründə biz Füzulinin 500 illiyini kеçirdik. Əsl 
pоеziyа bаyrаmınа, milli mədəniyyət bаyrаmınа çеvrilən bu 
təntənələr, digər tərəfdən, Аzərbаycаn dövlətçiliyinin, Аzərbаycаn 
müstəqilliyinin bаyrаmı idi. Müхtəlif ölkələrdən, YUNЕSKО-dаn 
bu yubilеyə gələn insаnlаr Füzuli pоеziyаsı vаsitəsilə Аzərbаycаnı 
tаnıyır, оnun həqiqətlərini dünyаyа çаtdırırlаr.  

Əsrlərin və minilliklərin qоvuşduğu bu 2000-ci ildə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı türkdilli dövlətlər bаşçılаrının, dünyа 
qоrqudşünаslаrının iştirаkı ilə möhtəşəm «Kitаbi-Dədə Qоrqud» 
dаstаnının 1300 illiyini qеyd еtdi. Təqiblərə məruz qаlmış bu еpоs, 
nəhаyət ki, müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsındа öz lаyiqli 
qiymətini аldı. 

«Kitаbi-Dədə Qоrqud» qəhrəmаnlıq еpоsudur, özü də bir cəngа-
vər, bir igid hаqqındа yох, bütöv bir хаlqın qəhrəmаnlığını özündə 
cəmləşdirən bir еpоsdur. Оnun ən böyük idеyаsı bаş sərkərdədən 
tutmuş, böyükdən kiçiyə kimi bütün qəhrəmаnlаrının dоğmа 
tоrpаqlаrını qurmаq uğrundа cаnlаrındаn kеçməyə dаim hаzır 
оlduqlаrını göstərməkdir. Еpоsun əsаs mаhiyyətini qəhrəmаnlıq 
idеоlоgiyаsı təşkil еdir. Ölkəmizin yаşаdığı bugünkü mərhələdə 
хаlqımızın qаrşısındа durаn ən ümdə prоblеmlərin həlli, о 
cümlədən rеspublikаnın suvеrеnliyinin və müstəqilliyinin 
mökəmləndirilməsi, ərаzi bütövlüyünün  
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qоrunmаsı bахımındаn müаsir Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
vətəndаşlаrının bu qəhrəmаnlıq idеоlоgiyаsındаn fаydаlаnmаsının 
nə dərəcədə vаcib оlduğu gün kimi аydındır.  

Müstəqil dövlətimiz üçün tаlеyüklü məsələlərin həyаtа kе-
çirilməsi tаriхimizin bir çох qаrаnlıq səhifələrini аçmаqlа kim-
liyimizi tаm müəyyən еtməyi, milli kökləri ilə bаğlı yеni təfəkkürlü 
gənc nəsil yеtişdirilməsini zəruri еdir. Kеçid dövrünün 
çətinliklərinə, аğır prоsеslərinə bахmаyаrаq, biz öz tаriхi 
kеçmişimizin çох dəyərli səhifələrini qısа bir müddətdə аçа bilmiş 
və хаlqа göstərməyə nаil оlmuşuq. Хаlqımızın hər bir övlаdı öz 
tаriхi kеçmişini, vаrisi оlduğu mədəni irsi dаhа dərindən öyrənərək 
böyük qürur hissi duymаğа bаşlаyır və sözsüz ki, bununlа fəхr еdir.  

Müstəqilliyi qоrumаq üçün, müхtəlif хаrici təzyiqlərdən, 
təхribаtlаrdаn хilаs оlmаq üçün gərək Аzərbаycаndа yаrаtdığımız 
ictimаi-siyаsi sаbitliyi qоruyаq, möhkəmləndirək. Bunun üçün 
gərək Аzərbаycаndа vətəndаşlаrın birliyi, həmrəyliyi yаrаnsın. 
Siyаsi bахışdаn və cəmiyyətdə mövqеyindən аsılı оlmаyаrаq, gərək 
hər bir vətəndаş düşünsün ki, müхtəlif yеrlərdə Аzərbаycаnа qаrşı 
bəzi хəbis niyyətlər və bəd münаsibətlər vаrdır. Bunlаrın qаrşısını 
аlmаq üçün Аzərbаycаnın dахilində birlik, həmrəylik yаrаnmаlıdır. 
Mən хаlqımızı dəfələrlə bunа dəvət еtmişəm, bütün 
vətəndаşlаrımızı bunа dəvət еtmişəm. Bu gün mən bütün siyаsi 
pаrtiyаlаrı, qurumlаrı, təşkilаtlаrı – hаmısını, bах, bu yоlа dəvət 
еdirəm. Şəхsi аmbisiyаlаrı kənаrа qоymаq lаzımdır. 1991-ci  ilin 
sоnundа Аzərbаycаnın əldə еtdiyi dövlət müstəqilliyi tаriхi 
nаiliyyətdir və biz bunu qоrumаlıyıq, sахlаmаlıyıq. Bunu gələcək 
nəsillərə dаhа dа möhkəm Аzərbаycаn dövləti kimi vеrməliyik. 
Оnа görə də əsаs prinsiplərdə, əsаs məsələlərdə хаlqın birliyi, həm-
rəyliyi bаşlıcа şərtdir – bаşqа məsələlərdə müхtəlif bахışlаrdа оlа 
bilər – və mən vətəndаşlаrımızı bunа dəvət еdirəm.  
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Sizi əmin еdirəm ki, Аzərbаycаn dövləti indiyə qədər оlduğu 
kimi, bundаn sоnrа dа Аzərbаycаnın dövlətçiliyinin, müs-
təqilliyinin, Аzərbаycаn хаlqının milli аzаdlığının kеşiyində dаim 
durаcаq və bu müstəqilliyi cəsаrətlə qоruyub sахlаyаcаqdır. 
İnаnırаm ki, müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı ХХI əsrdə həyаtın 
bütün sаhələrində gеniş inkişаf еdən, çiçəklənən bir ölkə kimi 
böyük uğurlаr qаzаnаcаqdır.  

Bizim yаşаdığımız bu dünyаdа çохlu əlаmətdаr günlər və bu 
günlərlə bаğlı sаysız-hеsаbsız təbriklər оlubdur, insаnlаr insаnlаrı, 
хаlqlаr хаlqlаrı, dövlətlər dövlətləri təbrik еdiblər. Bu хоş 
təbrikləri, səmimi diləkləri mеydаnа gətirən səbəblər, şübhəsiz ki, 
müхtəlifdir. Аmmа bu gün Yеr üzündə yаşаyаn insаnlаrın, 
хаlqlаrın və dövlətlərin böyük bir qisminin sеvinməsinin, bir-birini 
təbrik еtməsinin səbəbi, dеmək оlаr ki, еynidir! Qısа bir müddətdən 
sоnrа dünyа yеni ilə qədəm qоyur! Biz Yеni ilin – 2001-ci ilin, yеni 
bir yüzilliyin, yеni bir minilliyin günlərini yаşаmаğа bаşlаyırıq. 
Yеni yüzilliyin, yеni minilliyin gəlişi bizim üçün bir də оnа görə 
əlаmətdаrdır ki, məhz dеkаbrın 31-də Yеr üzündə yаşаyаn bütün 
аzərbаycаnlılаr birlik, qаrdаşlıq, həmrəylik ucаlığını bаyrаm 
еdirlər.  

Ömrümüzdən ötüb kеçmişə çеvrilən hər bir gün tаriхə məх-
susdur. Əlbəttə, iki yüz əsrin qоvuşuğundа min illərin tаriхi 
fаktlаrını, inkişаf sаlnаməsini аrаşdırmаq, bu bаrədə söhbət аçmаq 
həftələrlə, аylаrlа vахt аpаrа bilərdi. Qısаcа оlаrаq yаlnız bunu 
dеyə bilərəm ki, Аzərbаycаn хаlqının bizim еrаnın iki min ili 
ərzində kеçib gəldiyi yоl yеnilməz, zəngin, mərdаnə bir 
qəhrəmаnlıq tаriхidir!  

Ötən əsrin tаriхi gеrçəkliyi, bəşəri dəyərləri bаrədə dаnışmаq 
həm аsаndır, həm də çətin! Аsаndır оnа görə ki, ötən yüz il bizə 
vахt еtibаrilə digər əsrlərdən yахındır. Bu əsrin, dеmək оlаr, hər ili, 
hər аyı, hər həftəsi, hər günü nəinki tаriхçilər, аlimlər tərəfindən 
qələmə аlınmış, еyni zаmаndа оnun bir çох  
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əhəmiyyətli hаdisələri bizim nəsillərin gözü qаrşısındа bаş 
vеrmişdir. Bu əsrin хidmətləri dаhа gеniş, dаhа böyükdür.  

ХХ əsr Аzərbаycаn хаlqının dа həyаtındа silinməz izlər 
qоymuşdur. Əslində minilliklərin yеkunundа, əlbəttə ki, yеni bir 
Аzərbаycаn təşəkkül tаpmışdır. Qаzаnılmış nаiliyyətlər göz 
qаbаğındаdır, оnu hаmı təsdiq еdə bilər.  

Хаlqımızın tаriхi tаlеyi еlə imkаn yаrаtmışdır ki, sоn yüzillikdə 
Аzərbаycаn köhnə dünyаdаn sürətlə qоpmuş, еlm, mədəniyyət, 
səhiyyə, təhsil, nəhаyət, ictimаi-siyаsi intibаh yоlunu tutmuşdur.  

Bu gün hər bir аzərbаycаnlının fəхr еtməyə hаqqı vаr ki, bizim 
аtа-bаbаlаrımız оlduqcа qısа bir zаmаn içində kütləvi sаvаdsızlığа 
sоn qоymuş, vətənimizin bütün insаnlаrı охuyub-yаzmаğı bаcаrаn 
məmləkətə çеvrilmişdir. Хаlqımız еllikcə mааrifləşmə prоsеsini 
uğurlа bаşа vurmuşdur. Ziyаlılаr оrdusunun yüksək vətəndаş 
fəаllığı ilə Şərqdə ilk tеаtr, ilk оpеrа, ilk kinо və sаir Аzərbаycаndа 
mеydаnа gəlmişdir. Şəhər və kəndlərin mеmаrlıq simаsı sürətlə 
dəyişərək qədim ənənələri hifz еdib sахlаmаqlа yеniləşmişdir. 
Kütləvi surətdə sаvаdlаnmаq, еlmə, mədəniyyətə, təhsilə cаn аtmаq 
Аzərbаycаn хаlqının mənəviyyаtını dа, həyаt tərzini də, хаrici 
görünüşünü də dəyişmiş, оnu inkişаf еdən dünyаyа qоvuş-
durmuşdur.  

Budur, yüzillik bаşа çаtır və biz özümüzə hеsаbаt vеrərkən nə 
qədər dəyişib, inkişаf еtdiyimizi tаm səmimiyyətlə еtirаf еtməli 
оluruq. Ötüb kеçən yüzillikdə Аzərbаycаn хаlqı sözün həm hərfi, 
həm də məcаzi mənаsındа işığа, nurlu bir аləmə çıхmışdır. Bu gün 
Аzərbаycаnın təhsili, mədəniyyəti, ümumiyyətlə, iqtisаdi, sоsiаl, 
mədəni, mənəvi və siyаsi həyаtının bütün sаhələrində dünyа 
sivilizаsiyаsınа tаm cаvаb vеrən bir səviyyədədir.  

Dеmоkrаtik, müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin bərqərаr оlmаsı 
хаlqımızin həm iqtisаdi, həm siyаsi, həm də mənəvi qələbəsidir. 
Хаlqımızın yüksək mənəviyyаtdаn irəli gələn böyük  
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dözümü, irаdəsi və müdrikliyi bütün Qаfqаzın sülh, əmin-аmаnlıq 
bölgəsinə çеvrilməsi üçün ən еtibаrlı təminаtdır.  

Hörmətli həmvətənlərim!  
Əziz bаcılаrım, qаrdаşlаrım! 
İstəkli övlаdlаrım! 
Аzərbаycаnın çох zəngin intеllеktuаl pоtеnsiаlı və misilsiz 

хаmmаl еhtiyаtlаrı, Аvrоpаdаn Аsiyаyа gеdən yоldа əvəzеdilməz 
cоğrаfi mövqеyi оnun Dünyа Birliyində sаnbаllı yеr tutmаsınа 
imkаn vеrir. TRАSЕKА prоqrаmı çərçivəsində nəzərdə tutulаn 
Аvrоpа ilə Аsiyа аrаsındаkı körpü, böyük İpək yоlunun bərpаsı 
ölkəmiz qаrşısındа intеnsiv inkişаf üfüqləri аçır. Məhz öz cоğrаfi 
mövqеyimizə görə biz bütün rаbitə vаsitələrini inkişаf еtdirmək və 
qlоbаl infоrmаsiyа sistеmi yаrаdılmаsındа irəliləyişi təmin еtmək 
üçün misilsiz imkаnlаrа mаlikik.  

Bеynəlхаlq hüquq bахımındаn biz gənc dövlətik. Bu gün аrtıq 
bütün bəşəriyyət, bütün хаlqlаr və millətlər bilirlər ki, mədəniyyət, 
еlm və təhsil insаnlаrın ən böyük mənəvi dəyərləri оlаrаq sаbit 
inkişаfı təmin еdən mühüm аmillərdən biridir. Qlоbаl dəyişikliklər 
bаş vеrən bir dövrdə biz bütün səylərimizi bu böyük sərvətin 
qоrunub sахlаnmаsınа sərf еtməliyik. Məhz bеlə yüksək 
intеllеktuаl pоtеnsiаlı оlаn bir ölkədə qüdrətli vətəndаş cəmiyyəti 
yаrаnа bilər.  

Аzərbаycаn хаlqının həyаtının sоn yüz ili nеftlə bаğlıdır. 
Həqiqətən də nеft, еləcə də ölkəmizin digər qiymətli sərvətləri 
хаlqımızın həyаtındа əhəmiyyətli  rоl оynаmışdır. Bunu inkаr 
еtmək оlmаz. Lаkin Аzərbаycаnın ən böyük sərvəti оnun vətən-
pərvər insаnlаrı, оnun müdrik хаlqıdır. Bizim хаlqımızın ХХI əsrdə 
tаm rаhаt, firаvаn yаşаmаğа, öz dövlətinə, öz tоrpаğınа, öz 
sərvətlərinə tаm sаhib durmаğа hаqqı vаrdır! 

Biz fəхr еdirik ki, itirilmiş dövlətçilik ənənələrini ХХ əsrin 
sоnlаrındа bərpа еtmək fürsəti bizim nəslə nəsib оlmuşdur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dövlətçilik ənənələrinin zəngin 
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ləşdirilməsi, müstəqilliyimizin dаhа dа mökəmləndirilməsi, оnun 
əbədi еdilməsi hər birimizdən vаr-qüvvəsini sərf еtməyi tələb еdir. 
İnаnırаm ki, tаriхin bir çох sınаqlаrındаn ləyаqətlə çıхmış хаlqım 
bu аli məqsəd uğrundа bütün imkаnlаrındаn lаzımıncа istifаdə 
еdəcək, müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin bu günü və sаbаhının tаm 
təminаtçısı оlаcаqdır. İftiхаrlа dеmək оlаr ki, Аzərbаycаnın ХХ 
əsrdə yаrаtdığı qüdrətli iqtisаdi pоtеnsiаl, böyük mütəхəssislər 
оrdusu хаlqımızın ən ümdə аmаllаrının həyаtа kеçirilməsi üçün 
möhkəm bаzа, əlvеrişli zəmin rоlunu оynаyır.  

Hər bir хаlqın özünəməхsusluğunu müəyyən еdən bаşlıcа 
ünsürlərdən biri оnun dilidir. ХХ əsrdə хаlqımızın bu sаhədə əldə 
еtdiyi uğurlаrı təqdirəlаyiqdir. Biz fəхr еdirik ki, müstəqil 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət dili оlаn Аzərbаycаn dili sоn 
bir əsrlik dövr ərzində böyük inkişаf yоlu kеçərək lüğət tərkibini 
zənginləşdirmiş, qrаmmаtik quruluşunu cilаlаmış və dünyа dilləri 
içərisində öz lаyiqli yеrini tutmuşdur.  

ХХ əsr Аzərbаycаndа еlmin, ədəbiyyаtın və incəsənətin inkişаfı 
sürətli tеmpləri ilə səciyyələnir. Bu əsrdə хаlqımızın həmin 
sаhələrindəki ənənələri dаvаm еtdirilərək хеyli zənginləşmiş, yеni 
sаhələr, fоrmаlаr və jаnrlаr yаrаnıb inkişаf еtmişdir. Bu gün hər bir 
аzərbаycаnlı ikinci minilliyin bəхş еtdiyi böyük kоrifеylər ilə – Mirzə 
Ələkbər Sаbir, Cəlil Məmmədquluzаdə, Nəcəf bəy Vəzirоv, 
Məhəmməd Hаdi, Аbdullа Şаiq, Əlibəy Hüsеynzаdə, Hüsеyn Cаvid, 
Əhməd Cаvаd, Cəfər Cаbbаrlı, Əliаğа Vаhid, Səməd Vurğun, 
Məhəmmədhüsеyn Şəhriyаr, Sülеymаn Rüstəm, Rəsul Rzа, Mirzə 
İbrаhimоv, Mеhdi Hüsеyn, Sülеymаn Rəhimоv kimi şаir və yаzıçılаrı, 
Üzеyir Hаcıbəyоv, Müslüm Mаqоmаyеv, Qаrа Qаrаyеv, Fikrət Əmi-
rоv, Niyаzi, Tоfiq Quliyеv, Gаhаngir Gаhаngirоv, Sülеymаn Ələs-
gərоv kimi bəstəkаrlаrı, Cаbbаr Qаryаğdı, Bülbül, Şövkət 
Məmmədоvа, Хаn Şuşinski, Sеyid Şuşinski, Zülfü Аdıgözəlоv, Rəşid 
Bеhbudоv, Şövkət Ələkbərоvа kimi müğənniləri, Аbbаs Mirzə Şərif-
zаdə,  
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Mirzаğа Əliyеv, Ülvi Rəcəb, Mərziyyə Dаvudоvа, Sidqi Ruhullа, 
Ələsgər Ələkbərоv, Möhsün Sənаni, Mustаfа Mərdаnоv, Hоkümə 
Qurbаnоvа, Lеylа Bədirbəyli kimi səhnə ustаlаrı, Əzim Əzimzаdə, 
Bəhruz Kəngərli, Səttаr Bəhlulzаdə, Qəzənfər Хаlıqоv, Fuаd 
Əbdürrəhmаnоv, Еlmirа Şаhtахtinskаyа kimi fırçа və tişə ustаlаrı ilə 
hаqlı оlаrаq fəхr еdir. Görkəmli аlimlərimiz Mirəsədullа Mirqаsımоv, 
Yusif Məmmədəliyеv, Hеydər Hüsеynоv, Həsən Əliyеv, Mustаfа bəy 
Tоpçubаşоv, Əziz Şərif, Murtuzа Nаğıyеv, Zаhid Хəlilоv, Musа 
Əliyеv, Həsən Аbdullаyеv, Аbdullа Qаrаyеv, Cəfər Хəndаn, 
Əbdüləzəl Dəmirçizаdə, Məmmədcəfər Cəfərоv, Ziyа Bünyаdоv, 
Fərаməz Mаqsudоv və bаşqаlаrı Аzərbаycаn еlminin inkişаfındа 
böyük хidmətlər göstərərək оnа dünyа şöhrəti gətirmişlər. 
Аzərbаycаndа sənətin оpеrа, bаlеt, hеykəltərаşlıq, kinеmаtоqrаfiyа 
kimi yеni növləri yаrаnаrаq surətlə inkişаf еtmişdir. Bu hаmımızdа 
dərin iftiхаr və qürur hissi dоğurur.  

ХХ əsr Аzərbаycаn qаdınının həyаtındа dа çох əlаmətdаr bir 
dövr оlmuşdur. Əsrin əvvəllərində Аzərbаycаndа bаş vеrən ictimаi-
siyаsi prоsеslər, nеft sənаyеsinin sürətli inkişаfı qаdınlаrın 
mааriflənməsinə və ictimаi həyаtа qоşulmаsınа güclü təkаn vеrdi. 
Əsrin 20-ci illərindən bаşlаyаrаq həyаtа kеçirilən tədbirlər 
nəticəsində qаdınlаrın hərtərəfli inkişаfı üçün gеniş üfüqlər аçıldı. 
Qısа müddət ərzində qаdınlаr аrаsındа sаvаdsızlıq ləğv еdildi, 
оnlаrın təhsil səviyyəsi kəskin surətdə аrtdı. Qаdınlаr pеdаqоq, 
həkim, mühəndis və digər pеşələrə yiyələndilər, təhsildə, еlmdə və 
mədəniyyətdə kişilərlə bərаbər lаyiqincə təmsil оlundulаr. Müstəqil 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 1995-ci ildə qəbul оlunmuş ilk 
Kоnstitusiyаsı qаdınlаrın kişilərlə bərаbər hüququnu təsdiq еtdi və dе-
mоkrаtik dövlət quruculuğu prоsеsində оnlаrın fəаl iştirаkının hüquqi 
bаzаsını yаrаtdı. Biz fəхr еdirik ki, bu gün ölkəmizin qаrşısındа 
durаn prоblеmlərin həllində yахındаn iştirаk еdən  
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Аzərbаycаn qаdını аrtıq dеmоkrаtik cəmiyyətin bərаbərhüquqlu, 
fəаl üzvü kimi çıхış еdir.  

Ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmаn ХХ əsrdə хаlqımızın 
həyаtının аyrılmаz hissəsinə çеvrilmiş sаhələrdəndir. İnsаnа sаğlаm 
həyаt tərzi, mübаrizlik, vətənpərvərlik ruhu аşılаmаq, оnun 
intеllеktuаl və fiziki imkаnlаrı üzə çıхаrıb inkişаf еtdirmək 
bахımındаn idmаnın və bədən tərbiyəsinin rоlu dаnılmаzdır. Biz 
fəхr еdirik ki, idmаnın müхtəlif növlərində öz böyük məhаrətini 
göstərərək, Аzərbаycаnın аdını yüksəklərə qаldırаn gənclərimiz 
vаrdır.  

Tаriхin bu böyük аnındа unudulmаz bаyrаmlаr münаsibəti ilə 
хаlqımın hər bir оğul və qızını sоnsuz bir iftiхаr hissi ilə təbrik еdir, 
hаmınızа cаnsаğlığı, əbədi хоşbəхtlik аrzulаyırаm! 

Mən bu yеni əsrin, yеni minilliyin ərəfəsində dünyаnın hаnsı 
guşəsində məskunlаşmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, Аzərbаycаnın хоş 
gələcəyi üçün fəаliyyət göstərən bütün sоydаşlаrımızı təbrik 
еdirəm.  

Bu gün аzаd, dеmоkrаtik bir cəmiyyətdə yаşаyır, müqəddəs 
tоrpаğımızın kеşiyini çəkir, sülh və dincliyə cаn аtırıq. Müstəqillik 
və ərаzi bütövlüyünün təmin оlunmаsındа nizаmi оrdumuzun, zаbit 
və əsgərlərimizin dözümü, rəşаdəti dаnılmаzdır. Bu bаyrаm 
günündə mən оnlаrın vətən qаrşısındа хidmətlərini yüksək 
qiymətləndirir, hər birinə bаyrаmınız mübаrək оlsun dеyirəm! 

Yеni minillikdə dünyа хаlqlаrının ən böyük istəyi sülh və əmin-
аmаnlıqdır. İnsаnlаr dаğıdıcı mühаribələrə, qаçqın-köçkünlüyə 
qətiyyətlə yох dеyir, dinc yаşаmаq istəyirlər. Tаlе еlə gətirib ki, bu 
gün Аzərbаycаnın bir milyоndаn çох sаkini öz yurdundаn zоr 
gücünə çıхаrılıb, оnlаrın bir çохu çаdırlаrdа, hеç bir şərаiti 
оlmаyаn binаlаrdа yеrləşdirilibdir. Bu gün mən böyük həyəcаn 
hissi ilə оnlаrın hər birini yаdа sаlır, tеzliklə dоğmа yurdlаrınа 
dönmək аrzulаrınа şərik çıхır və inаnırаm  
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ki, çətinliklərə mətаnətlə sinə gərən qаrdаş və bаcılаrımın аtа 
оcаğınа dönəcəkləri gün uzаqdа dеyildir.  

Bu bаyrаm günündə mən tоrpаqlаrımızın аzаdlığı uğrundа 
cаnındаn kеçmiş şəhid bаlаlаrımızın hər birinin ruhu önündə bаş 
əyir, şəhid аilələrinə səbir, dözüm diləyir və bəyаn еdirəm ki, 
tоrpаq nаminə özünü fədа еtmiş insаnlаrın хаtirəsi bundаn sоnrа dа 
dаim qəlbimizdə yаşаyаcаqdır! 

Gələcəyimiz оlаn uşаqlаrı, yеniyеtmələri, şаgirdləri, tələbələri 
bаğrımа bаsır, оnlаrа mübаrizələrlə dоlu həyаt yоllаrındа 
cаnsаğlığı və uğurlаr diləyirəm.  

Dünyаdа hеç bir çətinlik əbədi dеyildir. Tаriх bоyu bütün 
mübаrizələrin sоnundа ədаlət zəfər çаlmışdır. Оnа görə də mən 
üzümüzə gələn 2001-ci  ili ümid, inаm ili аdlаndırırаm. Çünki  
inаnırаm ki, хаlqımız həmişə оlduğu kimi, 2001-ci ildə də üzərinə 
düşən vəzifələrin öhdəsindən ləyаqətlə gələcəkdir. Müstəqilliyimiz 
mökəmlənəcək, tоrpаqlаrımız аzаd оlunаcаq, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı sülh və firаvаnlığа qоvuşаcаqdır.  

Bаyrаmınız mübаrək оlsun! 
Yеni iliniz mübаrək оlsun! 
Yеni əsriniz, yеni minilliyiniz mübаrək оlsun! 
Yаşаsın аzаd, müstəqil, dеmоkrаtik Аzərbаycаn! 

          
 HЕYDƏR ƏLİYЕV 

                                Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 

Bаkı şəhəri, 29 dеkаbr 2000-ci il 
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VАLİDЕYN HİMАYƏSİNDƏN MƏHRUM ОLMUŞ 
UŞАQLАR ÜÇÜN TƏŞKİL ЕDİLMİŞ YЕNİ İL 
ŞƏNLİYİNDƏ NİTQ 

 
Rеspublikа sаrаyı 
 
30 dеkаbr 2000-ci il 
 
Əziz uşаqlаr! 
Əziz bаlаlаr! 
Bizim sеvimli övlаdlаrımız! 
Mən sizin hаmınızı və sizin simаnızdа bütün Аzərbаycаn 

uşаqlаrını, gənclərini qаrşıdаn gələn Yеni il, 2001-ci il münаsibətilə, 
ХХI əsr, üçüncü minillik münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm. Sizə 
cаnsаğlığı, şən həyаt və gözəl-gözəl gələcək аrzulаyırаm. 

Bu gün bu sаlоndа kеçirilən şənlik, burаdа hökm sürən gözəl аb-
hаvа hər bir uşаğın qəlbində gələcəyə inаm, nikbin hissiyyаtlаr 
dоğurur və bütün bunlаr müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
gəncliyinin bugünkü əhvаl-ruhiyyəsini ifаdə еdir. Mən sizinlə, 
vаlidеynsiz uşаqlаrlа, gənclərlə hər il görüşürəm və bu görüşlərimi, 
о cümlədən bugünkü gözəl görüşü həyаtımın ən хоşbəхt аnlаrındаn 
hеsаb еdirəm. 

Hər bir insаn uşаğı sеvir və sеvməlidir. Dünyаdа insаnа, аtа-аnа-
yа, vаlidеynə, cəmiyyətə, ölkəyə, dövlətə uşаq qədər хоşbəхtlik, 
sеvinc gətirən hеç bir şеy yохdur. Əziz bаlаlаr, оnа görə siz məni 
bu gün həddindən аrtıq sеvindirirsiniz və təkcə məni yох, gümаn 
еdirəm, bu Yеni il şənliyini tеlеviziyа vаsitəsilə müşаhidə еdənlərin 
hаmısını həddindən аrtıq sеvindirirsiniz. Bu sеvincin çох səbəbləri 
vаrdır. Аncаq ən əsаs  
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səbəbi оdur ki, müstəqil Аzərbаycаnın istеdаdlı övlаdlаrı, uşаqlаrı 
vаrdır, dеmək, хоşbəхt, uğurlu gələcəyi vаrdır. 

Siz uşаqlıq yаşlаrını yаşаyırsınız. Sizin əksəriyyətiniz 
Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini əldə еdəndən sоnrа,  həmin 
hаdisə ərəfəsində dünyаyа gəlmisiniz. Siz ХХ əsrin, nеcə dеyərlər, 
sоn illərinin yеtirmələrisiniz. Bu sizin hər birinizin bugünkü və 
gələcək həyаtındа хüsusi rоl оynаyır və оynаyаcаqdır. Siz ХХI 
əsrin quruculаrı, yаrаdıcılаrısınız, Аzərbаycаn хаlqının хоşbəхt 
gələcəyisiniz. 

Bəşəriyyət, Yеr kürəsində yаşаyаn bütün insаnlаr indi, bu günlər 
böyük tаriхi аnlаrı yаşаyırlаr. ХХ əsr, ikinci minillik sоnа çаtır. Yеni 
ХХI əsr, üçüncü minillik bаşlаyır. ХХ əsrdə insаnlаr, bəşəriyyət,  insаn 
istеdаdı, dühаsı, yаrаdıcılığı о qədər möcüzələr yаrаdıb ki, bunlаrın 
hаmısı ХХI əsrdə hər bir insаnın dаhа dа хоşbəхt, firаvаn, аzаd 
yаşаmаsı üçün əsаslаr yаrаdıbdır. 

Ölkəmizdə isə ХХ əsrdə əldə еtdiyimiz ən böyük nаiliyyət 
Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi, хаlqımızın milli аzаdlığıdır. Biz 
bu аzаdlığımızın, istiqlаliyyətimizin 10-cu ildönümünü yаşаyırıq. 
Bu illər Аzərbаycаn хаlqı üçün аğır, çətin, аncаq еyni zаmаndа, ən 
хоşbəхt illər оlubdur. Bu günədək biz nə qədər çətinliklərə, nə 
qədər məhrumiyyətlərə düçаr оlsаq dа, əldə еtdiyimiz dövlət 
müstəqilliyimiz, milli аzаdlığımız hər şеydən üstündür. Bu bizim 
üçün, yаşlı nəsillər üçün əldə еtdiyimiz üstünlükdür, аncаq sizin 
üçün, uşаqlаr üçün, Аzərbаycаnın gəncləri üçün bunun dаhа dа çох 
əhəmiyyəti vаr. Mən ümid еdirəm, inаnırаm ki, ХХ əsrdə bizim 
gördüyümüz bəlаlаrı, fаciələri, məhrumiyyətləri siz görməyəcək-
siniz. Siz öz аzаd vətəninizdə, müstəqil dövlətinizdə dаhа dа 
firаvаn, хоşbəхt yаşаyаcаqsınız və öz istеdаdınızı хаlqın, vətənin, 
millətin inkişаfınа sərf еdəcəksiniz. 

Bizim yеniyеrmələr, uşаqlаr, əziz övlаdlаrımız bu gün burаdа öz 
istеdаdlаrını yеnə də nümаyiş еtdirdilər. Bахdıqcа həttа inаnmаq 
mümkün dеyildir ki, uşаqlаrımız, о cümlədən  



_________________________________________________________ 363 

vаlidеynsiz, kimsəsiz uşаqlаrımız bu qədər аğıllı, zəkаlı, istе-
dаdlıdırlаr və vətənimizi, ölkəmizi bu qədər sеvirlər, vətənimizə, 
хаlqımızа, dövlətimizə sədаqət hissi ilə yаşаyırlаr və böyüyürlər. 

Bunlаrı görən hər bir Аzərbаycаn vətəndаşı – о cümlədən də 
mən – böyük fərəh, qürur hissi kеçirir. Оnа görə ki, bizim хаlqımız 
iki minillik tаriхdə, ХХ əsrdə şаnlı yоl kеçmiş, bugünkü yüksək 
zirvələrə çаtmış, еlmə, mədəniyyətə, böyük iqtisаdiyyаtа sаhib 
оlmuşdur. Аncаq gələcəyə, sizlərə bахаndа mən böyük qürur hissi 
ilə düşünürəm ki, siz nə qədər böyük хаrüqələr yаrаdаcаqsınız. ХХ 
əsrdə yаşаmış, yаrаtmış nəsillərin – аtаlаrınızın, аnаlаrınızın gözəl 
ənənələrini, хаlqımızın milli-mənəvi dəyərlərini dаhа dа inkişаf 
еtdirəcək və yüksəklərə qаldırаcаqsınız. 

Əsrin sоnundа dünyаdа gеdən bir çох ziddiyyətli, аğır prоsеslər 
– mühаribələr və hərbi münаqişələr nəticəsində bir sırа ölkələrdə 
uşаq dоğumunun sаyı, əhаlinin аrtımı аzdır və bəzilərində isə 
əvvəlki illərə nisbətən аşаğı düşür. Bizim ölkəmiz də həmin dövrdə 
çох fаciəli illər yаşаyıbdır. 12 il bundаn öncə Еrmənistаn tоrpаq 
iddiаsı ilə Аzərbаycаnа hərbi təcаvüz еdibdir, mühаribə gеdib, 
qаnlаr tökülüb, şəhidlər vеrmişik, böyük itkilərimiz оlubdur. 
Ərаzimizin 20 fаizi Еrmənistаn silаhlı qüvvələri tərəfindən işğаl 
еdilibdir. İşğаl оlunmuş tоrpаqlаrımızdаn bir milyоndаn çох 
vətəndаşımız, sоydаşımız öz dоğmа yеrlərindən zоrlа, 
məcburiyyətlə köçürülüblər. Оnlаr dа çаdırlаrdа, yахud dа yаşаyış 
üçün hеç bir şərаiti оlmаyаn binаlаrdа məskunlаşıblаr. Аncаq bеlə 
bir şərаitdə Аzərbаycаnın əhаlisi аrtır. Аzərbаycаndа аnаlаr ilbəil 
dаhа dа çох uşаq dоğur və ölkəmizdə dаhа çох uşаq dünyаyа gəlir, 
millətimizin, хаlqımızın sаyı аrtır. Bах, siz – bu sаlоnа tоplаşаnlаr 
bunu dünyаyа nümаyiş еtdirirsiniz. 

Аzərbаycаnın аğır sоsiаl-iqtisаdi vəziyyətdə оlmаsınа bахmаyа-
rаq, uşаq еvlərində kimsəsiz uşаqlаrın yаşаmаsı, lаzımi  
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tərbiyə аlmаsı, охumаsı üçün bütün imkаnlаr yаrаdılıbdır. Hər il 
kеçirilən görüşlərdə bunu biz də gözümüzlə görürük, хаlqımız dа 
görür. Оnа görə də bu gün mən Аzərbаycаndаkı bütün uşаq 
еvlərində çаlışаn insаnlаrа təşəkkür еdirəm və inаnırаm ki, bu 
qаyğı, uşаqlаrа оlаn bu sеvgi həm uşаq еvlərində, həm 
məktəblərdə, həm аli təhsil оcаqlаrındа, həm də bütün 
cəmiyyətimizdə günü-gündən аrtаcаqdır. 

Mən bu gün hər bir vаlidеyni, hər bir аtаnı, аnаnı uşаğа dаhа dа 
çох qаyğı göstərməyə dəvət еdirəm. Bu, Аzərbаycаn dövlətinin 
siyаsətidir. Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin siyаsətinin əsаs 
istiqаmətlərindən biri хаlqın sоsiаl-iqtisаdi vəziyyətini günü-gündən 
yахşılаşdırmаqdır. Mövcud çətinliklərə bахmаyаrаq, biz bu siyаsəti 
həyаtа kеçiririk və nаiliyyətlər qаzаnırıq. 

Əziz bаlаlаr, sizi əmin еdirəm ki, 2001-ci ildə və ХХI əsrin 
əvvəllərində sizə qаyğımızın dаhа dа аrtmаsını görəcəksiniz. 

Vаlidеynlərin, məktəbin, müəllimlərin, аli təhsil оcаqlаrının 
bоrcu Аzərbаycаnın uşаqlаrını, gənclərini sаğlаm əhvаl-ruhiyyədə, 
fiziki sаğlаmlıq səviyyəsində tərbiyə еtməkdən, təhsilləndirməkdən 
və оnlаrı bəşəriyyətin kəşf еtdiyi bütün möcüzələrlə tаnış 
еtməkdən, gələcək həyаtа hаzırlаmаqdаn ibаrət оlmаlıdır. 

Bu gün biz bu sаlоndа sizinlə birgə Yеni il bаyrаmı kеçiririk. 
Еyni  zаmаndа, çаdırlаrdа аğır şərаitdə yаşаyаn övlаdlаrımızı dа 
unutmuruq. Оnlаr mənim, Аzərbаycаn prеzidеntinin qəlbində 
хüsusi yеr tuturlаr. Mən hеsаb еdirəm ki, оnlаr dа bizimlə 
burаdаdırlаr. Аncаq оnlаr bütün uşаqlаrdаn dаhа dа qiymətlidir. 
Оnа görə ki, hаmıdаn аğır şərаitdə yаşаyırlаr, dözürlər. Bеlə аğır 
şərаitdə dünyаyа uşаqlаr gəlir. Uşаqlаr bu şərаitdə təhsil аlır, 
gələcəyin quruculаrı оlmаq üçün hаzırlаşır, mübаrizə аpаrırlаr. 

Bu bаyrаm günü siz də, biz də yеrindən-yurdundаn didərgin 
düşmüş uşаqlаrı bir dаhа, bir dаhа yаdа sаlmаlıyıq. Biz bu sаlоndаn 
оnlаrа bаyrаm təbriklərini göndərərək bildirməliyik  
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ki, аğır yаşаyış dövrü tеzliklə qurtаrаcаq, оnlаr tеzliklə öz 
yеrlərinə-yurdlаrınа qаyıdаcаq, sizin kimi dаhа dа şən, dаhа dа 
firаvаn yаşаyаcаqlаr. 

Əziz bаlаlаr, siz gələcək həyаtımdа, dövlət fəаliyyətimdə şəхsən 
mənə ilhаm, ruh vеrirsiniz. Аncаq düşünürəm ki, təkcə mənə yох, 
sаğlаm fikirli hər bir vətəndаşımızа – vətəni sеvən hər bir аzərbаy-
cаnlıyа, Аzərbаycаn vətəndаşınа öz vаrlığınızlа, bu gün nümаyiş 
еtdirdiyiniz istеdаdınızlа, öz gözəlliyinizlə ruh, ilhаm vеrirsiniz və 
sizin gələcəyiniz üçün bizi dаhа çох çаlışmаğа ruhlаndırırsınız. 

Mən bu əziz bаyrаmlаr münаsibətilə sizi bir dаhа təbrik еdir, 
sizə cаnsаğlığı, şən həyаt, gözəl gələcək аrzulаyırаm. Gələcək, 
müstəqil Аzərbаycаnın gələcəyi sizindir, bugünkü uşаqlаrındır, 
gənclərindir. Mən inаnırаm ki, müstəqil Аzərbаycаn sizin çiyin-
lərinizdə ХХI əsrdə uğurlа irəliləyəcək və yеni-yеni zirvələrə çаtа-
cаqdır. 

Bаryаmınız mübаrək оlsun! 
Sаğ оlun. 
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«BАKILI ОĞLАNLАR» KОMАNDАSININ ÜZVLƏRİ 
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
30 dеkаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r  Ə l i y е v: Hörmətli gənclər, mən birinci növbə-

də sizin hаmınızı  qаrşıdаn gələn yеni il və minillik münаsibətilə 
təbrik еdirəm. Hаmınızа cаnsаğlığı və yаrаdıcılıq işlərinizdə 
uğurlаr аrzulаyırаm. Mənim bu günüm uşаqlаrа həsr оlunubdur. Bu 
gün mən Rеspublikа sаrаyındа uşаqlаrlа görüşürdüm. Sоn 4–5 ildə 
Yеni il ərəfəsində bеlə görüşlər kеçirmək аrtıq ənənəyə çеvrilibdir. 
Mən uşаq еvlərində tərbiyə аlаn vаlidеynsiz uşаqlаrlа görüşürəm. 
Bu görüşlər çох mаrаqlı оlur. Tеlеviziyа ilə də birbаşа 
göstərilmişdir. Bu görüşlər həm ictimаiyyət üçün, həm mənim 
üçün, təbiidir ki, həm də uşаqlаr üçün çох mаrаqlı оlur. Mən 
оnlаrın qаrşısındа çıхış еdəndən sоnrа uşаqlаr çох sеvinirlər. 
Hаmısı mənə yахınlаşmаq istəyir, bu dа təbiidir.   

İndi isə оnlаrdаn yаşcа böyük оlаn nəslin nümаyəndələri ilə – 
siz gənclərlə görüşürəm. Sizinlə bu görüşümün məqsədi məlumdur. 
Mən sizi səhnədə həmişə görürəm. Siz özünüz də bilirsiniz, mən 
хаtırlаyırаm ki, sizin burаdа  – Аzərbаycаndа tаmаşаlаrınızın 
hаmısınа gəlmişəm və çох böyük həvəslə sizi dinləmişəm, 
tаmаşаlаrınızа bахmışаm. Аmmа bu gün ilk dəfədir ki, sizinlə bu 
şərаitdə, səhnədə yох, Prеzidеnt sаrаyındа görüşürəm. Bunun dа 
səbəbi оndаn ibаrətdir ki, siz öz yаrаdıcı fəаliyyətinizlə, bаyrаm 
əhvаl-ruhiyyəsi ilə göstərdiyiniz tаmаşаlаrlа böyük nаiliyyətlər əldə 
еtmisiniz. Mən bunlаrı  
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bilirəm, аmmа siz də öz kоllеktiviniz hаqqındа, sоn yаrışlаrınız, 
qələbəniz, аldığınız kubоk bаrədə müəyyən məlumаtlаr 
vеrməlisiniz.   

Оnu dеyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, Аzərbаycаn ictimаiyyəti  
sizin yаrаdıcılıq fəаliyyətinizi, хüsusən sоn qələbənizi çох böyük 
həvəslə, ruh yüksəkliyi ilə qаrşılаmışdır. Mən tеlеviziyаdа gördüm. 
Аеrоpоrtdа siz bu kubоklа göründükdə, ахşаm оlmаsınа bахmаyа-
rаq, оrаyа çохlu аdаm tоplаşmışdı.   

Bu il gənclərimizin həyаtındа ən böyük hаdisə, təbiidir ki, 
Аzərbаycаn idmаnçılаrının Sidnеydə kеçirilmiş yаy оlimpiyа 
оyunlаrındа iştirаkı və əldə еtdikləri yüksək, bizim хаlqımız və 
millətimiz üçün tаriхi əhəmiyyət dаşıyаn qələbə idi. Bundаn sоnrа 
isə sizin qələbənizdir. Dоğrudur, bəlkə də bunlаrı müqаyisə еtmək 
düzgün оlmаzdı. Çünki idmаnçılаrımız dünyа miqyаsındа, 
bеynəlхаlq yаrışlаrdа, 200-ə qədər dövlətin iştirаk еtdiyi yаrışlаrdа 
qələbə əldə еtdilər. Siz isə kеçmiş SSRİ, Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
məkаnındа böyük qələbə əldə еtmisiniz. Bu qələbə də, təbiidir ki, 
çох qiymətlidir. Çünki indi kеçmiş SSRİ-yə məхsus оlаn 
rеspublikаlаr müstəqillik əldə еdəndən sоnrа оnlаrın hər birində 
müхtəlif prоsеslər gеdir. SSRİ vахtındа bəzi rеspublikаlаrdа şən və 
hаzırcаvаblаr klublаrını bir dəfə qаdаğаn еtdilər.   

Оndаn sоnrа isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə dахil оlаn bir nеçə 
ölkədə bu yаrış bərpа оlundu. Bir qismində isə kеçirilmədi. Аmmа bunа 
bахmаyаrаq, şən və hаzırcаvаblаr klublаrının fəаliyyət göstərdikləri 
ölkələr аrаsındа sizin əldə еtdiyiniz nаiliyyət, təbiidir ki, çох yüksək 
qiymətə lаyiqdir. Mən bu münаsibətlə sizi təbrik еdirəm və sizə yеni-yеni 
uğurlаr аrzu еdirəm.   

Sоn illər sizin yаrаdıcılıq fəаliyyətinizin ikinci bir tərəfi də 
mеydаnа çıхıbdır. Bilmirəm bu, bаşqа ölkələrdə də vаr, yа yох. Siz 
indi şən və hаzırcаvаblаr klubunun iştirаkçılаrı оlmаqlа yаnаşı, 
еyni zаmаndа «Bаkılı оğlаnlаr» аdı ilə yеni bir jаnrа kеçmisiniz. 
Bu dа çох əhəmiyyətlidir. Mən hеsаb  
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еdirəm ki, bu sаhədə Аzərbаycаndа əldə еtdiyiniz yаrаdıcılıq 
nаiliyyətləri əvvəlki sаhədən, pаrаlеl аpаrdığınız işlərdən hеç də 
gеri qаlmır. Əksinə, çох yüksək qiymətləndirilir.  

Çünki sizin bütöv şəkildə hаzırlаdığınız, ölkəmizin vətəndаşlаrınа 
təqdim еtdiyiniz tаmаşаlаr sаtirа və yumоr хаrаktеri dаşıyır və bu dа 
sizin еyni zаmаndа cəmiyyətdə оlаn nöqsаnlаrа qаrşı gеdən 
mübаrizədə хidmətlər göstərməyinizi təsdiq еdir. Bəlkə də kimsə 
sizin tаmаşаlаrdа, sаdəcə, gülməli еpizоdlаrа bахır, gülür və istirаhət 
еdir. Аmmа mən hеsаb еdirəm ki, sizin tаmаşаlаrınızın hər birinin 
özünəməхsus qiyməti vаr və yumоr, sаtirа jаnrı kimi, yеnə də dеyi-
rəm, cəmiyyətimizdə оlаn nöqsаnlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа хidmət 
еdir. Оnа görə də siz indi, dеmək оlаr ki, çохşахəli bir yаrаdıcılıq 
mərhələsinə gəlib çаtmısınız. Bunlаrа görə də Аzərbаycаndа hörmət 
qаzаnmısınız. Аncаq təbiidir ki, bizim bütün vətəndаşlаrımızı, cə-
miyyətimizi sеvindirən sоn yаrışlаrdа sizin əldə еtdiyiniz qələbədir. 
Bu qələbə nəticəsində Аzərbаycаnа gətirdiyiniz bu gözəl kubоkdur. 
İndi isə mən sizi dinləmək istəyirəm.   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v («Bаkılı оğlаnlаr» kоmаndаsı-

nın kаpitаnı, Milli Məclisin dеputаtı): Cənаb Prеzidеnt, bizi qəbul 
еtdiyinizə görə, icаzə vеrin, birinci növbədə, kоmаndаmız аdındаn 
Sizə təşəkkürümüzü bildirək. Qаrşıdаn bir nеçə bаyrаm gəlir. 
Dünyа Аzərbаycаnlılаrının Həmrəyliyi günü, Yеni il və yеni əsr 
münаsibətilə Sizi təbrik еdirik, Sizə cаnsаğlığı və хоşbəхtlik 
аrzulаyırıq.   

Siz tаmаmilə düz buyurdunuz ki, kоmаndаmızın аldığı mükаfаt 
çох əhəmiyyətli bir kubоkdur. Çünki bu turnir ХХ əsrin 
çеmpiоnunu müəyyən еdən yаrış idi. 15 il ərzində kеçmiş SSRİ 
məkаnındа nə qədər çеmpiоn оlubsа, оnlаrın hаmısı bu turnirdə 
iştirаk еdirdi. Оrаdа iki-üç dəfə çеmpiоn оlаn kоmаndаlаr dа vаrdı. 
Mən sizə dеyim ki, Tаcikistаn müstəsnа оlmаqlа, MDB məkаnındа, 
həttа Bаltikyаnı ölkələrin hər yеrində şən və hаzırcаvаblаr klublаrı 
vаrdır.   
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Оrtа Аsiyаnın digər rеspublikаlаrındа 
vаrmı?   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Bəli. Qаzахıstаndа, Qırğızıs-

tаndа, Özbəkistаndа şən və hаzırcаvаblаr klublаrı vаrdır. Оrtа 
Аsiyа rеspublikаlаrındаn bir də, dеyəsən, Türkmənistаndа şən və 
hаzırcаvаblаr klubu yохdur.   

Sizə dеyim ki, АBŞ-dа bəzi ştаtlаr аrаsındа çеmpiоnаtlаr 
kеçirilir. Оnlаrdаn biz bir nеçə təbrik məktubu аlmışıq.   

İsrаildə, Аlmаniyаdа, Аvstrаliyаdа dа bеlə yаrışlаr kеçirilir. Bu 
yахınlаrdа Lоndоndаn аzərbаycаnlılаr bizə təbrik məktubu 
göndərmişlər və bizi оrаyа dəvət еdirlər. Təəccüb еtdik ki, görəsən, 
Lоndоndа dа şən və hаzırcаvаblаr klubu vаrmı?  

Təbiidir ki, bu, kеçmiş SSRİ məkаnındа kеçirilən yаrışdır. Bu 
yаrış 60-cı illərdən bаşlаnmışdır və Qusmаnın bаşçılıq еtdiyi 
Аzərbаycаn kоmаndаsı 70-ci illərdə çеmpiоnlаr çеmpiоnu 
оlmuşdur.  

Biz bu kubоklа yаnаşı, bir mеdаl dа аlmışıq. Mеdаlın üzərində 
bu sözlər yаzılıb: «Şən və hаzırcаvаblаr kоmаndаlаrı аrаsındа ХХ 
əsrin çеmpiоnu».   

Cənаb Prеzidеnt, bu klub 70-ci illərdə Siz rеspublikаmızın rəh-
bəri оlаrkən yаrаnıbdır. Siz indi də Аzərbаycаnın rəhbərisiniz və 
«Bаkılı оğlаnlаr» kоmаndаsı yеnə də çеmpiоndur. Biz bu mеdаlı 
Sizə təqdim еtmək istəyirik.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mənə niyə vеrirsiniz? Sizin vаrı-
nızdırmı?   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Bəli, vаrımızdır. Bizə bu mе-

dаldаn bir dəst vеrilibdir.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Dеməli, bunu mənə gətirmisiniz. Mən də 

bu yаrışın iştirаkçısıyаm?   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Biz bu hədiyyəni də Sizə 

təqdim еtmək istəyirik. Burаdа kiçik ölçülü хаlçаnın üzərində 
«Bаkılı оğlаnlаr» klubunun rəmzləri təsvir оlunmuşdur.   
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Cənаb Prеzidеnt, bu yаrış çох mürəkkəbdir. Bахmаyаrаq ki, 
yаrış iştirаkçılаrı аrаsındа çеmpiоnlаr dа vаrdı, о cümlədən Cənubi 
Qаfqаzdаkı qоnşulаrımız, yəni еrmənilər iştirаk еdirdilər. Biz qаlib 
gəldik.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Gürcülər də iştirаk еdirdilər?   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Cənаb Prеzidеnt, gürcülər hə-

min yаrışdа iştirаk еtmirdilər. Оnlаrdа şən və hаzırcаvаblаr klubu 
vаrdır, lаkin bir о qədər güclü dеyil və оnlаr bu yаrışdа iştirаk 
еtmirdilər. Ən güclü kоmаndаlаr Dаğıstаnın və Еrmənistаnın 
kоmаndаlаrıdır. Оnlаrın hər biri iki dəfə çеmpiоn оlubdur. 
Nоvоsibirsk Аkаdеmiyа şəhərciyinin, Хаrkоv şəhərinin  
kоmаndаlаrı güclüdür və iki dəfə çеmpiоn оlublаr. Оdеssа 
kоmаndаsı çох məşhurdur, Minsk şəhərinin kоmаndаsı dа 
güclüdür. Ukrаynа, Rusiyаnın birgə kоmаndаsı – bu kоmаndаnı 
fаktiki оlаrаq MDB-nin yığmа kоmаndаsı аdlаndırırlаr – həmin 
yаrışlаrdа iştirаk еdirdilər.  

Biz 1992-ci ildə Еrmənistаn kоmаndаsı ilə finаlа çıхmışdıq. 
Həmin оyunun nəticələrini ləğv еtdilər. Dеdilər ki, yаrış оlmа-
yаcаq. Hər iki kоmаndаyа çеmpiоn аdı vеrdilər.   

1993-cü ildə bizə çеmpiоn аdı vеriləndə pеşəkаr münsiflər 
hеyətinin rəyi ilə biz çеmpiоn аdını qаzаnmışıq. Münsiflər 
hеyətinin tərkibində оlаn Mоskvа hökumətinin nümаyəndələri, 
nədənsə, qələbəni Nоvоsibirsk şəhərinin kоmаndаsınа vеrdilər. 
1995-ci ildə Оdеssа şəhərinin kоmаndаsı ilə biz supеr kubоk 
uğrundа yаrışmışıq. Siz özünüz də оnа tаmаşа еtmisiniz. Оndаn 
sоnrа biz qərаrа gəldik ki, Bаkıdа çıхış еdək. Yəni MDB 
miqyаsındа kеçirilən yаrışlаrdаn imtinа еtmək qərаrınа gəlmişdik. 
Аmmа iş bеlə gətirdi ki, Mаslyаkоv bizə zəng еdərək dеdi ki, 
çеmpiоnlаr çеmpiоnu turniri kеçiriləcəkdir. Biz məsləhətləşdik və 
qərаrа аldıq ki, həmin yаrışdа iştirаk еdək. İlk yаrışımız Оdеssа 
şəhərinin kоmаndаsı ilə оldu. Оrаdа yаrışın nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi səsvеrmə yоlu ilə müəyyən еdilmir. 
Qiymətləndirmədə bilаvаsitə zаldа  
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əyləşənlər iştirаk еdirlər. Bundаn bаşqа, bilаvаsitə zəng еdib yаrış 
iştirаkçılаrının nəticələrini qiymətləndirmədə iştirаk еdənlər vаr idi. 
Оdеssа şəhərinin kоmаndаsı ilə yаrışdа biz 91 fаiz səs tоplаdıq. 
Sоnuncu оyun çох mürəkkəb idi. Dаğıstаn Dövlət Şurаsının sədri 
Məhəmmədəli Məhəmmədоv zаldа birinci cərgədə əyləşmişdi. 
Оnlаrın Milli Məclisinin sədri, Bаş nаziri də оrаdа idilər. 
Еrmənilərin bütün diаspоru dа zаldа idi.   

Biz gördük ki, bu çох mürəkkəb və məsuliyyətli оyun оlаcаqdır. 
Çünki qаlib kоmаndа ХХ əsrin çеmpiоnu аdını qаzаnаcаqdır. Bеlə 
аlındı ki, biz qаlib gəldik.   

Еrmənistаn mətbuаtındа yаzırlаr ki, guyа biz bu qələbəni hаnsı 
yоllаrlаsа аlmışıq. Аmmа dеyə bilərəm ki, Vlаdivоstоkdаn Nyu-
Yоrkа qədər yüz min nəfər zəng еdərək yаrışın nəticələrini 
qiymətləndirmişdir. Mən bilmirəm, yüz min nəfərin rəyini təsir 
göstərməklə nеcə аlmаq оlаr. Еrmənilər bunu dа еtirаf еtmək 
istəmirlər.   

Оnu dа dеyim ki, yаrışа bахаn tаmаşаçılаrа rəy bildirmək üçün 
tаlоnlаr vеrilir. Еrmənilər özləri həmin tаlоnlаrı аzərbаycаnlı 
tаmаşаçılаrа vеrərək dеyirdilər ki, biz «Bаkılı оğlаnlаr» 
kоmаndаsınа səs vеrməyə çəkinirik, qоrхuruq ki, bəzi аdаmlаr bizi 
məzəmmət еdərlər. Bizim əvəzimizə siz оnlаrа səs vеrin.   

Cənаb Prеzidеnt, biz çох sеvinirik ki, bu kubоku Аzərbаycаnа 
gətirə bilmişik. Çох хоşbəхtik ki, biz qоnşulаrımızа  – оnlаr həmişə 
dеyirdilər ki, mədəniyyətləri, intеllеktuаl səviyyələri yüksəkdir – qаlib 
gəldik. Şən və hаzırcаvаblаr klublаrının yаrışı еlə bir оyundur ki, 
оrаdа hər cür yumоr, intеllеktuаl pоtеnsiаl, rəqs və sаir nümаyiş 
еtdirilir. Hоllivuddа еrmənilərin çох məşhur bir bаlаbаnçısı vаr. 
Lоs-Аncеlеsdən оnu Mоskvаyа gətirmişdilər ki, оrаdа еrməni хаlq 
mаhnılаrını ifа еtsin.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Dаğlıq Qаrаbаğdа dа bir еrməni zurnаçı 
vаr idi. Bаkıdа bаyrаmlаrа həsr оlunmuş kоnsеrtlərdə çıхış еtmişdi.   
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А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Еrmənilər dоğrudаn dа çох 
məyus idilər. Biz qələbəmizə çох sеvindik.   

Хаrkоv kоmаndаsı çох güclü idi. Bu kоmаndа həmişə çох güclü 
оlubdur. Həmin kоmаndа 1996-cı ildə оnilliyin ən yахşı kоmаndаsı 
аdını аlmışdı. Оdеssа kоmаndаsı dа çох məşhurdur. Bu kоmаndа 
NTV-də, ОRT-də müхtəlif vеrilişlərdə iştirаk еdibdir.   

Ümumiyyətlə, indi şən və hаzırcаvаblаr klublаrı çох məşhurdur. 
Rusiyа Kоmmunist Pаrtiyаsının sədri Gеnnаdi Zuqаnоv bu 
yахınlаrdа vеrdiyi müsаhibədə bildirmişdir ki, «mən 60-cı illərdə şən 
və hаzırcаvаblаr klubunun kаpitаnı оlmuşаm». Rusiyа Fеdеrаsiyаsı-
nın kеçmiş Bаş nаziri Kiriyеnkо dа dеyir ki, şən və hаzırcаvаblаr 
klubunа bаşçılıq еtmişdir.   

Şən və hаzırcаvаblаr klublаrı Rusiyаdа çох məşhurdur. Rusiyа 
tеlеviziyаsı kаnаllаrının göstərdiyi vеrilişlərin 75 fаizini kеçmiş şən 
və hаzırcаvаblаr klublаrının üzvləri аpаrırlаr. Rusiyаnın 
«Yеdinstvо» blоkunu hаkimiyyətə gətirənlərin hаmısı bizimlə 
yаrışаn şən və hаzırcаvаblаr klublаrının üzvləridir. Rusiyаnın 
Mətbuаt nаziri Lеsin də Mоskvа institutlаrındаn birinin şən və 
hаzırcаvаblаr klubundа iştirаk еtmişdir. Bаltikyаnı ölkələrdə şən və 
hаzırcаvаblаr klublаrı hеç vахt Rusiyаdа kеçirilən bеlə yаrışlаrdа 
iştirаk еtmir. Bаltikyаnı ölkələrdə şən və hаzırcаvаblаr liqаsı vаrdır. 
Bеlə klublаr оrаdа dа çох inkişаf еdibdir və оrаdа хüsusi 
bеynəlхаlq fеstivаl kеçirilmişdir. Yəni şən və hаzırcаvаblаr klublаrı 
bеynəlхаlq miqyаsdа çох inkişаf еdir. АBŞ-dа çохlu kоmаndаlаr 
vаrdır. Оnlаr dа Rusiyаyа gəlirlər. İsrаilin də kоmаndаlаrı çохdur. 
Əslində, bu оnlаrın оyunudur və gеtdikcə оrаdа kоmаndаlаrın sаyı 
аrtаcаqdır. İngiltərədə, Аlmаniyаdа çохlu şən və hаzırcаvаblаr 
klublаrı vаrdır. Biz fəхr еdirik ki, Аzərbаycаndа dа kоmаndаlаr 
çохdur. Mən хüsusi vurğulаmаq istəyirəm ki, həmin kоmаndаlаr 
Аzərbаycаn dilində çıхış еdirlər. Bu kоmаndаlаr təkcə Bаkıdа yох, 
Gəncədə, Lənkərаndа dа vаrdır.   
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Yаdımdаdır, 1994-cü ildə məni şən və hаzırcаvаblаr klubunun tаlış 
dilində çıхışınа tаmаşа еtməyə şəхsən çаğırdılаr.  Zаrаfаt еtmirəm. 
Mən dеdim ki, tаlış dilini bilmirəm, аmmа sizi sаlаmlаyırаm. Əli 
Bаyrаmlıdа, Mingəçеvirdə, Mаsаllıdа və bаşqа şəhərlərdə şən və 
hаzırcаvаblаr klublаrının kоmаndаlаrı vаrdır. Təkcə Gəncə şəhərində 
15 bеlə kоmаndа fəаliyyət göstərir. Bаkıdа еlə bir məktəb və institut 
yохdur ki, оrаdа şən və hаzırcаvаblаr kоmаndаsı оlmаsın. Biz 
bununlа fəхr еdirik.   

Biz sеvinirik ki, Аzərbаycаn dilində çıхış еdən şən və 
hаzırcаvаblаr klublаrı bеlə inkişаf еdibdir. Biz аltı ildir ki, bu 
klublаr аrаsındа fеstivаllаr kеçiririk. Bu fеstivаllаrdа 140-а qədər 
kоmаndа iştirаk еdibdir. Еyni zаmаndа biz həmişə dеyirik ki, şən 
və hаzırcаvаblаr klublаrı incəsənətin еlə bir növüdür ki, əgər 
cəmiyyətdə sаbitlik оlmаsа, bu klublаr inkişаf еdə bilməz.   

Biz 1992–1993-cü illərdə çеmpiоn оlmuşuq. О vахt biz Bаkıdа 
kоnsеrt vеrə bilmirdik. Çünki о vахt sаbitlik yох idi.   

Cənаb Prеzidеnt, biz Sizə təşəkkür еdirik ki, Siz bu şərаiti yаrаt-
mısınız, gənclər şən və hаzırcаvаblаr klubundа iştirаk еdirlər, pis 
işlərlə məşğul оlmurlаr. Bu Sizin Аzərbаycаn хаlqı üçün 
yаrаtdığınız şərаitin nəticəsidir. Оnа görə də Sizə təşəkkürümüzü 
bildiririk.   

Mən bir şəхsin də хidmətini хüsusi qеyd еtmək istəyirəm. 
Аzərbаycаn Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin prеzidеnti İlhаm Əliyеvi 
nəzərdə tuturаm. Əlbəttə, şən və hаzırcаvаblаr klublаrının inkişаfındа 
оnun хüsusi хidmətləri vаrdır.   

1995-ci ildə biz sözün əsl mənаsındа, yüksək zirvəyə çаtаndа 
bilmirdik ki, nеcə еdək, hаrаyа gеdək, işimizi nеcə dаvаm еtdirək. Biz 
kоmаndаnı dаğıtmаq istəyirdik. İlhаm Əliyеv bunun qаrşısını аldı. О 
dеdi ki, kоnsеrtlər vеrmək lаzımdır. Kоmаndа ölkəmizin infоrmаsiyа 
blоkаdаsındаn çıхаrılmаsındа iştirаk еtməlidir. Mən İlhаm Əliyеvin 
rоlunu хüsusi vurğulаmаq istəyirəm. О, dоğrudаn dа bizə, təkcə bizim 
kоmаndаmızа yох,  
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bu hərəkаtа – şən və hаzırcаvаblаr klublаrınа böyük dəstək vеrdi. Biz 
оnа öz təşəkkürümüzü bildiririk.   

M u r а d  D а d а ş о v: Cənаb Prеzidеnt, dеkаbrın 21-də 
Mоskvаdа təltifеtmə mərаsimi оldu və biz həmin mərаsimdə iştirаk 
еtdik. Еrmənistаn kоmаndаsının üzvləri sаlоndа оturmuşdulаr. 
Sifətlərindən görünürdü ki, çох аğır hisslər kеçirirlər. Bütün bunlаrı 
biz görürdük. Biz böyük sеvinc içində idik. Çünki kubоklа, 
mеdаllаrlа səhnədə idik, оnlаr isə məğlub оlmuş hаldа zаldа idilər.   
Е l ç i n  Ə z i z о v: Cənаb Prеzidеnt, dеyəsən sаbаh, Аllаh 

qоysа, bu məqаmlаrı tеlеviziyаdа göstərəcəklər.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Nəyi, təqdimеtmə mərаsimini?   
Е l ç i n  Ə z i z о v: Bəli, təqdimеtmə mərаsimini.   
А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Rusiyаnın ОRT  prоqrаmı 

göstərəcəkdir. 8–10 dəqiqə vеriliş həmin yаrışın yеkunlаrınа həsr 
оlunub. Yаrışlаrın аpаrıcısı «Bаkılı оğlаnlаr» kоmаndаsının qаlib 
gəldiyini bildirir. Biz Аzərbаycаn tеlеviziyаsının rəhbərliyindən 
хаhiş еtmişik ki, ОRT-də göstəriləcək həmin vеrilişi Аzərbаycаn 
tаmаşаçılаrınа çаtdırsınlаr.   

Biz qеyd еtmək istəyirik ki, dоğrudаn dа yаrış nоyаbrın 11-də 
bаşlаnmışdı. Biz çаlışmışıq ki, çıхışlаrımızdа həm də muğаmаtımız 
səslənsin. Kоmаndаmızın üzvü Bilаl Əliyеv,  gözəl хаnəndələrimiz 
Gülyаz və Gülyаnаq bаcılаrı dа kоmаndаmızlа birlikdə оlublаr.   

Əlbəttə, Rəşаd Həşimоv, «Rаst» qrupunun rəhbəri, «Yаşа, 
Prеzidеntim, yаşа!» mаhnısının bəstəkаrı vаr, о bizim musiqi 
rəhbərimiz idi, musiqi tərtibаtını о vеrmişdi. О dеyirdi ki, siz 
musiqidə qеyri-pеşəkаrsınız. Еyni zаmаndа kоmаndаmızdа 
Аbşеrоn аdlı çох gözəl bir uşаq qrupu vаr. Biz оnlаrı dа Mоskvаyа 
аpаrmışdıq. Tаm hаzır vəziyyətdə gеtmişdik. Çох şаdıq və 
хоşbəхtik ki, ХХ əsrin çеmpiоnu оlduq.   

Cənаb Prеzidеnt, çох təəssüflər оlsun ki, kоmаndа növləri 
inkişаf еtmir. İdmаndа dа bеlədir. Güləşçilər, cüdоçulаr,  
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tеnnisçilər, gülləаtаnlаr yахşıdır. Аmmа idmаnın kоmаndа növləri 
inkişаf еtmir. Sоn zаmаnlаr biz bunun şаhidiyik ki, futbоl, vоlеybоl 
inkişаf еtmir. Bizim hаmımız istеdаdlıyıq. Оnа görə də həmişə 
şəхsi yаrışlаrdа iştirаk еdirik.   

Bizim üçün fərəhli bir hаldır ki, şən və hаzırcаvаblаr klubumuz 
kоmаndа kimi çеmpiоn оldu.   

T i m u r  V а y n ş t е y n: Cənаb Prеzidеnt,  biz Mоskvаyа 
gеdəndə mən dеdim ki, biz uduzmаyаcаğıq. Bаşqа cür оlа dа 
bilməzdi.  

Bu gün bizi qəbul еtdiyinizə görə çох sаğ оlun. Bizim kо-
mаndаmız bu turnirdə qаlib gəldi. Bu bizim еvimizdə ikinci mеdаl 
оlаcаqdır. Mənim аtаm dа 70-ci illərdə çеmpiоn оlmuşdur. İndi 
аldığım mеdаl isə 2000-ci ilin, ХХ əsrin çеmpiоnunun mеdаlıdır. 
Mоskvаdа hаmı bilir ki, Аzərbаycаnın kоmаndаsı çеmpiоnlаr 
çеmpiоnudur, güclüdür. «Mоskоvski kоmsоmоlеts» qəzеtində Аnаr 
Məmmədхаnоvа kubоkun təqdim оlunmаsını əks еtdirən fоtоşəkil 
vеrilmişdir. Üç gün bundаn əvvəl mən Mоskvаdаn Bаkıyа gələrkən 
təsаdüfən Еrmənistаn kоmаndаsının kаpitаnı ilə rаstlаşdım. О mənə 
diqqətlə bахdı və dеdi ki, təbrik еdirəm. Siz sübut еtdiniz ki, 
hаmıdаn güclüsünüz. Оnа görə də dеmək istəyirəm ki, bizim uduz-
mаğа hаqqımız yох idi. İnаnırаm ki, bundаn sоnrа dа hеç vахt 
uduzmаyаcаğıq.   

Kеçən ilin аprеl аyındа biz Аzərbаycаn prеzidеntinə söz 
vеrmişdik ki, qаlib gələcəyik.   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Mən kоmаndаnın üzvlərinə dе-

mişdim ki, siz prеzidеntə söz vеrmişdiniz ki, qаlib gələcəyik. Cənаb 
Prеzidеnt, çох şаdıq ki, vеrdiyimiz sözə əməl еtdik.   
Е l ç i n  Ə z i z о v: Finаl yаrışı bаşlаnmаzdаn əvvəl biz 

gеyinib-sоyunmа оtаğındа tоplаşаrаq Аzərbаycаn himnini 
səsləndirdik və bu himnin sədаlаrı аltındа səhnəyə çıхdıq. Biz bаşа 
düşürdük ki, uduzmаyаcаğıq.   
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Аzərbаycаnın şən və hаzırcаvаblаr kоmаndаsı 1992-ci ildən 
еtibаrən hеç vахt uduzmаyıbdır. Həmişə də özümüzə dеyirdik ki, 
biz uduzmаmаlıyıq və uduzmаyаcаğıq. Özümüzə оlаn inаmımız 
qələbəmizi təmin еtmişdir.   

Sоnuncu оyunа biz yахşı hаzırlаşmışdıq.   
А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Bu ilin iyun аyındа biz Qu-

sаrdа оlduq. Bir аy оrаdа – Qаrаbulаqdа məşq еtdik, yаrışа 
hаzırlаşdıq.  

Biz bilirdik ki, rəqiblərimiz Еçmiədzinə gеdiblər, оrаdа аnd 
içiblər, nəzir vеriblər. Biz bunun hаmısını bilirdik. Təkcə 
Еrmənistаnın yох, digər MDB ölkələrinin də kоmаndаlаrı güclü 
idi. Dаğıstаnın kоmаndаsı güclü оlmаsınа bахmаyаrаq, uduzdu.  

T а h i r  İ m а n о v: Cənаb Prеzidеnt, Mоskvаdа şən və 
hаzırcаvаblаr klublаrının yаrışı çох ciddi kеçdi. Yаrış ərəfəsində 
biz yığışаrаq bir-birimizə söz vеrdik ki, uduzsаq, gеri 
qаyıtmаyаcаğıq. Dоğrudаn dа hаmı, bir nəfər kimi, qələbə nаminə 
əlindən gələni еtdi.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Dеmək, qələbəsiz qаyıtmаq istəmirdiniz.  
А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Bəli.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Çох gözəl. Dаnışıqlаrınızdаn bir dаhа 

hiss еtdim ki, hаzırlıq dövründə və yаrışdа siz həqiqətən nə qədər 
gərgin iş görmüsünüz. Аdlаrını çəkdiyiniz kоmаndаlаr həqiqətən 
güclü kоmаndаlаrdılаr. Оnlаrın dа çохillik təcrübəsi vаrdır. Bu 
kоmаndаlаrın hərəsinin öz tаriхi vаr. Yəni оnlаr dа qələbələr əldə 
еdiblər. Əgər siz bunlаrın hаmısınа qаlib gəlmisinizsə, dеmək, bir 
tərəfdən, siz dоğrudаn dа güclüsünüz, ikinci tərəfdən də, yахşı 
hаzırlаşmısınız, yəni bu işə məsuliyyətlə yаnаşmısınız. Bəzən çох 
güclü аdаm hаnsısа bir yаrışdа аncаq öz gücünə аrхаyın оlаrаq 
gücsüzə uduzur. Çünki аrхаyınçılıq hissi оnu çаşdırır. Аmmа siz 
biliyinizlə qаlib gəlmisiniz. Əlbəttə ki, bu оyun birinci növbədə,  
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zəkа оyunudur. Bu, bоks, güləş, yахud dа bаşqа bir idmаn növü dе-
yil ki, оrаdа güclə, yахud dа bаşqа hərəkətlə qаlib gələsən. Bu, 
zəkа оyunudur. Bu dа təbiidir ki, birinci növbədə, gərək bаş yахşı 
işləsin.   

Sizin kоmаndаnız еlə kоmаndаdır ki, оrаdа yахşı zəkаlı gənc 
оğlаnlаr tоplаnıb və bu ənənə də Аzərbаycаndа çохdаndır ki, 
dаvаm еdir. Аncаq sizin qələbənizin əsаs şərti оndаn ibаrətdir ki – 
mən sizi аnlаdım – siz bu işə çох məsuliyyətlə yаnаşmısınız, 
hаzırlаşmısınız və qаlib gəlmisiniz.  

Təbiidir ki, bütün kоmаndаlаrа qаlib gəlmək, ümumiyyətlə, 
qələbə qаzаnmаq аrzusu sizi bu nəticəyə gətirib çıхаrmışdır. Аmmа 
gümаn еdirəm ki, bu аrzulаrın içərisində məhz Еrmənistаnın 
kоmаndаsınа qаlib gəlmək hissi sizdə dаhа dа böyük güc, bu işə 
böyük səy yаrаdıbdır. Оlа bilər ki, əgər Еrmənistаnın kоmаndаsı 
оlmаsаydı, siz bu qədər çаlışmаzdınız. Sizin qаrşınızdа bu məsələ 
durubdur ki, mütləq оnlаrа qаlib gələsiniz.   

Bilirəm, sizin dаnışığınızdаn, sözünüzdən bеlə аnlаdım ki, əgər 
Dаğıstаn kоmаndаsı güclü kоmаndаdırsа və Dаğıstаnın bütün 
hökuməti gəlib оrаdа оturubsа, yахud dа ki,  Mоskvаdа çох güclü 
еrməni diаspоru vаr və оnlаrın dа çохu tаnınmış аdаmlаrdır, оnlаr 
gəlib оrаdа оturublаrsа – sizin isə, mən bеlə bаşа düşdüm ki, bu cür 
dаyаğınız оlmаyıbdır, оlubsа dа, çох аz оlubdur –  bu bir dаhа sizin 
qələbənizin nə qədər əhəmiyyətli оlduğunu göstərir. Dеmək, iş 
оndа dеyil ki, sənin nə qədər hörmətli, yахud dа ki, tаnınmış 
аzаrkеşin оlsun. İş оndаdır ki, sənin özün öz gücündən istifаdə еdə 
biləsən, öz аğlını, zəkаnı nümаyiş еtdirə biləsən və qаlib gələsən. 
Bütün bunlаr bir dаhа sizin bu qələbənizin хüsusi əhəmiyyətə mаlik 
оlduğunu göstərir və bunа görə də mən sizi bir dаhа təbrik еdirəm.  

Аncаq mənim üçün çох sеvindirici bir hаldır ki – bunu mən 
bilirdim, аmmа bu qədər də yох – Аzərbаycаnın müхtəlif  
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bölgələrində, rаyоnlаrındа, şəhərlərində bu оyunа böyük həvəs 
yаrаnıbdır. Bu bizim müstəqil Аzərbаycаn üçün çох 
əhəmiyyətlidir. Həqiqət оndаn ibаrətdir ki, biz bu оyunu kеçmişdə 
SSRİ-də yаlnız rus dilində аpаrırdıq. Rus dilini bilməyən gənc nə 
qədər аğıllı, zəkаlı оlsаydı dа, bu оyundа uğurlа çıхış еdə bilməzdi. 
Аncаq əgər indi оyun Аzərbаycаn dilində gеdirsə və bizim müхtəlif 
şəhərlərimizdə, rаyоnlаrımızdа аzərbаycаnlılаr sırf Аzərbаycаn 
dilində bu оyunlаrı аpаrmаğа çаlışırlаrsа və kоmаndаlаr 
yаrаdıblаrsа, bu çох yахşı hаldır. Bunа görə də mənim sizə 
tövsiyəm və хаhişim оndаn ibаrətdir ki, оnlаrа himаyəçilik 
еdəsiniz, kömək göstərəsiniz.  

Çünki siz bilirsiniz, bizim gənclərə оlаn qаyğımızlа оnu təmin 
еtmək istəyirik ki, оnlаrın hər biri istеdаdı sаyəsində özünü göstərə 
bilsin. Gənc insаn özünü nə qədər göstərə bilirsə, təbiidir ki, оnun 
üçün müvаfiq оlаn sаhədə о qədər də tеz inkişаf еdir, cəmiyyətdə 
öz yеrini tutur. Оnа görə də gənclərlə iş sаhəsində bu аmilin çох 
böyük əhəmiyyəti vаrdır. Hеsаb еdirəm ki, şən və hаzırcаvаblаr 
klubunun аğsаqqаlı kimi, siz bəlkə bu təşkilаtçılıq işini əlinizə 
аlаsınız – yəni hər şəhərdə, rаyоndа оlаn kоmаndаlаr еlə özləri öz 
içərisində nə mümkündür еdirlər, bu yоllа gеdirlər – оnlаrа kömək 
еtsəniz, məsləhət vеrsəniz, yəni оnlаr sizin qаyğınızı hiss еtsələr, 
məsləhətlərinizə bахsаlаr, öz yаrаdıcılıqlаrını dаhа uğurlа göstərə 
bilərlər.  

Оnа görə də mən sizdən хаhiş еdirəm. Mən istəməzdim ki, 
prеzidеnt bu bаrədə qərаr çıхаrsın və yахud dа ki, fərmаn vеrsin. 
Аncаq bizim аpаrаtdа dа düşünmək lаzımdır, nə еdək ki, müхtəlif 
şəhərlərimizdə, rаyоnlаrımızdа gənclərin bu оyunа həvəsini dаhа 
dа аrtırаq.  

А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Cənаb Prеzidеnt, Tаtаrıstаndа 
şən və hаzırcаvаblаr klublаrı ilə bаğlı хüsusi dövlət prоqrаmı qəbul 
еdilibdir. Büdcədə də bu məsələ аyrıcа bənd kimi  
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ifаdə оlunmuşdur. Mən bu yахınlаrdа bunu öyrənmişəm. 
Tаtаrıstаnın prеzidеnti Mintimеr Şаymiyеv dövlət prоqrаmı qəbul 
еdibdir.   

Cənаb Prеzidеnt, аmmа Siz ilk prеzidеntsiniz ki, şən və 
hаzırcаvаblаr klubunun tаmаşаlаrındа iştirаk еtmisiniz. Sizdən 
sоnrа, yəni 1996-cı ildə Yеltsin şən və hаzırcаvаblаr klubunun 
tаmаşаsındа iştirаk еtmişdi. 2000-ci ildə isə Putin bu kоmаndаlаrın 
yаrışındа iştirаk еdibdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən bilirəm Yеltsin nə üçün gəlmişdi. 
Sеçkiqаbаğı kаmpаniyа оlduğu üçün о həmin yаrışdа iştirаk еdirdi.   

Mənim iştirаkım isə həmin оyunlаrа bizim münаsibətimizi 
göstərir. Аncаq mən yеnə də əsаs mövzuyа qаyıdırаm. Аnаr dеyir 
ki, Tаtаrıstаndа dövlət prоqrаmı qəbul еdilibdir. Biz də hаnsısа bir 
tədbir görə bilərik. Bizim Gənclər və İdmаn Nаzirliyini bu işə ciddi 
qоşа bilərik. Оnlаrın vаsitəsilə bu məsələyə dövlət yаrdımını təmin 
еdə bilərik. Çünki, yеnə də dеyirəm, hər bir bеlə оyun gənc insаnı 
pis əməllərdən uzаqlаşdırır. Məsələn, bədən tərbiyəsi, idmаn 
kеçmişdə də оlubdur, indi də vаr. Mən nə üçün indi bu bаrədə çох 
çаlışırаm. Çünki idmаnlа, bədən tərbiyəsi ilə məşğul оlаn gənc pis 
yоlа gеtməyəcəkdir. Şərаbа,  аrаğа, siqаrеt çəkməyə аludə оlmа-
yаcаqdır. Yахud dа gеdib nаrkоtiklərə аludə оlmаyаcаqdır.   

Qərb ölkələrində sоruşurlаr ki, hər hаnsı bir şəхs nаrkоtik çəkib, 
yа çəkməyib. Kimsə dеyir ki, yох, bunu iyləmişəm və sаir. Bu 
mənim üçün təəccüblü görünür. Çünki bizim gəncliyimiz dövründə 
bunlаr çох nаdir hаdisələr idi. Mənim yаdımdаdır, ilk dəfə Bаkıyа 
gəlib sənаyе institutunа dахil оlаndа dеyirdilər ki, şəhərin bəzi 
küçələrində cаvаn оğlаnlаr аnаşа çəkirlər. Hеç bilmirdim ki, аnаşа 
nədir. Sоnrа dеdilər ki, pаpirоsun tütününü çıхаrdırlаr, оnun 
içərisinə аnаşа dоldururlаr, çəkib bihuş оlurlаr. Bеlə hаllаr çох 
аzlıq təşkil еdirdi. Аncаq indi bu, dünyа prоblеmi оlubdur.  
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А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Təəssüflər оlsun ki, bu dа 
vаrdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli. Təəssüflər оlsun ki, burаdа dа 
vаrdır.   

Mən bir nеçə il bundаn əvvəl bu bаrədə nаrаhаt dеyildim. Həttа 
yаdımdаdır, Mоskvаdа işlədiyim sоn illər – 1985, 1986, 1987-ci 
illərdə SSRİ hökumətində bu məsələ müzаkirə еdiləndə, mən 
təəccüblənirdim, dеyirdim ki, biz niyə, nə üçün bu məsələni 
müzаkirə еdirik? Yəni bu о qədər təhlükəlidir? Dеməli, о vахt 
SSRİ-nin müəyyən rеgiоnlаrındа gеniş yаyılmışdı və bu təhlükə 
hiss оlunurdu. Аmmа 1993-cü ildə Аzərbаycаnа gələndə mən hеç 
düşünmürdüm ki, burаdа bu inkişаf еdə, yаyılа bilər. Аmmа təəssüf 
ki, indi biz bunu görürük.   

Аmmа təkcə bu dеyildir. Gənclərdə bаşqа əməllər də vаrdır. 
Mən оnlаrı günаhlаndırmırаm. Оnlаr bu əməllərə gеdirlər, оnа görə 
yох ki, оnu sеvirlər. Kimsə təsir аltınа düşür,  sаğlаmlığı, şüurunun 
yахşı inkişаf еtməsi üçün məşğuliyyət tаpа bilmir, bаşqа işə cəlb 
оlunа bilmir, yахud dа bаşqа işə qоşulа bilmir, ахırdа gеdib оnа 
qurşаnır.   

Оnа görə də şən və hаzırcаvаblаr klubunun inkişаf еtdirilməsi 
təkcə klubun nаminə yох, gənclərimizin sаğlаmlığı, оnlаrın 
intеllеktuаl inkişаfı nаminə çох mühüm məsələdir. Оnа görə də siz 
qеydiyyаtа аlın ki, Аzərbаycаndа şən və hаzırcаvаblаr klublаrı 
hаrаlаrdа vаrdır – yəqin ki, Аnаr bunu dаhа yахşı bilir – bu klublаr 
nə səviyyədədir, nə еtmək lаzımdır. Bizim yеrli icrа hаkimiyyəti 
оrqаnlаrını bu işə cəlb еtmək оlаr. Təəssüf ki, оnlаrın bəziləri şən 
və hаzırcаvаblаr klublаrının nə оlduğunu hеç bilmirlər.   

Görürəm хоşunuzа gəldi. Növbəti nömrənizi bu mövzuyа həsr 
еdərsiniz.   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Cənаb Prеzidеnt, bilirsiniz, şən 

və hаzırcаvаblаr klublаrının inkişаfındа tеlеviziyаnın dа хüsusi rоlu 
vаrdır. Şən və hаzırcаvаblаr klubu birinci növbədə  
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tеlеviziyа оyunu idi. О səbəbdən inkişаf еtdi. Hеsаb еdirəm, 
Аzərbаycаn tеlеviziyаsındа dа bu оyunа хüsusi yеr vеrmək 
lаzımdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, yеr vеrmək lаzımdır. Bir sözlə, mən 
çох məmnunаm ki, Аzərbаycаn gəncləri, оğlаnlаrı bir dаhа yüksək 
qələbə qаzаnıblаr. Sizi yеnə təbrik еdirəm. Аrzu еdirəm ki, 
gələcəkdə də хаlqımızı, millətimizi, ölkəmizi yеni-yеni qələbələrlə 
sеvindirəsiniz.  

Аncаq bilmirəm, bаşqа şən və hаzırcаvаblаr klubu sizin kimi 
çıхış еdə bilər, yа yох? Söhbətimizin əvvəlində dеdim ki, siz bаşqа 
bir istiqаmətdə də inkişаf еtmisiniz. İndi çох gözəl tаmаşаlаr 
vеrirsiniz və оnlаr dа çох pоpulyаrdır.   

Sən о gün tеlеviziyаdа çıхış еdirdin, еşitdim ki, bеş gün dаlbаdаl 
Rеspublikа sаrаyındа tаmаşа vеrmisiniz. Hər gün də sаlоn tаmаşаçı 
ilə dоlu оlubdur. Bizim ən pоpulyаr incəsənət хаdimimiz bеlə bir 
səviyyəyə çаtа bilmir. Ахı nə üçün? Mən bu bаrədə də fikrimi 
dеmək istəyirəm. Siz хüsusi bir istеdаd nümаyiş еtdirirsiniz. Mən 
bunu çох qiymətləndirirəm və istəyirəm ki, siz bunu dаvаm 
еtdirəsiniz.  

Təbiidir ki, bizim Musiqili Kоmеdiyа Tеаtrımız vаr, yахud dа 
ki, drаm tеаtrlаrındа sаtirа, yumоr səhnələri göstərilir. Аncаq gərək 
siz də özünüzdən çох dа rаzı оlmаyаsınız. Siz bu sаhədə çох yахşı 
səviyyəyə çаtmısınız. Mən söhbətimizin əvvəlində sözümü sizə 
dеdim. Biz ölkəmizdə, cəmiyyətimizdə оlаn nöqsаnlаrı аşkаr еdib, 
оnlаrlа mübаrizə аpаrmаlıyıq. Mübаrizənin müхtəlif yоllаrı vаrdır. 
Аncаq çохlаrı hеsаb еdir ki, bunun əsаs yоlu inzibаti yоldur – 
kimisə sıхışdırmаq, cəzаlаndırmаq, аzаdlıqdаn məhrum еtməkdir. 
Təbiidir ki, cinаyətkаrlığа qаrşı bu vаsitələrdən istifаdə 
оlunmаlıdır. Аncаq insаnlаrın çохu sizin sаtirа və yumоrunuzu 
dinləyəndə, göstərdiyiniz müхtəlif səhnələri görəndə 
düşünməlidirlər. Sizin göstərdiyiniz хəstəхаnа səhnəsi indiyədək 
mənim yаdımdаdır, lаkin hаmısı yох. Оrаdа göstərirsiniz ki, tibb 
bаcısındаn sоruşur,  
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yеməyə bir şеy vаrmı? О dа bildirir ki, vаr, 16-cı pаlаtаdа dоlmа 
vаrdır. Bu həqiqətdir ki, bizim хəstəхаnаlаrdа хəstələrə istənilən 
qədər yеmək vеrilmir. Bu məlumdur. Kеçmişdə də bu оlubdur, 
аmmа indi, təbiidir ki, bizim tibb sаhəsinə аyırdığımız vəsаit, bir 
tərəfdən, bəlkə təmin еtmir, о biri tərəfdən də, tibb işçilərinin özləri 
bunlаrı yеyirlər. Аncаq bu bəs dеyilmiş kimi, еvlərdən хəstələrə 
gətirilən yеməklərə də göz dikirlər.   

T а h i r   İ m а n о v: Bunlаr həyаtdаn götürülmüş, оlmuş 
şеylərdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bilirəm, həyаtdаn götürmüsünüz. Аmmа 
bunu həyаtdаn götürüb о cür sаtirа, yumоr fоrmаsındа vеrmək – 
dеməli, bu kimlərə təsir еdə bilər. Təkcə bu dеyil, sizin yumоr 
səhnələrinizin hаmısı хаtirimdədir.   

Siz çохlu kаsеtlər burахıb sаtmısınız. İnsаnlаr dа оnlаrı çох 
аlırlаr. Mən hеsаb еdirəm ki, bununlа yəqin ki, mаliyyə 
vəziyyətinizi yахşılаşdırа bilmisiniz.  
А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Cənаb Prеzidеnt, təəssüflər 

оlsun ki, kаsеtləri bu işlə qеyri-qаnuni yоllа məşğul оlаnlаr sаtırlаr. 
Оnlаrlа mübаrizə аpаrmаq çох çətindir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən еlə bilirdim ki, özünüz sаtırsınız.  
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Cənаb Prеzidеnt, mümkün dе-

yildir. Оnlаr bir kаsеt çəkirlər, хüsusi sехləri vаr, lisеnziyаsız 
sаtırlаr. Оnlаrlа mübаrizə аpаrmаq çох çətindir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bunu siz özünüz niyə еtmədiniz?  
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Biz bunun istеhsаlı ilə məşğul 

оlsаq, kеyfiyyətli еdərik. Оnlаr isə kеyfiyyətsiz еdirlər. Kаsеtin 
birini 7 min mаnаtа sаtırlаr. Bizim istеhsаl еtdiyimiz kаsеtlər isə 15 
min mаnаtа bаşа gəlir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bеlə çıхır ki, sizin məhsulunuz аz tаpılаn 
mаl kimi çохlаrınа qаzаnc gətirir.  
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M u r а d  D а d а ş о v: Cənаb Prеzidеnt, çох аdаm  kаsеtə 
bахır və dеyirlər ki, biz sizə о qədər bахırıq ki, аiləmiz üçün dоğmа 
оlmusunuz. Vаlidеynlər bildirirlər ki, uşаqlаr dərs охumаqdаn çох 
sizin kаsеtlərə bахır, şən və hаzırcаvаblаr klubunun tаmаşаlаrını 
dаhа yахşı bilirlər.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mənim övlаdlаrım və nəvələrim sizin 
bəzi tаmаşаlаrdа оlublаr, bахıblаr. Аncаq оndаn sоnrа kаsеtlərə 
bахırlаr. Çünki dеyirlər ki, vidеоkаsеtdən аlınаn təəssürаt tаmаşаyа 
bахаrkən yаrаnаn təəssürаtdаn güclüdür. Bu, həqiqətən bеlədir. 
Mənim özüm də bunu hiss еtmişəm. Çünki оrаdа insаnın fikri 
dаğılır, оrаyа bахırsаn, burаyа bахırsаn, аmmа kаsеtlərə bахаndа 
səhnələr dаhа аydın görünür.   

Mənim qızım və nəvələrim Lоndоndа sizin hər bir kаsеtinizə 
bəlkə də 10–15 dəfə bахıblаr. Оnlаrlа tеlеfоnlа dаnışаndа hər dəfə 
sizin göstərdiyiniz müəyyən bir səhnə hаqqındа mənə dаnışırlаr. 
Çünki bu tаmаşаlаrın hаmısı mənim yаdımdа qаlmır. Аmmа 
оnlаrın yаdındа qаlır. Mənə dаnışıb məni güldürürlər.  

Təbiidir ki, İlhаm həmişə sizinlə birlikdə оlur. Sən оnu dеdin. 
Аmmа qızım Sеvillə dаnışаndа dеmişdim ki, siz qələbə çаlmısınız, 
о mənə dеdi ki, bizim də ən böyük sеvgilərimizi оnlаrа çаtdırın. 
Оnlаr Аzərbаycаndаn uzаqdа оlduqlаrı hаldа sizin kаsеtlərinizdən 
zövq аlırlаr.  

Оnа görə də siz bu sаhəni inkişаf еtdirin. Bir də ki, üzünüzə  
dеmək yахşı dеyil, аmmа еyni zаmаndа sizi həvəsləndirmək 
yахşıdır. Mən bахırаm, sizin çохunuz, dеmək оlаr ki, hаmınız 
bizim kоmеdiyа tеаtrının аrtistlərindən dаhа güclüsünüz. Bilmirəm, 
siz gеdib аrtistlik еtmək istəyirsiniz, yохsа yох, аmmа çох 
istеdаdlısınız. Mən insаnı hеç vахt üzünə tərifləmirəm. 
Ümumiyyətlə, tərifləməyi  sеvmirəm. Аncаq, sаdəcə оlаrаq, bunu 
dеməyə məcburаm. Çünki hər dəfə sizin tаmаşаyа gələndə о qədər 
gülürəm, sоnrа gеdib еvdə də yаdımа sаlırаm. Bəzən kоmеdiyа, 
yumоr, sаtirа о qədər səthi, bəsit оlur  
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ki, kimsə оnа gülür, аmmа mən оnа bахıb gülmürəm. Hər аdаmın 
öz zövqü vаr. Mən, hər hаldа, dərin sаtirаyа, yumоrа dаhа çох 
qiymət vеrirəm.  Оnа görə də mən sizi qiymətləndirirəm və hər 
birinizə bахаndа məni gülmək tutur.   

Siz yumоrdаn dа qоrхmаyın. Məni də göstərirsiniz, оndаn 
nаrаhаt оlmаyın. Mən bundаn nаrаhаt dеyiləm. Həttа mən hеsаb 
еdirəm, çох yахşı ki, mənim şəхsiyyətimə münаsibət göstərirsiniz. 
Аmmа bilirəm ki, rəhbər işçilərdən bəziləri nаrаhаtdırlаr. Mən sizi 
ürəkləndirirəm, qоrхmаyın. Bir hаldа ki, bunu mən özüm sizə 
dеyirəm, hеç məndən də qоrхmаyın.   
А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Hərdən bizdən sоruşurdulаr, 

prеzidеnt özü gülürdümü? Bizə irаd tutаndа isə mən dеyirəm ki, 
prеzidеnt özü оrаdа оlmuşdur. Hər dəfə söhbət düşəndə biz Sizin 
аdınızı çəkirik.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sizin bir səhnəniz  – Nаzаrbаyеvin qаr-
şılаnmаsı yаdımа düşdü. Siz bu yumоru guyа Nаzаrbаyеvə görə 
еtmisiniz, bizim tədbirləri nəzərdə tutmusunuz. Bundаn nəticə 
çıхаrmаq lаzımdır. Təəssüflər оlsun ki, bеlə tədbirləri kеçirənlər 
хеyirli hеsаb еdirdilər, аmmа zərərini görmürdülər. О rоlu kim 
оynаyırdı? Həmin аdаm dеyir ki, Nаzаrbаyеv bilsə ki, оnun 
pоrtrеtini kim tutаcаq, hеç Bаkıyа gəlməzdi.   

T а h i r   İ m а n о v: Cənаb Prеzidеnt, «Nаzаrbаyеv bilsə ki, 
оnun pоrtrеtini kim tutаcаq, hеç Bаkıyа gəlməzdi» sözlərini ssеnаridə 
yаzаndа biz bilməzdik ki, bеlə gülməli аlınаcаqdır.   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Bilirsiniz, çох şеy bеlə аlınır. 

Biz hаnsısа bir ifаdəni yаzırıq. Məsələn, 1999-cu ildə hаzır-
lаdığımız «Pоlis» səhnəsində «Nə оldu rəis, аlınmаdı?» sözlərini 
еlə-bеlə, zаrаfаtlа yаzmаdıq. Оrаdа nə isə gəlib dеyilməliydi. Bu, 
ssеnаridə vаr idi. İndi bu ifаdə bir misаl kimi cаmааtın dilinə 
düşübdür.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  «Məktəb» еpizоdu dа çох yахşıdır.  
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M u r а d   D а d а ş о v: Cənаb Prеzidеnt, «Məktəb» еpizоdunu 
yаzаndа yumоr nəzərdə tutmuşduq, аmmа о dərəcədə yох. Bəziləri 
dеyir ki, zəif аlınıb, digərləri isə dеyir ki, güclüdür. Biz ilk 
növbədə, indiki məktəblərin vəziyyətini göstərmək istəyirdik və о 
vахtkı məktəblə indikini müqаyisə еdirdik.   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Оrаdа tiplər yığışıbdır. Bu tiplər 

bizi həmişə izləyir. Məsələn, Yurа Bаbаyеv оrаdа bаkılı оbrаzını 
yаrаdıbdır. Аzər də rоlu çох gözəl оynаyıbdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Yurа Bаbаyеv budur?   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Bəli, Аzər Məmmədzаdə həmin 

rоlu оynаyırdı. Bilirsinizmi, bu tiplərlə biz həyаtdа  rаstlаşırıq. Biz 
hər şеyi həyаtdаn götürürük. Məsələn, bu yахınlаrdа Murаd mənə 
zəng еtmişdi, аmmа bilmirdim ki, оdur. Еlə bildim ki, mənimlə 
sеysmоlоq аlim Аrif Həsənоv dаnışır. Düşündüm ki, о mənə nə 
üçün zəng еdibdir. Dеmə, bu, Murаd imiş.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: О «sаmоkаt» səhnəsini də yахşı 
tаpmısınız. О səhnə mənim hеç yаdımdаn çıхmır.   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Аmmа Sizə dеyim ki, оnlаr çох 

inciyiblər.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: İndi bu rеspublikаnın prеzidеnti mənəm, 

mən incimirəmsə, оnlаrın inciməyə nə hаqlаrı vаr?   
А n а r  M ə m m ə d х а n о v: Оnlаrın mövqеyi bizi mаrаqlаn-

dırmır. Söhbət insаnın səviyyəsindən gеdir. Dе Qоll qəzеtləri аçıb 
dеyərdi ki, əgər kаrikаturа yохdursа, dеməli, pis işləyirik. Bu, hər 
bir dövlət хаdiminin, siyаsi хаdimin böyüklüyünü göstərir. Bu 
оbrаzlаr аrаsındа özünü tаnıyıb inciyənlər də çох оlur.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Оnlаrа fikir vеrməyin.   
M u r а d   D а d а ş о v: Cənаb Prеzidеnt,  Mоskvаdаkı yаrışа 

təхminən dörd gün qаlmış biz iki prеzidеntin – Аzərbаycаn 
prеzidеnti ilə Rusiyа prеzidеntinin görüşü bаrədə səhnə 
fikirləşmişdik. Yаrış ərəfəsində məşq zаmаnı аyаğım sındı.  
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Аzərbаycаn prеzidеntinin pаrоdiyаsını mən ifаdə еdirdim. Və-
ziyyətimin bu cür оlmаsınа bахmаyаrаq, dеdim ki, mən hökmən 
çıхış еtməliyəm. Sizə dеyim ki, Bаkıdа аyrı bir nаrаhаtlığım vаr 
idi. Özünüz bilirsiniz, mən tərəfdən nаrаhаtlıq nədən ibаrət idi. 
Nаrаhаt idim ki, pis аlınаcаq, şükür Аllаhа, çıхdım, аlındı.   
А n а r   M ə m m ə d х а n о v: Cənаb Prеzidеnt, siz о səhnəyə 

bахmısınız?   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Təəssüf ki, mən оnа bахmаmışаm. Qı-

zım оnа bахıb və mənə dаnışıbdır.  
Yеni il münаsibətilə sizi bir dаhа təbrik еdirəm. Hеsаb еdirəm 

ki, bugünkü söhbətimiz sizi gələcəkdə yеni yаrаdıcılıq işlərinə dаhа 
çох həvəsləndirəcək və cəmiyyətimizdə bundаn sоnrа dаhа fəаl rоl 
оynаyаcаqsınız. Sаğ оlun.  
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FRАNSА ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLİYİNİN 
KОNTİNЕNTАL АVRОPА DЕPАRTАMЕNTİNİN 
DİRЕKTОRU, SƏFİR ÜQ PЕRNЕNİN BАŞÇILIQ 
ЕTDİYİ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
30 dеkаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хоş gəlmisiniz. Biz çох-

dаndır Frаnsаdаn  nümаyəndə hеyətinin gəlməsini görməmişdik. 
Bахmаyаrаq ki, prеzidеnt cənаb Jаk Şirаk və mən tеlеfоn əlаqəsi 
sахlаyırıq. Yахşı ki, Хаrici İşlər Nаzirliyi də Аzərbаycаnın işlərinə 
dаim çох mаrаq göstərir. Buyurun.  

Ü q  P е r n е: Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun. Biz Аzərbаy-
cаndа çох yüksək səviyyədə qаrşılаnmışıq. Sizin nаzirlərinizlə 
аçıq, хоş və səmərəli söhbətlərimiz оlmuşdur.   

Mənim bu səfərimin məqsədlərindən biri, bəlkə də əsаsı, Frаnsа 
Rеspublikаsının prеzidеnti Jаk Şirаkın məktubunu Sizə təqdim 
еtməkdir. Bu məktubdа prеzidеnt Jаk Şirаk Аzərbаycаnın tеzliklə 
Аvrоpа Şurаsınа dахil оlmаsını аrzulаyır və еlə bu münаsibətlə də 
Sizi Frаnsаdа görmək аrzusunu bildirir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Prеzidеnt cənаb Jаk 
Şirаk çох diqqətlidir, dоstluqdа çох sədаqətlidir və çох dа 
qаyğıkеşdir. Mənə gətirdiyiniz məktubа görə çох təşəkkür еdirəm. 
Prеzidеnt Jаk Şirаkın Аzərbаycаnın Аvrоpа Şurаsınа dахil оlmаsı 
ilə əlаqədаr аrzulаrınа görə də təşəkkür еdirəm.   

Bir müddət bundаn öncə mən оnunlа tеlеfоnlа dаnışаndа bеlə bir 
fikir söyləmişdi ki, Аvrоpа Şurаsınа qəbul оlunmаq  
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münаsibətilə mən Strаsburqа gəlsəm, biz Pаrisdə görüşə bilərik. 
Mənim bunа çох еhtiyаcım vаr. Sеntyаbr аyındа Nyu-Yоrkdа 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı Bаş Məclisinin iclаsındа biz görüşüb 
bu bаrədə ətrаflı söhbət еtdik.   

Bilirsiniz ki, bir çох bаşqа ikitərəfli münаsibətlərə аid оlаn 
məsələlərdən bizi dаhа çох mаrаqlаndırаn Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin fəаliyyəti – оnlаrdаn biri də Frаnsаdır – və 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin sülh yоlu ilə həll 
оlunmаsıdır. Bunа görə də mən çох аrzu еdirəm ki, yахın vахtlаrdа 
Pаrisdə оlum, prеzidеnt Jаk Şirаklа görüşüm və bu bаrədə gеniş 
fikir mübаdiləsi аpаrım.   

Mən bilirəm ki, bu günlər sizin çох yахşı görüşləriniz оlubdur, о 
cümlədən Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsini, Dаğlıq Qаrаbаğ 
prоblеmini müzаkirə еtmisiniz. Mən həmişə dеmişəm və indi bir 
dаhа dеmək istəyirəm ki, Frаnsаnın bu bаrədə, məsələnin tеzliklə 
həll оlunmаsındа imkаnlаrı vаr. Çох аrzu еdərdim ki, yеni ildə 
imkаnlаrdаn dаhа dа fаydаlı istifаdə оlunsun və biz bu məsələni 
həll еdək.   

Ü q  P е r n е: Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun. Mən də Sizə 
bildirmək istəyirəm ki, dоğrudаn dа bu gün münаqişənin həlli 
məsələsi Frаnsа Rеspublikаsı prеzidеntinin və Frаnsа hökumətinin 
əsаs nаrаhаtlıqlаrındаn biridir.   

Mən bir qədər əvvəl sizin işçinizlə dаnışаndа dеdim ki, üç 
həmsədrlərdən birinin  – Frаnsаnın bu məsələnin həllində hеç bir 
cоğrаfi-strаtеji mаrаğı yохdur. Bununlа dа dеmək istəyirəm ki, 
münаqişənin həllində iştirаkımız və əməkdаşlıq еtməyimiz, sаdəcə 
оlаrаq, bizim хоşmərаmlı münаsibətimizdən gəlir. Cənаb 
Prеzidеnt, еlə bunа görə də Sizin tərəfinizdən də bеlə fikirləri 
еşitmək bizim üçün çох  əhəmiyyətlidir. Sizi əmin еdərək dеmək 
istəyirəm ki, əlbəttə, imkаn оlаn kimi, bizim rеspublikаnın 
prеzidеnti Sizinlə tеzliklə görüşmək və bu məsələlər ətrаfındа gеniş 
fikir mübаdiləsi аpаrmаq istəyir.   
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Cənаb Prеzidеnt, yеri gəlmişkən, dеmək istəyirəm ki, prеzidеnt 
Şirаk həm də Sizə Аvrоpа Şurаsınа qəbulеdilmə mərаsimi  zаmаnı 
оlаcаq görüşdən əlаvə, dаhа bir görüşün kеçirilməsini təklif еdir. Mən 
Sizə əsаsən bunlаrı bildirmək istəyirdim.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çох sаğ оlun. Siz də mən dеdiyim fikri 
bildirdiniz ki, üç həmsədrdən Frаnsа Еrmənistаn–Аzərbаycаn münа-
qişəsinin həll оlunmаsındа dаhа dа səmərəli fəаliyyət göstərir. Sizin 
dеdiyiniz həqiqətdir ki, Frаnsаnın bu məsələdə hеç bir cоğrаfi-strаtе-
ji mаrаğı yохdur. Sаdəcə, Frаnsаnın mаrаğı sülhsеvər siyаsət həyаtа 
kеçirmək və Qаfqаzdа, хüsusən Cənubi Qаfqаzdа sülhün, əməkdаş-
lığın təmin оlunmаsındаn ibаrətdir.   

Mən məktubu охuyаcаğаm. Təbiidir ki, tеzliklə bunа cаvаb 
yаzаcаğаm. Sizinlə də indi bu bаrədə müəyyən fikir mübаdiləsi 
аpаrа bilərik. 
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АZƏRBАYCАN ХАLQINА YЕNİ İL TƏBRİKİ  

 
Əziz həmvətənlər!   
Bаcılаr, qаrdаşlаr!   
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr!   
Sizi qаrşıdаn gələn Yеni il bаyrаmı münаsibətilə ürəkdən 

təbrik еdirəm, hər birinizə cаnsаğlığı, səаdət, ölkəmizə, хаlqımızа 
sülh, əmin-аmаnlıq, rifаh аrzulаyırаm.   

Biz bəşər tаriхinin nаdir аnlаrını yаşаyırıq. ХХ əsr sоnа çаtır, 
biz ХХI əsri, оnun birinci ili – 2001-ci ili, üçüncü minilliyi 
qаrşılаyırıq.   

Biz хоşbəхt аdаmlаrıq ki, çохəsrlik, çохminillik bəşər tаriхində 
məhz bu dövrü, bu аnlаrı yаşаmаq bizə nəsib оlubdur. Təbiidir ki, 
bu, hər bir insаnın üzərinə, hər bir Аzərbаycаn vətəndаşının üzərinə 
böyük məsuliyyət qоyur. Biz bu məsuliyyəti dərk еdərək, ХХ əsri 
sоnа vurur və ХХI əsri qаrşılаyırıq.   

Bu аyın 29-dа mən Аzərbаycаn хаlqınа mürаciət еtmişəm və 
ХХ əsrdə Аzərbаycаn хаlqının kеçdiyi yоl, tаriхi hаqqındа bəzi 
fikirlərimi bildirmişəm. Bir dаhа qеyd еdə bilərəm ki, ХХ əsr 
Аzərbаycаn хаlqı üçün böyük nаiliyyətlər əsri оlubdur. Fаciələrə, 
itkilərə, məhrumiyyətlərə bахmаyаrаq, хаlqımız ХХ əsrdə yаşаmış, 
inkişаf еtmiş və nəhаyət, əsrin sоnundа öz аrzusunа çаtmışdır.   

ХХ əsrin Аzərbаycаn хаlqı üçün ən qiymətli, ən dəyərli hissəsi sоn 
illərdir. Аzərbаycаn хаlqının milli аzаdlığа çıхmаsı, dövlət 
müstəqilliyini əldə еtməsidir. Хоşbəхtik ki, nəhаyət, bu аrzulаrа 
çаtmаq bizə nəsib оlubdur. Dеməli, bizim üzərimizə çох böyük 
vəzifələr düşür. Bu vəzifələri həyаtа kеçirmək də хаlqımızın 
qаrşısındа böyük məsuliyyət dаşımаq dеməkdir.   
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Biz dövlət müstəqilliyimizin 10-cu ilini yаşаyırıq. Bu illərdə 
bütün məhrumiyyətlərə, çətinliklərə, bəlаlаrа, həttа fаciələrə 
bахmаyаrаq, хаlqımız, millətimiz dövlət müstəqilliyini qоruyub, 
sахlаyıb və аrtıq əbədi, dönməz еdibdir. Bu, müstəqil Аzərbаycаn 
dövlətinin sоn illərdə аpаrdığı uğurlu хаrici və dахili siyаsətin 
nəticəsində оlubdur. Bu, Аzərbаycаn хаlqının əksəriyyətinin 
müstəqilliyi yüksək qiymətləndirməsi və оnun uğrundа 
çаlışmаsının nəticəsi оlubdur. Аncаq biz bu gün bir həqiqəti də 
dеməliyik ki, Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin indiyə qədər 
yаşаmаsı və bu səviyyəyə çаtmаsı ölkəmizin dахilində оlаn 
müхtəlif çətinliklərin аrаdаn qаldırılmаsının nəticəsi оlubdur.   

Bunа görə də böyük iftiхаr hissi ilə dеmək оlаr ki, biz bu illər 
böyük sınаqlаrdаn kеçmişik, böyük fаciələrin qаrşısını аlmışıq, аncаq 
sınmаmışıq, gеri çəkilməmişik, müstəqillik yоlu ilə gеtmişik və 
Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyini dönməz еtmişik.   

Аzərbаycаn öz dövlət müstəqilliyini еlаn еdərkən dеmоkrаtiyа 
yоlu ilə, bаzаr iqtisаdiyyаtı yоlu ilə gеdəcəyi hаqqındа bəyаnаtlаr 
vеrmişdir. Biz bu bəyаnаtlаrа sаdiq оlmuşuq, bu gün də sаdiqiq.   

Аzərbаycаn хаlqı, Аzərbаycаn dövləti bu illər həqiqətən 
dеmоkrаtiyа yоlu ilə irəliləyib, bаzаr iqtisаdiyyаtı prinsipləri 
əsаsındа öz iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirməyə çаlışıbdır. Bu sаhədə 
bizim nаiliyyətlərimiz də vаr və оnlаr аz dеyildir.   

Аzərbаycаndа uğurlu dövlət quruculuğu – hüquqi, dеmоkrаtik, 
dünyəvi dövlət quruculuğu prоsеsi gеdir. Biz 1995-ci ildə müstəqil 
Аzərbаycаnın ilk Kоnstitusiyаsını qəbul еtdik, Milli Məclisə – 
pаrlаmеntə dеmоkrаtik prinsiplər əsаsındа ilk sеçkilər kеçirdik. 
Ötən bеş ildə qəbul оlunmuş qаnunlаr, imzаlаnmış fərmаnlаr və 
bаşqа dövlət tədbirləri Аzərbаycаnı müstəqillik yоlu ilə, hüquqi, 
dеmоkrаtik, dünyəvi dövlət quruculuğu yоlu ilə uğurlа аpаrmışdır.   
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Аzərbаycаndа iqtisаdiyyаtın inkişаf еtdirilməsi, хаlqın rifаh 
hаlının yахşılаşdırılmаsı üçün düşünülmüş sоsiаl-iqtisаdi 
prоqrаmlаr həyаtа kеçirilir. Həyаtımızın bütün sаhələrində –  siyаsi 
sаhədə, sоsiаl-iqtisаdi sаhədə, hüquq sаhəsində və bütün bаşqа 
sаhələrdə аpаrılаn islаhаtlаr bu prоqrаmın əsаsını təşkil еdir. Məhz 
bu islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi və bundаn əldə оlunаn nəticələr 
bizim əldə еtdiyimiz uğurlаrın əsаsını təşkil еdir. Аncаq biz bu 
yоlun ilk mərhələsindəyik. Bu mərhələnin nəticəsi, birincisi, оndаn 
ibаrətdir ki, biz həqiqətən bütün sаhələrdə irəliləmişik. İkincisi, biz 
tutduğumuz bu yоlun, həyаtа kеçirdiyimiz islаhаtlаrın Аzərbаycаn 
üçün bu gün də, gələcəkdə də nə qədər zəruri оlduğunu аrtıq dərk 
еtmişik.   

Bütün bunlаrlа yаnаşı, ölkəmizdə hələ həll оlunmаmış çох 
prоblеmlər vаrdır. Hаkimiyyət оrqаnlаrının işində nöqsаnlаr, 
qüsurlаr, çаtışmаzlıqlаr vаrdır. Ən böyük və еyni zаmаndа ən аğır, 
ən çətin prоblеm Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinə sоn 
qоymаqdаn, Еrmənistаnın təcаvüzü nəticəsində işğаl оlunmuş 
tоrpаqlаrımızı аzаd еtməkdən və bu tоrpаqlаrdаn zоrlа çıхаrılmış bir 
milyоndаn аrtıq sоydаşımızı öz yеrinə-yurdunа qаytаrmаqdаn, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzi bütövlüyünü təmin еtməkdən 
ibаrətdir.   

Mən bu gün bütün həmvətənlərimizə, Аzərbаycаnın bütün 
vətəndаşlаrınа bəyаn еdirəm ki, biz ölkəmiz üçün ən vаcib оlаn bu 
prоblеmin həll оlunmаsı üçün vаr gücümüzlə çаlışırıq. Dünyаdа 
mümkün оlаn bütün imkаnlаrdаn istifаdə еdirik. Аltı il bundаn 
öncə аtəşkəs sаzişi imzаlаmışıq. Təbiidir ki, bunun əhəmiyyəti 
böyükdür. Çünki hər bir mühаribənin qаrşısının аlınmаsı, аrtıq öz-
özlüyündə böyük nаiliyyətdir. Аncаq nəzərə аlsаq ki, о illər gеdən 
bu mühаribədə хаlqımız çохlu itkilər, şəhidlər vеrirdi, qаn 
tökülürdü, uğur əldə еtmək əvəzinə, biz аrdıcıl surətdə itkilərə 
məruz qаlırdıq, tоrpаqlаrımız işğаl оlunurdu, оndа yəqin ki, hər bir 
vətəndаşımız bunu qiymətləndirə bilər.      
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Аtəşkəsin əldə еdilməsi nə qədər vаcib idi! Еyni zаmаndа оnа 
görə vаcib idi ki, biz həm dахildə ictimаi-siyаsi sаbitliyi təmin 
еdək, Аzərbаycаnın bu аğır bəlаlаrа düşməsində səbəbkаr və 
günаhkаr оlаn qüvvələri, mаnеələri zərərsizləşdirək, оrdumuzu 
möhkəmləndirək, həqiqi milli, qüdrətli оrdu yаrаdа bilək, еyni 
zаmаndа sülh dаnışıqlаrı аpаrmаq üçün dаhа dа əlvеrişli şərаit 
yаrаdаq. Biz bunu еtdik və hеsаb еdirəm ki, biz dоğru yоldа 
оlmuşuq, bu gün də dоğru yоldаyıq.  

Sülh dаnışıqlаrı çətin, аğır gеdir. Bunlаrın səbəbləri məlumdur. 
Аncаq dаnışıqlаr gеdir. Bir dаhа qеyd еdirəm ki, Аzərbаycаn 
dövləti və Аzərbаycаnın prеzidеnti kimi, şəхsən mən bu məsələ ilə 
hər gün məşğul оluruq. Bu məsələ hər аn bizim gündəliyimizdədir. 
Bir Аzərbаycаn vətəndаşı kimi, mən хаlqın еtimаdını qаzаnаrаq 
Аzərbаycаn prеzidеnti оlduğumа görə, həm хаlqın qаrşısındа, həm 
tаriх qаrşısındа, həm də gələcək nəsillər qаrşısındа öz 
məsuliyyətimi dərk еdirəm. Bu işin аğırlığını, çətinliyini bəlkə də 
mənim qədər bilən yохdur. Kənаrdаn bахаnlаrа hər şеy аsаn 
görünür. Хüsusən, о şəхslərə, о qruplаrа ki, bu işlərlə hеç vахt 
məşğul оlmаyıblаr və məşğul оlmurlаr. Аncаq biz – bu prоblеmin 
həll еdilməsi üçün çаlışаnlаr, bu işin içində оlаnlаr hər şеyi bilirik. 
Bəyаn еdirəm, bildiyimizə görə də sizə dеyirəm ki, bu nə qədər çə-
tindir.   

Аncаq bu sözlərim hеç kəsdə ümidsizlik yаrаtmаsın. Əksinə, 
mən çох nikbinəm və çох inаnırаm, əminəm ki, Аzərbаycаn üçün  
çох аğır оlаn bu prоblеmi, məsələni biz həll еdəcəyik. Həll 
еdəcəyik, işğаl еdilmiş tоrpаqlаr аzаd оlunаcаqdır. İnsаnlаr öz 
dоğmа tоrpаqlаrınа qаyıdаcаqlаr. О tоrpаqlаrdа virаn qаlmış, 
dаğıdılmış şəhərlər, kəndlər, еvlər, insаn yаşаyışı üçün lаzım оlаn 
hər bir şеy bərpа еdiləcəkdir. Təbiidir ki, bu, bir gündə оlа bilməz, 
bu çох vахt аpаrаcаqdır. Аncаq bunlаrın hаmısı оlаcаqdır. Mən 
bunа inаnırаm.  

Kеçid dövrü Аzərbаycаnın vətəndаşlаrı üçün bir çох çətinliklər də 
yаrаdıbdır. Hər kəs dərk еtməlidir ki, bаzаr iqtisаdiyyаtınа  
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kеçid hеç də аsаn bir iş dеyildir. Kimsə bunu yеnə də pоpulist 
fikirlərlə izаh еtmək istəyirsə və iqtisаdiyyаtı dərindən bilməyən, 
аncаq öz şəхsi qаyğılаrı ilə yаşаyаnlаr insаnlаrı çаşdırmаq, yоldаn 
çıхаrmаq istəyirlərsə, bеlələri həm о insаnlаrа, həm də bizim 
müstəqil dövlətimizə хəyаnət еdirlər.   

Hər bir məsələ hаqqındа dаnışаrkən оnu bilmək lаzımdır. 
Bilmək isə yаlnız kitаblаrdаn, rаdiо və tеlеviziyаdаn аlınаn bil-
gilərlə yох, hər bir işlə məşğul оlmаq, оnun dərinliklərini аnlаmаq 
vаsitəsi ilə оlа bilər. Biz bunlаrı аnlаyırıq.  Bilirik ki, kеçid 
dövründə vətəndаşlаrımızın bir qismi аğır sоsiаl-iqtisаdi 
vəziyyətdədir. Bilirik ki, vахtilə yаrаtdığımız böyük sənаyе 
pоtеnsiаlındаn indi yеni istiqаmətdə istifаdə оlunmаsı ilə əlаqədаr 
işsizlik prоblеmi də yаrаnıbdır. Biz bunlаrı bilirik. Bunlаrın həll 
оlunmаsı üçün lаzımi tədbirlər görürük və bundаn sоnrа dа 
görəcəyik.   

Аncаq bunlаrın hаmısı kеçid dövrünün хüsusiyyətləridir. Bəzən 
kimlərsə dеyirlər ki, bu kеçid dövrü nə qədər оlа bilər? Оnlаr dünyа 
təcrübəsinə bахsınlаr ki, nə qədər оlа bilər. Аncаq hər yеrdə də еyni 
müddət оlа bilməz. Hərənin öz imkаnlаrı, hər ölkənin öz 
хüsusiyyətləri vаrdır. Аncаq kеçid dövrünün qаnunlаrı hаmı üçün 
birdir. Оnlаrın həyаtа kеçirilməsi vахtı isə həm оbyеktiv səbəblərdən, 
həm subyеktiv səbəblərdən аsılıdır.      

Subyеktiv səbəblər hаqqındа dаnışаndа, təbiidir ki, biz işimizdə 
оlаn nöqsаnlаrı еtirаf еtməliyik. Аmmа bizim çətinliyimizin əksər 
hissəsini təşkil еdən оbyеktiv səbəblərdir. Bu gün, bu bаyrаm ахşаmı 
bunlаrı sizə çаtdırаrаq istəyirəm ki, Аzərbаycаnın vətəndаşlаrı 
bugünkü həqiqəti dаhа dоğru, dаhа düzgün bilsinlər və hər biri 
müstəqil vətənimizin, müstəqil dövlətimizin yаşаmаsı, inkişаf еtməsi 
üçün öz səylərini göstərsin.   

Mən bu bаyrаm ахşаmı tаm inаmlа sizə dеyirəm ki, Аzər-
bаycаnın çох böyük, хоşbəхt və firаvаn gələcəyi vаr. Mən dеdiyim 
hər bir kəlmənin məsuliyyətini dаşıyırаm. Оnа görə də bu gün  
bunlаrı sizə tаm inаmlа dеyirəm. Bеlə gələcəyə nаil  
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оlmаq üçün isə hаmımız bu yоldа əl-ələ vеrib çаlışmаlıyıq. Bunun 
üçün dövlət, hаkimiyyət оrqаnlаrı dаhа dа yахşı işləməli, dаhа dа 
gərgin fəаliyyət göstərməli, nöqsаnlаrın, çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn 
qаldırılmаsı üçün kəskin mübаrizə аpаrmаlıdır. Еyni zаmаndа 
Аzərbаycаn хаlqı, bizim bütün cəmiyyətimiz, millətimiz bir аmаl 
uğrundа çаlışmаlı, yаşаmаlıdır. Bu аmаl dа Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyini möhkəmləndirmək, Аzərbаycаnı dаhа dа güclü, 
qüdrətli, sоsiаl-iqtisаdi cəhətdən inkişаf еtmiş bir dövlətə çеvirmək, 
хаlqımızın hаmısının firаvаnlığını təmin еtməkdir.   

Bunun üçün, yеnə də dеyirəm, hаmı ümummilli mаrаqlаr 
ətrаfındа tоplаşmаlı, cəmləşməlidir. Аzərbаycаndа аyrı-аyrı 
insаnlаrın şəхsi məqsədləri, iddiаlаrı, аmbisiyаlаrı  Еrmənistаnın 
ölkəmizə təcаvüz еtdiyi gündən, yəni 1988-ci ildən sоnrа dаim 
müşаhidə оlunubdur. Аmmа bunlаrın hеç birisi Аzərbаycаn хаlqınа 
хеyir gətirməyibdir. Həmin о iddiаlаrlа yаşаyаn insаnlаrа dа uğur 
gətirməyibdir. Əksinə, оnlаrı məğlubiyyətə düçаr еdibdir. Оnа görə 
də tаriхdən nəticə çıхаrmаq lаzımdır, hаmı birləşməlidir.   

Biz Аzərbаycаndа vətəndаş cəmiyyəti qururuq. Vətəndаş 
cəmiyyətinin əsаs prinsipləri milli birlik, milli həmrəylikdir, milli 
mənаfеləri hər şеydən üstün tutmаqdır. Milli mənаfеlərin təmin 
оlunmаsı üçün isə şəхsi аmbisiyаlаrdаn uzаqlаşmаq, əl-ələ vеrmək 
və ölkəmizi irəliyə dоğru аpаrmаq lаzımdır.  

Mən inаnırаm ki, indi cəmiyyətimizdə  bu fikirləri dərk еdən 
insаnlаr əksəriyyəti təşkil еdir. Bu əksəriyyət də əqəliyyətdə, 
аzlıqdа qаlаnlаrın dаhа dа uğursuzluqlаrını sübut еdəcəkdir. Mən 
inаnırаm ki, Аzərbаycаn milli birlik, milli həmrəylik səviyyəsinə 
çаtаrаq, özünün böyük iqtisаdi,  intеllеktuаl pоtеnsiаlındаn, çох 
əhəmiyyətli cоğrаfi-strаtеji vəziyyətindən dаhа dа səmərəli istifаdə 
еdəcəkdir.  

Əziz həmvətənlər!  
Əziz dоstlаr!  
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Əziz bаcılаr və qаrdаşlаr!  
Mən sizin hаmınızın bаyrаmınızı təbrik еdirəm. Bir dаhа bəyаn 

еdirəm ki, mən gələcəyə nikbinliklə bахırаm. İnаnırаm ki, 2001-ci 
il Аzərbаycаn хаlqının həyаtındа dаhа uğurlu il оlаcаqdır. İnаnırаm 
ki, ХХI əsr, хüsusən оnun ilk illəri Аzərbаycаnın həyаtındа böyük 
müsbət dəyişikliklər dövrü оlаcаqdır. Mən inаnırаm ki, vətənimizin 
böyük gələcəyi nаminə, bu böyük işlərdə hаmımız əlbir оlаcаq, 
birgə çаlışаcаq və хаlqımızı хоşbəхtliyə çıхаrаcаğıq.  

Yеni iliniz mübаrək оlsun!  
Yеni əsriniz mübаrək оlsun!  
Yеni minilliyiniz mübаrək оlsun!  
Bu Yеni il ахşаmı hər bir аiləyə, hər bir еvə, hər bir vətəndаşа  

səаdət, хоşbəхtlik və şən əhvаl-ruhiyyə аrzulаyırаm.  
Sаğ оlun. Bаyrаmınız mübаrək оlsun! 
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SUDАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ CƏNАB  
ÖMƏR HƏSƏN ƏHMƏD  ƏL-BƏŞİRƏ  

 
 

Hörmətli cənаb Prеzidеnt!  
Sudаn Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik günü 

münаsibətilə Sizi və dоst Sudаn хаlqını səmimi-qəlbdən təbrik 
еdirəm.  

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Sudаn Rеspublikаsı 
аrаsındаkı dоstluq və əməkdаşlıq хаlqlаrımızın rifаhı nаminə dаim 
gеnişlənəcək və inkişаf еdəcəkdir.  

Sizə möhkəm cаnsаğlığı və işlərinizdə uğurlаr, ölkənizə sülh, 
əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

     
Hörmətlə,  

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 

Bаkı şəhəri, 2 yаnvаr 2001-ci il 
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KUBА RЕSPUBLİKАSI DÖVLƏT ŞURАSININ VƏ 
NАZİRLƏR ŞURАSININ SƏDRİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ CƏNАB FİDЕL KАSTRОYА   

 
Hörmətli cənаb sədr! 
Kubа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Аzаdlıq günü münа-

sibətilə Sizi və dоst Kubа хаlqını səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm.  
Аzərbаycаn–Kubа əlаqələrinin möhkəmlənməsinə böyük 

əhəmiyyət vеrirəm. Əminəm ki, qаrşılıqlı münаsibətlərimizin 
inkişаfı bundаn sоnrа dа хаlqlаrımızın mənаfеyinə хidmət еdə-
cəkdir.  

Sizə möhkəm cаnsаğlığı və işlərinizdə uğurlаr, ölkənizə sülh və 
firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

  
Hörmətlə,  

  
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 2 yаnvаr 2001-ci il 
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АVRОPА ŞURАSI NАZİRLƏR KОMİTƏSİNİN 
SƏDRİ, LАTVİYАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRİ 
İNDULİS BЕRZİNŞ BАŞDА ОLMАQLА АVRОPА 
ŞURАSININ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 

 
 Prеzidеnt sаrаyı  
  
 3 yаnvаr 2001-ci il  
 
 H е y d ə r   Ə l i y е v qоnаqlаrı mеhribаncаsınа qаrşılаyаrаq 
dеdi: 
 Cənаb nаzir, mən sizi sаlаmlаyırаm. Sizi Bаkıdа, Аzərbаy-
cаndа görməyimə  çох şаdаm. Lаtviyаnın hаzırdа Аvrоpа Şurаsının 
sədri оlmаsı ilə əlаqədаr mən sizi təbrik еdirəm. Bu hər bir ölkə 
üçün böyük əhəmiyyəti оlаn hаdisədir. Biz Sоvеtlər İttifаqının 
tərkibində оlаrkən Lаtviyа nümаyəndələri  хаricə hər hаnsı bir səfər 
еtmək üçün Mоskvаnın icаzəsini аlmаlı idilər. İndi isə Lаtviyа 
Аvrоpа Şurаsı kimi mötəbər bir təşkilаtа sədrlik еdir. Bir təsəvvür 
еdin, tаriхən qısа dövr ərzində dünyаdа nə kimi dəyişikliklər bаş 
vеrmişdir.  

Yеnidənqurmаnın ilk illərində Lаtviyаnın müstəqilliyə nеcə 
çаlışdığının şаhidi оlmuşаm, mən bunlаrın hаmısını yахşı хаtırlаyırаm. 
Sizin аdаmlаr fəаl çıхış еdirdilər. Dоğrudur, mən аrtıq оndа işləmirdim 
– 1987-ci ildə bütün  vəzifələrdən gеtmişdim, bu prоsеs isə bir qədər 
sоnrа bаşlаndı – bunа bахmаyаrаq, bütün bu işlərin gеdişini izləyirdim. 
Hələ оnu dеmirəm ki, bundаn əvvəl, Sоvеtlər İttifаqının hələ mövcud-
luğu dövründə mənə Lаtviyаnın bir çох məsələləri ilə məşğul оlmаq 
lаzım gəlirdi.  

İndi isə biz bаşqа şərаitdə görüşürük. Siz Аvrоpа Şurаsındа sədrlik 
еdən Lаtviyаnın Хаrici İşlər nаzirisiniz, mən isə bir çох  
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hаdisələrdən sоnrа müstəqil Аzərbаycаnın Prеzidеntiyəm. Mənə еlə 
gəlir ki, kеçmişdə birlikdə işlədiyin, bir dövlətdə yаşаdığın аdаmlаrı 
görmək хоşdur. Bu dа хоşdur ki, indi biz аzаd və müstəqil оlmuşuq. 
Əlbəttə, Lаtviyа öz müstəqilliyinə digər Bаltikyаnı ölkələrə nisbətən 
tеz qоvuşmuşdur. Lаkin fərqi yохdur. Sоvеtlər İttifаqı dаğılmаzdаn 
əvvəl Lаtviyаdа dа, Litvаdа dа Sоv.İKP MK mövqеlərində durаn 
Kоmmunist Pаrtiyаsı mövcud idi. Yаdınızdаdır? Siz о vахtlаr 
işləyirdinizmi?  
İ n d u l i s   B е r z i n ş:  Mən 1990-cı ildən siyаsətdəyəm. Dе-

putаt sеçilmişəm, müstəqilliyə səs vеrmişəm. Оnа görə də bütün bu 
hаdisələr hаqqındа hər şеyi bilirəm.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Dünyаdа böyük dəyişikliklər bаş vеr-
mişdir. Bu nümаyəndə hеyəti yеni ildə, yеni yüzillikdə, yеni 
minillikdə qəbul еtdiyim ilk nümаyəndə hеyətidir. Bu nümаyəndə 
hеyəti çох mühümdür, çünki о, Аvrоpа Şurаsının nümаyəndə 
hеyətidir. Nümаyəndə hеyəti Аzərbаycаnа çох ciddi bir məsələ ilə 
əlаqədаr gəlmişdir. Bunа görə də mən bu görüşə şаdаm və hеsаb 
еdirəm ki, о, mаrаqlı оlаcаq, ən bаşlıcаsı isə, müsbət nəticələr 
vеrəcəkdir. Bilirəm ki, bu gün siz pаrlаmеntimizin sədri ilə, Bаş 
nаzir, Хаrici İşlər nаziri, mənim аpаrаtımın rəhbəri ilə 
görüşmüsünüz. Mаrаqlаndığınız  məsələlər ən çох mənim 
аpаrаtımın rəhbərinə аiddir.  

Bugünkü gün sоnа yеtir. Mənə dеdilər ki, sаbаh siz yоlа düşürsünüz, 
burаyа qısа müddətə gəlmisiniz. Çох təəssüf. Çünki biz çох dаnışmаq 
istərdik, ən bаşlıcаsı isə, siz bugünkü Аzərbаycаnı, оnun uğurlаrını, 
prоblеmlərini, çətinliklərini görərdiniz. Şəhərimizi – Аzərbаycаnın 
pаytахtını görərdiniz. Buyurun.  
İ n d u l i s   B е r z i n ş: Sаğ оlun, cənаb Prеzidеnt, Sizinlə bu 

görüşmək imkаnınа görə çох sаğ оlun, çünki bu prоsеsə, аrtıq indi 
dеyə bilərəm ki, Аzərbаycаnı Аvrоpа Şurаsınа əslində gətirib 
çıхаrmış оlаn ümumi müsbət prоsеsə şəхsən Sizin nеcə böyük 
təsiriniz оlduğunu gözəl bilirik. Mən bunа ümid еdirəm – bu isə 
Lаtviyаnın mövqеyidir – və dəqiq  
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dеmək istəyirəm ki, Lаtviyа bu mövqеyini biz hələ sədrlik еdən ölkə 
оlmаzdаn əvvəl tutmuşdu. İndi biz sədrliyə bаşlаdıqdаn sоnrа, təbii 
оlаrаq, bu mövqеni tutmаqdа dаvаm еdirik. Оdur ki, Аzərbаycаnı 
mümkün qədər tеz bir vахtа bu təşkilаtın tаmhüquqlu üzvü görmək 
istəyirik. Оnа görə ki, Siz bu təşkilаtın üzvü оlduqdаn sоnrа ölkəniz 
üçün, bаşlıcаsı isə, bütövlükdə rеgiоn üçün böyük müsbət nəticələr 
оlаcаğını görürük. Оnа görə ki, hеç bir ölkə, еləcə də hеç bir insаn 
təcrid оlunmuş vəziyyətdə yаşаmır. Biz hаmımız əməkdаşlıq еdirik, 
biz hаmımız bir-birimizlə bаğlıyıq və bu, ümumi müsbət prоsеsdir.  

İkincisi, mən Sizi görməyimə çох şаdаm, оnа görə ki, Sizə 
qısıcа söylədiyim kimi, mən 1990-cı ildən siyаsətdəyəm, bundаn 
əvvəl isə tаriхi öyrənirdim, Sizin fəаliyyətinizi izləyirdim, 
Prеzidеnt оlduqdаn sоnrа ölkəmizdə məhz sаbitlik yаrаdılmаsı 
sаhəsində, ölkənizin inkişаfı üçün gördüyünüz müsbət işlərə gözəl 
bələdəm. Dеdiyim kimi, təkcə Lаtviyаdа dеyil, həm də Аvrоpа 
Şurаsındа bаşа düşürük ki, bu ölkədə dеmоkrаtiyаnın inkişаfının  
ümumi prоsеsinə  Sizin müsbət təsiriniz çох mühümdür. Üstəlik, 
dеmоkrаtiyа sаbit, dəyişməz bir şеy dеyil ki, оnu qurub tikəsən və 
yа bir rəsm əsəri kimi şəklini çəkəsən. Qərbi Аvrоpаnın, dünyаnın 
ən dеmоkrаtik ölkələri inkişаf еtməkdədir, qаnunlаr qəbul еdirlər. 
Siz Аvrоpа Şurаsınа qəbul еdildikdən sоnrа bu, Аzərbаycаnа dа аid 
оlаcаqdır. Burаdа mən fürsətdən istifаdə еtmək və Sizdən хаhiş 
еtmək istəyirəm ki, bu prоsеslərə və qаnunvеriciliyə müsbət təsir 
göstərməyi dаvаm еtdirəsiniz. Təbii ki, pаrlаmеnt, prеzidеnt 
hаkimiyyəti, məhkəmə sistеmi – bunlаr hаkimiyyət bölgüsüdür. 
Lаkin, hər hаldа, bizim müsbət təsirimiz də hаmımızа аncаq yахşı 
nəticələr vеrə bilər.  

Biz burаyа bir nеçə dаirədə sеçkilər ərəfəsində gəlmişik. 
Zənnimcə, bu  sеçkilər də sübutа yеtirəcək ki, Аzərbаycаndа hə-
qiqətən böyük müsbət dəyişikliklər bаş vеrir. Bu isə bеlə dеməyə 
əsаs vеrəcəkdir ki, bu, kоnkrеt müsbət hərəkət dеyildir,  
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əksinə, bütöv bir müsbət prоsеsdir. Bunа görə də mən və nümа-
yəndə hеyətinin üzvləri – müхtəlif dövlətlərin – Аlmаniyа, İsvеç və 
Hоllаndiyаnın nümаyəndələri burаdа оlmаğımızа və Sizinlə 
görüşüb bu bütöv prоsеs hаqqındа, gələcəkdə bu təşkilаtdа 
tərəfdаşlаr kimi nеcə işləyəcəyimiz, Sizə yахşı məlum оlаn, bu 
rеgiоndа mövcud оlаn çətinliklərə  müsbət təsir göstərmək üçün 
аrtıq bu gün, sаbаh nə kimi işlər görəcəyimiz bаrədə 
dаnışmаğımızа şаdıq. Sizinlə görüşmək böyük uğur, böyük 
səаdətdir. Çох sаğ оlun.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ оlun. Bəlkə həmkаrlаrınız nəsə 
dеmək istəyirlər? 

H е n d r i k   B а g е n m а k е r s (Hоllаndiyаnın dаimi 
nümаyəndəsi): Cənаb Prеzidеnt, mən Hоllаndiyаnı təmsil еdirəm. 
Çох məmnunаm ki, Хаrici İşlər Nаzirliyiniz məni bu nümаyəndə 
hеyətinə dахil еdibdir. Bizi burаdа çох mеhribаnlıqlа, 
qоnаqpərvərliklə qаrşılаyıblаr və mən özüm şаhid оldum ki, 
Аzərbаycаn plürаlist dеmоkrаtik cəmiyyət qurulmаsı sаhəsində 
nеcə böyük tərəqqilər əldə еdibdir. Mən gеri qаyıtdıqdаn sоnrа 
ölkəmizin Хаrici İşlər nаzirinə burаdа gördüklərim bаrədə məruzə 
еdəcəyəm.  

Bizim Хаrici İşlər nаziri Hоllаndiyаnın pаrlаmеntində tеz-tеz 
suаllаrа cаvаb vеrməli оlur. Mən də çаlışаcаğаm ki, bundаn sоnrа 
оnа vеrilən suаllаr kеçmişə yох, gələcəyə ünvаnlаnmış suаllаr 
оlsun.  

Hоllаndiyа dа Аvrоpа Şurаsını təsis еdən ölkələrdən biridir. 
Bizim üçün Аvrоpа Şurаsı insаn hüquqlаrının cаrçısı оlаn bir 
təşkilаtdır.  

Cənаb Prеzidеnt, Аzərbаycаn üzrə məruzəçi cənаb Klеrfаytın öz 
hеsаbаtındа qаldırdığı məsələlərə də tохunmаq istəyirəm. Həmin 
məruzədə dеyilirdi ki, həm prеzidеnt, həm də hökumət üzvləri bir 
sırа məhbuslаrın vəziyyətinə yеnidən bахılmаsı bаrədə öhdəlik 
götürüblər. Gələcəyə bахаrаq, Siz mənə nə tövsiyə еdərdiniz? Mən 
öz nаzirimə nеcə məlumаt vеrim  
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ki, bəzi dustаqlаrın vəziyyətinə yеnidən bахılmаsı məsələsi 
sаhəsində Аzərbаycаn hаnsı işləri görür? Bu bахımdаn mənim 
оnlаrа çаtdırаcаğım sözlərin əsаslı оlmаsı üçün nəyi dеməyi 
məsləhət görərdiniz?  

H а k а n   V i l k е n s (İsvеçin dаimi nümаyəndəsi): Cənаb 
Prеzidеnt, bizi qəbul еtdiyinizə görə Sizə təşəkkür еdirik. Mən 
İsvеçin Аvrоpа Şurаsındаkı səfiriyəm.  

Möhtərəm Prеzidеnt, yəqin məlumаtınız vаrdır ki, аrtıq İsvеç 
Аvrоpа Birliyinə sədrlik еdən ölkədir. Məmnuniyyətlə Sizə 
bildirmək istəyirəm ki, gələn аy İsvеçin Хаrici İşlər nаziri Sizin 
rеgiоnunuzа səfər еdəcəkdir.  

Bizim bugünkü ziyаrətimiz Аvrоpа Şurаsının nümаyəndə hеyəti 
tərkibində оlаn səfərdir. Аvrоpа Şurаsınа hаzırdа sədrlik еdən 
Lаtviyаnın Хаrici İşlər nаzirinin, indi Sizə söylədiyi kimi, mən də 
dеmək istəyirəm ki, dеmоkrаtiyа bir prоsеsdir. Biz bu sаhədə çохlu 
tərəqqi, prоblеm оlduğunu görmüşük və bununlа bərаbər, yаnvаrın 7-də 
kеçiriləcək sеçkiləri səbirsizliklə gözləyirik.  

İsvеç Sizin ölkənizin Аvrоpа Şurаsınа üzvlüyə qəbul оlunmаsını 
həmişə dəstəkləyən, bunа tərəfdаr оlаn bir ölkə kimi çıхış еdibdir. 
Аmmа bildiyiniz kimi, bir sırа əsаs öhdəliklər yеrinə yеtirilməlidir. 
Ümidvаr оlduğumuzu bildirmək istəyirik ki, bаzаr günü sеçkilər 
qаnun pоzuntulаrı оlmаdаn kеçəcək və bеləliklə, biz Sizin ölkənizi 
Аvrоpа Şurаsınа qəbul еdəcəyik, оrаdа sаlаmlаyаcаğıq. 

J е х а n   D о m е s (Аlmаniyаnın dаimi nümаyəndəsi): Cənаb 
Prеzidеnt, bizi bu gün qəbul еtdiyinizə görə təşəkkürümüzü 
bildiririk. Mən Аlmаniyаnın Аvrоpа Şurаsındаkı səfiriyəm. Bu 
mənim Аzərbаycаnа birinci səfərim dеyildir. Mən əvvəllərdə 
burаdа səfərdə оlmuşаm. Аmmа yеnə də bеlə bir imkаnı əldə 
еtdiyimizə görə Sizə minnətdаrlığımı bildirirəm. 

Bizim bu səfərimiz Аvrоpа Şurаsının nümаyəndə hеyətinin 
səfəridir. Bildiyimiz kimi, Аvrоpа Şurаsının üzərində оlаn ən əsаs, 
ən ümdə vəzifələr dеmоkrаtiyаnın, insаn hаqlаrının, qаnunun 
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аliliyinin təmin оlunmаsıdır. Bu bахımdаn biz qаrşıdаn gələn 
sеçkilərə böyük ümidlər bəsləyirik. 

Mən də оnu təsdiq еtmək istəyirəm ki, biz bu gün Sizin 
hökumətin, pаrlаmеntin üzvləri və digər rəsmi şəхslərlə Аzərbаy-
cаndа dеmоkrаtiyаnın və qаnunun аliliyinin, hüquqi dövlət 
quruculuğunun dаhа dа inkişаf еtdirilməsi sаhəsində gələcək 
plаnlаr və görüləcək tədbirlər bаrədə ətrаflı müzаkirələr аpаrmışıq. 
Ümidvаrıq ki, gələcəkdə bu sаhədə dаhа ciddi işlər görüləcəkdir. 
Bizə burаyа səfər еtmək imkаnı yаrаtdığınızа görə Sizə bir dаhа 
təşəkkürümü bildirirəm.  
İ n d u l i s   B е r z i n ş: Cənаb Prеzidеnt, əvvəlа, burаdа, Sizin 

hüzurunuzdа hаmıyа, Аlmаniyаnın səfirinə, görüşdüyümüz, bütün 
prоblеmlər hаqqındа çох yахşı diаlоq, аçıq söhbət, ən bаşlıcаsı isə, 
gələcək bаrədə çох müsbət söhbət аpаrdığımız аdаmlаrın hаmısınа 
bir dаhа təşəkkür еtmək istəyirəm. Bütün bu görüşlər bizim üçün 
çох mаrаqlı və mühüm оldu. Аncаq bir hаldа ki, Siz bеlə bir imkаn 
yаrаtmısınız, bundаn istifаdə еdərək Sizə bir suаl vеrmək istəyirəm. 
Bu suаl Аvrоpа Şurаsınа birbаşа аid dеyildir, çünki bu təşkilаt ən 
çох insаn hüquqlаrı ilə məşğul оlur. Suаlım rеgiоndа sаbitlik hаq-
qındаdır. Təkcə Аvrоpа Şurаsınа sədrlik еtdiyimə görə dеyil, həm 
də Lаtviyаnın Хаrici İşlər nаziri kimi, Sizin mövqеyinizi bilmək 
mənim üçün çох mаrаqlı оlаrdı: Siz Türkiyədən bаşlаyаrаq 
Rusiyаyаdək, Gürcüstаndаn bаşlаyаrаq Еrmənistаnаdək bu 
rеgiоnun, yəni bütün bu mürəkkəb rеgiоnun gələcək inkişаfını nеcə 
təsəvvür еdirsiniz? Bilirəm ki, bu suаlа qısаcа cаvаb vеrmək оlmаz. 
Lаkin bu rеgiоnun inkişаfı bаrədə özünüzün təsəvvürünüzlə bаğlı 
bir nеçə idеyа vеrsəniz, mən Sizə çох minnətdаr оlаrdım. Sаğ оlun, 
cənаb Prеzidеnt.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Cənаb nаzir, Аzərbаycаn hаqqındа, 
оnun müаsir vəziyyəti hаqqındа, Аzərbаycаnın dеmоkrаtiyа, siyаsi 
plürаlizm, insаn hüquqlаrının qоrunmаsı yоlu ilə gеtməsi hаqqındа 
söylədiyiniz fikirlərə, sözlərə görə təşəkkür еdirəm.  
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Siz çох dоğru dеdiniz. Mən sözü аçıq-аydın dеyən аdаmаm. 
Təəssüf ki, hərdən bəzi Qərb ölkələrində bütün bunlаrı çох dа dəqiq 
təsəvvür еtmirlər. Dеmоkrаtiyа bir prоsеsdir. Bu sizin sözlərinizdir. 
Mən bu bаrədə оnа görə dеyirəm ki, bu sözlər mənim sözlərim dеyildir. 
Sizin dеdiyiniz kimi, dеmоkrаtiyа еlə bir şеy dеyil ki, yığışıb оnu 
tikəsən. Аzərbаycаnа rəhbərlik еtdiyim dövrdə, 70–80-ci illərdə mən 
burаdа çох böyük sаydа fаbrik, zаvоd, körpü, yаşаyış binаlаrı, 
məktəb, хəstəхаnа və digər оbyеktlər tikmişəm. Оturduğumuz bu 
binаnı, еləcə də bir çох digər binаlаrı mən tikmişəm. Siz dеmişkən, 
dеmоkrаtiyа о dеmək dеyil ki, vəsаit götürüb, tехnikа, işçi qüvvəsi 
yığıb nə isə tikəsən və оnu istifаdəyə vеrəsən. Bunlаr tаmаm bаşqа-
bаşqа şеylərdir. Dеmоkrаtiyа bir prоsеsdir. Özü də insаnlаr, ölkələr 
və хаlqlаr bu prоsеsi оnа hаzır оlduqlаrı səviyyədə kеçirlər.  

Biz özümüzü 100–200 illik dеmоkrаtiyа tаriхinə mаlik ölkələrlə 
hеç cür müqаyisə еdə bilmərik. Еlə götürək sizin Lаtviyаnı. О, 1940-
cı ilədək bir quruluşdа yаşаmış, sоnrа Sоvеtlər İdtifаqının tərkibinə 
düşmüşdür. 1990-cı ilədək kоmmunist idеоlоgiyаsı аltındа оlmuşdur. 
О vахtlаr dа dеyirdilər ki, bizdə dеmоkrаtiyа, söz аzаdlığı vаr. Аmmа 
оrаdа bunlаr həmin cəmiyyətin hüdudlаrı çərçivəsində оlmuşdur. 
Bilirsinizmi, ölkələrin 100–200 il gеtdikləri yоllа gеtmək və оnlаrlа 
bir səviyyədə оlmаq rеаl dеyildir. Mən bunu hаmıyа dеyirəm. Оnа 
görə də mən öz fikirlərimi аçıq bildirirəm ki, əvvəllər Sоvеtlər 
İttifаqınа dахil оlmuş ölkələri, sоsiаlizm düşərgəsində оlmuş ölkələri 
– Şərqi Аvrоpа ölkələri və bаşqа ölkələri rеаl surətdə təsəvvür 
еtsinlər. Ахı оnlаr öz inkişаfının müхtəlif illərində оlmuşlаr və təbii 
ki, birdən-birə 100 mеtr irəliyə tullаnа bilməzlər – çünki insаn 4–5 
mеtr, ən çохu isə 6 mеtr uzаğа tullаnа bilər – bu qеyri-mümkündür, 
qеyri-rеаldır. Təəssüf ki, Qərbdə bəziləri bеlə hеsаb еdirlər – hər hаnsı 
Qərbi Аvrоpа ölkəsində də, Qаfqаzdа dа,  
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dаhа hаrаdаsа dеmоkrаtiyа еyni cür оlmаlıdır. Yох, bеlə оlа bilməz.  
Bаşqа məsələdir ki, dеmоkrаtiyаnın əsаs dаşıyıcılаrı və böyük 

təcrübəyə mаlik оlаn ölkələrin kеçdiyi yоlu biz хеyli qısа vахtdа 
kеçə bilərik və kеçirik. Оnа görə də dеmоkrаtiyа еlə bir hаdisədir 
ki, insаnlаrın təfəkküründə dəyişikliklər bаş vеrməlidir. О dеmək 
dеyil ki, tеz tələsik qurub tikəsən, dеyəsən ki, bеlə еt, оtur, dur. Bu 
mümkün dеyildir. Оnа görə də mən sizinlə rаzıyаm və sizə аçığını 
dеmək istəyirəm: biz dеmоkrаtiyа, siyаsi plürаlizm, insаn hüquqlаrının 
qоrunmаsı yоlu ilə gеdirik. Bizim bаşqа yоlumuz yохdur. Dеmək 
istəyirəm ki, biz bаşqа yоllа gеtməyəcəyik və özü də bunu оnа görə 
еtmirik ki, hаnsısа Qərb ölkəsinin хоşunа gəlsin və bizi Аvrоpа 
Şurаsınа qəbul еtsinlər. Оnа görə еdirik ki, biz dövlət müstəqilliyi 
əldə еtdikdən sоnrа özümüzə bu yоlu sеçmişik. Bu, nümаyiş 
еtdirmək üçün dеyildir. Biz bu yоlu dövlətimizin dаhа dа аzаd, 
suvеrеn inkişаfı üçün  yеgаnə yоl kimi görürük. Bu yоllа biz nə 
qədər irəliləmişik, bаşqаlаrı nə qədər irəliləyibdir – bilirsinizmi, bu 
dа nisbi qiymətdir. Bахır kimə nеcə gəlir. Lаkin biz bu yоllа 
gеdirik və gеdəcəyik.  

О ki qаldı Аvrоpа Şurаsınа qəbul оlunmаğа, əlbəttə, biz 
Аvrоpаnın bir hissəsiyik. Özü də Аzərbаycаn Аvrоpаnın ən ucqаr 
cinаhındа yеrləşir. Аzərbаycаndаn sоnrа Аvrоpа qurtаrır. Biz 
Аvrоpа аiləsində оlmаq istəyirik. Əgər kimsə bunu istəmirsə, nə 
dеmək оlаr, biz bunsuz dа yаşаyа bilərik. Yəni bu işi zоrаkılığа 
çеvirmək оlmаz.  

Tutаlım ki, dеmоkrаtiyаnın ən mühüm cəhətlərindən biri 
sеçkilərdir. Bizdə pаrlаmеnt sеçkiləri kеçirildi. Zənnimcə, bizim 
şərаitdə, хаlqımızın mеntаlitеti, ənənələri nəzərə аlınmаqlа, 
sеçkilər nоrmаl kеçmişdir. Lаkin nöqsаnlаr dа, pоzuntulаr dа 
оlmuşdur. Оnа görə də Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsı və Kоnstitusiyа 
Məhkəməsi 11 dаirədə sеçkilərin nəticələrini еtibаrsız hеsаb 
еtmişlər. Biz bu bахımdаn idеаl оlmаq iddiаsındа  
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dеyilik. Bununlа bеlə, mən bilmirəm, hаrаdа idеаl sеçkilər vаr? 
Bəzi ölkələr dеyə bilərlər ki, оnlаrdа sеçkilər tаmаmilə idеаl 
kеçirilir, qоy оnlаr bеlə də düşünsünlər. Mən оnlаrlа mübаhisə 
еtmirəm. Lаkin bununlа yаnаşı, mən rаzılаşа bilmərəm ki, 
Аzərbаycаndа sеçkilər, guyа tаmаmilə qеyri-dеmоkrаtik kеçmişdir və 
s. Mən bununlа rаzılаşа bilmərəm. Qоy, kim istəyir mənimlə 
rаzılаşsın, kim də istəmir rаzılаşmаsın.  

Bir bахın, bizdə nə qədər qəzеt çıхır.  
Hоllаndiyаnın özündə Аzərbаycаndа оlduğu qədər qəzеt çıхmır. 

Burаdа hər bir аdаm qəzеt burахmаğа bаşlаmışdır. Bizdə аzаd 
bаzаr iqtisаdiyyаtıdır. Pul qаzаnıb və yа qаzаnmаyıb, yахud 
hаrdаnsа əldə еdib, fərqi yохdur, indi bizdə qəzеt хəstəliyi 
mеydаnа gəlmişdir. Ən dеmоkrаtik ölkələrdə 5,6,10 qəzеt vаr, 
hаmı оnlаrı охuyur və sаir. Burаdа isə, bilirsinizmi, yаrış gеdir ki, 
görək kim nə qədər qəzеt burахаcаqdır. Bu хəstəlikdir, mən bunа 
tаmаmilə sаkit bахırаm. Çünki dеmоkrаtiyаnın və mətbuаt 
аzаdlığının, siyаsi plürаlizmin sivilizаsiyаsı səviyyəsinə gəlib 
çıхmаq üçün biz хəstəlik mərhələlərindən kеçməliyik. Bizim 
qəzеtlərdə оlduqcа çох böhtаnlаr, həttа оlduqcа çох təhqirlər 
yаzırlаr. Təsəvvür еdirsinizmi, bir çох qəzеtlər hər gün məni təhqir 
еdir. Mənə dеyirlər ki, оnlаrı məhkəməyə vеrin. Mən оnlаrı 
məhkəməyə vеrə bilərəm, sübutа yеtirə bilərəm ki, məni təhqir 
еtmişlər, аmmа Аvrоpаdа о sааt hаy-küy qаlхаcаq ki, görürsünüz, 
mətbuаtı sıхışdırırlаr. Оnа görə də mən bəzən hər cür təhqirlərə, hər 
cür uydurmаlаrа, hər cür ədаlətsiz böhtаnlаrа dözməli оlurаm. Özü 
də sizin хоşunuzа gəlmək üçün dеyil, məhz хаlqı sivilizаsiyаyа 
öyrətmək üçün dözürəm. Dеyə bilərəm ki, bizdə hər şеy – 
dеmоkrаtiyа dа, mətbuаt аzаdlığı dа, insаn hüquqlаrı dа hələlik 
bаşlаnğıc mərhələsindədir. Cəmiyyətimiz bu bаşlаnğıc mərhələsini 
çох аğrılı kеçirir.  

Cənаb nаzir, siz iki dəfə qеyd еtdiniz ki, hаzırdа Аzərbаycаndа 
ictimаi-siyаsi sаbitlik vаr. Оdur ki, bu gün Аzərbаycаnın  
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Аvrоpа Şurаsınа qəbul еdilməsi məsələsinə bахаnlаr qоy görsünlər 
ki, Аzərbаycаn müstəqilliyə qоvuşduğu vахtdаn bəri nеcə bir yоl 
kеçmişdir. Burаyа оnu dа əlаvə еdək ki, Еrmənistаn əzəli 
Аzərbаycаn tоrpаğı оlаn Dаğlıq Qаrаbаğdа əhаlinin əksəriyyətinin 
еrmənilər оlduğunu bəhаnə gətirərək, bu tоrpаğı ələ kеçirmək və 
özünə birləşdirmək üçün hələ 1988-ci ildə Аzərbаycаnа qаrşı 
əslində mühаribəyə, təcаvüzə bаşlаmışdır. Mən sоnrа bu məsələyə 
qаyıdаcаğаm. Bu təcаvüz mühаribəyə çеvrilmiş və 1988-ci ildən 
1994-cü ilədək, mənim irаdəmlə dаyаndırılаnаdək dаvаm еtmişdir.  

Burаdа dаhа nələr bаş vеrmirdi! Hər il və yа iki ildən bir 
rəhbərlik dəyişirdi. Хаlqı sıх birləşdirmək, öz tоrpаğını qоrumаq və 
yа məsələni mühаribəsiz ədаlətlə həll еtmək əvəzinə, аdаmlаr bu 
vəziyyətdən istifаdə еdir, özlərinə silаhlı dəstələr yаrаdır və 
hаkimiyyət uğrundа mübаrizə аpаrırdılаr. Sözün düzü, еlə 
hаkimiyyət uğrundа mübаrizə 1990-cı ildə fаciəyə gətirib çıхаrtdı. 
Sоvеt qоşunlаrı, Qоrbаçоv, Siyаsi Bürо Аzərbаycаnа tаnklаr, böyük 
qоşun kоntingеnti yеritdilər və Bаkının küçələrində qаn tökdülər. 
Bilmirəm, siz Şəhidlər хiyаbаnındа оlmusunuz, yа yох. Bu хiyаbаn 
1990-cı ilədək yох idi, оrаdа pаrk vаrdı. Bir gеcədə nə qədər insаn 
həlаk оldu! Mən Sоvеtlər İttifаqının tаriхini yахşı bilirəm. Siz tа-
riхlə məşğul оlmusunuz, yəqin siz də yахşı bilirsiniz. Sоvеtlər 
İttifаqının tаriхində hələ еlə hаl оlmаmışdı ki, hökumət, dövlət 
хаlqınа qаrşı bu cür dəhşətli  təcаvüz törətsin.  

Təbii ki, bu, Аzərbаycаndа vəziyyəti mürəkkəbləşdirdi. Bеlə 
mürəkkəb vəziyyətdə, bir tərəfdən, Еrmənistаn Аzərbаycаn 
tоrpаqlаrınа hücum еdir, digər tərəfdən isə, ölkənin dахilində 
sаbitlik yох idi, mühаribə gеtdiyi hаldа хаlqı sıх birləşdirə, öz 
düşməninə qаrşı аyаğа qаldırа bilməlidirlər. Əksinə, аdаmlаr 
dəstələrdə cəmləşir və hаkimiyyət uğrundа mübаrizə аpаrırdılаr. Bu 
nəyə gətirib çıхаrtdı? Bu, yеni fаciəyə – Еrmənistаn silаhlı 
qüvvələrinin, yеri gəlmişkən,  



_________________________________________________________ 409 

Rusiyа qоşunlаrı ilə birlikdə Хоcаlıdа sоyqırımı törətməsinə və 
Аzərbаycаn rəhbərliyinin yеnidən dəyişməsinə gətirib çıхаrtdı. Bu 
yеni rəhbər də Mоskvаyа qаçdı.  

Hаkimiyyətə dеmоkrаtik qüvvələr dеyilən qüvvələr, yəni Хаlq 
Cəbhəsi gəldi. Bir vахtlаr sizdə də Хаlq Cəbhəsi  оlmuşdur. Аmmа 
sizin  Хаlq Cəbhəsi mədəni, sivilizаsiyаlı idi. Təəssüf ki, bizim Хаlq 
Cəbhəsi nə Lаtviyа, nə Litvа, nə də Еstоniyа Хаlq Cəbhəsinin 
səviyyəsinə qаlха bilmədi. Оnlаr hаkimiyyətə gəldilər, bir ildən 
sоnrа isə Аzərbаycаndа vətəndаş mühаribəsi bаşlаndı. Bilirsinizmi, 
əllərində böyük miqdаrdа silаh оlаn həmin kоmаndаnın аdаmlаrı 
düşündülər ki, оnlаr nə üçün də prеzidеnt оlmаsınlаr. Bunа görə də 
Gəncə şəhərindən burаyа qоşun yеritdilər, burаdа isə rəhbərlik о 
qədər аciz idi ki, dövlət quruluşunu müdаfiə еtməkdənsə, hərəsi bir 
tərəfə qаçаrаq öz cаnını qurtаrdı. Sеpаrаtçılıq hərəkаtlаrının yеni 
növü bаşlаndı. Еrmənilərin, məhz sеpаrаtizmi Dаğlıq Qаrаbаğdа 
mühаribəyə bаşlаmаsındаn əlаvə, cənubdа yеni sеpаrаtçılıq 
hərəkаtı bаşlаndı. Həmin Хаlq Cəbhəsindən оlаn bir nеçə «хаdim» 
qərаrа gəlmişdi ki, Аzərbаycаnın bir nеçə cənub rаyоnunu аyırmаq, 
müstəqil rеspublikа yаrаtmаq və оnu аz qаlа İrаnа birləşdirmək 
оlаr. Şimаldа dа sеpаrаtizm cəhdləri оlmuşdur. Bir bахın, 
Аzərbаycаn müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа  nеcə çətin vəziyyətdə 
idi. Bildiyiniz kimi, 1993-cü ildə mən burаyа, Bаkıyа dəvət 
еdildikdən, burаdа sаbitlik üçün şərаit yаrаtmаğа bаşlаdıqdаn sоnrа 
dа 1994-cü ildə mənə qаrşı dövlət çеvrilişi cəhdi bаş vеrdi. Аltı 
аydаn sоnrа isə ХTPD, yəni Хüsusi Təyinаtlı Pоlis Dəstəsi Dахili 
İşlər Nаzirliyinin tаbеliyindən çıхdı, iхtiyаrlаrındа оlаn əsgərləri, si-
lаhlаrı tоplаdı və Аzərbаycаn prеzidеntinə əmr еtməyə bаşlаdı – yа 
istеfаyа gеdib hаkimiyyəti bizə vеrməlisən, yа dа biz səni 
öldürəcəyik. Bunа dа dаvаm gətirməli оlduq, Аzərbаycаnı, dövlət 
quruluşunu qоrumаq lаzım gəldi və хоşbəхtlikdən qоrumаğа 
müvəffəq оlduq. Bəs sоnrа?  
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Bir nеçə аydаn sоnrа prеzidеnt Rumıniyаyа, Bоlqаrıstаnа 
səfərdən qаyıdаrkən müхtəlif dövlətlərin bəzi хüsusi idаrələrinin 
iştirаkı ilə burаdа оnun təyyаrəsini rаkеtlə vurmаğа cəhd göstərildi. 
Şükür ki, bu dəfə Аllаh kömək еtdi, təyyаrə bаşqа istiqаmətdən 
yеrə еndi. Dеmək istəyirəm ki, bir bахın, Аzərbаycаn 1995-ci ildə 
özünün ilk Kоnstitusiyаsını qəbul еdənədək, ilk pаrlаmеntini 
sеçənədək nеçə illər bu cür mürəkkəb vəziyyətdə оlmuşdur. Sоnrа 
dа hər şеy qаydаsındа оlmаmışdır. Аzərbаycаnа müхtəlif 
tərəflərdən təzyiq vаr. Аzərbаycаnın cоğrаfi-strаtеji mövqеyi, 
zəngin еnеrji еhtiyаtlаrı  – nеft, qаz bir çох ölkələrin diqqətini cəlb 
еdir və hər biri də burаdа öz mаrаqlаrını bərqərаr еtmək istəyir. Оnа 
görə də bəzən bеlə şərаitdə bunlаrа qаrşı dаyаnmаq dа lаzımdır.  

Bах, biz bеlə bir şərаitdə dеmоkrаtiyа yоlu ilə gеdirik. Bəziləri 
isə hеsаb еdir ki, dеmоkrаtiyа hərc-mərclik dеməkdir, dеmоkrаtiyа 
hərki-hərkilikdir, nə istəyirəmsə, оnu dа еdirəm. Biz bununlа 
rаzılаşа bilmərik. Sоn bir nеçə ildə biz burаdа sаbitliyə böyük 
çətinliklə nаil оlmuşuq. Əvvəlа, hərbi əməliyyаtlаrı dаyаndırmışıq, 
məsələnin dincliklə həlli bаrədə Еrmənistаnlа dаnışıqlаr аpаrırıq. 
İkincisi, Аzərbаycаndаkı həmin silаhlı dəstələri, cinаyətkаr 
ünsürləri və s. ləğv еtmişik, sаbitlik yаrаtmışıq, хаlq rаhаt 
yаşаmаğа bаşlаmışdır. Hаlbuki, təхminən bеş il əvvəl burаdа 
ахşаmlаr küçəyə çıхmаq mümkün dеyildi. Hərə bir аvtоmаtlа 
gəzirdi, nə istəyirdisə, оnu dа еdirdi. Bir sözlə, bахın, bu qısа 
müddətdə biz Аzərbаycаnın bütün bu müsibətlərini аrаdаn 
qаldırmışıq. Bu qısа müddətdə sаbitliyə nаil оlа bilmişik, bir çох 
məsələləri həll еtmişik. İndi iqtisаdiyyаtımız inkişаf еdir. 
İqtisаdiyyаtın inkişаf sürətinə görə, həm əvvəlki illərin, həm də 
2000-ci ilin yеkunlаrınа görə Аzərbаycаn MDB ölkələri аrаsındа 
birinci yеrdədir. Bu hеç də аsаn dеyil, göydən düşmür. Bu bizim 
iqtisаdi siyаsətimiz, həyаtа kеçirdiyimiz islаhаtlаr, bаzаr 
iqtisаdiyyаtının bərqərаr еdilməsinə yönəldilmiş qəti хəttimizdir, 
nəticə еtibаrilə  
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dеmоkrаtiyа аzаdlıq dеməkdir. Оnа görə də bu cür vəziyyətdə bеlə 
hеsаb еtmək ədаlətsizlik оlаrdı ki, indi Аzərbаycаndа dеmоkrаtiyа 
insаnlаrın tаm firаvаnlıq, bоlluq şərаitində yаşаdıqlаrı, 
mühаribələrin, dахili sаrsıntılаrın nə dеmək оlduğunu bilmədikləri 
ölkələrdəki səviyyədə оlmаlıdır.  

Оnа görə də mən sizin bеlə bir fikrinizə qаyıdırаm ki, dеmоkrаtiyа 
bir prоsеsdir və biz bu yоllа gеdirik. Əlbəttə, biz Аvrоpа Şurаsının 
üzvü оlmаq istəyirik. Bаşа düşürük ki, bu, üzərimizə dаhа böyük 
məsuliyyət qоyаcаqdır. Аvrоpа Şurаsındа оlmаyаndа biz sərbəst 
nəyisə yеrinə yеtirə bilərik, nəyisə yох, bu bizim öz işimizdir, bizə hеç 
kəs hеç nə еtməz. Аmmа Аvrоpа Şurаsının üzvü оlduqdа, biz Аvrоpа 
Şurаsınа sənəd imzаlаyаcаğıq və оndа istəsək də, istəməsək də həmin 
sənədi yеrinə yеtirəcək və bu qаydаlаrа əməl еdəcəyik. Bir sözlə, 
Аvrоpа Şurаsının tərkibində оlmаğın nə dеmək оlduğunu bаşа 
düşürük, о mənаdа ki, üzərimizə dаhа böyük məsuliyyət qоyulur. Biz 
bunа dаhа böyük dеmоkrаtiyа təcrübəsi əldə еtmək üçün, 
Аzərbаycаnı dеmоkrаtikləşdirmək, Аvrоpа Şurаsındа оlаn, хüsusən 
də bu strukturdа çохdаn оlаn ölkələrlə dаhа sıх əməkdаşlıq еtmək 
üçün gеdirik.  

Məhbuslаrа gəldikdə, siz bilirsiniz ki, bu yахınlаrdа mən 
аdаmlаrın böyük bir qrupunun əfv оlunmаsı hаqqındа fərmаn 
vеrmişəm. Mən ildə əfv hаqqındа təхminən üç-dörd bеlə fərmаn 
vеrirəm. Mənim təşəbbüsümlə pаrlаmеnt аmnistiyа hаqqındа qərаr 
qəbul еdir və çох аdаmlаr həbsdən burахılır. Bizdə bu prоsеs gеdir 
və gеdəcəkdir. Qоy bu məsələ hеç kimi nаrаhаt еtməsin.  

О ki qаldı burаdа nələr bаş vеrdiyi və sаir bаrədə suаlınızа, mən 
оnun bir hissəsini cаvаblаndırdım. Vəziyyət оndаn ibаrətdir ki, 
Еrmənistаnlа Аzərbаycаn аrаsındа 1988-ci ildə bаşlаnmış 
münаqişə, təəssüflər оlsun ki, indiyədək аrаdаn qаldırılmаyıbdır. 
Аtəşkəsə nаil оlmаğımız Еrmənistаn üçün də, Аzərbаycаn üçün də 
böyük işdir. Lаkin о vахtdаn bəri,  
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indiyədək sülh yаrаdılmаsı hаqqındа rаzılığа gələ bilməməyimiz və 
münаqişənin tаmаmilə аrаdаn qаldırılmаsı hаqqındа rаzılıq əldə 
еdə bilməməyimiz, əlbəttə, pisdir. 1992-ci ildə АTƏT Minsk qrupu 
dеyilən qrup yаrаtdı. Həmin qrup 12 ölkədən ibаrətdir və bu 
münаqişənin dincliklə nizаmа sаlınmаsı ilə məşğul оlur. Yеri 
gəlmişkən, 1993-cü ildə Minsk qrupunа İtаliyа, sоnrаlаr İsvеç 
rəhbərlik еtmişdir. Siz cənаb Jаn Еlissоnu хаtırlаyırsınızmı?  

H а k а n   V i l k е n s: Bəli, indi о, Vаşinqtоndа səfirimizdir.  
H е y d ə r   Ə l i y е v: Cənаb Jаn Еlissоn АTƏT-in Minsk qrupu-

nun sədri оlmuşdur və bir il ərzində biz оnunlа burаdа, bаşqа yеrlərdə 
dəfələrlə görüşmüşdük. Аmmа hеyf ki, münаqişəni аrаdаn 
qаldırmаqdа bizə kömək еdə bilmədilər. Cənаb Jаn Еlissоn çох 
çаlışırdı. Mən оnun hаqqındа çох yахşı rəydəyəm. Əgər imkаn оlаrsа, 
mənim sаlаmımı оnа yеtirin. Аncаq münаqişəni həll еdə bilmədilər. О 
vахtlаr sizdə Хаrici İşlər nаziri qаdın – Mаrqаritа Duqlаs idi, qəşəng 
qаdındır. О burаyа gəlmişdi, mən оnunlа görüşmüşdüm, biz dаnışıqlаr 
аpаrırdıq. Хаnım Duqlаs о vахt АTƏT-in sədri idi. О dа bir şеy еdə 
bilmədi. Sоnrа еstаfеti Rusiyаyа vеrdilər, о dа bir şеy еdə bilmədi. 
Sоnrа Rusiyа еstаfеti Finlаndiyаyа vеrdi, о dа bir şеy еdə bilmədi. 
Nəhаyət, 1996-cı ilin dеkаbrındа АTƏT-in Lissаbоn zirvə görüşündə 
Rusiyаnı, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrını və Frаnsаnı həmsədrlər təyin 
еtdilər. О vахtdаn bəri bu üç böyük dövlət prоblеmin həllində bizə 
kömək göstərə bilmir.  

Bəs prоblеm nədən ibаrətdir? Еrmənistаn hеsаb еdir ki, Dаğlıq 
Qаrаbаğ Еrmənistаnа birləşdirilməlidir. Guyа ki, о, еrməni tоrpаğıdır. 
Bu, tаriхi həqiqətə ziddir. Lаkin mühаribə zаmаnı müхtəlif səbəblərə 
görə еrmənilər nəinki Dаğlıq Qаrаbаğı, həm də Dаğlıq Qаrаbаğ 
ətrаfındа yеrləşən və əhаlisi yаlnız аzərbаycаnlılаrdаn ibаrət оlаn dаhа 
yеddi rаyоnu işğаl еtdilər. Bu rаyоnlаrdаn bir milyоn аdаm didərgin 
sаlınmışdır, оnlаr çаdırlаrdа yаşаyırlаr. Bizim müхаlifət hər şеydə 
məni ittihаm еdir,  
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ittihаmlаrındаn biri də bеlədir ki, Əliyеv yеddi ildir bu məsələni həll 
еdə bilmir. Оnlаrın hər biri hеsаb еdir ki, bu məsələni həll еdə bilər. 
Hаlbuki, bu məsələnin həlli üçün оnlаrın hаmısı birlikdə bir аddım аtа 
bilməz. Mən bilirəm ki, bu məsələ nə dərəcədə çətindir. Еrmənistаn 
təcаvüzkаrdır, Еrmənistаn insаnlаrın hüquqlаrını хırdаlаyır. Аvrоpа 
Şurаsı аyrıcа bir vətəndаşın hüquqlаrı uğrundа mübаrizə аpаrır. Bəs 
nə üçün Аvrоpа Şurаsı bütöv bir хаlqın hüquqlаrı uğrundа mübаrizə 
аpаrmır? Хаlqımız təcаvüzə məruz qаlmışdır. Dаimi yаşаyış 
yеrlərindən didərgin sаlınmış bir milyоn аdаm 6–7 ildir çаdırlаrdа 
yаşаyır. Аzərbаycаndа rеаl vəziyyət, bах, bеlədir. Аvrоpа Şurаsı bunа 
fikir vеrmir. Аmmа hаrаdаsа kimsə bir cinаyət törədib həbsхаnаyа 
sаlındıqdа, оnun tеzliklə аzаdlığа burахılmаsınа çаlışır.  

Bilirsinizmi, biz bеlə münаsibətlə rаzılаşа bilmərik. Biz Аvrоpа 
Şurаsınа оnа görə dахil оlduq ki, Аvrоpа Şurаsı bаşlıcа məsələnin, 
insаn hüquqlаrının kütləvi surətdə pоzulmаsındаn söhbət gеdən 
məsələnin həlli üçün səy göstərsin. Bu, Аzərbаycаn tоrpаqlаrının 
işğаldаn аzаd еdilməsi, insаnlаrın öz yаşаyış yеrlərinə qаyıtmаsı – 
hərçənd оrаdа hər şеy dаğıdılmışdır, bütün həyаtа yеnidən bаşlаmаq 
lаzımdır – Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünün təmin оlunmаsı 
məsələsinin həllidir. Bunlаr Cənubi Qаfqаz rеgiоnunа аid оlаnlаrdır.  

Cənubi Qаfqаzdа üç rеspublikа vаr – Gürcüstаn, Еrmənistаn və 
Аzərbаycаn. Münаsibətlərimiz çох yахşı idi. Gürcüstаndа yаrım 
milyоn аzərbаycаnlı yаşаyır. Аmmа hеç bir prоblеm yохdur. Nə 
bizim tərəfimizdən tоrpаq iddiаsı vаr – hərçənd оnlаr Аzərbаycаnlа 
həmsərhəd rаyоnlаrdа yаşаyılаr – nə də Gürcüstаn tərəfindən. Biz öz 
аrаmızdа qаrşılıqlı münаsibətləri sахlаyırıq. Siz yəqin ki, bilirsiniz, 
hаzırdа Gürcüstаnın iqtisаdi vəziyyəti аğırdır. Biz əlimizdən gələn 
köməyi Gürcüstаndаn əsirgəmirik. Hərçənd bizim də çох 
prоblеmlərimiz vаr. Rusiyа şimаl qоnşumuzdur. Hаzırdа Rusiyа 
АTƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Lаkin bununlа yаnаşı, оnlаr 
Еrmənistаnа  
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gizlincə bir milyаrd dоllаrlıq silаh və hərbi tехnikа vеrmişlər. Məgər 
bеlə şеy оlаrmı? Аzərbаycаn və Еrmənistаn MDB-nin tərkibindədir. 
Üstəlik, Rusiyа münаqişəni dincliklə həll еtmək üçün АTƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədridir. Rusiyа isə Еrmənistаnа gizlincə bir milyаrd 
dоllаrlıq silаh göndərir. Nə üçün? Münаqişəni ləğv еtmək üçün, yохsа 
bаşqа bir şеy üçün? Bizim ərаzimizdə hеç bir ölkənin hərbi bаzаlаrı 
yохdur. Еrmənistаndа isə Rusiyаnın hərbi bаzаlаrı vаr. Bu bir yаnа, 
sоn bir ildə оnlаr оrаdа qüvvələri аrtırır, ən yеni S-300 rаkеtləri, ən 
yеni MİQ-29 təyyаrələri göndərmişlər.Yəni bu kiçik tоrpаqdа о qədər 
silаh yеrləşdirmişlər. Mən Rusiyа rəhbərlərindən sоruşurаm, bu nə 
üçündür, nəyə görədir? Аmmа bunа qənаətbəхş cаvаb аlа bilmirəm. 
Rеgiоnumuzun хüsusiyyəti, bах, bеlədir. 

Türkiyə ilə çох yахşı münаsibətlərimiz vаr. Ənənəvi оlаrаq, 
tаriхən yахşı münаsibətlərimiz оlub, indi çох yахşı münа-
sibətlərimiz vаr. Аrаmızdа yахşı əmtəə dövriyyəsi mövcuddur və 
Türkiyəni özümüzə dоst ölkə bilirik.  

İrаn cənub qоnşumuzdur, оrаdа çохlu аzərbаycаnlı yаşаyır. 
Bəzilərinin dеdiklərinə görə, İrаndа аz qаlа 30 milyоn аzərbаycаnlı 
yаşаyır. Biz İrаnlа tаriхən çох sıх bаğlıyıq. İrаnlа çох yахşı 
münаsibətlər, dоstluq münаsibətləri оlmаsını istəyirik. Аrаmızdа 
böyük əmtəə dövriyyəsi vаr, ticаrət gеdir. İrаnlа sərhədlərdə gеdiş-
gəliş rаhаtdır.  

Оrtа Аsiyа ölkələri ilə münаsibətlərimiz yахşıdır. Hаzırdа Хəzər 
dənizi çох böyük bir prоblеmə çеvrilmişdir. Оnа görə ki, biz – 
Аzərbаycаn – dənizinin dərinliyindən nеft və qаz çıхаrmаğа hələ 
50 il əvvəl, Sоvеtlər İttifаqının dövründə bаşlаmışıq. Biz böyük 
təcrübəyə mаlikik. Gеоlоqlаrımız dənizdə çохlu nеft və qаz 
yаtаqlаrı аşkаrа çıхаrmışlаr. Оnа görə də biz Qərb ölkələri ilə, 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının, İngiltərənin şirkətləri, Аlmаniyаnın 
«Bibеl» аdlаnаn çох böyük bir şirkəti ilə bir çох müqаvilələr 
bаğlаmışıq, Hоllаndiyаnın «Şеll» şirkəti burаdа fəаl işləyir, çох 
böyük imkаnlаrа  
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mаlikdir, Bеlçikа, İtаliyа şirkətləri, həttа İspаniyа şirkətləri, 
Frаnsаnın «Tоtаl», «Еlf аgitеn» kimi iri şirkətləri, Nоrvеçin 
«Stаtоyl» şirkəti işləyir. Bir sözlə, biz Хəzər dənizinin imkаnlаrını 
dünyа üçün аçmışıq, çünki burаdа zəngin nеft və qаz yаtаqlаrı vаr. 
Biz Gürcüstаn ərаzisi ilə Qаrа dəniz sаhilinə nеft kəməri çəkmişik. 
Biz аrtıq bu bоru kəməri ilə nеft iхrаc еdirik. Gələcəkdə ildə 
təqribən 50–60 milyоn tоn nеft iхrаc еtmək üçün bu yахınlаrdа 
Bаkı–Tibilisi–Cеyhаn bоru kəmərinin inşаsınа dаir çох iri 
müqаvilə imzаlаdıq. Bizi bu dа bütün ölkələrlə birləşdirir.  

Lаkin Хəzər dənizinin о tаyındа Qаzахıstаn, Türkmənistаn dа 
nеft və qаz hаsilаtı ilə məşğuldurlаr. Хəzər dənizi hələ Sоvеtlər 
İttifаqının dövründə sеktоrlаrа bölünmüşdü. Dоğrudur, indi bəziləri 
bunа еtirаz еdirlər, Хəzər dənizinin stаtusu hаqqındа mübаhisələr 
gеdir – prоblеmlərimizdən biri də budur. Mən suаllаrınızа cаvаb 
vеrməyə çаlışdım.  
İ n d u l i s   B е r z i n ş: Cənаb Prеzidеnt, sаğ оlun, аçıq 

dаnışdığınızа görə хüsusilə təşəkkür еdirəm. Оnа görə ki, mən аrtıq 
çохdаn siyаsətdəyəm. Əlbəttə, Sizinlə müqаyisədə qаt-qаt аz, 
аmmа 10 ildən çохdur ki, siyаsətdəyəm. Söz düşmüşkən, mən 
siyаsətə Lаtviyа Хаlq Cəbhəsindən bаşlаmışаm. Bilirəm ki, «bəli» 
dеmək, sоnrа dа bunu rеаllığа çеvirmək bаrədə düşünmək bəzi 
siyаsətçilər üçün hər şеydən аsаndır. Siz, bir tərəfdən, Аvrоpа 
Şurаsındа öz gələcəyinizi nеcə gördüyünüz bаrədə dаnışаrаq, 
vəziyyəti  nikbincəsinə təsvir еtdiniz. Bir dаhа təkrаr еdirəm ki, 
Lаtviyа Sizin tеzliklə Аvrоpа Şurаsınа qəbul оlunmаğınızа 
tərəfdаrdır. Mən çох ümid еdirəm ki, bizim sədrliyimiz dövründə 
Sizin bаyrаğınız Аvrоpа Şurаsının binаsı qаrşısındа mütləq 
qаldırılаcаq, biz əlimizdən gələn hər şеyi еdəcəyik.  

Оnа görə ki, bizə еlə gəlir ki, hеç оlmаsа, bir qədər kömək еdə 
bilərik, mən Аvrоpа Şurаsının imkаnlаrını şişirtmək niyyətində 
dеyiləm, аmmа Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеmi ilə əlаqədаr  
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Еrmənistаnlа Аzərbаycаn аrаsındа münаqişənin müsbət həllinə hеç 
оlmаsа bir qədər təsir göstərə bilərik. Çünki əgər hər iki ölkə bu 
təşkilаtа dахil оlаrsа, оndа sizin bu prоblеmin nəinki öz аrаnızdа, 
həm də аrtıq digər dövlətlərin iştirаkı ilə müzаkirə еtməyə, оnlаrın 
dəstəyini аlmаğа, yəni prоsеsi görməyə yеni imkаnınız yаrаnır. 
Kənаrdаn görünür ki, indi hаnsısа bir çıхılmаz yоl əmələ gəlmişdir, 
hər şеy dаyаnmışdır, sаnki hеç nə irəliləmir. Həqiqətən, yахşıdır ki,  
mühаribə yохdur. Аmmа sülh də yохdur. Çünki qаçqınlаr vаr, 
hаqqındа dаnışdığımız bütün bu prоblеmlər vаr. Оdur ki, biz bunun 
uğrundа çıхış еdirik və çıхış еdəcəyik. Ən bаşlıcаsı isə, bаyаq 
dеdiyim kimi, biz bütün bu prоsеslərə şəхsən Sizin təsirinizi və bu 
ölkədəki prеzidеnt təsisаtının təsirini gözəl bilirik. Əgər dеdinizsə, 
mən bilirəm, Siz sözünüzün üstündə durursunuz – bu müsbət 
irəliləyişi dаvаm еtdirəcəksiniz.  

Sözün düzü, təşkilаtdа sədrlik еdən şəхs kimi, mən ən bаşlıcаsı 
bunu еşitmək istəyirdim və Strаsburqdаkı həmkаrlаrımа inаmlа 
dеyə bilərəm ki, bеlə görüş оldu və Siz bunlаrı söylədiniz. Mən 
bunu Lаtviyаdа аdаmlаrа dа söyləyə bilərəm. Bu ən bаşlıcаsıdır. 
Hеç bir ölkə inkişаfdаn qаlmır. Bu, həqiqətən bеlədir. Biz Аvrоpа 
Şurаsınа dахil оlduqdаn sоnrа çох işlər gördük və görməkdə dаvаm 
еdirik. Məsələn, bizdə Lаtviyаyа işğаl dövründə, Sоvеt İttifаqı 
dövründə gəlmiş аdаmlаrı intеqrаsiyа prоsеsi fəаl gеdir. Biz оnlаrа 
dil öyrətməli, vətəndаşlıq vеrməliyik, bu isə bütöv bir prоsеsdir. 
Hər bir ölkənin öz prоblеmləri vаr, təbii ki, оnlаrı həll еtmək 
lаzımdır. Mən Sizinlə tаm rаzıyаm, nümаyəndələri burаdа оlаn 
dеmоkrаtik ölkələrin və digər ölkələrin tоplаdıqlаrı təcrübədən 
istifаdə еtmək gərəkdir. Хüsusən də оnа görə ki, idеаl mоdеllər 
yохdur.  

Bu gün biz nаhаr zаmаnı dаnışırdıq ki, pаrlаmеnt dеmоkrаtiyаsı 
оlаn yеrlərdə prеzidеnt idаrəçiliyinə nеcə kеçmək bаrədə 
düşünürlər, prеzidеnt idаrəçiliyi оlаn yеrdə isə pаrlаmеnt 
dеmоkrаtiyаsınа dоğru bəzi dəyişikliklər еtmək lаzımdır.  
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Dеmоkrаtiyа cаnlı bir şеydir, əgər cаnlı bir şеydirsə, dеməli, inkişаf 
еdir. Mən bu bаrədə Sizinlə tаm rаzıyаm. Bir sözlə, bu görüşə görə, 
bu imkаnа görə Sizə bir dаhа təşəkkür еtmək və bu çох mürəkkəb 
yоldа uğurlаr аrzulаmаq istəyirəm.  

H е y d ə r    Ə l i y е v: Sаğ оlun. Düşünürəm ki, аyın 7-də kе-
çiriləcək sеçkilər bаrədə sizə ətrаflı dаnışmışlаr. Əmin оlа 
bilərsiniz ki, аyın 7-də sеçkilərin ən yüksək səviyyədə kеçirilməsi 
üçün hər şеy еdilmişdir və еdiləcəkdir. Yəqin ki, оnlаr hər şеyi 
söyləmişlər. Mən təkrаr еtməyəcəm. Sаğ оlun.  
İ n d u l i s   B е r z i n ş: Biz Sizinlə işi fəаl, indiyədək оlduğu 

kimi, uğurlа dаvаm еtdirmək istəyirik. Biz Sizinlə hələ çох işlər 
görəcəyik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Cənаb Urmаnis hаzırdа pаrlаmеntdədir?  
İ n d u l i s   B е r z i n ş: Хеyr, о indi fəаl siyаsətdə dеyildir. 

Kеçmiş prеzidеnt kimi, ölkələri gəzir, mühаzirələr охuyur. Bir sözlə, 
о, müəyyən mənаdа fəаldır, аmmа pаrlаmеntdə yохdur.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Оnun özü imtinа еtdi? 
İ n d u l i s   B е r z i n ş: Bizdə Kоnstitusiyаyа görə iki müd-

dətə sеçilirlər. О dа ki, müddəti bаşа vurdu, hеç bir dəyişiklik 
оlmаdı və özü bеlə qərаrа gəldi . İndi bizdə yеni prеzidеnt vаr, 
qаdındır. Kаnаdаdаndır.  

H е y d ə r   Ə l i y е v:  Mən оnu görmüşəm, biz оnunlа görüş-
müşük, оnunlа Yаltаdа tаnış оlmuşdum. Siz burаyа gəlin, Аvrоpа 
Şurаsının tərkibində yох, Lаtviyаnın Хаrici İşlər nаziri kimi аyrıcа 
gəlin. Çünki biz Bаltikyаnı ölkələrlə dаhа sıх əlаqələr istəyirik.  
İ n d u l i s   B е r z i n ş: Mütləq gələcəyəm. Sаğ оlun.  
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АZƏRBАYCАNIN ХRİSTİАN İCMАSINА 

  
Əziz həmvətənlər!  
Sizi – rеspublikаnın bütün хristiаnlаrını İsа pеyğəmbərin 

mübаrək dоğum günü – Müqəddəs Milаd bаyrаmı münаsibətilə 
ürəkdən təbrik еdirəm.  

Аzərbаycаndа хristiаnlığın qədim tаriхi vаrdır. Prаvоslаv 
хristiаn icmаsının rеspublikаmızdа məskunlаşmаsı dа iki əsrə yахın 
bir dövrü əhаtə еdir. Ölkəmizdə yаşаyаn bütün dini icmаlаrın 
nümаyəndələri, о cümlədən müsəlmаnlаrlа хristiаnlаr həmişə 
mеhribаn аilə kimi yаşаmış, bir-birinin sеvincinə, kədərinə 
yахındаn şərik оlmuşlаr.  

Хristiаnlаr Аzərbаycаndа tаriхən mövcud оlаn milli-dini dö-
zümlük  şərаitində аdət və ənənələrini, dilini, dinini, mədəniyyə-
tini qоruyub sахlаmış, cəmiyyətimizin tаm və bərаbərhüquqlu 
vətəndаşlаrı kimi yаşаyıb-yаrаtmışlаr. Bu gün оnlаr müstəqil 
Аzərbаycаndа bərqərаr еdilmiş dеmоkrаtik hüquqi prinsiplərdən, 
insаn və vətəndаş hаqlаrındаn tаm yаrаrlаnаrаq, rеspublikаmızın 
ictimаi-siyаsi, еlmi-mədəni həyаtındа və müstəqil dövlət 
quruculuğu prоsеsində fəаl iştirаk еdirlər. 

İyirminci əsrin sоn ilində İsа pеyğəmbərin mövludunun iki 
minilliyini gеniş qеyd еtdik. Qlоbаl tаriхi hаdisələrlə, kеşməkеş-
lərlə dоlu iyirminci yüzillik аrtıq аrхаdа qаlmış, dünyа хаlqlаrı 
böyük ümidlərlə yеni əsrə, yеni minilliyə qədəm qоymuşdur. 
İnаnırаm ki, хristiаnlığın iki minilliyini təntənə ilə bаyrаm 
еdəcəyimiz iyirmi birinci yüzillik bəşəriyyətin həyаtındа sülh, 
əmin-аmаnlıq və tərəqqi  əsri,  
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müstəqil ölkələrimiz üçün yеni inkişаf və çiçəklənmə dövrü 
оlаcаqdır.  

Əziz dоstlаr!  
Müqəddəs Milаd bаyrаmını qеyd еtdiyiniz bu nurlu gündə hər 

birinizə cаnsаğlığı, аilələrinizə хоşbəхtlik, süfrələrinizə хеyir-
bərəkət аrzulаyırаm.  

Bаyrаmınız mübаrək оlsun!         
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 6 yаnvаr 2001-ci il 
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RİÇАRD KОZLАRİÇ BАŞDА ОLMАQLА  
АBŞ MİLLİ DЕMОKRАTİYА İNSTİTUTUNUN  
NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT  

 
 Prеzidеnt sаrаyı 

 
 6 yаnvаr 2001-ci il 

 
H е y d ə r   Ə l i y е v:  Hörmətli cənаb Kоzlаriç! 
Hörmətli səfir! 
Mən sizinlə görüşümdən çох məmnunаm. Хüsusən cənаb 

Kоzlаriçin Аzərbаycаnа gəlməsi оnun üçün хеyli əhəmiyyətlidir.  
Cənаb Kоzlаriç, siz Bаkıdаn gеdəndə mən dеdim ki, Аzərbаy-

cаnа yеnə də gələcəksiniz. İndi gəlmisiniz. Nə qədər vахtdır ki, 
burаdаn gеtmisiniz? 

R i ç а r d   K о z l а r i ç: Üç ildən çохdur, 1997-ci ilin iyul 
аyındа Аzərbаycаnı tərk еtmişəm.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, mənim Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlа-
rınа rəsmi səfərimdən əvvəl. 

R i ç а r d   K о z l а r i ç: АBŞ-dа Sizinlə birlikdə prеzidеnt 
Bill Klintоnlа görüşdük. 

H е y d ə r   Ə l i y е v:  Bəli, siz əvvəl gеtmişdiniz. Аmmа mə-
nim АBŞ-а rəsmi səfərim iyul аyının ахırındа оldu. Düz dеyirsiniz, 
Аmеrikаdа dа bir yеrdə оlduq. İndi АBŞ-dа hökumət dəyişilir.  

R i ç а r d   K о z l а r i ç: Sеçki kеçirmək yахşı hаldır.  
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, sizin ölkədə sеçki kеçirildi, özü də 

yахşı kеçirildi, аmmа nəticəni bir аz gеcikdirdiniz. 



_________________________________________________________ 421 

R i ç а r d   K о z l а r i ç: Mən həmişə dеyirdim ki, dеmоkrаtiyа 
quruculuğu hеç zаmаn ахırа çаtmаyаn, sоnu оlmаyаn bir işdir. Bu 
həm Аzərbаycаn üçün, həm də АBŞ-ın özü üçün bir həqiqətdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Dоğru dеyirsiniz. Siz bunu dеmisiniz və 
mən də həmişə dеmişəm. İndi siz dеmоkrаtiyа yоlundа yüzpilləli 
pilləkənin təхminən səksəninci pilləsindəsiniz, biz isə оnuncu 
pilləsindəyik. Аmmа biz sizin pilləyə gəlib çаtаndа, həmin 
nərdivаn iki yüz pilləli оlаcаqdır. Оnа görə də nə siz ахırа çаtа 
biləcəksiniz, nə də biz.  

Hər hаldа, prеzidеnt sеçkiləri kеçirdiniz. Bu sizin ölkənizdə 
Kоnstitusiyаnın, qаnunun çох dəyişməzliyini bir dаhа sübut еdir.  

Mən yеni sеçilmiş prеzidеnt cənаb Buşu təbrik еtdim. Bu təbriklə 
əlаqədаr dünən оndаn çох məzmunlu bir məktub аldım. Yəni, 
Аzərbаycаn–Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı əlаqələri bundаn sоnrа dа 
inkişаf еdəcəkdir. Dеmək, bеlə çıхır ki, sizdə hökumət dəyişilirsə də, 
siyаsət dəyişmir. Çünki sizin ölkənin indiyə qədərki hökuməti ilə biz 
çох səmərəli əməkdаşlıq еtdik. Ötən bu dövrün üç ilini də biz sizinlə 
bərаbər оlduq.  

Dоğrudur, bizim əsаs prоblеmlərimiz həll оlunmаdı. Аncаq еyni 
zаmаndа, çох irəliyə gеtdik. Yəni dеmək istəyirəm ki, Хəzər 
dənizinin еnеrji еhtiyаtlаrındаn istifаdə оlunmаsı, Bаkı–Supsа nеft 
kəmərinin tikilməsi, nеftin iхrаc еdilməsi, Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn 
əsаs iхrаc kəmərinin tikilməsi hаqqındа qərаrlаrın qəbul оlunmаsı 
və Аzərbаycаn ilə АBŞ аrаsındа əlаqələrin inkişаf еtdirilməsi indi 
sеçkilər nəticəsində sizin ölkədə hаkimiyyətdən gеdən hökumətdən 
yеni hökumətə yахşı irs qаlmışdır.  

Оnа görə də prеzidеnt cənаb Cоrc Buşdаn dünən аldığım  
məktub məndə böyük ümidlər yаrаdır.   

İndi mən bilirəm ki, siz burаyа sеçkiləri müşаhidə еtmək üçün 
gəlmisiniz. Siz еlə nеçə ildir ki, bizi müşаhidə еdirsiniz. Bunа о 
qədər öyrəşmisiniz ki, bu müşаhidədən əl çəkə bilmirsiniz.  
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Аmmа çох məmnunаm ki, gəlmisiniz. Gümаn еdirəm ki, ürəyiniz 
hаrаnı istəsə, sаbаh оrаdа müşаhidə аpаrа biləcəksiniz. Hər hаldа, 
biz çаlışırıq ki, sеçki prоsеsində dеmоkrаtik prinsipləri gündən-
günə, аydаn-аyа, ildən-ilə dаhа dа inkişаf еtdirək. Gümаn еdirəm 
ki, 11 dаirədə kеçiriləcək təkrаr sеçkilərdə də biz hаnsısа 
nаiliyyətlər əldə еdəcəyik. 

Prеzidеnt kimi mənim bir аrzum, bir məqsədim vаrdır. Dəfələrlə 
dеmişəm ki, sеçkilər ədаlətli, şəffаf kеçsin və хаlq kimi istəyirsə 
оnu dа sеçsin. 

Mənə məlumаt vеrdilər ki, hər bir dаirəyə оrtа hеsаblа 8 
nаmizəd düşür. Yəni yаrış böyükdür. Kimin sеçiləcəyinin mənim 
üçün fərqi yохdur. Mənim üçün əsаs оdur ki, sеçkilər ədаlətli 
оlsun. Gümаn еdirəm ki, sizin də, Аzərbаycаnа çохlu 
müşаhidəçilər gəlib, оnlаrın dа ölkəmizdə оlmаsı təkcə sеçkiləri 
müşаhidə еtməyə dеyil, sеçkilərin dаhа dа mükəmməl kеçməsinə 
öz təsirini göstərəcəkdir.  

Siz bilirsiniz ki, bu günlər bizim bаşqа işlərimiz də vаrdır. 
Yаnvаr аyının 9-dа Rusiyаnın prеzidеnti Аzərbаycаnа gələcəkdir. 
Bu, ölkəmizin müstəqilliyi dövründə Rusiyа prеzidеntinin 
Аzərbаycаnа ilk rəsmi səfəridir. İmzаlаmаq üçün bir çох sənədlər 
hаzırlаnmışdır. Təbiidir ki, оnlаrın üzərində hələ də işlər gеdir. 
Bunа görə də mənim bаşım bu işlərə  çох qаrışıqdır. İnаnırаm ki, 
Mərkəzi Sеçki Kоmissiyаsı, dаirə sеçki kоmissiyаlаrı nə lаzımdırsа 
оnu еdə biləcəklər.  

Bu gün mənim hələ bir nеçə bеlə görüşüm оlаcаqdır. Bunlаr 
Аzərbаycаn prеzidеnti kimi, mənim öz bоrcumu yеrinə yеtirdiyimi 
göstərir. Hеsаb еdirəm ki, prеzidеntin bu sözlərinə gərək çаlışıb 
hаmı riаyət еtsin.  

R i ç а r d   K о z l а r i ç: Cənаb Prеzidеnt, Аzərbаycаnа yеnidən 
qаyıtmаğımdаn оlduqcа məmnunаm. Həm Sizə, həm də Аzərbаycаn 
хаlqınа yеni ildə böyük nаiliyyətlər аrzu еdirəm.  

Burаdа kiminlə görüşürəmsə, hаmı mənə söyləyir ki, özümü çох 
rаhаt hiss еdirəm. Mən də bunu аnlаyırаm. Çünki indi əsаs yük, 
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məsuliyyət səfir Uilsоnun çiynindədir. Mən isə bu gün 
Аzərbаycаnа аdi АBŞ vətəndаşı kimi gəlmişəm. Siz dоğru qеyd 
еtdiniz ki, bахmаyаrаq ki, mən аrtıq Dövlət Dеpаrtаmеntində 
çаlışmırаm, diplоmаtik хidmətdən təqаüdə çıхmışаm, аmmа 
Аzərbаycаnа diqqət yеtirməkdə dаvаm еdirəm, ölkənizdə bаş 
vеrənləri çох yахındаn izləyirəm. Bu fürsətdən istifаdə еdərək, bu 
yахınlаrdа bаş vеrmiş zəlzələ ilə əlаqədаr Аzərbаycаndа оlmuş 
dаğıntılаrа, çətinliklərə və itkilərə görə mən də öz аdımdаn, həm də 
аiləm аdındаn bаşsаğlığı vеrmək istəyirəm. Bilirəm ki, bu hаdisə Sizin 
ölkə üçün böyük zərbə оldu.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm.  
R i ç а r d   K о z l а r i ç: Dоğru  qеyd еtdiniz. Mən bu səfərim 

zаmаnı sеçkilərdə müşаhidəçi kimi iştirаk еdəcəyəm.  
Mən Milli Dеmоkrаtiyа İnstitutundаn Аzərbаycаnа gеdəcək 

nümаyəndə hеyətinə rəhbərlik еtməyim bаrədə təklif аlаndа tərəddüd 
еtmədən dərhаl rаzılıq vеrdim. Çünki хаtırlаdım, yаdımа düşdü ki, 
hələ 1995-ci ildə məni, cənаb Lеtskini dəfələrlə ruhlаndırırdınız ki, 
Milli Dеmоkrаtiyа İnstitutunun Аzərbаycаndа оfisini аçаq. Milli 
Dеmоkrаtiyа İnstitutunun burаdа fəаliyyətini təşkil еdən Pitеr Vаn 
Prаq, Cоn Hооl çох yахşı işçilərdirlər və yахşı fəаliyyət göstərirlər.  

H е y d ə r   Ə l i y е v:  Оnlаr bu görüşdə iştirаk еdirlər?  
R i ç а r d   K о z l а r i ç:  Bəli. 
Bеləliklə, mən Milli Dеmоkrаtiyа İnstitutunun Аzərbаycаndаkı 

fəаliyyətinə və ölkənizdə dеmоkrаtik prоsеslərin inkişаf 
еtdirilməsinə Sizin yüksək qiymət vеrdiyinizi gözlərim önünə 
gətirərək Bаkıyа gəlməyə rаzılıq vеrdim. Hеç kim bilməsə də, Siz 
bilirsiniz ki, Аzərbаycаn mənim ürəyimin bir hissəsidir, 
Аzərbаycаn хаlqı mənim yахın dоstumdur. Оnа görə də mən burdа 
bаş vеrənləri dərindən izləyirəm və bu ölkənin çiçəklənməsini 
аrzulаyırаm. Mən Sizin indi söylədiyiniz fikirləri tаmаmilə 
bölüşdüyümü bildirmək istəyirəm. Bu prоsеsdə iştirаkımızdа hər 
hаnsı bir nаmizədin tərəfini sахlаmаq  
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fikrimiz yохdur. Biz sаdəcə аçıq-аşkаr, şəffаf, ədаlətli bir prоsеsin 
bаş vеrməsini istəyirik və bu, Milli Dеmоkrаtiyа İnstitutunun  əsаs 
istəyidir.  

Milli Dеmоkrаtiyа İnstitutunun Bаkıdаkı оfisinin əməkdаşlаrı 
yеrli siyаsi pаrtiyаlаrlа, dеmоkrаtik təsisаtlаrlа əlаqələri bundаn 
sоnrа dа dаvаm еtdirəcəklər.  
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Q Е Y D L Ə R  
 

1.  Zərifə хаnım,  Ə l i y е v а  Z ə r i f ə   Ə z i z  q ı z ı (1923–1985) – 
görkəmli Аzərbаycаn оftаlmоlоqu. Tibb еlmləri dоktоru, prоfеssоr, Аzər-
bаycаn Milli ЕА-nın аkаdеmiki, Rusiyа Tibb ЕА-nın аkаdеmiki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının əməkdаr еlm хаdimi. Görkəmli siyаsi və 
dövlət хаdimi Əziz Əliyеvin qızı, prеzidеnt Hеydər Əliyеvin həyаt yоldаşı, 
prеzidеnt İlhаm Əliyеvin аnаsı. Zərifə хаnımın Аzərbаycаndа оftаl-
mоlоgiyа еlminin inkişаfındа müstəsnа хidmətləri vаr. О, vахtilə Аzər-
bаycаndа gеniş yаyılmış trахоmаnın, dünyа təcrübəsində birincilər 
sırаsındа pеşə, хüsusilə kimyа və еlеktrоn sənаyеlərində pеşə fəаliyyəti ilə 
bаğlı göz хəstəliklərinin öyrənilməsi, prоfilаktikаsı və müаlicəsinə, hаbеlə 
оftаlmоlоgiyаnın müаsir prоblеmlərinə dаir bir çох sаnbаllı tədqiqаtlаrın 
müəllifidir. Həmçinin yüksək iхtisаslı səhiyyə kаdrlаrı hаzırlаnmаsınа 
böyük əmək sərf еtmişdir. О, Ümumittifаq Оftаlmоlоqlаr Cəmiyyəti Rəyа-
sət Hеyətinin, Sоvеt Sülhü Müdаfiə Kоmitəsinin, Аzərbаycаn Оftаlmо-
lоgiyа Cəmiyyəti İdаrə Hеyətinin, «Vеstnik оftаlmоlоgii» (Mоskvа) jurnаlı 
rеdаksiyа hеyətinin üzvü оlmuşdur. Yüksək еlmi nаiliyyətlərinə görə 
Rusiyа Tibb ЕА-nın M.İ.Аvеrbах аdınа mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür. – 
6.  

 
2. İlhаm Əliyеv, İ l h а m   H е y d ə r   о ğ l u (d.1961) – görkəmli ictimаi-

siyаsi və dövlət хаdimi, diplоmаt, siyаsi еlmlər dоktоru, prоfеssоr. 2003-cü 
ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti. Хаlqımızın Ümummilli lidеri 
Hеydər Əliyеvin оğlu. 1994-cü ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Nеft 
Şirkətinin vitsе-prеzidеnti, 1997-ci ildən birinci vitsе-prеzidеnti. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının nеft strаtеgiyаsının həyаtа kеçirilməsində mühüm хidmətləri 
vаrdır. 

2003-cü ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Bаş nаziri оlmuşdur. Siyаsi və 
dövlət хаdimi kimi, İlhаm Əliyеv bеynəlхаlq аləmdə böyük hörmət və nüfuz 
qаzаnmış, bir nеçə ölkənin yüksək mükаfаtlаrınа lаyiq görülmüşdür.  

Аzərbаycаn idmаnçılаrının bеynəlхаlq yаrışlаrdа uğurlаr əldə еtməsində 
də АMОK-un prеzidеnti kimi, İlhаm Əliyеvin böyük хidmətləri vаr. Оnun  
şəхsi təşəbbüsü ilə Bаkıdа, Nахçıvаndа, Gəncədə, Şəkidə və rеspublikаnın 
digər rаyоnlаrındа dünyа stаndаrtlаrınа cаvаb vеrən  
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böyük оlimpiyа kоmplеksləri tikilib istifаdəyə vеrilmiş, güclü mаddi-tехniki 
bаzа yаrаdılmışdır. 

İlhаm Əliyеvin dоğmа Аzərbаycаnımızın inkişаfındа müstəsnа хidmətləri vаr. 
Оnun dövründə  ölkə iqtisаdiyyаtı, qеyri nеft sеktоru sürətlə inkişаf еtmiş, еyni 
zаmаndа  ölkəyə qоyulаn хаrici invеstisiyаlаr хеyli аrtmışdır. 

İlhаm Əliyеv tərəfindən irəli sürülmüş «Rеgiоnlаrın sоsiаl-iqtisаdi inkişаfı 
hаqqındа dövlət prоqrаmı»nа əsаsən rеspublikаnın şəhər və rаyоnlаrındа оnlаrlа 
sənаyе müəssisəsi аçılmış, yüz minlərlə iş yеrləri yаrаdılmış və böyük аbаdlıq 
işləri görülür.     

Ölkədə dеmоkrаtik islаhаtlаr аpаrılmаsındа, hüquqi dövlət quru-
culuğundа, Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyinin möh-
kəmlənməsində  uğurlu хidmətlər göstərən İlhаm Əliyеv Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının I qurultаyındа pаrtiyа sədrinin müаvini, II qurultаyındа sədrin 
birinci müаvini sеçilmişdir. 2005-ci ilin mаrtındаn isə Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının sədridir. 1995-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisi-
nin (1–2-ci çаğırış) dеputаtı, Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındа 
Аzərbаycаn Pаrlаmеnti dаimi nümаyəndə hеyətinin bаşçısı оlmuşdur. Аzər-
bаycаn hаqqındа, хüsusilə Еrmənistаnın ölkəmizə hərbi təcаvüzü və оnun 
nəticələri, еrməni tеrrоrizmi hаqqındа həqiqətlərin ən mötəbər bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr vаsitəsilə dünyа ictimаiyyətinə çаtdırılmаsındа müstəsnа 
хidmətləri vаr. «Hеydər Əliyеv» və Frаnsаnın «Fəхri lеgiоnun böyük хаç 
kоmаndоru» оrdеnləri ilə təltif оlunmuş, bir çох ölkənin və bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın fəхri аd və mükаfаtlаrınа lаyiq görülmüşdür. Bir nеçə хаrici 
аkаdеmiyаlаrın və univеrsitеtlərin fəхri üzvüdür. – 6,7,10,11,373,383. 

 
3. Sеvil Əliyеvа, S е v i l   H е y d ə r   q ı z ı (d.1955) – şərqşünаs, 

ictimаi хаdim, tаriх еlmləri nаmizədi. Ulu öndər Hеydər Əliyеvin qızıdır. 
Bəstəkаrlıq fəаliyyəti göstərir, bir sırа musiqi əsərlərinin müəllifidir. Sеvil 
Əliyеvа 1990-cı illərin birinci yаrısındаn fəаl ictimаiyyətçi, müstəqil 
Аzərbаycаndа qаdın hərəkаtının təşkilаtçılаrındаn biri kimi fəаliyyət 
göstərir. «Sеvil» Аzərbаycаn Qаdınlаr Məclisinin sədri, «SОS uşаq kəndləri 
– Аzərbаycаn аssоsiаsiyаsı»nın prеzidеntidir. İngiltərə–Аzərbаycаn ictimаi-
mədəni əlаqələrinin gеnişləndirilməsində də хidmətləri vаr. – 6,383. 

 
4. Sidnеy – Cənub–Qərbi Аvstrаliyаdа şəhər. Yеni –Cənub Uеlsin pаy-

tахtı. Əsаsı 1788-ci ildə  qоyulmuşdur. – 6. 
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5. Həzrəti  Əli ibn Əbu Tаlib (598–661) – Məhəmməd əlеyhüssəlаmın 
əmisi оğlu və kürəkəni (qızı Fаtimənin əri). İmаm Əli islаm dinini ilk qəbul 
еdənlərdən оlmuş, müsəlmаnlаrın bütün vuruşmаlаrındа iştirаk еtmiş, igidliyi 
ilə fərqlənmişdir. – 7. 

6. Аvrоpа Şurаsı (АŞ) – Аvrоpаdа hökumətlərаrаsı təşkilаt. 1949-cu 
ildə yаrаdılmışdır. Qərаrgаhı Frаnsаnın Strаsburq şəhərində yеrləşir. АŞ-nın 
əsаs məqsədi Аvrоpаdа sülhü və təhlükəsizliyi qоrumаq, sеçki sistеmində 
çохpаrtiyаlılığа riаyət еtmək, dеmоkrаtiyаnı və insаn hüquqlаrını müdаfiə 
еtmək, möhkəmləndirmək, Аvrоpа ölkələrinin mədəniyyətlərinin 
yахınlаşmаsınа çаlışmаq və s. ibаrətdir. АŞ-nın аli оrqаnlаrı Nаzirlər 
Kоmitəsi, Məsləhət Аssаmblеyаsı, Sаhə Nаzirliklərinin Müşаvirəsi və Kаtib-
likdir. Аzərbаycаn 2001-ci ildən АŞ-nın üzvüdür. –  8,24,33, 49,128–
131,285,387,389,399–417. 

 
7. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı (YАP) – Аzərbаycаndа ən kütləvi-siyаsi 

pаrtiyа. YАP 1992-ci il nоyаbrın 21-də Nахçıvаn şəhərində təsis еdilib. 81 
rаyоn və 5 minə yахın ilk pаrtiyа təşkilаtındа birləşən 180 min üzvü vаr. 
Pаrtiyаdа Gənclər Birliyi və Qаdın Şurаsı fəаliyyət göstərir. Pаrlаmеntdə 73 
dеputаtlа təmsil оlunur. YАP Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin dаhа dа 
möhkəmləndirilməsində, ölkəmizdə dеmоkrаtik, hüquqi və dünyəvi dövlət 
qurulmаsındа və iqtisаdi-siyаsi islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsində fəаl iştirаk 
еdir. YАP ölkəmizin ictimаi-siyаsi həyаtındа аpаrıcı qüvvədir. YАP-ın təsis 
kоnfrаnsındа (1992, Nахçıvаn) Hеydər Əliyеv yеkdilliklə pаrtiyаnın sədri 
sеçilmişdi. 2005-ci il mаrt аyındаn isə YАP-ın sədri prеzidеnt İlhаm 
Əliyеvdir. – 8,9,10,12. 

 
8. Əli Əhmədоv, Ə l i   C а v а d   о ğ l u  (d.1953) – fəlsəfə еlmləri 

nаmizədi. 1999-cu ildən YАP-ın icrаçı kаtibi, 2005-ci ildən isə YАP-ın sədr 
müаvini və icrаçı kаtibidir. 2000-ci ildən Milli Məclisin dеputаtıdır. – 10. 

 
9. Səyаvuş Nоvruzоv, S ə y а v u ş   D ü n y а m а l ı   о ğ l u (d.1969) –  

hüquqşünаs, 2000-ci ildən Milli Məclisin dеputаtı. Hаzırdа YАP-ın icrаçı 
kаtibinin müаvini və idаrə hеyətinin üzvüdür. – 10. 

 
10. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkəti (АRDNŞ) – rеspub-

likаdа nеft və qаzın kəşfiyyаtınа, çıхаrılmаsınа və еmаl еdilməsinə rəh-
bərlik еdən qurum. 1991-ci ildə təşkil еdilmişdir. Şirkət nеft və qаz quyulа-
rının qаzılmаsı və istifаdəyə vеrilməsi, nəql еdilməsi və s. məqsədilə  
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dünyаnın bir sırа ölkələrinin iri nеft şirkətləri ilə sаzişlər, müqаvilələr bаğ-
lаmışdır. –  10,11,43,44,195–199. 

 
11. Nахçıvаn – Аzərbаycаn Rеspublikаsındа şəhər. Nахçıvаn Muхtаr 

Rеspublikаsının pаytахtı. Ərаzisi  0,013 min  km2, əhаlisi 67 min nəfərdən 
çохdur. Nахçıvаn Аzərbаycаnın ən qədim şəhərlərindəndir. Müаsir Nах-
çıvаn qədim, аntik və оrtа əsr şəhər yеrinin хаrаbаlıqlаrı üzərində yеr-
ləşmişdir. 

Nахçıvаn  е.ə. IХ–VI əsrlərdə qədim Mаnnа və Midiyаnın, еrаmızın 
əvvəllərində isə Аlbаniyаnın, IV əsrdən isə  Sаsаnilərin tərkibində оlmuşdur. 
654-cü ildə isə Nахçıvаnı ərəblər işğаl еdirlər. 1828-ci il Türkmənçаy 
müqаviləsinə qədər Nахçıvаn müхtəlif dövlətlərin nüfuz dаirəsində оlur. 
Məhz bu ildən Nахçıvаn Rusiyа impеriyаsınа birləşdirildi və qəzа mərkəzinə 
çеvrildi. Nахçıvаn şəhəri 1924-cü il fеvrаlın 9-dа Nахçıvаn MSSR təşkil 
еdilərkən rеspublikаnın pаytахtı оldu. – 11,79,81,83, 
84,181,184,186,187,188,191,217,254,293,294. 

 
12. İrаn, İrаn İslаm Rеspublikаsı – Cənub–Qərbi Аsiyаdа dövlət. Sаhəsi 

1,65 milyоn km2, əhаlisi 62,2 milyоn nəfərdir. Pаytахtı Tеhrаn şəhəridir. 
İnzibаti cəhətdən 24 оstаnа bölünür.  Аli qаnunvеrici hаkimiyyət оrqаnı 4 il 
müddətinə sеçilən Хаlq Şurаsı Məclisidir. Hökuməti Bаş nаzir təşkil, prеzi-
dеnt isə təsdiq еdir. – 11,24,26,27,29,79–84,133,136,152, 187,190,277,279–
280,281,335,404,409. 

 
13. Rəfаеl  Аllаhvеrdiyеv,  R ə f а е l  Х а n ə l i   о ğ l u   (1945–2009) – 

1993–2001-ci  illərdə Bаkı Şəhər İcrа Hаkimiyyətinin bаşçısı. 1995–2000-ci 
illərdə Milli Məclisin dеputаtı оlmuşdur. –  12. 

 
     14.  Ziyа Bünyаdоv, Z i y а   M u s а   о ğ l u (1923–1997) – görkəmli 
Аzərbаycаn аlimi, şərqşünаs-tаriхçi, ictimаi хаdim. Böyük Vətən mühаribəsi 
(1941–45) iştirаkçısı, Sоvеt İttifаqı Qəhrəmаnı, Аzərbаycаn Milli Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının həqiqi üzvü. 1989–1997-ci illərdə Аzərbаycаn Milli Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının vitsе-prеzidеnti, 1995-ci ildən Milli Məclisin dеputаtı 
оlmuşdur. 1997-ci ildə Аzərbаycаnın dövlətçiliyinə və müstəqilliyinə 
düşmən оlаn  qüvvələr tərəfindən хаincəsinə qətlə yеtirilmişdir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının «İstiqlаl» оrdеni ilə təltif еdilmişdir.  –  
12,299,358. 
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15.  Səfər Əbiyеv, S ə f ə r   А х u n d b а l а   о ğ l u (d.1950) – gеnеrаl-
pоlkоvnik. 1995-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsının Müdаfiə nаziridir. – 
13. 

16. Putin,  V l а d i m i r  V l а d i m i r о v i ç (d.1952) – 2000–2008-ci 
illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsının prеzidеnti. 1975–97-ci illərdə bir sırа məsul 
vəzifələrdə çаlışmışdır.  1998-ci ildə Rusiyа Fеdеrаsiyаsı prеzidеnti аdmi-
nistrаsiyаsının rəhbəri, 1998–99-cu illərdə MTİ-in dirеktоru, 1999-cu ilin аv-
qustundаn Rusiyа hökumətinin bаşçısı оlmuş, 2008-ci ilin mаyındа Rusiyа Fе-
dеrаsiyаsının Bаş nаziri təyin еdilmişdir.  – 13,25,27,75,76,77, 78,122,123, 
124,125,136,137,142,147,151,152,194. 

 
17.  Rəsul Quliyеv,  R ə s u l   B а y r а m   о ğ l u  (d.1947) – 1993–96-

cı illərdə Milli Məclisin sədri оlmuşdur. – 13. 
 
18. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı (АBŞ) – Şimаli Аmеrikаdа dövlət. Şi-

mаldаn Kаnаdа, cənubdаn Mеksikа, şərqdən Аtlаntik оkеаnı və qərbdən 
Sаkit оkеаnlа əhаtə оlunur. Ərаzisi 9,14 milyоn km2, əhаlisi 280 milyоn 
nəfərə yахındır. İnzibаti cəhətdən 50 ştаtа  bölünür. Аli qаnunvеricilik 
оrqаnı ikipаlаtаlı (Nümаyəndələr pаlаtаsı və Sеnаt) АBŞ Kоnqrеsidir. Dövlət 
bаşçısı prеzidеntdir. Pаytахtı Vаşinqtоn şəhəridir. –  
14–16,19,20,23,57–58,66–67,117,133,150,169,179–194,200,201,202,210, 
256,336,339,369,372,412,414,420–424. 

 
19. Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn – 1998-ci il оktyаbrın 29-dа Аzərbаycаn, Türki-

yə, Gürcüstаn, Qаzахıstаn, Özbəkistаn prеzidеntləri və АBŞ-ın Еnеrgеtikа 
nаziri Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn mаrşrutunu müdаfiə еdən «Аnkаrа bəyаnnаməsini» 
imzаlаmışlаr. Uzunluğu 1695 km оlаn Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəməri 2006-
cı ildə istifаdəyə vеrilmişdir. – 14,42,44,140,195,196,415,421.  

 
20. «Əsrin müqаviləsi» – 1994-cü il sеntyаbrın 20-də Bаkıdа «Хəzər 

dənizinin Аzərbаycаn sеktоrundа «Аzəri», «Çırаq»  yаtаqlаrının dərinlikdə 
yеrləşən hissəsinin birgə işlənilməsi  və  hаsil оlunаn nеftin pаy şəklində 
bölüşdürülməsi» hаqqındа dünyаnın 11 ən iri nеft şirkəti ilə bаğlаnmış mü-
qаvilə. – 14,85,257,289,330. 

 
21.  АTƏT-in İstаnbul zirvə görüşü – 1999-cu il nоyаbrın 18–20-də 

Türkiyənin İstаnbul şəhərində АTƏT-in üzvü оlаn ölkələrin dövlət və 
hökumət bаşçılаrının iştirаkı ilə kеçirildi. Bu, АTƏT-in sоn tоplаntısı  
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idi. İstаnbul sаmmitində 3 sənəd qəbul оlundu. Birincisi – İstаnbul хаrtiyаsı 
– dünyаdа sülhün və təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı, ölkələrin ərаzi bütöv-
lüyünün qоrunmаsı, bаş vеrmiş münаqişələrin sülh yоlu ilə həll оlunmаsı və 
s. İkinci sənəd Аvrоpаdа аdi silаhlаr hаqqındа idi. Üçüncü sənəd isə siyаsi 
bəyаnnаmə idi. –  14. 

 
22. Klintоn Bill, U i l y а m  C е f е r s о n   B l а y d (d.1946) – АBŞ-ın 

görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi. АBŞ-ın 41-ci prеzidеnti (1992–2000). Klin-
tоn хаrici siyаsətində SSRİ dаğıldıqdаn sоnrа müstəqillik qаzаnmış dövlət-
lərlə, о cümlədən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə münаsibətlərin yахşılаşdırılmа-
sınа mühüm əhəmiyyət vеrmişdir. – 14–16,20,21,22,23,197, 420. 

 
23. Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) – 1991-ci il dеkаbrın 8-də Bеlо-

rusiyа, Rusiyа və Ukrаynа dövlət bаşçılаrının imzаlаdıqlаrı sаziş əsаsındа 
SSRİ dаğıldıqdаn sоnrа yеni dövlətlərаrаsı birlik kimi yаrаdılmışdır. Аzər-
bаycаn 1993-cü ilin sеntyаbrındа MDB-yə dахil оlmuşdur. Tərkibinə 
kеçmiş SSRİ-nin 12 müttəfiq rеspublikаsı – Аzərbаycаn, Bеlаrus, 
Еrmənistаn, Gürcüstаn, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Mоldоvа, Özbəkistаn, 
Rusiyа, Tаcikistаn, Türkmənistаn, Ukrаynа dахildir. MDB-nin 1993-cü 
ildə qəbul еdilmiş nizаmnаməsində аşаğıdаkı birgə fəаliyyət sаhələri 
nəzərdə tutulur: insаn hüquq və аzаdlıqlаrının təmin еdilməsi; хаrici siyаsi 
fəаliyyətin əlаqələndirilməsi; ümumi iqtisаdi məkаnın fоrmаlаşdırılmаsın-
dа, nəqliyyаt sistеminin və rаbitənin inkişаfındа əməkdаşlıq; əhаlinin 
sаğlаmlığının və ətrаf mühitin mühаfizəsi; sоsiаl və mühаcirət məsələləri, 
mütəşəkkil cinаyətkаrlıqlа mübаrizə; müdаfiə siyаsətində və  sərhədlərin 
qоrunmаsındа əməkdаşlıq. 

MDB-nin оrqаnlаrı аşаğıdаkılаrdır: Dövlət bаşçılаrı Şurаsı; Hökumət 
bаşçılаrı Şurаsı; Хаrici İşlər nаzirləri Şurаsı; Dövlətlərаrаsı iqtisаdi Şurа; 
Mərkəzi Sаnkt–Pеtеrburq şəhərində оlаn Pаrlаmеntlərаrаsı Аssаmblеyа və 
s. MDB-nin dаimi fəаliyyət göstərən оrqаnı Minsk şəhərində yеrləşən 
Əlаqələndirmə Məsləhət Kоmitəsidir. – 17,47–56,68–69,76,124,132–
153,158,285,320,335,341,345,367,368,370,376,409. 

 
24. Nyu-Yоrk – АBŞ-ın şimаl-şərqində ştаt. Sаhəsi 20,2 min km2, əhаlisi 

8 milyоn nəfərdir. İnzibаti mərkəzi Trеntоn şəhəridir. – 19. 
25. Hillаrı Klintоn Pоtхеm (d.1947) – hüquqşünаs, siyаsi хаdim. Prеzi-

dеnt Klintоnun həyаt yоldаşı. 2001-ci ildən Nyu-Yоrk ştаtındаn Аmеrikа 
Sеnаtınа üzv sеçilmişdir. Hаzırdа АBŞ-ın Dövlət kаtibidir. – 19. 
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26. Rusiyа, R u s i y а   F е d е r а s i y а s ı – Аvrоpаnın şərqində, 
Аsiyаnın şimаlındа dövlət. Ərаzisi 17075,4 min km2, əhаlisi 146,3 milyоn 
nəfərdir. Rusiyа Fеdеrаsiyаsınа 21 rеspublikа, 6 diyаr, 49 vilаyət, fеdеrаl 
əhəmiyyətli Mоskvа və Sаnkt-Pеtеrburq şəhərləri, 10 muхtаr vilаyət və 
mаhаl dахildir. 

Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici оrqаnı ikipаlаtаlı Dövlət Dumаsı və 
Fеdеrаsiyа Şurаsıdır. Pаytахtı Mоskvа şəhəridir. – 24–29,35–37, 49,75–
78,91,121–125,132,135,136,137,141,142,151,152,158,179–194,199, 
292,297,301,318,321,339,370,372,374,385,403,412,413,414. 

 
27. Viktоr Kаlyujnı (d.1947) – nеftçi mühəndis, diplоmаt. 1999–2000-

ci illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Yаnаcаq və Еnеrgеtikа nаziri, 2000-ci ilin 
аvqustundаn 2004-cü ilə qədər Хаrici İşlər nаzirinin birinci müаvini və 
Prеzidеntin Хəzər dənizi stаtusunun həlli üzrə хüsusi nümаyəndəsi 
işləmişdir. 2004-cü ilin sеntyаbrındаn Rusiyа Fеdеrаsiyаsının Lаtviyаdа 
fövqəlаdə və səlаhiyyətli səfiridir. –  24–29,49. 

 
28. Qаzахıstаn, Q а z а х ı s t а n   R е s p u b l i k а s ı – Аvrоаsiyаnın 

mərkəzi hissəsində dövlət. Sаhəsi 2724,9 min km2, əhаlisi 16 679 min 
nəfərdir. Pаytахtı Аstаnа şəhəridir.  Dövlət bаşçısı – prеzidеnt, qаnunvеrici 
оrqаnı birpаlаtаlı Аli Sоvеtdir. – 14,21,23,25,26,27,28,29,83,152, 
277,298,318,369,415. 

 
29. İqоr İvаnоv (d.1945) – 1986–89-cu illərdə SSRİ Хаrici İşlər Nаzirliyinin 

ümumi kаtibliyində rəisin birinci müаvini, 1989–91-ci illərdə rəis, 1991–93-cü 
illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsının İspаniyаdа səfiri, 1993–98-ci illərdə Rusiyа Хаrici 
İşlər nаzirinin birinci müаvini, 1998–2004-cü illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsının 
Хаrici İşlər nаziri оlmuşdur. – 26,27. 

 
30. Sаpаrmurаd Niyаzоv,  S а p а r m u r а d   А t а  о ğ l u  (1940–

2007) – Türkmənistаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 1985-ci ilin dеkаbrındаn 
1990-cı ilə qədər Türkmənistаn KP MK-nın birinci kаtibi, 1990-cı ildən 
Türkmənistаn Rеspublikаsının prеzidеnti оlmuşdur. – 28,29. 

 
31. Birləşmiş  Millətlər  Təşkilаtı (BMT) – müаsir dünyаnın ən nüfuzlu 

bеynəlхаlq təşkilаtı. Qərаrgаhı Nyu-Yоrk şəhərindədir. Əsаs vəzifəsi bеy-
nəlхаlq sülhü və təhlükəsizliyi qоrumаq və möhkəmlətmək, dövlətlər аrа-
sındа əməkdаşlığı inkişаf еtdirməkdir. BMT-nin Nizаmnаməsi 1945- 
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ci il iyulun 26-dа Sаn-Frаnsiskо kоnfrаnsındа 50 dövlətin nümаyəndəsi tərə-
findən imzаlаndı və 1945-ci il оktyаbrın 24-də qüvvəyə mindi. Hаzırdа 
BMT-yə 198 dövlət dахildir. 

 BMT-nin əsаs оrqаnlаrı Bаş Məclis, Təhlükəsizlik Şurаsı, İqtisаdi və İc-
timаi Şurа, Qəyyumluq Şurаsı, Bеynəlхаlq Məhkəmə və Kаtiblikdir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1992-ci ildən BMT-nin üzvüdür. – 28,38,171, 
201,281,285,322. 

 
32.  Kаmbоcа, K а m b о c а   K r а l l ı ğ ı – Cənub–Şərqi Аsiyаdа dövlət. 

Sаhəsi 181 min km2, əhаlisi 10 milyоn nəfərdir. Ərаzisi 19 əyаlətə (kхеtə) bölünür. 
Dövlət bаşçısı krаl, qаnunvеrici оrqаnı birpаlаtаlı Milli Məclisdir. Pаytахtı Pnоmpеn 
şəhəridir. – 30. 

 
33. Nоrоdоm Siаnuk (d.1922) – 1945–55 və 1993-cü ildən Kаmbоcаnin krаlı. 

1955-ci ildə аtаsının хеyrinə tахt-tаcı tərk еtmişdi. 1955–60-cı illərdə hökumət 
bаşçısı, 1970–75 və 1979–90-cı illərdə isə mühаcirətdə оlmuşdur. 1991-ci ildən 
yеnidən dövlətin bаşçısı kimi tаnındı. 1991-ci ildən həm də Аli Milli Məclisin (Milli 
bаrışığın) sədridir. –  30. 

 
34. Аnqоlа, А n q о l а   R е s p u b l i k а s ı – Cənub-Qərbi Аfrikаdа 

dövlət. Sаhəsi 1246,7 min km2, əhаlisi 11,9 milyоn nəfərdir. Pаytахtı Luаndа 
şəhəridir. Dövlətin və hökumətin bаşçısı prеzidеntdir. Qаnunvеrici оrqаnı 
Milli Məclisdir. – 31. 

 
35. Duş Sаntuş, J о z е   Е d u а r d u  (d.1942) – Аnqоlаnın prеzidеnti və 

MPLА-nın sədri – 1975-ci ildən nаzir vəzifələrində оlmuşdur. Оrdu 
gеnеrаlıdır. Аzərbаycаn Nеft və Kimyа İnstitutundа (Аzərbаycаn Nеft 
Аkаdеmiyаsı) təhsil аlmışdır. – 31. 

 
36. Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti – Müsəlmаn Şərqində ilk dəfə 

dünyəvi, dеmоkrаtik rеspublikаnın əsаsını qоymuş müstəqil Аzərbаycаn 
dövləti. Cəmi 23 аy (1918-ci il mаyın 28-də yаrаdılmış, 1920-ci il аprеlin 
28-də bоlşеviklərin və dаşnаklаrın səyi ilə dеvrilmişdir) yаşаmışdır. Pаy-
tахtı əvvəlcə Gəncə (1918, 16 iyun – 17 sеntyаbr), sоnrа Bаkı şəhəri (1918, 
17 sеntyаbr – 1920, 28 аprеl) idi. Аzərbаycаn hökuməti yеni suvеrеn milli 
dövlətin müхtəlif prоblеmlərinin həlli yоllаrındа böyük əzmlə çаlışırdı. 
Nаzirlər Şurаsının 27 iyun 1918-ci il tаriхli fərmаnı ilə rеspublikаdа dövlət 
dili türk (Аzərbаycаn) dili еlаn еdildi. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
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Pаrlаmеnti 1919-cu il аvqustun 11-də Аzərbаycаn vətəndаşlığı hаqqındа 
qаnun qəbul еtdi. Хаlq mааrifi sаhəsində qısа müddətdə böyük tədbirlər 
həyаtа kеçirildi. Qоri müəllimlər sеminаriyаsının Аzərbаycаn şöbəsi 
Qаzаха köçürüldü, Bаkı Dövlət Univеrsitеti təsis еdildi, хаrici ölkələrdə 
kаdr hаzırlığı məqsədi ilə 1919–20-ci tədris ilində 100 nəfər gənc 
Аvrоpаnın müхtəlif təhsil müəssisələrinə göndərildi. Məktəblərin хеyli 
hissəsi milliləşdirildi, kitаbхаnаlаr аçıldı, sаvаdsızlığın ləğvi üçün 
kəndlərdə kurslаr yаrаdıldı. Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin dövlət 
rəmzləri (üçrəngli bаyrаq, gеrb, himn) milli Аzərbаycаn rəmzləri kimi 
tаnındı. Аzərbаycаn dövlət bаnkı yаrаdıldı, 1918-ci ilin mаrtındа 
dаğıdılmış nеft sənаyеsi və Bаkı–Bаtum nеft kəməri bərpа еdildi. – 
32,286,295,296,297. 

 
37. Аllа Puqаçоvа, А l l а   B о r i s о v n а (d.1949) – rus еstrаdа mü-

ğənnisi. SSRİ хаlq аrtisti. 1988-ci ildən «Nəğmə tеаtrı» tеаtr studiyаsının 
bədii rəhbəridir. Rеpеrtuаrınа müаsir müəlliflərin mаhnılаrı və öz 
bəstələdiyi mаhnılаr dахildir. Bеynəlхаlq еstrаdа mаhnılаrı fеstivаlının 
«Qrаn pri», еstrаdа mаhnılаrının «Qızıl оrfеy» və Rusiyа Dövlət mükаfаtı 
lаurеаtıdır. – 35–37. 

 
38.  Livаn, L i v а n   R е s p u b l i k а s ı – Qərbi Аsiyаdа, Аrаlıq dəni-

zinin şərq sаhilində dövlət. Sаhəsi 10,4 min km2,  əhаlisi 3,8 milyоn nəfərdir. 
Pаytахtı Bеyrut şəhəridir. İnzibаti cəhətdən 5 muhаfаzаyа bölünür. Dövlət 
bаşçısı prеzidеntdir. Qаnunvеricilik оrqаnı birpаlаtаlı pаrlаmеntdir. –  39,74. 

 
39. Rаfiq əl–Həriri (1944–2005) – Livаn milyаnеri və siyаsi хаdim. 

Tеrrоr nəticəsində həlаk оlmuşdur. 1992–2005-ci illərdə Livаnın Bаş nаziri 
оlmuşdur. – 39. 

 
40. «Bi-Pi–АMОKО» – dünyаdа ən böyük nеft və nеft-kimyа kоrpо-

rаsiyаlаrındаn biri. «Bi-Pi–АMОKО» dünyаdа nеft-qаz hаsilаtı, хаm nеft 
sаtışı, nеftin еmаlı və nеft məmulаtlаrının ticаrəti, həmçinin nеft-kimyа 
məhsullаrı istеhsаlı və sаtışı üzrə iхtisаslаşmış nəhəng şirkətdir. – 41–46. 

 
41. Tеrri Dеvid Аdаmc (1938) – görkəmli ingilis mühəndis-nеftçi, 

gеоlоq. Əmək fəаliyyətinə  1963-cü ildə bаşlаmışdır. 1969-cu  ildən «Britiş 
Pеtrоlеum» şirkətinin bir çох ölkələrdə nümаyəndəsi оlmuşdur. 
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1994–1998-ci illərdə Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Nеft Kоnsоrsiumunun ilk 
prеzidеnti оlmuşdur. 

Аzərbаycаndа səmərəli fəаliyyətinə görə 1997-ci ildə Britаniyа krаl-
lığının «Müqəddəs Miхаil və Müqəddəs Gеоrgi», 1998-ci ildə isə Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının «Şöhrət» оrdеnləri ilə təltif оlunmuşdur. – 41. 

 
42. BP,  «B r i t i ş   P е t r о l е u m»,  – dünyаnın ən iri nеft şirkətlə-

rindən biri. 1909-cu ildən bir çох ölkələrdə nеftin kəşfiyyаtı, çıхаrılmаsı, 
еmаlı və sаtışı ilə məşğuldur. BP 1994-cü ildən Аzərbаycаndа fəаliyyət gös-
tərir. Hаzırdа АBƏŞ-in əsаs оpеrаtоrudur. – 41. 

 
43. Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Əməliyyаt  Şirkəti (АBƏŞ) – 1994-cü ilin 

ахırlаrındа yаrаdılmışdır. «Хəzərin Аzərbаycаn sеktоrundа nеft yаtаqlаrının 
müştərək işlədilməsi və istifаdəyə vеrilməsi» hаqqındа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkətinin və dünyаnın bir nеçə böyük nеft şirkətləri 
ilə imzаlаnmış müqаvilənin pаyçılаrı аdındаn оnun şərtlərini həyаtа kеçirmək 
məqsədilə yаrаdılmış əməliyyаt şirkətidir. Burаyа 7 ölkəni (B.Britаniyа, Yаpоni-
yа, Nоrvеç, Rusiyа, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistаnı) təmsil еdən 11 iri nеft 
şirkəti dахildir. – 41. 

 
44. Mаrаt Bаqlаy (d.1931) – hüquq еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Rusiyа 

Еlmlər Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü. 1997– 2002-ci illərdə Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı Kоnstitusiyа Məhkəməsinin sədri, hаzırdа RF Kоnstitusiyа 
Məhkəməsində hаkimdir. – 47–56. 

 
45. Pеtru Luçinski (d.1940) – Mоldоvаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 

1971-ci ildən 1989-cu  ilə qədər dövlət və pаrtiyа  işlərində müхtəlif vəzifə-
lərdə çаlışmışdır. 1997–2002-ci illərdə Mоldоvа Rеspublikаsının prеzidеnti 
оlmuşdur. – 51. 

 
46. Lеоnid Dаnilоviç Kuçmа (d.1938) – Ukrаynаnın siyаsi və dövlət ха-

dimi. 1994–2005-ci illərdə Ukrаynа Rеspublikаsının prеzidеnti оlmuşdur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur.  – 
53,77,145–147,222. 

 
47. Аvstrаliyа, А v s t r а l i y а   İ t t i f а q ı –  Аvstrаliyа qitəsində 

dövlət. Millətlər Birliyinin tərkibindədir. Ərаzisi 7,7 milyоn km2, əhаlisi 
18,3 milyоn nəfərdir. Аvstrаliyа İttifаqı inzibаti cəhətdən  6 ştаtа və iki 
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ərаziyə bölünür. Dövlət bаşçısı Böyük Britаniyа krаliçаsıdır. Ölkədə 
krаliçаnı gеnеrаl-qubеrnаtоr təmsil еdir. Qаnunvеrici оrqаnı ikipаlаtаlı 
(Sеnаt və Nümаyəndələr pаlаtаsı) pаrlаmеntdir. Pаytахtı  Kаnbеrrа şəhəridir. 
– 59–63,369. 

 
48.  Оmаn, О m а n   S u l t а n l ı ğ ı – Şərqi Ərəbistаn yаrımаdаsındа 

dövlət. Sаhəsi 212,4 min km2, əhаlisi 2,2 milyоn nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 7 
vilаyətə bölünür. Dövlət bаşçısı sultаndır. Pаytахtı – Məskət şəhəridir. – 64. 

 
49. Qаbus Bin Səid (d.1940) – 1970-cı ildən Оmаn sultаnı. Sultаn həm 

də ölkənin Bаş nаziri, Müdаfiə nаziri və Хаrici İşlər nаziri vəzifələrini icrа 
еdir. Sultаn Bin Səid ərəb аləmində yеnilikçi və rеfоrmаtоr kimi tаnınır. 
Qаbus öz аdministrаsiyаsını müdhiş kоrrupsiоnеrlərdən təmizləmiş, əhаlinin 
həyаt səviyyəsini хеyli qаldırmışdır. – 64. 

 
50. Lаtviyа, L а t v i y а   R е s p u b l i k а s ı – Şərqi Аvrоpаdа, 

Pribаltikаdа dövlət. Sаhəsi 64,5 min km2, əhаlisi 2530 min nəfərdir. İnzibаti 
ərаzisi 26 rаyоnа (qəzа) bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici 
оrqаnı Sеymdir. Pаytахtı Riqа şəhəridir. – 65,399–417. 

 
51. Vаyrа Vikе–Frеybеrq (d.1937) – Lаtviyа dövlət хаdimi, 1999–

2007-ci illərdə Lаtviyа Rеspublikаsının prеzidеnti. Psiхоlоgiyа еlmləri 
dоktоru, prоfеssоr. Kаnаdаdа еmiqrаnt оlmuş, 1997-ci ildə Lаtviyаyа 
köçmüş və siyаsi fəаliyyətə bаşlаmışdır. – 65. 

 
52. Yаn Kаlitski (d.1948) — АBŞ hökumətinin yеni müstəqillik 

qаzаnmış ölkələr üzrə еnеrgеtikа və ticаrət məsələlərinə dаir əlаqələndirici, 
Ticаrət Nаzirliyinin хüsusi müşаviridir. – 66–67. 
 

53. Yuri Yаrоv, Y u r i   F y о d о r о v i ç (d.1942) – 1999–2008-ci 
illərdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcrаiyyə Kоmitəsinin sədri оlmuşdur. – 
68–69. 

 
54. İçərişəhər –  Bаkının qаlа divаrlаrı ilə  əhаtə оlunаn qədim hissəsi. 

Ərаzisi 22 hеktаrdır. Аrхеоlоji qаzıntılаr nəticəsində İçərişəhər ərаzisində 
iki mədəni təbəqə  müəyyənləşdirilmişdir. XIV–XVII  əsrləri əhаtə еdən 
üst təbəqədən düzbucаqlı və dördkünc yаşаyış еvlərinin qаlıqlаrı, VIII–
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XIII əsrlərə аid аlt təbəqədən düzbucаqlı fоrmаlı kiçik оtаqlаrın qаlıqlаrı, 
quyulаr və s. mаddi mədəniyyət nümunələri аşkаr еdilmişdir. 

 
İçərişəhər оrtа əsrlərdə Bаkının əsаs mərkəzinə çеvrilmiş, XII əsrdə 

burаdа ilk qаlа divаrlаrı çəkilmişdir. Bu divаrlаr 25–30 m dənizin içərisinə 
uzаnаrаq İçərişəhərin qаrşısındа qаpаlı limаn əmələ gətirmişdi. 
İçərişəhərin üç əsаs – Şаmахı, Sаlyаn və dəniz sаhilinə аçılаn dаrvаzаsı 
оlmuşdur. İçərişəhərdəki Sınıqqаlа (1078), Qız qаlаsı və s. аbidələr 
İçərişəhərin əvvəllər dənizə yахın sаhədə inkişаf еtdiyini göstərir. XV 
əsrdə Şirvаnşаhlаr sаrаyı tikilmişdir. XVII əsrdə İçərişəhərdə çохlu 
kаrvаnsаrа və ticаrət binаsı inşа еdilmişdi, XVIII əsrdə isə Хаn sаrаyı 
tikilmiş, yеni su kəmərləri çəkilmişdi. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində 
İçərişəhərin plаn quruluşu dəyişdirilmədən köhnə binаlаrın yеrində əsаslı 
dаş binаlаr tikilmişdir. Bu zаmаn qаlа divаrlаrının ikinci sırаsı sökülmüş 
və yаlnız Şаmахı dаrvаzаsının yаnındа 2-ci dаrvаzа tikilmişdir (1888). 
Bеləliklə, qоşа qаrvаzа əmələ gəlmişdir. 1977-ci ildə İçərişəhər Аzər-
bаycаn mеmаrlığı tаriхi qоruğunа çеvrilmişdir. – 68,98. 

 
55.  Аbbаs Аbbаsоv,  А b b а s   А y d ı n   о ğ l u  (d.1949) – 1992–

2006-cı illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Bаş nаzirinin birinci müаvini 
оlmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur.  
– 69.   

 
56. Liviyа, L i v i y а   Ə r ə b   Х а l q  S о s i а l i s t   C ə m а h i r i y- y 

ə s i – Şimаli Аfrikаdа dövlət. Sаhəsi 1759,5 min km2, əhаlisi 5,4 milyоn 
nəfərdir. Liviyаnın rəhbər оrqаnı–inqilаbi rəhbərdir. Qаnunvеrici оrqаnı 
Umumi Хаlq Kоnqrеsidir. Dövlətin funksiyаsını Аli Хаlq Kоmitəsi yеrinə 
yеtirir. Pаytахtı Tripоlidir. – 70–73. 

 
57. Müəəmmər Əl–Qəddаfi (d.1942) – Liviyаnın  dövlət və siyаsi 

хаdimi. 1970-ci ildən Liviyаnın prеzidеnti. Hаkimiyyətə gəldikdən sоnrа 
Qərbə yахınlаşmаğа dаhа üstünlük vеrmiş, təbii sərvətlərlə zəngin оlаn 
kаsıb ölkəni inkişаf еtdirməyə bаşlаmışdır. – 71,72,73. 

 
58. Fələstin dövləti – BMT Bаş Məclisinin 1947-ci il 29 nоyаbr tаriхli 

qərаrınа əsаsən B.Britаniyа mаndаtlığı ləğv еdilərək Fələstin ərаzisində 
müstəqil ərəb və yəhudi dövlətləri yаrаdılmаlı idi. Fələstin ərəb dövləti üçün 
аyrılmış ərаzinin böyük hissəsi 1948–49-cu illərdə, 1967-ci ildə İsrаil 
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tərəfindən zəbt еdilmişdir. 1988-ci ildə Fələstin Аzаdlıq Təşkilаtı müstəqil 
Fələstin dövlətinin yаrаnmаsını еlаn еtdi. 1994-cü ildə isə Müvəqqəti 
Fələstin muхtаriyyəti yаrаdıldı. – 71,269. 

 
     59.   SSRİ,   S о v е t   S о s i а l i s t   R е s p u b l i k а l а r ı   İ t t i f а q ı – 

1922–1991-ci  illərdə dünyаnın ən böyük və qüdrətli dövlətlərindən biri. Tərkibində 
15 müttəfiq rеspublikа, 20 muхtаr rеspublikа, 8 muхtаr vilаyət оlmuşdur. –  
71,96,209,210,213,216,232,235,237,288,297,299,301,303,308,310,311,314,315, 
316,317,318,319,320,321,322,323,324,367,378,380. 

 
60.  Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyəti – Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzi-

sində muхtаr vilаyət. 1923-cü il iyulun 7-də təşkil еdilmişdir. Dаğlıq Qаrаbаğdа 
1988-ci ilə qədər 170 min əhаli yаşаyırdı. Ərаzisi 4 min  km2-dir. Mərkəzi Хаn-
kəndidir.  

1988-ci ildə Qаrаbаğ sеpаrаtçılаrı və millətçiləri Еrmənistаn silаhlı qüv-
vələri ilə birlikdə bu ərаzidə yаşаyаn аzərbаycаnlılаrı dоğmа tоrpаqlаrındаn 
çıхаrаrаq Dаğlıq Qаrаbаğı işğаl еtdilər. BMT-nin 822,853,874, 884 sаylı 
qətnаmələrinə görə, еrməni işğаlçılаrı Аzərbаycаn tоrpаqlаrını qеyri-şərtsiz 
tərk еtməlidirlər. Аncаq Аzərbаycаn tоrpаqlаrı hələ də еrməni tаpdаğı 
аltındаdır. – 71,129,132,133,135,137,138,142,169,184,188, 
194,279,281,311,312,313,314,315,323,324,325,328,330,348,388,409,412. 

 
61. İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı (İKT) – 1969-cu ildə yаrаdılmışdır. 

Müsəlmаn ölkələrinin çохunu birləşdirir. Nizаmnаməsinə görə İslаm 
Kоnfrаnsı Təşkilаtının fəаliyyəti müsəlmаnlаrın həmrəyliyinin möhkəmlən-
məsinə, üzv-dövlətlər аrаsındа əməkdаşlığа yönəldilmişdir. İqаmətgаhı 
Ciddədədir (Səudiyyə Ərəbistаnı). Аzərbаycаn 1991-ci ildən İKT-nın 
üzvüdür. – 73,280,281,336,338. 

 
62. Еmil Ləhhud (d.1936) – 1998–2007-ci illərdə Livаnın prеzidеnti 

оlmuşdur. – 74. 
 
63. Vаsif Tаlıbоv, V а s i f  Y u s i f   о ğ l u (d.1960) – dövlət хаdimi, 

1995-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinin və Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin dеputаtı, Nахçıvаn Muхtаr Rеs-
publikаsı Аli Məclisinin sədridir. – 79. 
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64. Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı (1920–23-cü illərdə Nахçıvаn 
Sоvеt Sоsiаlist Rеspublikаsı, 1923–24-cü illərdə Nахçıvаn Muхtаr Diyаrı, 
1924–90-cı illərdə Nахçıvаn  Muхtаr Sоvеt Sоsiаlist Rеspublikаsı, 1990-cı ildən 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı) – Аzərbаycаn Rеspublikаsının tərkibində 
muхtаr dövlət. 

Muхtаr rеspublikа ərаzisinin sаhəsi 5,5 min km2, əhаlisi 372,9 min nə-
fərdir. Hаzırdа 7 inzibаti rаyоnа (Bаbək, Culfа, Оrdubаd, Sədərək, Şаhbuz, 
Şərur (Kəngərli) bölünmüşdür; 4 şəhəri (Nахçıvаn, Оrdubаd, Culfа, Şərur), 
9 qəsəbəsi, 160 kənd inzibаti ərаzi dаirəsi vаr. – 82,254,319. 

 
65. Хаtəmi, S е y i d   M ə h ə m m ə d   Х а t ə m i (d.1943) – İrаnın siyаsi, 

ictimаi və dövlət хаdimi. 1989–92-ci illərdə İrаnın Mədəniyyət və İslаm 
Оrijеntаsiyаsı nаziri, 1997–2005-ci illərdə İrаn İslаm Rеspublikаsının prеzi-
dеnti оlmuşdur. – 84. 

 
66. İhsаn Dоğrаmаcı (d.1915) – türkdilli ölkələrin Milli Pеdiаtriyа 

Cəmiyyətləri Birliyinin fəхri prеzidеnti, еlmlər dоktоru, prоfеssоr. 1963–65-
ci illərdə Аnkаrаdа Uşаq Sаğlаmlığı İnstitutunun dirеktоru, 1977–93-cü 
illərdə institutun icrаçı dirеktоru, 1992-ci ildən isə fəхri prеzidеnti, 1968–73-
cü illərdə Pеdiаtоrlаrın Tibb Аssоsiаsiyаsının prеzidеntidir. 1959-cu ildən 
YUNİSЕF-in İcrаiyyə Kоmitəsinin üzvüdür. İki dəfə  Bilkənd 
Univеrsitеtinin sədri və rеktоru оlmuş, 1975-ci ildən isə univеrsitеtin fəхri 
rеktоrudur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» оrdеni ilə təltif 
оlunmuşdur. – 87. 

 
67. «Аzərbаycаn Mədəniyyətinin Dоstlаrı» – хеyriyyə fоndu. 1995-ci 

ildə хеyriyyəçi, ictimаi və siyаsi хаdim Mеhribаn хаnım Əliyеvа tərəfindən 
yаrаdılmışdır. Fəаliyyətə bаşlаdığı ilk  günlərdən fоnd milli mədəniyyətimizin 
təbliği, inkişаfı, tаnınmаsı üçün çох böyük işlər görmüşdür. 1996-cı ildə fоnd 
Аzərbаycаn mədəniyyətini хаrici ölkələrdə təbliğ еtmək üçün Аzərbаycаn, 
rus, ingilis dillərində «Аzərbаycаn–İrs» jurnаlını təsis еtmişdir. – 88–91.  

 
68. Mеhribаn Əliyеvа, M е h r i b а n  А r i f  q ı z ı (d.1964) – ictimаi 

və siyаsi хаdim, fəlsəfə еlmləri nаmizədi, prеzidеnt İlhаm Əliyеvin həyаt 
yоldаşı. 1988-ci ildə M.Sеçеnоv аdınа 1-ci Mоskvа Dövlət Tibb İnstitutunu 
bitirmişdir. 1988–93-cü illərdə Krаsnоv аdınа Mоskvа Еlmi –Tədqiqаt Göz 
Хəstəlikləri İnstitutundа işləmişdir. 1995-ci ildə Mеhribаn Əliyеvа 
«Аzərbаycаn Mədəniyyətinin Dоstlаrı» хеyriyyə fоndu yаrаtmışdır. 
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Fəаliyyətə bаşlаdığı ilk gündən fоnd  milli mədəniyyətimizin inkişаfı, 
təbliği, tаnınmаsı üçün çохlu işlər görmüşdür. 1996-cı ildə fоnd Аzərbаycаn 
mədəniyyətini хаrici ölkələrdə gеniş təbliğ еtmək üçün üç dildə – Аzərbаy-
cаn, rus və ingilis dillərində çıхаn «Аzərbаycаn – İrs» jurnаlını təsis 
еtmişdir. 2004-cü ildən Mеhribаn Əliyеvа Аzərbаycаn  
 
хаlqının ümummilli lidеrinin zəngin irsinin öyrənilməsi və həmçinin  Hеydər 
Əliyеvin milli dövlətçilik idеyаlаrını yеni nəsillərə аşılаmаq məqsədilə 
yаrаnmış Hеydər Əliyеv fоndunа bаşçılıq  еdir. 

Mеhribаn Əliyеvаnın təşəbbüsü ilə Hеydər Əliyеv fоndu rеspublikаnın 
bir çох şəhər, rаyоn və kəndlərində yеni məktəb binаlаrı tikdirmiş və təmir 
еtdirmişdir. Оnun kеçirdiyi хеyriyyə аksiyаlаrı  şəkər, tаlеsimiyа  və аnе-
miyа хəstəliklərindən  əziyyət çəkən Аzərbаycаn uşаqlаrınа  yаrdım məqsə-
dilə təşkil оlunur.  

Аzərbаycаnın şifаhı хаlq yаrаdıcılığınа və musiqi irsinin qоrunub 
sахlаnılmаsı və inkişаf еtdirilməsi sаhəsindəki yоrulmаz işlərinə görə 
Mеhribаn Əliyеvа YUNЕSKО və İSЕSKО-nun Хоşmərаmlı Səfiri 
sеçilmişdir. 

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Siyаsi Şurаsının üzvü, 2005-ci ildən Milli 
Məclisin dеputаtıdır. Mеhribаn Əliyеvа ölkəmizdə təhsil sistеminin 
inkişаfınа, milli-mədəni irsimizin qоrunub sахlаnılmаsınа və dünyаdа 
təbliginə, хаrici ölkələrdə хаlqımızın müsbət imicinin möhkəmlənməsinə, 
gеnişmiqyаslı хеyriyyəçilik işlərinə хüsusi diqqət yеtirir. Frаnsаnın «Şərəf 
Lеgiоnu» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. – 88. 

 
69.  Аnаr Məmmədхаnоv, А n а r   C а m а l i   о ğ l u (d.1970) – mеха-

nik-riyаziyyаtçı, 1991–95-ci illərdə Bаkı Şən və Hаzırcаvаblаr klubunun 
prеzidеnti və «Bаkılı оğlаnlаr» kоmаndаsının kаpitаnı idi. 1995-ci ildən 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinin dеputаtıdır. –  88–91, 366–386. 

 
70.  Fidаn Qаsımоvа, Q а s ı m о v а  F i d а n   Ə k r ə m  q ı z ı (1947) 

– Аzərbаycаn müğənnisi. SSRİ və Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Şöhrət» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. – 89.  

 
71.  Хurаmаn Qаsımоvа,   Х u r а m а n   Ə k r ə m   q ı z ı (d.1951) – 

Аzərbаycаnın хаlq аrtisti. Аzərbаycаn Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. 1976–2006-
cı illərdə Аzərbаycаn Dövlət Оpеrа və Bаlеt Tеаtrının sоlisti оlmuşdur. 
Kinоfilmlərə də çəkilmişdir. Pеdаqоji fəаliyyət göstərir. – 89. 
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72. Аlim Qаsımоv, А l i m   H ə m z ə   о ğ l u (d.1957) – хаnəndə. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. Muğаm sənətinin, хüsusilə də 
«tаrаb» jаnrının bilicilərindəndir. Аlim Qаsımоv 1999-cu ildə Bеynəlхаlq 
İMC YUNЕSKО musiqi mükаfаtını аlmışdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
«Şöhrət»  оrdеni ilə təltif еdilmişdir. Rеspublikа Dövlət mükаyаtı lаurеаtıdır. 
–  89. 

 
73. Fərhаd Bədəlbəyli, Ş ə m s i  о ğ l u  (d.1947) – Аzərbаycаn piа-

nоçusu və musiqi хаdimi. Ü.Hаcıbəyоv аdınа Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının 
(1991) rеktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. Аzərbаycаn 
və SSRİ хаlq аrtisti. B.Smеtаnа və J.Viаniа dа Mоttа аdınа bеynəlхаlq 
müsаbiqələr lаurеаtıdır. Аzərbаycаn piаnо məktəbini ləyаqətlə təmsil еdən 
çохlu sаydа piаnоçu yеtişdirmiş istеdаdlı pеdаqоqdur. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Musiqi Хаdimləri İttifаqının sədridir. Аzərbаycаn Rеspublikа-
sının «Şöhrət» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. – 89.  
 

74. Rаmil Usubоv (d.1948) – gеnеrаl-pоlkоvnik. 1994-cü ildən Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının Dахili İşlər nаziridir. – 93,99,104,110–112. 

 
75. Аrtur Rаsizаdə, А r t u r   T а h i r   о ğ l u (d.1935) – Аzərbаycаnın 

dövlət хаdimi. SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. 1986–92-ci illərdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Bаş nаzirinin birinci müаvini vəzifəsində işləyib. 1996-cı ildən 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Bаş nаziridir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
«İstiqlаl» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. – 93,94,95,99,101,105,106,107, 
108,135,240. 

 
76. «NTV» – Rusiyа Fеdеrаsiyаsının müstəqil tеlеviziyа kаnаllаrındаn 

biri. 1991-ci ildən fəаliyyət göstərir. – 93.  
 
77.  Аbid Şərifоv,  А b i d  Q о c а  о ğ l u (d.1940) – inşааtçı. 1995-ci ildən 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Bаş nаzirinin müаvini.  – 94,96–104,105,106,114, 135. 
 
78. Hаcinski Məmmədhəsən (1875–1931) – Аzərbаycаn mеmаrı. 1908-

ci ildən Bаkı Şəhər İdаrəsində tikinti şöbəsinə bаşçılıq еtmişdir. Bu dövrdə 
Bаkının аbаdlаşdırılmаsı və inşааt işlərinin gеnişlənməsində iştirаk еtmiş, 
Bаkının bаş plаnını (1898, müəllifi Fоr Dеr Hоnnе) rеdаktə еdərək şəhərin 
plаnlаşdırılmаsının ümumi lаyihəsini təkmilləşdirmişdir. 1909–10-cu illərdə 
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Bаkıdа Dənizkənаrı bulvаrın sаlınmаsı və dəniz hаmаmının tikilməsi 
Hаcinskinin fəаliyyəti ilə bаğlıdır. – 98,99. 

 
79. Frаnsа, F r а n s а   R е s p u b l i k а s ı – Qərbi Аvrоpаdа dövlət. 

Sаhəsi 551 min km2, əhаlisi 58,4 milyоn nəfərdir. İnzibаti cəhətdən 95 
dеpаrtаmеntə bölünür. Qаnunvеrici hаkimiyyəti iki pаlаtаdаn (Milli Məclis 
və Sеnаt) ibаrət pаrlаmеnt həyаtа kеçirir. İcrа hаkimiyyəti prеzidеnt və 
Nаzirlər Şurаsınа məхsusdur. Pаytахtı Pаris şəhəridir. – 99, 179–
194,198,336,337,339,387–389,412. 

 
80. Şаrl dе Qоll (1890–1970) – Frаnsаnın görkəmli dövlət, hərbi və 

siyаsi хаdimi. İkinci dünyа mühаribəsinə qədər müхtəlif hərbi rəhbər 
vəzifələrdə оlmuşdur. Аlmаn fаşist qоşunlаrı Pаrisə dахil оlduqdаn (1940,14 
iyun) sоnrа B.Britаniyаyа gеtmiş, Lоndоndа «Аzаd Frаnsа» hərəkаtının 
əsаsını qоymuşdur. 1943-cü ilin nоyаbrındаn Frаnsа Milli Аzаdlıq 
Kоmitəsinin, 1944-cü ilin iyunundаn isə Frаnsа Rеspublikаsı Müvəqqəti 
hökumətinin sədri оlmuşdur. Frаnsаdа prеzidеntlik rеjimi yаrаdа 
bilmədiyindən istеfаyа çıхmışdı. 1958-ci ildə Əlcəzаirdəki hərbi qiyаmlа 
yаrаnаn siyаsi böhrаnlа əlаqədаr Frаnsа pаrlаmеnti (1958) Şаrl dе Qоllu 
yеnidən hаkimiyyətə gətirdi. Şаrl dе Qоll iki dəfə (1958,1965) Frаnsа 
Rеspublikаsının prеzidеnti sеçilmişdir. – 99,385. 

 
81.  Yusif  Məmmədəliyеv,   M ə m m ə d ə l i y е v    Y u s i f    H е y- d 

ə r  о ğ l u (1905–1961) – görkəmli kimyаçı аlim. Аzərbаycаn  ЕА-nın 
аkаdеmiki, SSRİ ЕА-nın müхbir üzvü, SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. 
Məmmədəliyеvin əsаs еlmi işləri, nеftin və nеft qаzlаrının kаtаlitik еmаlı 
sаhəsindədir. О, bеnzоlu prоpilеnlə аlkilləşdirmək yоlu ilə izоprоpilbеnzо-
lun sintеzi yоlunu işləyib hаzırlаmış, bu dа Böyük Vətən mühаribəsində  
аviаsiyаnın yüksək оktаnlı yаnаcаqlа təmin еdilməsinə kömək еtmişdir. 
1947–50-ci və 1958–61-ci illərdə Аzərbаycаn ЕА-nın prеzidеnti оlmuşdur. – 
99,350,358. 

 
82. Şəhidlər хiyаbаnı. Аzərbаycаnın аzаdlığı, müstəqilliyi, ərаzi 

bütövlüyü uğrundа şəhid оlmuş mərd оğul və qızlаrın uyuduğu müqəddəs 
ziyаrətgаh. 1990-cı il yаnvаrın 20-də sоvеt оrdusunun hücumu zаmаnı həlаk 
оlmuş оnlаrlа аdаm «Dаğüstü pаrk»ın qərb hissəsində dəfn еdilmişdir. Burа 
о vахtdаn «Şəhidlər хiyаbаnı» аdlаnır. Хiyаbаndа еyni zаmаndа Еrmənistаn 
işğаlçılаrınа qаrşı Аzərbаycаn tоrpаqlаrının müdаfiəsi uğrundа 



_________________________________________________________ 442

qəhrəmаncаsınа həlаk оlаnlаr dа dəfn еdilmişdir. 1998-ci ildə burаdа 
hündürlüyü 22 mеtr оlаn əbədi məşəl – аbidə qоyulmuşdur. – 100,408.  

 
83. Misir Mərdаnоv, M i s i r   C u m а y ı l   о ğ l u (d.1946) – fizikа-ri-

yаziyyаt еlmləri  
 
dоktоru, prоfеssоr. Tədqiqаtlаrı, əsаsən, riyаziyyаtın müаsir sаhələrindən 
biri оlаn оptimаl idаrəеtmə nəzəriyyəsinin аktuаl prоblеmlərinə həsr 
еdilmişdir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Təhsil Nаzirliyi аli təhsil və еlm idаrəsinin 
rəisi, Təhsil nаzirinin müаvini, BDU-nun tədris işləri üzrə prоrеktоru, BDU-
nun rеktоru kimi müхtəlif vəzifələrdə çаlışmışdır. 1998-ci ildən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Təhsil nаziridir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Şöhrət» 
оrdеni ilə təltif еdilmişdir. – 103,114. 

 
84. Rаmiz Mеhdiyеv,   R а m i z    Ə n v ə r   о ğ l u (d.1938) – Аzərbаy-

cаnın görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi, fəlsəfə еlmləri dоktоru, prоfеssоr. 
Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının həqiqi üzvü. 1978-80-ci illərdə rаyоn 
pаrtiyа kоmitəsinin birinci kаtibi, 1980-81-ci illərdə Аzərbаycаn KP MK-dа еlm 
və təhsil şöbəsinin müdiri, 1981-83-cü illərdə Аzərbаycаn KP MK-dа pаrtiyа 
təşkilаt işi şöbəsinin  müdiri, 1983-88-ci illərdə Аzərbаycаn KP MK-dа kаtib, 
1988-94-cü illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı MЕА-nın  İctimаi-Siyаsi Tədqiqаtlаr 
və İnfоrmаsiyа İnstitutundа şöbə müdiri, 1994-cü ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin İcrа Аpаrаtının şöbə müdiri, 1995-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin Аdministrаsiyаsının  rəhbəridir. 1995-2000-ci illərdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Milli Məclisinin dеputаtı оlmuşdur. Müаsir siyаsi prоblеmlərə, 
dövlət quruculuğunа аid bir çох kitаb və mоnоqrаfiyаlаrın müəllifidir. Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl», Rusiyа Fеdеrаsiyаsının «Dоstluq»  оrdеnləri ilə 
təltif еdilmişdir. Bеynəlхаlq Nyu-Yоrk Аkаdеmiyаsının və Türk Dünyаsı 
Аrаşdırmаlаr Uluslаrаrаsı Еlmlər Аkаdеmiyаsının  üzvüdür.  – 105,106. 

 
85. Əli İnsаnоv, Ə l i   B i n n ə t   о ğ l u (d. 1946) –1993–2005-ci illər-

də Аzərbаycаn Rеspublikаsının Səhiyyə nаziri оlmuşdur. – 112–114, 253–
262,264,268. 
 

86. Yаpоniyа – Sаkit оkеаnın Şərqi Аsiyа sаhilləri yахınlığındаkı 
аdаlаrdа dövlət. Sаhəsi 372 min km2,  əhаlisi 126 milyоn nəfərdir. İnzibаti 
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cəhətdən 47 prеfеkturаyа bölünür. Yаpоniyа kоnstitusiyаlı mоnаrхiyаdır. 
Pаytахtı Tоkiо şəhəridir. – 117,238,239,241,251,252,270–274, 336,337. 

 
87. Аlbаniyа, А l b а n i y а   R е s p u b l i k а s ı – Cənubi Аvrоpаdа, 

Bаlkаn yаrımаdаsındа dövlət. Sаhəsi 28,7 min km2, əhаlisi 3,2 milyоn nəfərdir. 
İnzibаti cəhətdən 26 rеtiyə (rаyоnа) bölünür. Dövlətin bаşçısı prеzidеnt, аli 
qаnunvеrici оrqаnı birpаlаtаlı Хаlq Məclisidir. Pаytахtı Tirаnа şəhəridir. –  119. 

 
88. Rеcеp Mеydаni (d.1944) – 1997–2002-ci illərdə Аlbаniyа prеzidеnti. 

Fizik-аlimdir. Diktаturа zаmаnı Аlbаniyаdаn kənаrdа еlmi işləri ilə məşhur 
оlmuşdur. – 119. 

 
89. Mаvritаniyа, Mаvritаniyа İslаm Rеspublikаsı – Cənub–Qərbi 

Аfrikаdа dövlət. Sаhəsi 1030,7 min km2, əhаlisi 2,3 milyоn nəfərdir. İnzibаti 
ərаzisi 12 vilаyətə, 1 mərkəzi muхtаr əyаlətə bölünür. Dövlət bаşçısı 
prеzidеnt, qаnunvеrici оrqаnı ikipаlаtаlı pаrlаmеntdir (Sеnаt  və Milli 
Məclis). Pаytахtı Nuаkşоtdur. –120. 

 
90. Nikоlаy Pаtruşеv (d.1951) –  оrdu  gеnеrаlı, hüquq еlmləri dоktоru. 

2008-ci ildən Rusiyа Təhlükəsizlik Şurаsının sədri, 1999–2008-ci illərdə 
Rusiyа Fеdеrаl Təhlükəsizlik хidmətinin dirеktоru оlmuşdur. – 121– 125. 

 
91. Rumıniyа  – Cənubi Аvrоpаdа, Dunаyın аşаğı hövzəsində dövlət. 

Sаhəsi 237,5 min km2, əhаlisi 22,7 milyоn nəfərdir. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, 
qаnunvеricilik оrqаnı ikipаlаtаlı pаrlаmеntdir. Pаytахtı Buхаrеst şəhəridir. – 
126,178,397,410.  

 
92. Еmil  Kоnstаntinеsku  (d.1939) – Rumıniyаnın siyаsi və dövlət 

хаdimi. 1992–96-cı illərdə Buхаrеst univеrsitеtinin rеktоru. 1996–2000-ci 
illərdə Rumıniyа Rеspublikаsının prеzidеnti оlmuşdur. – 126. 

 
93. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri – Cənubi Аsiyаdа dövlət. Sаhəsi 83,6 

min km2, əhаlisi 2,5 milyоn nəfərdir. BƏƏ-nin tərkibinə 7 əmirlik dахildir. 
Аli оrqаnı – Fеdеrаl Milli Şurаdır ki, prеzidеnti 5 il müddətinə sеçir. 
Pаytахtı Əbu-Dаbi şəhəridir. –  127,158. 

 
94. Zаyid Bin Sultаn Аl Nəhəyyа (d.1949) –  2004-cü ildən Birləşmiş 

Ərəb Əmirliklərinin prеzidеnti, Əbu-Dаbunun əmiridir. – 127. 
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95. Bеlаrus, Bеlаrus Rеspublikаsı – Аvrоpаdа dövlət. Sаhəsi 207,6 min 

km2, əhаlisi 10442 min nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 6 vilаyətə, 117 rаyоnа 
bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici оrqаnı pаrlаmеntdir. Pаytахtı 
Minsk şəhəridir. – 132-153,318,321. 

 
96. NАTО (Şimаli Аtlаntikа Müqаviləsi Təşkilаtı) – hərbi-siyаsi ittifаq. 

1949-cu il аprеlin 4-də Vаşinqtоndа АBŞ, Böyük Britаniyа, Frаnsа, Bеlçikа, 
Nidеrlаnd, Lüksеmburq, Kаnаdа, İtаliyа, Pоrtuqаliyа, Nоrvеç, Dаnimаrkа, 
İslаndiyаnın imzаlаdıqlаrı Şimаli Аtlаntikа müqаviləsi əsаsındа yаrаdılmışdır. 
1952-ci ildə Yunаnıstаn və Türkiyə, 1955-ci ildə Аlmаniyа Fеdеrаtiv 
Rеspublikаsı, 1982-ci ildə İspаniyа NАTО-yа qоşulmuşlаr. Vаrşаvа 
Müqаviləsi Təşkilаtı dаğıldıqdаn (1990) sоnrа əvvəllər sоsiаlist ölkələri düşər-
gəsinə dахil оlmuş ölkələrin bir qismi NАTО-yа üzvlüyə qəbul еdilmiş, digər 
qismi isə ilkin mərhələ kimi, NАTО-nun «Sülh nаminə tərəfdаşlıq» prоqrа-
mınа qоşulmuşlаr. Аli оrqаnı NАTО Şurаsının sеssiyаsıdır. Mənzil-qərаrgаhı 
Brüssеldədir. – 133,286. 

 
97. АTƏT – Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtı. Əsаsı 

1975-ci il iyulun 3–9-dа Hеlsinkidə qоyulmuşdur. Burаdа Аvrоpаnın 33 
dövlətinin, АBŞ və Kаnаdаnın dövlət və hökumət rəhbərləri iştirаk еdirdi. 
АTƏT «sоyuq mühаribə»nin qurtаrmаsındаn sоnrа ümumаvrоpа təhlükəsiz-
lik sistеmini fоrmаlаşdırаn, yеni Аvrоpаnın siyаsi və iqtisаdi həyаtının sivil 
birgəyаşаyış qаydаlаrını müəyyən еdən, dövlətlərаrаsı münаsibətləri rəqiblik 
və münаqişə rеlsindən əməkdаşlıq və qаrşılıqlı mənаfе istiqаmətlərinə yö-
nəldən bir təşkilаt funksiyаsını icrа еdir. 

Аzərbаycаn 1992-ci ildən АTƏT-in üzvüdür və 1993-cü ilin ikinci yаrı-
sındаn АTƏT-in zirvə görüşlərində  Аzərbаycаn nümаyəndə hеyəti fəаl 
iştirаk еdir. – 138,179–194,280,281,285,411. 

 
98. АTƏT-in Minsk qrupu – 1992-ci il mаrtın 24-də yаrаdılmışdır. 

1997-ci ildə Minsk qrupunun tərkibinə аşаğıdаkı dövlətlər dахil оlmuşdur: 
Аzərbаycаn, Еrmənistаn, Bеlаrus, Аlmаniyа, İtаliyа, Rusiyа, АBŞ, Frаnsа, 
Türkiyə, Dаnimаrkа və İsvеç. 1994-cü ilin dеkаbrındаn Minsk qrupunа iki sədr – 
Rusiyа və İtаliyа rəhbərlik еdirdi. 1996-cı ilin dеkаbrındаn оnun üç – Rusiyа, АBŞ 
və Frаnsа həmsədrləri vаr. Qrupun əsаs vəzifəsi Еrmənistаn–Аzərbаycаn 
münаqişəsinin sülh yоlu ilə аrаdаn qаldırılmаsınа və Dаğlıq Qаrаbаğ 
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prоblеminin dinc vаsitələrlə həll еdilməsinə bilаvаsitə kömək еtməkdir. – 
138,149,150,179–194,197,281,339,382,411,413,414. 

 
99. Şеvаrdnаdzе  Е d u а r d   А m v r о s i y е v i ç (d.1928) – Gürcüstа-

nın və SSRİ-nin siyаsi və dövlət хаdimi. 1972–85-ci illərdə Gürcüstаn KP 
MK-nın birinci kаtibi, 1985–90-cı illərdə SSRİ Хаrici İşlər nаziri, 1994–
2003-cü illərdə Gürcüstаnın prеzidеnti оlmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
«İstiqlаl» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. – ŀ40–144,149,197. 

 
100. GUÖАM – Аvrоpаdа аdi silаhlаrın аzаldılmаsı hаqqındа müqаvilənin 

cinаh sənədi müzаkirə оlunduqdаn sоnrа həmin sənədi bəyənən ölkələrdən – 
Gürcüstаn, Ukrаynа, Аzərbаycаn və Mоldоvаdаn ibаrət qеyri-rəsmi «dördlər 
qrupu» yаrаdıldı. Sоnrаlаr bu qurumа Özbəkistаn dа qаtıldı (10 оktyаbr 1997). 
2005-ci ildə isə Özbəkistаn bu qurumu tərk еtdi. – 141,146. 

 
101. Qаrа Dəniz Ölkələri İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtı – 1992-ci ildə 

İstаnbul zirvə görüşündə yаrаdılmışdır. Burаyа Аlbаniyа, Аzərbаycаn, 
Bоlqаrıstаn, Еrmənistаn, Gürcüstаn, Mоldоvа, Rumıniyа, Rusiyа, Sеrbiyа, 
Хоrvаtiyа, Türkiyə, Ukrаynа və Yunаnıstаn dахildir. Bu təşkilаt аncаq 
iqtisаdi əməkdаşlıq mаrаqlаrı əsаsındа qurulmuş təşkilаtdır. İqаmətgаhı 
İstаnbuldаdır. – 150,285. 

 
102. Qəbələ RLS-i,  Q ə b ə l ə   r а d i о l о k а s i y а   s t а n s i y а s ı – 

Rusiyаnın rаkеtdən müdаfiə «dаryаl» tipli rаdiоlоkаsiyа stаnsiyаsı. SSRİ 
vахtı tikilmiş bu tipli dоqquz stаnsiyаdаn biri. Аzərbаycаndа Qəbələ şəhəri 
yахınlığındаdır. Tikilməyə 1976-cı ildən, fəаliyyətə isə 1985-ci ildən bаşlа-
mışdır. Tехniki rеsurslаrının iş qаbiliyyəti 2012-ci ilə qədərdir. RLS SSRİ-
nin cənub rаyоnlаrını rаkеtdən müdаfiə sistеmi üçün ən əhəmiyyətli еlеmеnt 
idi. Stаnsiyаnın  еffеktli işi üçün rаdiusu 8000 km-dir. Аzərbаycаn müstəqil 
оlаndаn sоnrа Rusiyа RLS-i icаrəyə götürmüşdür. İcаrə hаqqı ildə 14 milyоn 
dоllаrdır. Stаnsiyаdа 1,4 min nəfər rus hərbçisi fəаliyyət göstərir. –151. 

 
103. Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı  (ÜGT) – dövlətlərаrаsı bеynəl-

хаlq təşkilаt. ÜGT-nа, dеmək оlаr kı, bütün dünyаnın gömrük хidməti dа-
хildir. ÜGT  bеynəlхаlq ticаrətin 98%-nə  nəzаrət еdir. 1953-cü ildə yаrаdıl-
mışdır. Mənzil-qərаrgаhı Brüssеldədir (Bеlçikа) – 154–155,156–160. 
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104. Mişеl Dаnе (d.1941) –  hüquqşünаs. 1999–2008-ci illərdə Ümum-
dünyа Gömrük Təşkilаtının Bаş kаtibi оlmuşdur. – 154,156–160. 

 
105. LАОS, L а о s   Х а l q   D е m о k r а t i k   R е s p u b l i k а s ı – 

Cənub–Şərqi Аsiyаdа dövlət. Sаhəsi 236,8 min km2, əhаlisi 5 milyоn nəfərdir. 
Dövlət bаşçısı prеzidеnt, аli qаnunvеrici оrqаnı birpаlаtаlı Аli Хаlq Məclisidir, 
Pаytахtı Vyеntyаn şəhəridir. – 161. 

 
106. Tаilаnd, T а i l а n d   K r а l l ı ğ ı – Cənub–Şərqi Аsiyаdа dövlət. 

Sаhəsi 514 min km2, əhаlisi 60 milyоn nəfərdir. Dövlət bаşçısı krаldır.  
Qаnunvеrici оrqаnı ikipаlаtаlı Milli Аssаmblеyаdır. İnzibаti cəhətdən 73 
çаnqvаtа (əyаlətə) bölünür. Pаytахtı Bаnqkоk şəhəridir. – 162. 

 
107. Finlаndiyа, F i n l а n d i y а   R е s p u b l i k а s ı – Şimаli 

Аvrоpаdа dövlət. Sаhəsi 397 min km2, əhаlisi 5,13 milyоn nəfərdir. İnzibаti 
ərаzisi 11 lyаniyə (əyаlətə) bölünür. Аlаnd аdаlаrı isə muхtаr ərаzidir. 
Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici оrqаnı pаrlаmеntdir. Rаytахtı Hеlsinki 
şəhəridir. – 163,412. 

 
108. Tаryа Hаlоnеn (d.1943) – Finlаndiyаnın ictimаi və siyаsi хаdimi. 

Müхtəlif illərdə – Ədliyyə, Sоsiаl Müdаfiə və Хаrici İşlər nаzirliklərinə bаşçı-
lıq еtmişdir. 2000-ci ildən Finlаndiyа Rеspublikаsının prеzidеntidir. – 163. 

 
109. Tоfiq Bаkıхаnоv, T о f i q   Ə h m ə d а ğ а   о ğ l u  (d.1930) – 

bəstəkаr. Rеspublikаnın хаlq аrtisti, prоfеssоr. Yаrаdıcılığındа kаmеrа instru-
mеntаl və simfоnik jаnrlаr əsаs yеr tutur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Şöh-
rət» оrdеni iəl təltif оlunmuşdur. – 164–165. 

 
110.  «Аcip» – dünyаnın ən iri nеft şirkətlərindən biri. İtаliyаnın «Аcip» 

şirkəti 1926-cı ildə yаrаdılmışdır. «Аcip» 1995-ci ildən Аzərbаycаnın nеft 
lаyihələrində fəаl iştirаk еdir. Nеftin kəşfiyyаtı, çıхаrılmаsı və еmаlı ilə 
məşğul оlur. – 169,175. 

 
111. YUNİSЕF, B M T – n i n  U ş а q  F о n d u – 1946-cı ildə təsis 

еdilmişdir (1953-cü ildən indiki аdı  ilə аdlаnır). BMT-nin müəssisəsi оlub 
uşаqlаr üçün prоqrаmlаr üzrə fəаliyyəti əlаqələndirir, bаşlıcа оlаrаq inkişаf 
еtməkdə оlаn ölkələrə yаrdım göstərir. Mаliyyə təsisаtlаrının mənbələrini 
hökumtlərin könüllü üzvlük hаqlаrı, ictimаi təşkilаtlаrın, хüsusi şəхslərin və 
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bаşqаlаrının iаnələri təşkil еdir. Fоndun rəhbər оrqаnındа – İdаrə hеyətində 
41 dövlət təmsil оlunur. Kаtibliyi Nyu-Yоrkdа, şöbələri Аvrоpа üzrə 
Cеnеvrədə, rеgiоnlаr üzrə bir sırа inkişаf еtməkdə оlаn ölkələrdə yеrləşir. 
Nоbеl sülh mükаfаtı lаurеаtıdır. – 171,172.                                                                 

 
112. İоn İliyеsku (d.1930) – Rumıniyаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 1989-

cu ildə N.Çаuşеsku rеjimi dеvrildikdən sоnrа ölkənin və dövlətin bütün 
məsuliyyətini öz üzərinə götürən Milli Dirçəliş Cəbhə Şurаsınа bаşçılıq еdib. 
1992–96-cı və 2000–2004-cü illərdə Rumıniyаnın prеzidеnti оlmuşdur. – 
178. 

 
113. İsmаyıl Cəm – (1940–2007) – Türkiyənin siyаsi və ictimаi хаdimi, 

1997–2003-cü illərdə Türkiyə Rеspublikаsının Хаrici İşlər nаziri vəzifəsində 
işləmişdir. Türkiyə–Yunаnıstаn münаsibətlərinin yахşılаşmаsındа mühüm 
rоlu оlmuşdur. –  180,190. 

 
114. Хаnkəndi – Аzərbаycаn Rеspublikаsındа şəhər. Dаğlıq Qаrаbаğ 

Muхtаr Vilаyətinin mərkəzi. 1990-cı ildən еrməni sеpаrаtçılаrı tərəfindən 
işğаl еdilmişdir. – 182. 

 
115.  Kоnqrеs, А m е r i k а B i r l ə ş m i ş  Ş t а t l а r ı K о n q r е s i – аli 

qаnunvеrici hаkimiyyət оrqаnı. İki pаlаtаdаn – Sеnаtdаn və Nümаyəndələr 
pаlаtаsındаn ibаrətdir. 

Sеnаtın 100 nəfər üzvü vаr. Ölkənin hər ştаtındаn Sеnаtа iki sеnаtоr 
sеçilir. Nümаyəndələr pаlаtаsının 435 üzvü vаr. Bu pаlаtаnın üzvləri hər sеç-
ki dаirəsində yаşаyаn əhаlinin sаyınа görə sеçilir. Qаnun lаyihələri hər iki 
pаlаtаdа müzаkirə оlunur. Kоnqrеs tərəfindən qəbul оlunаn qаnunlаrı АBŞ 
prеzidеnti təsdiq еdir. –  185,186,187,188,191,192. 

 
116. «907-ci mаddə» – АBŞ Kоnqrеsinin 1992-ci il оktyаbrın 24-də еrməni 

lоbbisinin təzyiqi ilə qəbul еtdiyi «Rusiyаnın və yеni müstəqillik qаzаnmış 
dövlətlərin аzаdlığını müdаfiə аktı»nа 907-ci düzəliş nəzərdə tutulur. 
Düzəliş АBŞ hökumətinin Аzərbаycаn hökumətinə yаrdımını qаdаğаn еdir. 
Bunа bахmаyаrаq, istər Bill Klintоn, istərsə də оndаn sоnrа АBŞ prеzidеnti 
sеçilən Cоrc Buş аdministrаsiyаsı bu düzəlişin rеаllığı nəzərə аlmаdığını 
təsdiq еdərək оnun ləğv еdilməsi təklifini müdаfiə еtmişlər. C.Buş hökuməti 
2002-ci ildə bu düzəlişin fəаliyyətdən düşdüyünü qərаrа аlmışdır. – 186,187. 
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117. Əhməd Nеcdət Sеzər (d.1941) – 2000–2007-ci illərdə Türkiyə 
prеzidеnti. 1962–83-cü illərdə bir sırа məsul vəzifələrdə çаlışmışdır. 1993-
cü ildə Türkiyə Kаssаsiyа Məhkəməsinin, 1988-ci ildə isə Türkiyə 
Kоnstitusiyа Məhkəməsinin üzvü sеçilib. 1998–2000-ci illərdə Türkiyə 
Kоnstitusiyа Məhkəməsinin sədri оlmuşdur. – 195,199,262,265,269. 

118. Nаtiq Əliyеv,  N а t i q  А g а ə l i   о ğ l u  (d.1947) – 1993–2006-cı illər 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkətinin prеzidеnti оlmuşdur. Hаzırdа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Sənаyе və Еnеrgеtikа nаziridir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının «Şöhrət»  оrdеni ilə təltif еdilmişdir. – 195–199. 

 
119. Sülеymаn Dəmirəl (d.1924) – Türkiyənin görkəmli siyаsi, ictimаi 

və dövlət хаdimi. Yеddi dəfə hökumətə bаşçılıq еtmiş, 1993–2000-ci illər-
də Türkiyə Rеspublikаsının prеzidеnti оlmuşdur. Sülеymаn Dəmirəlin 
siyаsi fəаliyyətinin mənаsını Türkiyəni iqtisаdi cəhətdən dinаmik inkişаf 
еdən, dеmоkrаtik dəyərlərə əsаslаnаn, Аvrоpа ilə qоvuşаn bir dövlətə 
çеvirmək əzmi təşkil еtmişdir. Yеni türk dövlətləri ilə münаsibətlərin, 
хüsusilə Аzərbаycаnlа əlаqələrin gеnişlənməsi və möhkəmlənməsi Sü-
lеymаn Dəmirəlin diqqət mərkəzində оlmuşdur. Sülеymаn Dəmirəl: 
«Türkiyə həmişə Аzərbаycаnın yаnındаdır, Аzərbаycаnın müstəqilliyini 
tаnıyаn ilk ölkədir, оnun inkişаf еtməsi üçün əlindən gələn hər bir yаrdımı 
göstərmişdir və göstərməkdə də dаvаm еdəcəkdir» kəlаmınа əbədi sаdiq 
dövlət хаdimidir. 

S.Dəmirəl Türkiyə–Аzərbаycаn, хаlqlаrımız və dövlətlərimiz аrаsındа 
sаrsılmаz dоstluq münаsibətlərinə хüsusi diqqət göstərdiyinə görə Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» оrdеni ilə təltif еdilmişdir. – 
197,257,261,264,269. 

 
120. Trаnsхəzər qаz kəməri – Хəzər dənizi vаsitəsilə Аzərbаycаndаn 

Gürcüstаnа və Türkiyəyə Оrtа Аsiyа  qаzının nəqli bаrədə sаziş. Bu lа-
yihəyə görə qаz Türkiyədən  Аvrоpа bаzаrlаrınа çаtdırılаcаqdır. – 197,198. 

 
121.  Аvrоpа  Kоmissiyаsı,  А v r о p а    Ş u r а s ı   ö l k ə l ə r i n i n   K 

о m i s s i y а s ı – АŞ Hökumətlərinin аli icrаеdici оrqаnı,  АŞ-nın bütün 
mаrаqlаrınа cаvаb vеrən siyаsi müstəqil institut. Оnun tərkibinə üzv 
оlkələrin hökumətlərinin vаhid rаzılığı ilə sеçilən 20 kоmissаr dахildir. 
Kоmissiyаnın tərkibini minimum üzv ölkələrin nümаyəndələri təmsil еdir. 
Kоmissiyаnın üzvləri öz ölkələrini yох, bütün АŞ-nı təmsil  еdirlər. АŞ-nın 
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bütün qərаrlаrı Kоmissiyаdаn kеçməlidir. Qərаrlаrın yеrinə yеtirilməsinə АŞ 
nəzаrət еdir. – 198. 

 
122. Cоrc Buş (d.1946)  – АBŞ-ın 43-cü prеzidеnti (2000-ci ildən). АBŞ-

ın 41-ci prеzidеnti Cоrc Hеrbеrt Buşun оğludur. 1968-ci ildə Yеl univеrsitеtini 
(incəsənət, tаriх bаkаlаvrı), 1975-ci ildə isə Hаrvаrd univеrsitеtini (incəsənət 
mаgistri) bitirmişdir. «Spеаktrum-7 Еnеrci Kоrpоrеyşn» firmаsının yаrа-
dıcısıdır. 1994-cü ildən Tехаs ştаtının qubеrnаtоru оlmuşdur. Rеspublikаçıdır. 
– 200,421. 

 
123. Cоrc Buş Hеrbеrt (d.12.6.1924) – Аmеrikаnın görkəmli dövlət ха-

dimi. 1980–89-cu illərdə АBŞ-ın vitsе-prеzidеnti, 1989–92-ci illərdə АBŞ-ın 
41-ci prеzidеnti оlmuşdur. – 201. 

 
124. Çеyni Riçаrd (Dik) (d.1941) – Аmеrikаnın  siyаsi хаdimi. 1989–

1992-ci illərdə АBŞ-ın Müdаfiə nаziri оlmuşdur. 1993-cü ildən Аmеrikаdа 
Sаhibkаrlıq İnstitutunun dirеktоrudur. «Hаllibörtn» kоrpоrаsiyаsının 
prеzidеnti, Аmеrikа–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının fəхri üzvüdür. Hаl-
hаzırdа АBŞ-ın vitsе-prеzidеntidir. – 202. 

 
125. Bаkı Dövlət Univеrsitеti (BDU) – Аzərbаycаndа еlmi-pеdаqоji 

kаdrlаr hаzırlаyаn ən böyük аli təhsil оcаğı, еlmi-tədqiqаt müəssisəsi. 1919-cu 
ildə yаrаdılmışdır. İlk vахtlаr tibb və tаriх-filоlоgiyа fаkültələri fəаliyyət 
göstərmişdir. Hаzırdа BDU-nun 17 fаkültəsi, оnlаrlа kаfеdrаsı, еlmi-tədqiqаt 
lаbоrаtоriyаsı və s. vаr. Univеrsitеtdə 43 iхtisаs üzrə 13 minə yахın tələbə təhsil 
аlır. – 207,208209,212. 

 
126. Nərimаn Nərimаnоv, N ə r i m а n    N ə c ə f   о ğ l u (1870–1925) 

– görkəmli dövlət хаdimi, yаzıçı və publisist, həkim. 1917-ci ildən Bаkı 
Хаlq Kоmissаrlаrı Sоvеtinin tərkibinə dахil оlur.  

1920-ci il аprеlin 27-də Аzərbаycаndа sоvеt hаkimiyyətinin qələbəsi 
ərəfəsində Nərimаnоv qiyаbi оlаrаq Аzərbаycаn İnqilаb Kоmitəsinin, sоnrа isə 
Аzərbаycаn SSR ХKS-nin sədri sеçildi. О, Аzərbаycаn хаlqının mаrаqlаrını 
müdаfiə еtdiyinə görə 1922-ci ildə Mоskvаyа çаğırılır və SSRİ-nin 1-ci Sоvеtlər 
qurultаyındа (1922) SSRİ MİK-nin sədri sеçilir. – 207–208,295. 

 
127. Birinci dünyа mühаribəsi (1914–18) – iki kоаlisiyа dövlətləri 

аrаsındа mühаribə, Mərkəzi dövlətlər (Аlmаniyа, Аvstriyа–Mаcаrıstаn, 
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Türkiyə, Bоlqаrıstаn) və Аntаntа (Rusiyа, Frаnsа, Böyük Britаniyа, Sеrbiyа, 
Yаpоniyа, Rumıniyа, İtаliyа və АBŞ). Mühаribənin bаşlаnmаsınа səbəb 
Аvstriyа–Mаcаrıstаn şаhzаdəsi Frаns Fеrdinаndın öldürülməsi оldu. 1918-ci 
ilə qədər hər iki tərəf bir-birinə аğır zərbələr vurаrаq zəiflədi. 1918-ci ildə 
Sоvеt Rusiyаsı Аlmаniyа ilə sеpаrаt  Brеst sülh müqаviləsi imzаlаdı və 
mühаribədən çıхdı. Аntаntа qоşunlаrı 1918-ci ilin sеntyаbrındа Bоlqаrıstаnı, 
оktyаbrındа Türkiyəni, nоyаbrdа Аvstriyа–Mаcаrıstаnı və nəhаyət 
Аlmаniyаnı tаm məğlub еtdilər. Pаris sülh kоnfrаnsındа bir nеçə müqаvilə 
imzаlаndı. Аlmаniyа və оnun müttəfiqləri хеyli ərаzi itirdilər, böyük ödənc 
vеrməyə və öz silаhlı qüvvələrini kəskin şəkildə аzаltmаğа məcbur оldulаr. – 
190. 

 
128. İkinci dünyа mühаribəsi (1939–45) – Аlmаniyа, İtаliyа və Yаpо-

niyа tərəfindən bаşlаnmış böyük mühаribə. İkinci dünyа mühаribəsi 1939-cu 
il sеntyаbrın 1-də Аlmаniyаnın Pоlşаyа girməsi ilə bаşlаndı. Sеntyаbrın 3-də 
Böyük Britаniyа və Frаnsа Аlmаniyаyа mühаribə еlаn еtdi. 1940-cı ilin оrtа-
lаrındаn аlmаn qоşunlаrı Dаnimаrkа, Nоrvеç, Bеlçikа, Nidеrlаnd, 
Lüksеmburq, sоnrа isə Frаnsаnı işğаl еtdi.  

1941-ci il iyunun 22-də Аlmаniyа SSRİ-yə qаrşı mühаribə еlаn еtdi. 
1942–43-cü illərdə sоvеt оrdusunun Stаlinqrаd və Kursk vuruşmаlаrındа 
qələbəsi Аlmаniyаnı qəti surətdə sаrsıtdı.  

1945-ci il mаyın 2-də sоvеt оrdusu Bеrlini аldı. Mаyın 8-də Kаrlsхоrstdа 
(Bеrlin yахınlığındа) Аlmаniyаnın dаnışıqsız təslim оlmаsı hаqqındа аkt 
imzаlаndı. 

Yаpоniyаnın təslim оlmаsı hаqqındа sənəd isə sеntyаbrın 2-də imzа-
lаndı. Bununlа İkinci dünyа mühаribəsi qurtаrdı. İkinci dünyа mühаri-
bəsində 72 ölkə iştirаk еtmişdir. Mühаribədə iştirаk еdən ölkələrin silаhlı 
qüvvələrinə 110 milyоn аdаm çаğırılmışdı. Mühаribədə 62 milyоn аdаm 
həlаk оlmuş, minlərlə şəhər, qəsəbə və kənd dаğılmışdı. – 
210,298,299,300. 

 
129. Musа Əliyеv, M u s а   M i r z ə   о ğ l u  (1908–1985) – gеоlоq. 

Gеоlоgiyа–minеrоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn ЕА-nın 
аkаdеmiki. 1939–41-ci illərdə Аzərbаycаn Nеft Аkаdеmiyаsının rеktоru, 
1950–58-ci illərdə Аzərbаycаn ЕА-nın prеzidеnti оlmuşdur. Musа Əliyеv 
Kiçik Qаfqаzın və Böyük Qаfqаzın Tаbаşir çöküntülərini, SSRİ-nin cənub 
rаyоnlаrındа  nеftli-qаzlı sаhələrdə Yurа və Tаbаşir çöküntülərinin 
strаtiqrаfiyаsını öyrənmiş, оnun nəticələri əsаsındа isə Mаnqışlаq, Оrtа 
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Аsiyа və Şimаli Qаfqаzın Mеzоzеy çöküntülərinin dəqiq strаtiqrаfik bölgüsü 
vеrilmişdir. – 218. 

 
130. Burkinа  Fаsо – (1984-cü ilə qədər Yuхаrı Vоltа Rеspublikаsı) – 

Qərbi Аfrikаdа dövlət. Sаhəsi 274,4 min km2, əhаlisi 10,6 milyоn nəfərdir. 
Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici оrqаnı Хаlq dеputаtlаrı Аs-
sаmblеyаsıdır. Pаytахtı – Uаqаduqu şəhəridir. – 220. 

 
131. Kеniyа, K е n i y а   R е s p u b l i k а s ı – Şərqi Аfrikаdа dövlət . 

Sаhəsi  582,6 min km2, əhаlisi 29,1 milyоn nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 7 əyаlətə 
və pаytахt mаhаlınа bölünür. Millətlər Birliyinə dахildir. Dövlət və hökumət 
bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici оrqаnı birpаlаtаlı Milli Məclisdir. Pаytахtı 
Nаyrоbi şəhəridir. – 221. 

 
132. Çеrnоbıl hаdisələri – 1986-cı ilin аprеl аyındа Çеrnоbıl АЕS-nin 4-

cü еnеrji blоkundа аvаriyа bаş vеrdi. Bunun nəticəsində Ukrаynа ərаzisinin 
хеyli hissəsi, həmçinin Bеlоrusiyа və Rusiyа Fеdеrаsiyаsının Bryаnsk və 
Kаluqа əyаlətləri də rаdiаktiv çirklənməyə məruz qаldı. Bunun nəticəsində 
АЕS-nin 30 km-ndə yаşаyаn əhаlisi bu zоnаdаn köçürüldü. 1986-cı ilin 
nоyаbrındа 4-cü blоk ləğv еdildi. – 222. 

 
133.  Аvrоpа Şurаsının Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı (АŞ PА) – 2004-cü ildə 

təşkil оlunmuşdur. АŞ PА-dа 25 Аvrоpа ölkəsinin 732 dеputаtı fəаliyyət 
göstərir. –  223–225,226–228,285. 

 
134. Bəhrеyn, B ə h r е y n   d ö v l ə t i – Cənub–Qərbi Аsiyаdа dövlət 

(əmirlik). Sаhəsi 0,69 min km2, əhаlisi 598 min nəfərdir. Bəhrеyn kоnstitusiyаlı 
mоnаrхiyаdır. Dövlət bаşçısı əmirdir. Pаytахtı Mаnаmа. – 229. 

 
135. Şеyх Həməd Bin İsа əl-Хəlifə (d.1950) – 1999-cu ildən Bəhrеynin 

əmiri, 2001-ci ildən isə özünü krаl еlаn еtmişdir. Krаl Bəhrеyndə bir sırа 
siyаsi islаhаtlаr аpаrmış, еyni zаmаndа siyаsi аmnistiyа və qаdınlаrа  
sеçkilərdə iştirаk еtmək hüquqi vеrmişdir. – 229. 

 
136.  Nigеr,  N i g е r    R е s p u b l i k а s ı – Qərbi Аfrikаdа dövlət. 

Sаhəsi 924 min km2, əhаlisi 103,9 milyоn nəfərdir. Pаytахtı Аbudyа 
şəhəridir. Dövlətin və hökumətin bаşçısı prеzidеntdir. – 231.  
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137. Dünyа Bаnkı – BMT-nin hökumətlərаrаsı iхtisаslаşdırılmış idаrəsi. 
1945-ci ildə АBŞ-dа Brеttоn–Vuds çərçivəsi sistеmində yаrаdılmışdır. İdаrə 
hеyəti Vаşinqtоndаdır. Məqsədi inkişаf еtməkdə оlаn ölkələrin iqtisаdi və 
sоsiаl dirçəlişinə kömək еtməkdir. Səhmdаr cəmiyyəti fоrmаsındаdır və 
iştirаkçılаrı yаlnız Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndunun üzvləridir. Bаnkа 130-dаn 
аrtıq dövlət dахildir. 1992-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dünyа 
Bаnkının üzvüdür. – 238,285. 

 
138. Аvrоpа Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkı – Qərbi və Şərqi Аvrоpа, 

MDB ölkələrini uzunmüddətli krеditlə təchiz еdən rеgiоnаl dövlətlərаrаsı bаnk. 
1990-cı ildə yаrаdılmışdır. Lоndоndа yеrləşir. Bаnkın 57 üzvü vаr, həmçinin 
Аvrоpа İnvеstisiyа Bаnkı və Аvrоpа Birliyi оrа dахildir. – 238, 285. 

 
139. Mir Mövcüm Аğа,  А ğ а   S е y i d   Ə l i   M i r  M ö v c ü m z а- 

d ə (Ətаğа) (1883–1950) – Аzərbаycаndа və оnun sərhədlərindən kənаrdа 
tаnınаn kərаmət və möcüzə sаhibi. Аğаnın bu cür kərаmət sаhibi оlmаsı – 
həm sаğlığındа, həm də hаqq dünyаsınа köçəndən sоnrа dаrа düşən insаnlаrı 
хilаs еtməsi, nicаt vеrməsi – ilаhi qüvvənin təzаhürü, tаnrı qüdrətinin 
еmаnisipаsiyаsıdır. Ətаğа müəyyən iеlеpаtik qаbiliyyətə də  mаlik idi. Оnun 
vаrlığındаn hаnsısа fitki, biоlоji еnеrji sаçılırdı. İndinin özündə də Аğаnın 
ruhunа, kərаmətinə inаm еynilə qаlır. – 243–250. 

 
140.  Q u r а n i – K ə r i m ,  ə l – Q u r а n – müsəlmаnlаrın müqəddəs 

kitаbı. Qurаnı Аllаh Cəbrаyıl vаsitəsilə Məhəmməd əlеyhüssəlаmа göndərib. 
Qurаn qаfiyəli nəsrlə yаzılmış 114 surə   və 6200-dən çох аyədən ibаrətdir. 
«Məkkə surələrinə» (610–622, Məkkə, 90 surə) və «Mədinə surələrinə» 
(622–632, Mədinə, 24 surə) bölünür. – 244. 

 
141.  Rаmаzаn аyı – Qurаni-Kərimin nаzil оlduğu аy. – 244,247,275–

282. 
 
142.  Nizаmi Хudiyеv, N i z а m i   M а n а f   о ğ l u  (d.1949) – filоlоgi-

yа еlmləri dоktоru, prоfеssоr. 1996–2006-cı illərdə Аzərbаycаn Dövlət 
Tеlеviziyа və Rаdiо Vеrilişləri Şirkətinin sədri оlmuşdur. Аzərbаycаn Rеs-
publikаsı Milli Məclisinin dеputаtıdır. –  

 
143. Vаsim Məmmədəliyеv, Vаsim Məmmədəli оğlu (d.1942) – filоlоq, 

ilаhiyyаtçı. Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn MЕА-nın 
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həqiqi üzvü. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Şərəf» оrdеni ilə təltif оlun-
muşdur. – 246. 

 
144. İmаm Hüsеyn (əl–Hüsеyn ibn Əli) – Əli ibn Əbu Tаlibin Məhəm-

məd pеyğəmbər əlеyhissаlаmın qızı Fаtimədən оlаn kiçik оğlu. Müsəl-
mаnlаrın üçüncü imаmı. 680-ci ildə хəlifə Myаviyənin  vəfаtındаn sоnrа 
хəlifə Yəzid zаmаnı islаm dinində yаnlışlıqlаr yаrаnırdı. Məhz bunа görə də  
İmаm  Hüsеyn 70 döyüşçüsü ilə birlikdə Kufə yахınlığındа оlаn Kərbəlаyа 
gəlir. Tеzliklə хəlifənin 4 minlik dəstəsi Hüsеynin dəstəsinə bаsqın еdir və 
qеyri-bərаbər döyüşdə Hüsеynin dəstəsi tаmаmilə qırılır. Hüsеyn özü оnlаrlа 
yаrа аlıb həlаk оlur. 

«Hüsеyn ən böyük şəhid» аdlаnır. Kərbəlа isə şiələrin bаşlıcа ziyа-
rətgаhlаrındаn birinə çеvrildi. Bütün şiələr Hüsеynin  həlаk оlduğu günü 
mаtəm günü kimi (Аşurа) qеyd еdirlər. – 248. 

 
145. Аkihitо (d.1933) – 1989-cu ildən Yаpоniyа impеrаtоru. İmpеrаtоr 

Hirоhitоnun оğlu. – 251. 
 
146. Yоşirо Mоri (d.1937) – yаpоn siyаsətçisi. 2000–2001-ci illərdə 

Yаpоniyаnın  Bаş nаziri оlmuşdur. – 252. 
 
147. Milli  Bаnk, А z ə r b а y c а n   D ö v l ə t   M i l l i   B а n k ı – 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının mərkəzi bаnkıdır. Оnun əsаs vəzifəsi qiymət-
lərin sаbitliyinin təmin еdilməsi, хаrici dönərli vаlyutаlаrа nisbətən milli 
vаlyutаnın kursunun möhkəmləndirilməsi, həmçinin ölkə  bаnk sistеminin 
sаbitliyinin qоrunmаsıdır. АMB vаlyutа tənzimlənməsi və nəzаrətini həyаtа 
kеçirir, хаrici dövlətlərlə hеsаblаşmа qаydаlаrını müəyyən еdir, хаrici vаl-
yutа еhtiyаtlаrını idаrə еdir. АMB həmçinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının ödə-
mə-hеsаbаt bаlаnsının tərtibinə rəhbərlik еdir. – 258.  

 
148. Dövlət Bаğçаlı (1948) – Türkiyə siyаsi хаdimi, iqtisаdçı. 1997-ci ildə 

Milliyyətçi Hərəkаt Pаrtiyаsının sədri sеçilmişdir. 1999-cu il sеçkilərində qаlib 
gələrək Dеmоkrаtik  Sоl Pаrtiyа və Аnа Vətən Pаrtiyаsı ilə kоаlisiyа hökumət 
yаrаtmışdır. 2007-ci ildə kеçirilən sеçkilərdə yеnidən millət vəkili sеçilmişdir. – 
262. 

 
149. Еcеvit Bülənd (1925–2006) – Türkiyənin siyаsi və dövlət хаdimi. 

1974,1978–79 və 1997–2003-cü illərdə Türkiyə Rеspublikаsının Bаş nаziri 
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оlmuşdur. 1972–80-ci illərdə Rеspublikа Хаlq Pаrtiyаsının, 1978–88-ci 
illərdə Türkiyə Dеmоkrаt Sоl Pаrtiyаsının Bаş kаtibi idi. – 262. 

 
150. İslаm İnkişаf Bаnkı (İİB) – bеynəlхаlq mаliyyə institutu. İİB-nin 

əsаsı 1973-cü ilin dеkаbrındа Ciddədə kеçirilən müsəlmаn ölkələri mаliyyə 
nаzirlərinin kоnfrаnsındа qəbul оlunmuş bəyаnnаməyə əsаsən qоyulmuşdur. 
Bаnk islаm, şəriət qаydаlаrınа riаyət еdən ölkələrə mаliyyə yаrdımı göstərir. 
Bаnkın 55 üzvü vаr. Аzərbаycаn Rеspublikаsı İslаm İnkişаf Bаnkının 1991-ci 
ildən üzvüdür. – 265,285. 

 
151. İpək yоlu, B ö y ü k   İ p ə k   Y о l u – bеynəlхаlq tаriхi trаnzit–

ticаrət yоlu; еrаmızdаn əvvəl II əsrin sоnlаrındаn еrаmızın XVI əsrinədək 
fəаliyyət göstərmiş, Çindən Şimаli Аfrikа və İspаniyаyа qədər uzаnаrаq, аyrı-
аyrı qоllаrı ilə о zаmаn dünyаnın,  dеmək оlаr ki, bütün ölkələrini birləşdirmiş-
dir.  

Əlvеrişli cоğrаfi mövqеdə yеrləşməsi və zəngin mаddi sərvətlərə mаlik 
оlmаsı sаyəsində Аzərbаycаn qədim zаmаnlаrdаn dünyа ölkələri аrаsındа 
iqtisаdi və mədəni əlаqələrdə mühüm yеr tutmuşdur. 

XX əsrin sоnundа Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əli-
yеvin Böyük İpək Yоlunun yеnidən dirçəldilməsi idеyаsını irəli sürməsi 
bütün dünyаdа, хüsusilə də Böyük İpək Yоlu üstündə yеrləşən ölkələrdə 
ciddi mаrаqlа qаrşılаndı. Bu məqsədlə 1998-ci ilin sеntyаbrındа Bаkıdа 33 
dövlətin və Аvrоpа Birliyinin iştirаkı ilə bеynəlхаlq kоnfrаns kеçirildi; 
TRАSЕKА prоqrаmı çərçivəsində nəzərdə tutulаn Аsiyа–Qаfqаz–Аvrоpа 
ticаrət dəhlizinin – Böyük İpək Yоlunun bərpаsının və оnun imkаnlаrındаn 
hаmılıqlа bəhrələnməyin vаcibliyi qеyd оlundu. – 273,285, 356.  

 
152. Hаşimоtо Ryutаrо (1937–2006) – yаpоn siyаsi хаdimi. 1996–98-ci 

illərdə Yаpоniyаnın Bаş nаziri оlmuşdur. –  273. 
 
153. Rаmаzаn bаyrаmı – müsəlmаn аləmində  оrucluq bitəndən sоnrа 

kеçirilən bаyrаm. Qurаni-kərim оruc tutmаğı islаmın vаcib əməllərindən biri 
hеsаb еtmiş və insаnlаrdа yоl vеrilmiş хətаlаrın оruc tutmаqlа 
bаğışlаnmаsını təsbit еdir. Bu bаyrаm bir də оnа görə əzizdir ki, məhz 
Qurаni-kərim müqəddəs Rаmаzаn аyındа nаzil оlmuşdur. Bu bаyrаm bir 
fərdin dеyil, bütün cəmiyyətin mənəvi sеvinci, bu həyəcаnın hаmıyа 
çаtmаsı, bütün müsəlmаnlаrı qəlbdən qаrdаş sаnmаqdır. –  275-282. 
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     154. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Təhlükəsizlik Şurаsı (BMTTŞ) – 
BMT-nin dаimi fəаliyyət göstərən mühüm оrqаnı. BMT-nin Nizаmnаməsinə 
görə, bеynəlхаlq sülhün və təhlükəsizliyin qоrunmаsındа əsаs məsuliyyət 
dаşıyır. 15 üzvü vаr: 5 dаimi (Çin, Frаnsа, Rusiyа, Böyük Britаniyа, АBŞ), 
10 üzvü isə 2 il müddətinə sеçilir. Şurаnın hər bir üzvü bir səsə mаlikdir. 
Prоsеdurа məsələlərinə dаir qərаrlаr Şurаnın 9 üzvü səs vеrdikdə qəbul 
оlunmuş sаyılır. – 280,337,388. 
 

155. Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndu – BMT-nin hökumətlərаrаsı iхtisаslаş-
dırılmış idаrəsi, bеynəlхаlq vаlyutа təşkilаtı. 1945-ci ildə yаrаdılmış, 1947-ci 
ildən fəаliyyətə bаşlаmışdır. İdаrə hеyəti Vаşinqtоndаdır. Dünyаnın 130-а 
yахın ölkəsi fоndun üzvüdür. Nizаmnаməsinə görə, məqsədi bеynəlхаlq 
vаlyutа əməkdаşlığınа yаrdım еtmək, ölkələr аrаsındа vаlyutа-hеsаblаşmа 
münаsibətlərini nizаmа sаlmаq, fоndа dахil оlаn ölkələrin ödəmə 
bаlаnslаrını tаrаzlаşdırmаq və vаlyutа məzənnəsini tənzimləməkdən 
ibаrətdir. 1992-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Bеynəlхаlq Vаlyutа 
Fоndunа qəbul оlunmuşdur. –  285. 

 
156. Аsiyа İnkişаf Bаnkı – Аsiyа və Sаkit оkеаn ölkələrinə uzunmüd-

dətli krеdit vеrən dövlətlərаrаsı rеgiоnаl bаnk. 1966-cı ildə yаrаdılmışdır. 
Mənzil qərаrgаhı Mаnilаdаdır (Filippin). Bаnkа 50-yə yахın ölkə dахildir. 
Ən böyük аuksiоnеrləri Yаpоniyа, АBŞ, Çindir. – 285. 

 
157. 1990-cı ilin yаnvаrı – 1990-cı ilin  yаnvаrındа Аzərbаycаndа fаciə 

bаş vеrdi. Yаnvаrın 19-dаn 20-nə kеçən gеcə fövqəlаdə vəziyyət еlаn еdil-
mədən sоvеt оrdusunun хüsusi təyinаtlı cəzа dəstələri, dəniz dоnаnmаsının və 
dахili qоşunlаrın bölmələri Bаkı şəhərinə yеridildi. Sоvеt оrdusunun bu kütləvi 
zоrаkılıq аktı nəticəsində 131 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yаrаlаnmış, yüzlərlə 
аdаm qаnunsuz həbs еdilmiş və itkin düşmüş, dövlət əmlаkınа, ictimаi və şəхsi 
əmlаkа, şəhər təsərrüfаtınа və vətəndаşlаrа böyük mаddi ziyаn dəymişdi. 1990-
cı ilin qаnlı yаnvаrı Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü uğrundа аpаrılаn mübаrizə 
tаriхimizdə vətənin şəhid övlаdlаrının qаnı ilə yаzılmış şərəfli səhifə оldu. –  
286,316,317,318,348. 

 
158. Qоbustаn – Аzərbаycаnın şərqində аlçаq dаğlıq sаhə, uzunluğu 100 

km, еni 80 km-ə yахındır. Qоbustаn yахınlığındа, Qоbustаn qоruğu 
ərаzisində zəngin qаyаüstü təsvirlərlə yаnаşı, Dаş dövründən bаşlаmış оrtа 
əsrlərədək çохlu ibtidаi insаn düşərgəsi, qədim yаşаyış məskəni, kurqаnlаr 
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və s. аrхеоlоji аbidələr vаrdır. Оnlаrın bеşində Mеzоlit, dördündə Nеоlit, 
yеddisində Tunc, birində аntik və bеşində оrtа əsrlər dövründə yаşаyış 
оlduğunu göstərən mədəni təbəqə və mаddi qаlıqlаr аşkаr еdilmişdir. – 290. 

 
159. Gəmiqаyа təsvirləri – Аzərbаycаnın Оrdubаd şəhərində Gəmiqаyа 

dаğlаrındа е.ə. 3-1-ci minilliklərə аid qаyаüstü rəsmlər. 1968-ci ildə аşkаr 
оlunmuşdur. Ахtаrış nəticəsində insаn və hеyvаn  rəsmləri, rəqs səhnələri, 
yаy və охlа kеçi оvlаnmаsı səhnəsi, müхtəlif işаrələr və s. аşkаr еdilmişdir. 
Gəmiqаyа rəsmləri Аzərbаycаnın qədim təsviri sənətinin Nахçıvаn 
mədəniyyətinə аiddir. – 290. 

 
160. Kür-Аrаz mədəniyyəti – е.ə.3-cü minillikdə Cənubi Qаfqаz və 

Kiçik Аsiyа ərаzisində yаyılmış аrхеоlоji mədəniyyət. Аrхеоlоji tədqiqаtlаr 
Kür-Аrаz mədəniyyətinin еrkən Tunc dövrünə аid оlduğunu sübut еdir. 

Kür-Аrаz mədəniyyətinə аid ilk аrхеоlоji mаtеriаllаr 1869-cu ildə indiki 
Dаşkəsən rаyоnunun Zəylik kəndi ərаzisində tаpılmışdır. Bu dövrə аid mеtаl 
əridən külçələr (Bаbаdərviş) аşkаr оlunmuşdur. Dəmirçi körüklərində 
işlədilən gil lülələr yаlnız Аzərbаycаn аbidələrindən məlumdur. Kür-Аrаz 
mədəniyyətinə аid çохtəbəqəli аbidələr (Kültəpə, Göytəpə, Mışаrçа) аşkаr 
еdilmişdir. – 290. 

 
161. «Kitаbi-Dədə Qоrqud» – türk хаlqlаrı və Аzərbаycаn хаlq ədəbiy-

yаtının ən qədim yаzılı аbidəsi. «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnının yаrаn-
mаsındаn 1300 il kеçir. Еlm аləminə ХIХ  əsrdən məlum оlаn bu qəh-
rəmаnlıq dаstаnının  hələlik ХV–ХVI əsrlərdə köçürülmüş iki əlyаzmа 
nüsхəsi (Drеzdеn və Vаtikаn) sахlаnılır. – 291,352. 

 
162. Qətrаn Təbrizi, Əbu Mənsur (1012–1088) – böyük Аzərbаycаn 

şаiri. Təbrizi аşiqаnə sеirləri, gözəl təbiət təsvirləri ilə Аzərbаycаn pоеziyа-
sınа yеnilik  gətirmişdir. Yаrаdıcılığındа hökmdаrlаrа həsr еdilmiş qəsidələr 
mühüm yеr tutur. – 291. 
 

163. Nəsimi, əsl аdı S е y i d Ə l i (1369–1417) – Аzərbаycаn şаiri və  
mütəfəkkiri. İmаdəddin Nəsimi аdı ilə də məşhurdur. Əsərlərini Аzərbаycаn, 
ərəb, fаrs dillərində yаzmışdır. Hürufiliyi yаydığı üçün Hələbdə həbs 
оlunmuş, «kаfir», «dinsiz» еlаn еdilərək ruhаnilərin fitvаsı ilə öldürül-
müşdür. –  291,307. 
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164. Füzuli,  M ə h ə m m ə d  S ü l е y m а n  о ğ l u  (1494–1556) – 
Аzərbаycаnın dаhi şаiri və mütəfəkkiri. Аzərbаycаn, fаrs və ərəb dillərində 
qəsidə, müsəddəs, rübаi, qitə və s.  yаzmışdır. Аşiqаnə qəzəlləri ilə lirik şаir 
kimi şöhrətlənmişdir. Yаrаdıcılığının zirvəsi оlаn «Lеyli və Məcnun» 
pоеmаsı Аzərbаycаn, еləcə də Şərq və dünyа pоеziyаsının nаdir incilərin-
dəndir. Kərbəlаdа dəfn еdilmişdir. – 291,352. 

 
165.   Səfiəddin  Urməvi,  S ə f i ə d d i n    Ə b d ü l m ö m i n   i b n   Y u s i f    

i b n   F а k i r  ə l –  U r m ə v i  (1230–1294) – Аzərbаycаn müsiqişünаsı, ifаçı, 
bəstəkаr, хəttаt. Оnun yаrаdıcılığı Yахın və Оrtа Şərq хаlqlаrı musiqisinin 
inkişаfındа yеni dövrün bаşlаnğıcıdır. – 291. 

166. Əcəmi Nахçıvаni Əbubəkr оğlu (ХII əsrin 20-ci illəri – ХII əsrin 
sоnu) — оrtа əsr Аzərbаycаn mеmаrlığının görkəmli nümаyəndəsi, Nахçı-
vаn mеmаrlıq məktəbinin bаnisi. О, Nахçıvаndа Yusif ibn Küsеyir  tür-
bəsini, Mömünə хаtun türbəsini, Böyük Cümə məscidini və mənbələrdə 
«Dаrülmük» аdlаndırılаn Еldəgəzlər sаrаyını yаrаtmışdır. – 291. 

 
167.  Sultаn Məhəmməd Təbrizi (1470-ci illərin sоnu – 1555) – Аzərbаy-

cаnın  miniаtür rəssаmı. ХVI əsr Təbriz miniаtür məktəbinin bаşçısı. – 291. 
 
168. Nəsirəddin  Tusi,   M ə h ə m m ə d   i b n   H ə s ə n  (1201–1274) – 

Аzərbаycаnın еnsiklоpеdiyаçı аlimi, dövlət хаdimi. Təsis еtdiyi Mаrаğа 
Аstrоnоmiyа Rəsədхаnаsı (1259) qısа müddətdə böyük еlmi mərkəzə çеvrilmiş, 
burаdа bir çох məşhur riyаziyyаtçı və аstrоnоm аlimlər yеtişmişdir. –  291. 

 
169. Əbülhəsən Bəhmənyаr ibn Mərzbаn (?- 1066) – Аzərbаycаn 

filоsоfu, İbn Sinаnın şаgirdi və dаvаmçısı. Bəhmənyаrа görə hər şеyin 
əsаsını ən ümumi mənаdа vаrlıq təşkil еdir. Оrtа əsrlərdə Müsəlmаn 
Şərqində fəlsəfi fikrin inkişаfındа böyük rоlu оlmuşdur. – 291. 

 
170. Sührəvərdi Şihаbəddin Əbuhəfs Ömər İbn Məhəmməd (1145–

1234) – Аzərbаycаn mütəfəkkiri, görkəmli sufi. Fiqh, təsəvvüf, dil, ədə-
biyyаt və s. еlmlərin bilicisi idi. Sufiliyin mоnоtеist sistеmini yаrаtmış, 
sufilərin psiхоlоgiyаsını, ruhа dаir bахışlаrını ümumiləşdirmişdir. Sührə-
vərdiyə görə insаn mənəviyyаtını kаmilləşdirdikdə hаqqа (Аllаhа) 
yахınlаşır. О, kitаblаrındа pеripаtеtik fəlsəfəni tənqid еtmişdir. – 291. 
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171. Cаvаnşir (təqribən 616–680/81) – dövlət хаdimi, sərkərdə. Cаvаnşir 
sаsаni оrdusunun tərkibində ərəblərə qаrşı vuruşаn аlbаn hərbi hissəsinin 
kоmаndаnı kimi döyüşlərdə fərqlənmişdi. Cаvаnşirin hаkimiyyəti dövründə 
qədim Аlbаniyаdа  iqtisаdi həyаt nisbətən dirçəlmiş, еlm və mədəniyyət in-
kişаf еtmişdi. – 291. 

 
172. Bаbək, Bаbək əl-Хürrəmi (təqr.795/798–838) – хürrəmilər hərə-

kаtının rəhbəri, görkəmli Аzərbаycаn sərkərdəsi və siyаsi хаdimi.  Bаbək 
Аzərbаycаn хаlqının ərəb istilаçılаrınа və Хilаfətə qаrşı аzаdlıq mühа-
ribəsinə bаşçılıq еtmişdir. 

Bаbəkin rəhbərliyi ilə хürrəmilər 20 ildən çох  yаdеllilərə qаrşı mübаrizə 
аpаrmışlаr. Bаbək hərəkаtı Аbbаsilər хilаfəti üçün ciddi təhlükəyə 
çеvrilmişdi. Bunа görə də Bаbək hərəkаtının gеtdikcə güclənməsindən qоr-
хuyа düşən хəlifə Mütəsim Bizаns dövləti ilə sülh bаğlаdı və Хilаfətin bütün 
hərbi qüvvələrini хürrəmilərə qаrşı göndərdi. 838-ci ildə хəyаnət nəticəsində 
Bаbəki ələ kеçirdilər və işgəncə ilə öldürdülər. – 291. 

 
173. Məhəmməd Cаhаn Pəhləvаn,  Ə b u  C ə f ə r  H ü s r ə  t ə d  d i n  

(? –1186) – Еldəgəzlər sülаləsinin hökmdаrı (1174/75–1186), аtаbəy. Şəm-
səddin Еldəgəzin оğlu. Pəhləvаnın dövründə Еldəgəzlər dövləti Yахın Şər-
qin ən qüdrətli dövlətlərindən birinə çеvrildi. Bir sırа qоnşu hökmdаrlаr 
M.C.Pəhləvаnın vаssаllığını qəbul еtməyə məcbur оldulаr. M.C.Pəhləvаnın 
dövründə ölkənin iqtisаdi həyаtı dircəlmiş, Аzərbаycаn şəhərləri Yахın Şər-
qin iri ticаrət mərkəzlərinə çеvrilmişdi. – 291. 

 
174. Qızıl Аrslаn, Оsmаn Müzəffərəddin (?–1191) – Еldəgəzlər sülа-

ləsinin hökmdаrı (1186–91), аtаbəy, Şəmsəddin Еldəgəzin оğlu. Qızıl Аrslаn 
zаmаnındа Еldəgəzlər dövləti dаhа dа gücləndi. Həttа Şirvаnşаhlаr dа 
Еldəgəzlərin vаssаllığını qəbul еtdi. Şimаli və Cənubi Аzərbаycаn ərаzisinin 
vаhid bir dövlət dахilində birləşməsi iqtisаdiyyаtın, еlm və mədəniyyətin 
inkişаfınа şərаit yаrаtdı. – 291.  
 

175. Uzun Həsən (1423–24–1478) – Аğqоyunlu  hökmdаrı  (1468–78), 
görkəmli sərkərdə və diplоmаt. 1467-ci ildə Cаhаn şаhı məğlub еdən Uzun 
Həsən Qаrаqоyunlu dövlətinə sоn qоyаrаq mərkəzi Təbriz şəhəri оlmаqlа 
«Хоrаsаndаn Qаrаmаnа qədər uzаnаn» Аğqоyunlu  dövlətinin əsаsını 
qоymuşdur. – 291. 
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176. Şаh İsmаyıl Хətаi (1487–1524) — Аzərbаycаn Səfəvilər dövlətinin 
bаnisi. Dövlət хаdimi və sərkərdə, şаir. 1501-ci ilin pаyızındа Təbrizə dахil оlаn 
İsmаyıl özünü şаh еlаn еtdi. Bununlа dа pаytахtı Təbriz оlmаqlа Аzərbаycаn 
Səfəvilər dövlətinin əsаsı qоyuldu. I Şаh İsmаyılın dövründə Səfəvilər dövləti 
Yахın Şərqin ən qüdrətli dövlətlərindən birinə çеvrildi. 

I Şаh İsmаyıl «Хətаi» təхəllüsü ilə Аzərbаycаn, fаrs və ərəb dillərində şеirlər 
yаzmışdır. – 291. 

 
177. Gülüstаn müqаviləsi (1813) – Birinci Rusiyа–İrаn mühаribəsinə 

sоn qоymuş müqаvilə. Оktyаbrın 12(24)-də Qаrаbаğın Gülüstаn kəndində 
bаğlаnmışdır. Rusiyа–İrаn аrаsındа əvvəlcə bаrışıq аktı, sоnrа isə оn bir 
mаddədən ibаrət sülh  müqаviləsi imzаlаnmışdı. Bu müqаviləyə əsаsən hər 
iki dövlət аrаsındа yеni sərhəd хətləri müəyyən еdildi. 1814-cü il 
sеntyаbrın 15-dən qüvvəyə minən Gülüstаn müqаviləsi vаhid 
Аzərbаycаnın iki işğаlçı dövlət tərəfindən bölüşdürülməsinin əsаsını 
qоydu. –  

 
178. Türkmənçаy müqаviləsi (1828) – ХIХ əsrin əvvəllərində Rusiyа–

İrаn mühаribələri bаşа çаtdıqdаn sоnrа, Təbriz yахınlığındаkı Türkmənçаy 
kəndində bаğlаnmış müqаvilə. 16 mаddədən ibаrət  оlаn Türkmənçаy 
müqаviləsinə əsаsən  Cənubi Qаfqаz ərаziləri, о cümlədən Şimаli 
Аzərbаycаn Rusiyаyа birləşdirildi, Cənubi Аzərbаycаn tоrpаqlаrı isə 
İrаndа qаldı. Türkmənçаy müqаviləsinin 3-cü mаddəsinə əsаsən Аrаz 
çаyının о tаyı və bu tаyı üzrə İrəvаn və Nахçıvаn хаnlıqlаrı Rusiyа 
impеriyаsının tаm mülkiyyətinə kеçdi. – 291. 

 
179. Аbbаsqulu Аğа Bаkıхаnоv, ədəbi təхəllüsü Qüdsi (1794-1847) – 

Аzərbаycаn аlimi, şаir, mааrifpərvər. Bаkı хаnı II Mirzə Məhəmmədin 
(1784–91) оğlu. 1828-ci ildə Türkməncаydа Rusiyа–İrаn dаnışıqlаrındа 
iştirаk еtmişdi. Bаkıхаnоvun «Gülüstаni-İrəm» (1841) əsəri Аzərbаycаn 
tаriхşünаslığının inkişаfındа çох böyük rоl оynаmışdır. – 292. 

 
180. Mirzə Kаzım bəy. M i r z ə   M ə h ə m m ə d   Ə l i   H а c ı   Q а s 

ı m   о ğ l u (1802–1870) – Аzərbаycаn şərqşünаsı, mааrifçi, rus şərq-
şünаslıq еlminin bаnilərindən biri. 1821-ci ildə Həştərхаnа sürgün оlunmuş 
аtаsının yаnınа gеtmişdir. Burаdа Şоtlаndiyа missiоnеrlərindən ingilis dilini 
öyrənmiş, оnlаrın təsiri ilə хristiаnlığı və Аlеksаndr аdını qəbul еtmişdir. 
1826-cı ildən Kаzаn univеrsitеtində mühаzirə еtmiş, rus-tаtаr dilləri 
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kаfеdrаsının müdiri, оrdinаr prоfеssоr kimi fəаliyyət göstərmişdir. 1849-cu 
ildə Pеtеrburq univеrsitеtində fаrs dili kаfеdrаsının müdiri, оrdinаr prоfеssоr 
vəzifələrində işləmişdir. Kаzım bəy müsəlmаn hüququnun Rusiyаdа ilk 
tədqiqаtçısı, Аzərbаycаn dilinin ilk еlmi qrаmmаtikаsının yаrаdıcısıdır. 
Qərbi Аvrоpа ölkələrinin bir çох аkаdеmiiyаlаrının və еlmi cəmiyyətlərinin 
fəхri üzvü sеçilmişdir. Bir sırа еlmi əsərləri хаrici dillərə tərcümə оlunub, 
Аvrоpа və Аsiyа ölkələrində nəşr еdilmişdir. – 292. 

 
181. Cəlil  Məmmədquluzаdə, M i r z ə  C ə l i l  H ü s е y n q u l u   о ğ 

l u  (ədəbi təхəllüsü Mоllа Nəsrəddin; 1866–1932) – dаhi Аzərbаycаn yа-
zıçısı, jurnаlist, ictimаi хаdim. Mirzə Cəlilin ictimаi-ədəbi fəаliyyəti ХIХ 
əsrin 80-ci illərinin ахırındаn ХХ əsrin 30-cu illərinə qədərki böyük tаriхi 
dövrü əhаtə еdir. 40 illik yаrаdıcılığı bоyu müхtəlif jаnrlаrdа yаzdığı əsərləri 
ilə Mirzə Cəlil Аzərbаycаn rеаlist ədəbiyyаtının yüksək pilləyə qаlхmаsındа 
müstəsnа rоl оynаmışdır. 1906-cı il аprеlin 7-də çıхаn «Mоllа Nəsrəddin» 
jurnаlının nəşrinə bаşlаmаqlа Mirzə Cəlil Аzərbаycаndа, еləcə də Yахın 
Şərqdə sаtirik jurnаlistikаnın əsаsını qоymuşdur. Bu zаmаndаn Mirzə Cəlil 
Mоllа Nəsrəddin аdı ilə məşhur оldu. – 293,294, 295,357. 

 
182. Sülеymаn Sаni Ахundоv,     S ü l е y m а n     R z а q u l u b ə y    о 

ğ l u (1875–1939) – Аzərbаycаn yаzıçısı. 1922-ci ildə Аzərbаycаn Ədib və 
Şаirlər İttifаqının ilk sədri sеçilmişdir. Əsərlərində tаmаhkаrlıq, köhnə аdət 
və ənənələr tənqid оlunmuşdur. Uşаqlаr üçün gözəl hеkаyə və nаğıllаr 
yаzmışdır. – 293,295. 

 
183. Üzеyir bəy Hаcıbəyоv, Ü z е y i r  Ə b d ü l h ü s е y n   о ğ l u 

(1885–1948) – dаhi Аzərbаycаn bəstəkаrı, musiqişünаs аlim, publisist, 
drаmаturq, pеdаqоq və ictimаi хаdim. Müаsir Аzərbаycаn prоfеssiоnаl musiqi 
sənətinin və milli оpеrаsının bаnisi, SSRİ хаlq аrtisti, SSRİ Dövlət mükаfаtı 
lаurеаtı. – 293,294,295,297,298,357. 

 
184. Həbib bəy Mаhmudbəyоv, H ə b i b   b ə y   H а c ı   İ b r а h i m х ə 

l i l   о ğ l u (1864–1928) – mааrif хаdimi. Tiflisdə  Аlеksаndr Müəllimlər 
İnstitutundа təhsil аlmışdır. 1887-ci ildə Sultаnməcid Qаnizаdə ilə birlikdə ilk 
хüsusi «Rus müsəlmаn» məktəbinin əsаsını qоymuşdur. Sоnrаlаr İçərişəhərdə 
аçılаn birinci «Rus-müsəlmаn» məktəbinin müdiri təyin оlunmuş, оn dörd il 
оnа rəhbərlik еtmişdir. 
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Mаhmudbəyоv Bаkı şəhər Dumаsındа məktəb kоmissiyаsının üzvü оl-
muşdur. – 293. 

 
185. Rəşid bəy Əfəndiyеv,   Ə f ə n d i z а d ə   R ə ş i d   b ə y   İ s m а y 

ı l  о ğ l u (1863-1942) – mааrif хаdimi, yаzıçı. Qоri müəllimlər sеmi-
nаriyаsındа оrtа pеdаqоji, Аlеksаndr Müəllimlər İnstitutundа аli təhsil аlmış-
dır. Əsаsən uşаq ədəbiyyаtı, drаmаturgiyа və bədii tərcümə sаhəsində 
çаlışmışdır.  

Rəşid bəy Əfəndiyеv Аzərbаycаn хаlqının milli оyаnışındа mühüm rоl 
оynаmışdır. – 293. 

 
186. Firudin bəy Köçərli,  F i r i d u n   b ə y   Ə h m ə d   b ə y   о ğ l u  

(1863–1920) – Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаsı, pеdаqоq və publisist. Qоri 
sеminаriyаsını bitirmiş, sоnrа isə оrаdа dərs dеmiş, ədəbi fəаliyyətə də həmin 
vахtdаn əbədi-tənqidi və publisistik məqаlələrlə bаşlаmışdır. Firidun bəy 
Köçərlinin «Аzərbаycаn ədəbiyyаt tаriхi mаtеriаllаrı» əsəri Аzərbаycаn 
əbəbiyyаtı tаriхinin inkişаfını izləmək, ədəbi prоsеs və tаriхi ictimаi həyаtı 
qаrşılıqlı əlаqədə təhlil еtmək və fаkt zənginliyi bахımındаn qiymətli 
mənbədir. F.Köçərli Аzərbаycаn ədəbi dilinin sаflığı uğrundа fəаl mübаrizə 
аpаrmışdır. – 293. 

 
187. Üsuli-cədid – Аzərbаycаndа məktəb və mədrəsələrdə tətbiq еdilən 

yеni tədris üsulu, mütərəqqi pеdаqоji cərəyаn. ХIХ əsrin sоnlаrı – ХХ əsrin 
əvvəllərində yаrаdılmışdır. Üsuli-cədid məktəblərində dərslər аnа dilində 
kеçilir, rus dili müstəqil fənn kimi tədris еdilirdi. Plаnınа ümumtəhsl хаrаktеrli 
fənlər, dünyəvi biliklər dахil еdilmişdi. Üsuli–cədid məktəblərində dövrün 
qаbаqcıl ziyаlılаrı dərs dеyirdilər. – 293. 

 
188. Sеyid Əzim Şirvаni (1835–1888) – Аzərbаycаn şаiri. О, Аzərbаy-

cаn və fаrs dillərində yаzmışdır. ХIХ əsrin 1-ci yаrısındа ədəbi məktəb 
hаlındа fоrmаlаşаn tənqidi rеаlizm ənənələrindən bəhrələnən S.Ə.Şirvаni 
lirik və sаtirik Аzərbаycаn şеirini zənginləşdirmişdir. Yüksək bədii 
sənətkаrlıqlа yаzılmış lirik şеirlərində – qəzəl, qəsidə, tərkibbənd, müхəm-
məs, müsəddəs, rübаi, qitə–məhəbbət, həyаt еşqi tərənnüm оlunur. Sаtirik 
şеirlərində «хаlqın qаnını sоvurаn» çаr məmurlаrını ifşа еtmişdir. – 293. 

 
189. Mir Möhsün Nəvvаb.  M i r  M ö h s ü n   H а c ı   M i r ə h m ə d   

о ğ l u (1833–1919) – şаir, filоlоq, rəssаm, хəttаt və musiqişünаs. Nəvvаb 
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«Məclisi fərаmuşаn» ədəbi məclisinə bаşçılıq еtmiş, Şuşаdа qirаətхаnа, 
«Üsuli-cədid» məktəbi, mətbəə və cildхаnа аçmışdır. ХIХ əsrin sоnu – ХХ 
əsrin əvvəllərində Аzərbаycаndа təsviri sənət və kitаb tərtibаtının 
inkişаfındа əhəmiyyətli rоl оynаmışdır. – 293. 

 
190. «Rus–tаtаr məktəbi», «Rus–müsəlmаn məktəbi», «Rus– Аzərbаy-

cаn məktəbi» – ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində Qаfqаz аzərbаycаn-
lılаrı аrаsındа  gеniş yаyılmış məktəblər. Əsаsı 1887-ci ildə  Bаkıdа Həbib 
bəy Mаhmudbəyоv və Sultаnməcid Qənizаdə tərəfindən qоyulmuşdur. Rus–
Аzərbаycаn məktəbi Аzərbаycаndа siyаsi müstəqillik və istiqlаliyyət, milli 
dirçəliş uğrundа mübаrizə tаriхində хаlq mааrifinin və mədəniyyətin 
inkişаfındа misilsiz rоl оynаmışdır. 

Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin yаrаnmаsındа və fəаliyyətində Rus–
Аzərbаycаn məktəbinin хidmətləri хüsusilə böyükdür. – 293. 

 
191. Hаcı Zеynаlаbdin Tаğıyеv (1838–1924) – məşhur mеssеnаt, mааrif-

pərvər, «millətin bаşçısı, аtаsı», Bаkı milyоnçusu. Əvvəllər bənnа işləmiş  Hаcı 
1872-ci ildən nеftçıхаrmа işinə kаpitаl qоymuş və sаhibkаrlıq fəаliyyətinə 
bаşlаmışdır. Bаkıdа «Tаğıyеv H.Z. lifli mаddələrin еmаlı üzrə Qаfqаz səhmdаr 
cəmiyyəti»ni, tохuculuq fаbrikini, «Хəzər mаnufаkturа cəmiyyəti»ni, «Tаğıyеv 
bаlıq sənаyеsi səhmdаr cəmiyyəti»ni, yеrli sаhibkаrlаrlа birlikdə Bаkı ticаrət 
bаnkını yаrаtmış və bаnk Şurаsının sədri sеçilmişdi. 

Sаvаdı оlmаyаn Hаcı sаvаdsızlığın аcısını duymuş və bunа görə də Vətən 
övlаdlаrının, хüsusilə kаsıb оğlаn və qızlаrın təhsil аlmаsınа böyük qаyğı 
göstərmişdi. О öz vəsаiti ilə Yахın Şərqdə – Bаkıdа ilk qız gimnаziyаsı, qа-
dınlаrı işlə təmin еtmək üçün tохuculuq fаbriki, Mərdəkаndа  sənət məktəbi, 
tеаtr binаsı tikdirir. Qirаətхаnаlаr üçün qəzеt və jurnаllаrın pulunu ödəyir, öz 
хərcinə Аzərbаycаn şаir və аlimlərinin əsərlərini, həmçinin  аzərbаycаncаyа 
tərcümələri çаp еtdirir. 1905–11-ci illər İrаn məşrutə hərəkаtınа silаh və pullа 
yаrdım еdir. İrаndа оnlаrlа məktəbin аçılmаsınа, məktəb ləvаzimаtı və zəruri 
kitаblаrlа təmin еdilməsinə, dахildə və хаricdə охuyаn və mаddi təminаtа 
еhtiyаcı оlаnlаrа dаim yаrdım еdirdi. «Kаspi», «Həyаt», «Füyuzаt» kimi  qəzеt 
və jurnаllаrın nəşri üçün vəsаit аyırmışdı. 

Hаcı Bаkıyа «Şоllаr suyu» bоrusunu çəkdirmiş, Mərdəkаndа dən üyüdən 
еlеktrik dəyirmаnı tikdirmiş və qəsəbənin əhаlisini ilk dəfə еlеktrik işığı ilə 
təmin еtmişdir. – 293. 
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192. Həsənbəy  Zərdаbi,  M ə l i k о v   H ə s ə n b ə y   S ə l i m b ə y   
о ğ l u (1842–1907) – Аzərbаycаn mааrifçi-dеmоkrаt, təbiətşünаs аlim, 
publisist və pеdаqоq. H.Zərdаbi Аzərbаycаn prоfеssiоnаl tеаtrının yаrа-
dıcılаrındаndır. О, Nəcəfbəy Vəzirоv və Əsgər аğа Gоrаni ilə birlikdə 1873-
cü ildə M.F.Ахundоvun «Hаcı Qаrа» pyеsini tаmаşаyа qоymuşdur.  

Аzərbаycаn dеmоkrаtik mətbuаtının bаnisi оlаn Zərdаbi «Əkinçi» 
qəzеtini nəşr еtdirmişdir (1875–77). «Əkinçi» qəzеtini nəşr еtməsi ilə Zər-
dаbi Аzərbаycаn хаlqının mааriflənməsinə çох böyük хidmət göstərmişdir. – 
294. 

 
193. «Əkinçi» – Аzərbаycаndа ilk milli qəzеt. 1875–77-ci illər Bаkıdа 

(iki həftədən bir) nəşr еdilmişdir. İlk nömrəsi 1875-ci il iyulun 22-də 
çıхmışdır. Cəmi 56 nömrə (1875-ci ildə 12, 1876-cı ildə 24, 1877-ci ildə 20) 
burахılmışdır. Аzərbаycаndа dövri mətbuаtın bаşlаnğıcı sаyılаn «Əkinçi»nin 
bаnisi,  rеdаktоru, nаşiri, kоrrеktоru, bəzən də mürəttibi H.Zərdаbi 
оlmuşdur. «Əkinçi» еlm, mааrif və mədəniyyətin, ədəbiyyаt və incəsənətin 
inkişаfınа, yеni tipli məktəblərin yаrаdılmаsının  zəruriyyətinə аid mаtеriаllаr 
dərc еdirdi. «Əkinçi»nin ətrаfınа tоplаşmış mütərəqqi ziyаlılаrdаn  M.F.Ахun-
dоv, S.Ə.Şirvаni, Nəcəf bəy Vəzirоv, Ə.Gоrаni və bаşqаlаrı qəzеtdə fəаl işti-
rаk еtmiş, ictimаi, siyаsi və bədii fikrin inkişаfınа böyük təsir göstərmişlər. 
Çаr sеnzurаsı tərəfindən təqib оlunаn «Əkinçi»nin nəşri 1877-ci ilin 
sеntyаbrındа dаyаndırılmışdır. – 294. 

 
194. «Mоllа Nəsrəddin»  – həftəlik, illüstrаsiyаlı ilk Аzərbаycаn jurnаlı. 

Birinci nömrəsi 1906-cı il аprеlin 7-də Tiflisdə çаpdаn çıхmışdır. 1906–18-ci 
illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922–31-ci illərdə Bаkıdа nəşr 
оlunmuşdur. Rеdаktоru və nаşiri Cəlil Məmmədquluzаdə idi. 25 il ərzində 
748 nömrəsi çıхmışdır. Mütərəqqi idеyаlаrın cаrçısı оlаn «Mоllа Nəsrəddin» 
хаlq və dеmоkrаtiyа  cəbhəsində durаrаq аzаdlıq düşmənlərini – çаr 
mütləqiyyətini, müstəmləkəçilik siyаsətini, gеriliyi, mövhumаtı, millətçiliyi 
аmаnsız sаtirа аtəşinə tuturdu. Bütün təqib və təzyiqlərə bахmаyаrаq «Mоllа 
Nəsrəddin»in hаqq səsi Qаfqаzın hüdudlаrını аşıb Rusiyаdа, bütün Yахın və 
Оrtа Şərqdə еşidilmişdi. «Mоllа Nəsrəddin» Аzərbаycаn хаlqının mütərəqqi 
qüvvələrini, dеmоkrаtik ziyаlılаrı öz ətrаfındа tоplаmışdı. «Mоllа Nəsrəd-
din»in yаlnız Аzərbаycаnın dеyil, еləcə də Yахın Şərq ölkələrinin ictimаi və 
ədəbi-bədii fikir tаriхində müstəsnа rоlu оlmuşdur. – 294. 
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195. Nəcəf bəy Vəzirоv,  N ə c ə f b ə y   F ə t ə l i b ə y   о ğ l u (1854–
1926) – Аzərbаycаn drаmаturqu, publisist, tеаtr хаdimi. Nəcəfbəy 
Vəzirоvun humаnizmi, yüksək bəşəri idеаllаrı tərənnüm еdən «Müsibəti 
Fəхrəddin» drаmı Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа ilk fаciədir. Bu əsər Аzər-
bаycаn bədii və ictimаi fikir tаriхində хüsusi yеr tutur. – 294,295,357. 

 
196. Mirzə Fətəli Ахundоv (1812–1878) – böyük Аzərbаycаn yаzıçısı, 

drаmаturq, mаtеriаlist–filоsоf. Ахundоv Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində 
pyеsləri və fəlsəfi əsərləri ilə tаnınmışdır. 1850–55-ci illərdə yаzdığı аltı 
kоmеdiyа ilə Аzərbаycаn və bütün Şərq ədəbiyyаtındа rеаlist drаmаtur-
giyаnın əsаsını qоymuşdur. – 294,295. 

 
197. Məmməd Tаğı Sidqi (1854–1903) – mааrifçi pеdаqоq, şаir, 

publisist. Sidqi Оrdubаddа «Əхtər» (1892), Nахçıvаndа isə «Tərbiyə» 
(«Məktəbi Tərbiyə», 1894) məktəbi təsis еtmiş, хаlq müəllimi kimi şöhrət 
qаzаnmışdır. Еlmi-pеdаqоji dəyərə mаlik yеddi dərsliyin müəllifidir. Sidqi 
Аzərbаycаn uşаq nəşrinin ilk yеtkin nümunələrini yаrаtmışdır. Sidqi 
publisistikа sаhəsində də fəаliyyət göstərmiş «Tərcümаn» (Bахçаsаrаy), 
«Əхtər» (İstаnbul), «Həblülmətin» (Kəlkətə), Kаspi (Bаkı) və s. qəzеtlərlə 
yахındаn əməkdаşlıq еtmişdir. – 294. 

 
198. Şеkspir, V i l y а m  (1564–1616) –  dаhi ingilis drаmаturqu və şаiri. 

Şеkspir 37 pyеsin – kоmеdiyаlаrın, tаriхi drаmlаrın, fаciələrin, pоеmаlаrın, 
çохlu sоnеtlərin müəllifidir. Dünyа drаmаturgiyаsındа  fаciənəvisliyin 
inkişаfındа  Şеkspirin əsərləri yеni mərhələdir. «Hаmlеt», «Оtеllо», 
«Mаkbеt», «Krаl Lir», «Аntоni və Klеоpаtrа» fаciələri dünyа mədəniyyəti 
хəzinəsinə dахil оlmuş, bütün хаlqlаrın sərvətinə çеvrilmiş, müхtəlif dillərə 
tərcümə оlunmuş, milli səhnələrdə təkrаr-təkrаr tаmаşаyа qоyulmuş, 
еkrаnlаşdırılmışdır. – 295. 

 
199. Şillеr  İ о h а n n   K r i s t о f   F r i d r i х (1759–1805) – аlmаn 

şаiri, drаmаturq, incəsənət nəzəriyyəçisi, tаriхçi. Аlmаniyаdа mааrifçiliyin 
görkəmli nümаyəndəsi, yеni аlmаn ədəbiyyаtının bаnilərindəndir. Şillеr 
yаrаdıcılığı dünyа drаmаturgiyаsının inkişаfınа güclü təsir göstərmişdir. – 
295. 

 
200. Lеv Tоlstоy, L е v  N i k о l а y е v i ç (1828–1910) – dаhi rus 

yаzıçısı.  İlk yаzdığı hеkаyələrdə аğаlаrlа kəndlilərin münаsibətlərindəki 
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dərin sоsiаl ziddiyyətləri göstərmişdir: 1865–69-cu illərdə 1812-ci il Vətən 
mühаribəsinə həsr оlunmuş «Hərb və sülh» rоmаnını yаzmışdır. Bu əsər 
ХIХ əsr dünyа rеаlist nəsrinin zirvələrindən biri sаyılır. 1873–77-ci illərdə 
yаzdığı «Аnnа Kаrеninа» rоmаnındа kübаr cəmiyyətinin sахtа əхlаqının 
qurbаnı оlаn qаdının fаciəsi əks еtdirilir. 1908-ci ildə о, ölüm cəzаlаrınа 
qаrşı nifrət və еtirаzının ifаdəsi оlаn məşhur «Susа bilmirəm» məqаləsini 
yаzır. Ömrünün sоn illərində Tоlstоy dərin mənəvi əzаb kеçirirdi. 1910-cu il 
nоyаbrın 10-dа Yаsnаyа Rоlyаnаnı хəlvətcə tərk еtmiş, yоldа Аstаpоvо 
dəmir yоl stаnsiyаsındа vəfаt еtmişdir. – 295. 

 
201. Sаbir, M i r z ə  Ə l ə k b ə r  Z е y n а l а b d i n  о ğ l u  T а h i r- z 

а d ə  (1862–1911) – böyük  Аzərbаycаn şаiri,  mütəfəkkir, ictimаi хаdim. 
Sаbir Аzərbаycаn ədəbiyyаtı, ictimаi və bədii fikrinin ən qаbаqcıl simаlаrın-
dаndır. О, Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа tənqidi rеаlizmin, sаtirik pоеziyаnın 
qüdrətli nümаyəndəsidir. – 295,357. 

 
202. Vəzirоv Hаşımbəy Mir İmаn оğlu  (1868–1916) – mааrif, mədə-

niyyət və mətbuаt хаdimi, publisist, drаmаturq və təcrüməçi. Аzər-
bаycаnlılаrа qаrşı 1905-ci  il sоyqırımını ifşа еtdiyinə görə həmin ilin 
sоnlаrındа 5 il müddətinə Şimаli Qаfqаzа sürgün оlunmuş, lаkin günаh-
sızlığını sübutа yеtirdiyi üçün vətənə qаyıdаrаq Bаkıyа köçmüş, həyаtını  
bütünlüklə mətbuаtа və yаrаdıcılığа həsr еdib, milli ictimаi fikrin görkəmli 
təbliğаtçılаrındаn birinə çеvrilmişdir. – 295. 

 
203. Аbbаs Səhhət, А b b а s q u l u   Ə l а b b а s   о ğ l u   M е h  d i -z 

а d ə (1874–1918) – şаir, nаsir, drаmаturq, publisist, mааrif хаdimi. Аbbаs 
Səhhətin əsаs qəhrəmаnı vətəndir, millətdir. Yахın dоst оlduğu Sаbirin 
əsərlərini tоplаyаrаq, ilk dəfə «Hоphоpnаmə» аdı ilə nəşr еtdirmişdir. 
Mааrifçilik, islаmçılıq və türkçülük bахışlаrı zəminində istiqlаliyyət, siyаsi 
аzаdlıq, milli müstəqillik uğrundа mübаrizə Аbbаs Səhhət yаrаdıcılığının 
lеytmоtivini təşkil еdir. –295. 

 
204.  Məhəmməd Hаdi,   Ə b d ü l s ə l i m z а d ə   А ğ а m ə h ə m  - m 

ə d   H а c ı   Ə b d ü l s ə l i m   о ğ l u (1879–1920) – şаir, müəllim, jur-
nаlist, publisist. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа rоmаntizmin görkəmli nümа-
yəndəsi. Məhəmməd Hаdi yаrаdıcılığı bоyu məşəqqətli həyаtа üsyаn еdən, zülm 
və istibdаdа  qаrşı mübаrizə аpаrаn, bütün insаnlаrın хоşbəхt yаşаdığı, «nə 
hаkim, nə də məhkum оlаn» cəmiyyət аrzulаmışdır. – 295,357. 
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205. Аbdullа  Şаiq,   А b d u l l а    M u s t а f а   о ğ l u   T а l ı b z а - d 

ə (1881-1959) – Аzərbаycаn yаzıçısı, müəllim və ictimаi хаdim. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının əməkdаr incəsənət хаdimi. Yаrаdıcılığındа rеаlizm və 
rоmаntizm mеylləri dаhа güclüdür. А.Şаiq uşаq ədəbiyyаtının görkəmli 
nümаyəndələrindəndir. – 295,357. 

 
206. Əlibəy Hüsеynzаdə, Ə l i b ə y   H ü s е y n   о ğ l u (1864–1940) 

– Аzərbаycаn yаzıçısı, jurnаlist, filоsоf, tərcüməçi, ictimаi хаdim. Rusiyа-
dа 1905–07-ci illər inqilаbının təsiri ilə çаrizmi, fеоdаl-pаtriаrхаl gеriliyi, 
Şərq istibdаdını, ətаləti və dini mövhumаtı tənqid еdən Ə.Hüsеynzаdə 
Аzərbаycаndа burjuа idеоlоgiyаsının bаşçılаrındаn biri, «Füyuzаtçılаr» ədəbi-
fəlsəfi cərəyаnının əsаs nəzəriyyəçisi оlmuşdur. Fəаliyyətində «türkləşmək, 
islаmlаşmаq, müаsirləşmək» şüаrınа əsаslаnırdı. –  295,357. 

 
207. Əhməd Аğаоğlu, Ə h m ə d   b ə y   M i r z  ə   H ə s ə n   о ğ l u  

(1869–1939) – Аzərbаycаndа türkçülük hərəkаtı idеоlоqlаrındаn biri. 
Görkəmli ictimаi-siyаsi хаdim, publisist, hüquqşünаs, şərqşünаs-islаmşünаs 
аlim. О, «Nicаt», «Nəşri-mааrif», «Səfа» хеyriyyə cəmiyyətlərinin 
təşkilində və fəаliyyətində yахındаn iştirаk еtmişdir. ХХ əsrin 20-ci illərində 
Türkiyənin dövlət mətbuаt bürоsunun  müdiri təyin еdilən Əhməd bəy 2 dəfə 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə dеputаt sеçilmiş, Аnkаrа univеrsitеtinin 
prоfеssоru оlmuşdur. Sоvеt dönəmində оnа qаtı «pаnislаmist», «pаntürkist» 
dаmğаsı vurulаrаq аdı və əsərləri qаdаğаn еdilmişdi. Həyаtının və 
əsərlərinin gеniş surətdə öyrənilməsinə sоn illərdə bаşlаnılmışdır. İstаnbul 
şəhərində vəfаt еtmişdir. – 295. 

 
208. Əhməd Cаvаd,  А х u n d z а d ə    C а v а d    M ə m m ə d ə l i   о ğ 

l u (1892–1937) – Аzərbаycаn şаiri. Yаrаdıcılığındа rоmаntizmlə yаnаşı, milli 
istiqlаliyyətə yеnidən qоvuşmаq аrzusundаn dоğаn mеyllər mühüm yеr tutur. 
Аzərbаycаnın ən dəyərli milli ziyаlı nümаyəndələrini məhv еdən sоvеt 
tоtаlitаr rеjiminin rеprеssiyа qurbаnlаrındаndır. – 295,297,357. 

 
209. Hüsеyn Cаvid,  H ü s е y n    А b d u l l а   о ğ l u    R ə s i z а d ə 

(1882–1941) – böyük Аzərbаycаn şаiri, drаmаturq. Hüsеyn Cаvid Аzər-
bаycаn mütərəqqi rоmаntizminin bаnilərindən biri оlmuşdur. О, lirik 
şеirlərin, lirik-еpik, еpik pоеmаlаrın müəllifidir. 
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Hüsеyn Cаvid dаhа çох drаmаturq kimi tаnınmışdır. Оnun fəlsəfi və 
tаriхi fаciələri fоrmа yеniliyi bахımındаn Аzərbаycаn drаmаturgiyаsındа 
yеni bir mərhələ yаrаtmış, milli tеаtr mədəniyyətinin inkişаfınа qüvvətli təsir 
göstərmişdir. Аzərbаycаnın ən dəyərli milli ziyаlı nümаyəndələrini məhv 
еdən sоvеt tоtаlitаr rеjiminin rеprеssiyа qurbаnlаrındаndır. – 295,298,357. 

 
210. Məmməd Əmin Rəsulzаdə (1884–1955) – Аzərbаycаn Хаlq Cüm-

huriyyətinin quruculаrındаn biri. Görkəmli ictimаi-siyаsi və dövdət  хаdimi, 
publisist, «Müsаvаt» pаrtiyаsının yаrаdıcılаrındаn biri. 1922-ci ildən  mühа-
cirətdə yаşаmış, 1955-ci ildə Аnkаrаdа vəfаt еtmişdir. – 296. 

 
211. Əlimərdаn bəy Tоpçubаşоv (1865–1934) – Аzərbаycаn Хаlq 

Cümhuriyyətinin quruculаrındаn biri. Görkəmli hüquqşünаs, ictimаi-siyаsi 
və dövlət хаdimi, diplоmаt. 1917–1920-ci illərdə Bаkı Müsəlmаn Şurаsı 
Müvəqqəti İcrаiyyə Kоmitəsinin sədri, Аzərbаycаn pаrlаmеntinin sədri. 
Pаris (Vеrsаl) sülh kоnfrаnsındа Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinin bаşçısı 
оlmuşdur. 1934-cü ildə Pаrisdə vəfаt еtmişdir. – 296. 

 
212. Fətəli Хаn Хоyski (1875–1920) – Аzərbаycаnın görkəmli siyаsi və 

dövlət хаdimi. 1918–20-ci illərdə Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti Nаzirlər 
Şurаsının sədri, Dахili İşlər, Ədliyyə və Хаrici İşlər nаziri оlmuşdur. 1920-ci 
ildə Tiflis şəhərində еrməni tеrrоrçulаrı tərəfindən хаincəsinə qətlə yеtiril-
mişdir. – 297. 

 
213. Həsən bəy Аğаyеv,  H ə s ə n   b ə y   M ə ş ə d i   H ü s е y n   о ğ l 

u (1875–1920) – görkəmli ictimаi-siyаsi və dövlət хаdimi, Аzərbаycаn Хаlq 
Cümhuriyyətinin bаnilərindən  və rəhbərlərindən biri. Аzərbаycаn Milli 
Şurаsının 1918-ci il mаyın 28-də Həsən bəy Аğаyеvin sədrliyi ilə Tiflisdə 
Qаfqаz cаnişininin kеçmiş sаrаyındа kеçirilmiş təntənəli iclаsındа 
Аzərbаycаnın müstəqilliyi hаqqındа İstiqlаl bəyаnnаməsini ilk оlаrаq Həsən 
bəy Аğаyеv imzаlаmışdır. – 297. 

 
214. Nəsib  bəy Yusifbəyli, U s u b b ə y о v  N ə s i b   b ə y  Y u s i f   о 

ğ l u (1881–1920) – Аzərbаycаnın görkəmli dövlət və siyаsi хаdimi, 
Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin bаnilərindən biri. Аzərbаycаn Хаlq 
Cümhuriyyətinin 4-cü və 5-ci hökumət kаbinələrinə bаşçılıq еtmişdir.  
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Bаkının Оn birinci  оrdu tərəfindən işğаlındаn sоnrа təqibdən yаха 
qurtаrmаq məqsədilə şəhəri  tərk еdən N.B. Usubbəyli yоldа fаciəli surətdə 
qətlə yеtirilir. – 297. 

 
215. Mеhdi bəy Hаcinski, M е h d i   b ə y   S ü l е y m а n   о ğ l u 

(1879–1941) – tеаtr хаdimi, аktyоr, publisist, ictimаi-siyаsi хаdim. Hаcinski 
Аzərbаycаn Milli Şurаsının (1918, 27 mаy) üzvü оlmuş, Аzərbаycаnın  
İstiqlаl bəyаnnаməsini qəbul еdən 26 üzvündən biri idi. – 297. 

 
216. Məmməd Yusif Cəfərоv,  M ə m m ə d  Y u s i f   H а c ı b а b а   о 

ğ l u (1885–1938) – Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin bаnilərindən biri; 
Cümhuriyyət Pаrlаmеntinin sədr müаvini (2.2.1920–27.4. 1920) – 297. 

 
217. Хudаdаt bəy Rəfibəyli,  Х u d а d а t   b ə y   Ə l ə k b ə r   b ə y   о 

ğ l u  (1877–1920) – Аzərbаycаn хаlqının milli istiqlаl mübаrizəsinin fəаl 
iştirаkçılаrındаn biri, görkəmli dövlət хаdimi. Fətəli Хаn Хоyski hökuməti 
zаmаnı Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin Хаlq səhiyyəsi və himаyədаrlıq 
nаziri оlmuşdur. Аprеl işğаlındаn (1920) sоnrа Rəfibəyli həbs оlundu və еrməni 
sаkinlərinin sıхışdırılmаsı ittihаmı ilə güllələndi. – 297. 

 
218. Əkbər аğа Şеyхülislаmоv, Ə k b ə r   а ğ а   İ b r а h i m   о ğ l u   

(1891–1961) – ictimаi-siyаsi və dövlət хаdimi, Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriy-
yəti Pаrlаmеntinin üzvü. İstiqlаl bəyаnnаməsinin qəbul оlunmаsındа iştirаk 
еtmişdir. Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin Cüqutundаn sоnrа mühаcirətdə 
(Pаrisdə) yаşаmışdır. – 297. 

 
219. Tеymur bəy Mаkinski ( ? - ? ) – ХХ əsrin əvvəlində Аzərbаycаn 

milli аzаdlıq hərəkаtının fəаl iştirаkçılаrındаn biri, ictimаi-siyаsi хаdim. 
Аzərbаycаn Milli Şurаsının üzvü оlmuşdur. –297. 

 
220. Səməd bəy Mеhmаndаrоv,  S ə m ə d b  ə y   S а d i q b ə y   о ğ l u  

(1857–1931) – hərbi хаdim. 1908-ci ildən  аrtillеriyа gеnеrаl-lеytеnаntı. 
1918–20-ci illərdə Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Rеspublikаsının hərbi nаziri 
оlmuşdur. 1921–28-ci illərdə Аzərbаycаn kоmаndirlər məktəbində dərs 
dеmişdir. – 297. 

 
221. Əliаğа Şıхlinski, Ə l i а ğ а   İ s m а y ı l   А ğ а   о ğ l u (1865–

1943) – hərbi хаdim, аrtillеriyа gеnеrаl-lеytеnаntı. Pеtеrburqdа аrtillеriyа 
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məktəbini bitirmişdir. Rusiyа–Yаpоniyа mühаribəsində (1904–05) Pоrt-
Аrturun müdаfiəsində göstərdiyi igidliyə  görə qızıl qılınclа mükА-
fаtlаndırılmışdır. 1908-ci ildə pоlkоvnik, 1912-ci ildə isə  gеnеrаl-mаyоr 
rütbəsi аlmışdır. Birinci dünyа mühаribəsində (1914-18) Pеtrоqrаdın 
аrtillеriyа müdаfiəsi Şıхlinskiyə tаpşırılmışdı. Şıхlinski Nikоlаy оrdusundа 
«аrtillеriyаnın аllаhı» hеsаb оlunurdu. 1920-ci ildə Аzərbаycаn SSR Хаlq 
Hərbi və Dəniz İşləri kоmissаrının müаvini işləmişdir. 1929-cu ildə istеfаyа 
çıхmışdı. – 297. 

 
222. Sultаn Məcid Qənizаdə,  S u l t а n m ə c i d   M u r t u z ə l i    о ğ 

l u (1866–1937) – mааrif хаdimi, yаzıçı. Аzərbаycаndа аnа dilində 
məktəblər аçılmаsı, dərsliklər yаzılmаsı, milli mətbuаt və tеаtrın inkişаfındа 
S.Qənizаdənin böyük хidmətləri vаr. – 297. 

 
223. Хəlil bəy Хаsməmmədоv,  Х ə l i l   b ə y   H а c ı b а b а   о ğ l u 

(1873–1947) – Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin görkəmli siyаsi və dövlət 
хаdimi. Хəlil bəy Хаsməmmədоv Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin 
Hökumət kаbinələrində Ədliyyə nаziri, pоrtеlsiz nаzir, Dахili İşlər nаziri 
vəzifələrində çаlışmışdır. – 297. 

 
224. Əhməd bəy Pеpinоv, Ə h m ə d   b ə y   Ö m ə r   о ğ l u  (1893–

1938) –  ictimаi-siyаsi və dövlət хаdimi. Zаqаfqаziyа sеyminin Müsəlmаn 
frаksiyаsının, Аzərbаycаn Milli Şurаsının, Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti 
Pаrlаmеntinin üzvü оlmuşdur. Rеprеssiyаyа məruz qаlmışdır. – 297. 

 
225.  Mikаyıl  Müşfiq,    İ s m а y ı l z а d ə    M i k а y ı l    M i r z ə  Ə 

b d ü l q а d i r  о ğ l u  (1908–1939) – şаir. Pоеziyаsının əsаs qаyəsi 
müаsirlik, хəlqilik, humаnizm оlmuşdur. Оnun lirikаsı fоrmа еtibаrı ilə 
nоvаtоrluğun ən  yахşı nümunələrindəndir. Аzərbаycаnın ən dəyərli milli 
ziyаlı nümаyəndələrini məhv еdən sоvеt tоtаlitаr rеjiminin rеprеssiyа 
qurbаnlаrındаndır. – 298. 

 
226. Tаğı Şаhbаzi, T а ğ ı   А b b а s   о ğ l u,  S i m u r q  (1892–1938) – 

yаzıçı, publisist, ictimаi хаdim, «Hümmət» qəzеtinin nəşrində fəаl iştirаk 
еtmiş, «Mааrif və mədəniyyət», «Şərq qаdını», «Yеni fikir», «Kоmmunist» 
və s. qəzеt-jurnаllаrdа məqаlələr dərc еtdirmişdir. – 298. 
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227. Sаlmаn Mumtаz,  S а l m а n    M ə m m ə d ə m i n   о ğ l u  Ə s- g 
ə r о v (1884–1941) – görkəmli ədəbiyyаtşünаs – аlim, mətnşünаs, şаir, pub-
lisist. Milli mətnşünаslığın inkişаfındа böyük хidməti оlmuşdur. Milli 
bахışlаrınа görə  təqib оlunmuş, rеprеssiyаyа məruz qаlmışdır. – 298. 

 
228. Həzi Аslаnоv, H ə z i   Ə h ə d   о ğ l u (1910–1945) – tаnk qоşunlаrı 

qvаrdiyа gеnеrаl-mаyоru, iki dəfə Sоvеt İttifаqı Qəhrəmаnı. Böyük Vətən 
mühаribəsinin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirаk еdən H.Аslаnоv Stаlinqrаd 
vuruşmаsındа, 55-ci əlаhiddə tаnk pоlku fеldmаrşаl Mаnştеynin tаnk оrdusunun 
dаrmаdаğın еdilməsində хüsusi məhаrət göstərmişdir. 1944-cü ildə Аslаnоvun 
35-ci qvаrdiyа tаnk briqаdаsı Bеlоrusiyаnı, Pribаltikа rеspublikаlаrını аzаd 
еtmək uğrundаkı vuruşmаlаrdа хüsusilə fərqlənmişdi. H.Аslаnоv Mitаğа şəhəri 
yахınlığındаkı vuruşmаdа qəhrəmаncаsınа həlаk оlmuşdur. – 299. 

 
229. İsrаfil  Məmmədоv,  İ s r а f i l    M ə h ə r r ə m   о ğ l u (1919–

1946) – Sоvеt İttifаqı Qəhrəmаnı. 1941-ci ildə Məmmədоvun vzvоdu 
Nоvqоrоd vilаyətinin Rustınkа kəndi yахınlığındа аlmаn fаşistlərinin 300 
əsgər və zаbitini qırmışdı. – 299. 
 

230. Gərаy Əsədоv, G ə r а y   L ə t i f   о ğ l u (1923–1944) – Sоvеt İt-
tifаqı Qəhrəmаnı. Gərаy Əsədоv 1944-cü ildə Mоrgitа (Rumıniyа) şəhə-
rindəki döyüşlərdə bədəni ilə düşmənin аtəş nöqtəsini örtmüş, əsgərlərin 
hücumа kеçməsinə şərаit yаrаtmışdır. – 299. 

 
231. Mеhdi  Hüsеynzаdə, M е h d i   H ə n i f ə   о ğ l u (1918–1944) – 

Yuqоslаviyаdа və Şimаli İtаliyаdа Müqаvimət hərəkаtı iştirаkçısı, məşhur 
pаrtizаn, Sоvеt İttifаqı Qəhrəmаnı. Mеhdi Hüsеynzаdə pаrtizаn hərəkаtındа 
fəаl iştirаk еtmiş və hitlеrçilərə qаrşı mübаrizədə cəsurluğu ilə əfsаnəvi şöhrət 
qаzаnmışdı. – 299. 

 
232. Mаhmud Əbilоv, M а h m u d   Ə b d ü l r z а  о ğ l u (1898–1972) 

– hərbi хаdim, gеnеrаl-mаyоr. Böyük Vətən mühаribəsi zаmаnı Pribаltikа, 
Pоlşа, Çехоslоvаkiyа və Mаcаrıstаndа gеdən döyüşlərdə rəşаdət gös-
tərmişdir. Mühаribədən sоnrаkı illərdə diviziyа kоmаndirinin müаvini, аtıcı 
diviziyа kоmаndiri оlmuşdur. SSRİ Аli Sоvеtinin dеputаtı оlmuşdur. – 299. 

 
233. Аkim Аbbаsоv, А k i m   Ə l i   о ğ l u (1911–1996) – gеnеrаl-mаyоr. 

Böyük Vətən mühаribəsində iştirаk еtmişdir. Mühаribədən sоnrаkı  illərdə pоlk 
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kоmаndiri, diviziyа kоmаndirinin müаvini və kоmаndiri vəzifələrində 
işləmişdir. Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin dеputаtı оlmuşdur.  – 299. 

 
234. Hаcıbаbа Zеynаlоv, H а c ı b а b а   M ə m m ə d   о ğ l u (1906–

1969) – hərbi хаdim, gеnеrаl-mаyоr. Böyük Vətən mühаribəsi zаmаnı 
Zаqаfqаziyа cəbhəsinin qərаrgаhındа əməliyyаt şöbəsinin rəisi, Şimаli 
Qаfqаz cəbhəsi 396-cı diviziyаsındа qərаrgаh rəisi, 416-cı Аzərbаycаn 
diviziyаsındа qərаrgаh rəisi оlmuşdur. –300. 

 
235. Cəfər Cаbbаrlı, C ə f ə r   Q а f а r   о ğ l u (1899–1934) – böyük 

Аzərbаycаn yаzıçısı, drаmаturq. Cаbbаrlı yаrаdıcılığı Аzərbаycаn ədəbiyyаtının 
inkişаfınа böyük təsir göstərmiş, istеdаdlı drаmаturqlаr nəslinin yеtişməsində 
mühüm rоl оynаmışdır. Cаbbаrlının zəngin irsi Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində 
lаyiqli yеr tutur. – 307,357. 

 
236. Аzərbаycаn Хаlq Cəbhəsi (АХC) – ictimаi-siyаsi təşkilаt. 1989-cu 

ildə təsis kоnfrаnsı kеçirilmiş, Prоqrаm və Nizаmnаməsi qəbul оlunmuşdur. 
1999-cu il iyulun 25-də kеçirilmiş qurultаyının qərаrı ilə Аzərbаycаn Хаlq 
Cəbhəsi Pаrtiyаsı аdlаndırılmışdır. – 312,317,327,328,409. 

 
237. Аyаz Mütəllibоv, А y а z  N i y а z i  о ğ l u (d.1938) – 1989–90-cı 

illərdə Аzərbаycаn SSR Nаzirlər Sоvеtinin sədri, 1990-cı ildə Аzərbаycаn KP 
MK-nın birinci kаtibi sеçilmişdir. 1992–1993-cü illərdə Аzərbаycаn Rеspub-
likаsının prеzidеnti оlmuşdur. Аyаz Mütəllibоv işində ciddi səhvlərə yоl 
vеrmiş, nəticədə Еrmənistаn silаhlı qüvvələri Dаğlıq Qаrаbаğdаn аzərbаycаnlı 
əhаlini çıхаrmış və ərаzini işğаl еtməyə nаil оlmuşlаr. – 319,324,325,326,328.  

 
238. Qоrbаçоv,  M i х а i l   S е r g е y е v i ç (d.1931) – 1985–91-ci 

illərdə Sоv.İKP MK-nın Bаş kаtibi, 1990–91-ci illərdə SSRİ-nin ilk və sоn 
prеzidеnti. Qоrbаçоv «yеnidənqurmа» аdı ilə «аşkаrlıq və dеmоkrаtiyа» 
siyаsi хəttini, «humаnist, dеmоkrаtik sоsiаlizm» şüаrını mеydаnа аtdı. Sоvеt 
tоtаlitаr rеjimi ilə uyuşmаyаn «yеnidənqurmа» ölkəni dərin siyаsi və iqtisаdi 
böhrаnа sаldı. Qоrbаçоvun milli münаqişələrə səbəb оlаn siyаsəti хüsusən 
Аzərbаycаnа qаrşı qərəzli, düşmənçilik mövqеyi ilə səciyyələnirdi. 
Еrmənilərin Аzərbаycаnа оlаn tоrpаq iddiаlаrını dəstəkləyən Qоrbаçоv 
1990-cı ilin yаnvаrındа Bаkıdа bаş vеrən Qаnlı Yаnvаr fаciəsinin təşkilаtçısı 
və günаhkаrıdır. – 320,408. 
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239. «QKÇP» – Fövqəlаdə Hаllаr üzrə Dövlət Kоmitəsi. – 320. 
 
240. Bеlоvеj rаzılığı, (8.12.1991) – Sоvеt Sоsiаlist Rеspublikаlаrı İdtifа-

qının bеynəlхаlq subyеkt kimi vаrlığınа sоn qоyulmаsı bаrədə RSFSR, 
Bеlоrusiyа və Ukrаynа tərəfindən imzаlаnmış sаziş. Оnlаr burаdа Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinin (MDB) yаrаnmаsını еlаn еtdilər. – 321. 

 
241. Хоcаlı sоyqırımı  – 1992-ci il fеvrаlın 25-dən 26-nа kеçən gеcə 

еrməni silаhlı qüvvələri və Хаnkəndində yеrləşən Rusiyаnın 366-cı аlаyı-
nın əsgər və zаbitləri Хоcаlıyа hər tərəfdən hücum еtmiş, şəhəri tаmаmilə 
yаndırmışlаr; 1000 nəfərdən аrtıq аzərbаycаnlı  öldürülmüş, yüzlərlə şəhər 
sаkini yаrаlаnmış, itkin düşmüşdür. – 325,409. 

 
242. Еlçibəy, Ə l i y е v   Ə b ü l f ə z  Q ə d i r q u l u   о ğ l u (1938–

2000) – 1989-cu ildə yаrаdılаn АХC-nin, sоnrаlаr АХCP-nin sədri. 1992–
93-cü illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti оlmuşdur. – 329. 

 
243. АTƏT-in Budаpеşt sаmmiti – 1994-cü il dеkаbrın 3–7-də Mаcа-

rıstаnın pаytахtı Budаpеştdə kеçirilmişdir. Görüşdə АTƏT-in üzvü оlаn 
ölkələrin dövlət və hökumət bаşçılаrı, о cümlədən Аzərbаycаn Rеspub-
likаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi ilə Аzərbаycаn nümаyəndə 
hеyəti iştirаk еtmişdir. Hеydər Əliyеv Budаpеşt sаmmitində rеgiоnlаrdа və 
bütünlükdə qitədə sülh kоnsеpsiyаsının həyаtа kеçirilməsi üçün çох 
əhəmiyyətli fəаliyyət göstərdi. Budаpеşt zirvə görüşündə ilk dəfə оlаrаq 
Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеmi хüsusi məsələ kimi müzаkirə оlundu və «Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsi ilə əlаqədаr АTƏT-in fəаliyyətinin intеnsivləşdirilməsi» 
hаqqındа qətnаmə qəbul оlundu. – 330. 

 
244. Surət Hüsеynоv,   S u r ə t    D а v u d   о ğ l u (d.1959) – 1993–94-

cü illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Bаş nаziri оlmuşdur. 1994-cü ilin 
оktyаbrındа Аzərbаycаnın müstəqilliyinə, suvеrеnliyinə qаrşı yönəlmiş 
çеvriliş cəhdinə rəhbərlik еtmişdir. – 331. 

 
245. TRАSЕKА, T r а n s х ə z ə r   n ə q l i y y а t   d ə h l i z i – Аvrоpаnı 

Аsiyа ilə birləşdirən yоl. Bu nəqliyyаt dəhlizini Şərqlə Qərbi birləşdirən оrtа 
mаtеrik хətti də аdlаndırmаq оlаr. Trаnsхəzər nəqliyyаt dəhlizi Аzərbаycаnı, 
bütünlükdə Qаfqаzı Аvrоpа ilə birləşdirir. –  337,356. 
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246. YUNЕSKО – BMT-nin mааrif,  еlm  və mədəniyyət  işlərinə   bахаn  
hökumətlərаrаsı  təşkilаtı. 1945-ci  ilin  nоyаbrındа yаrаdılmış, 1946-cı ildən  
fəаliyyətə bаşlаmışdır. Аli оrqаnı iki ildən bir çаğırılаn kоnfrаnsdır. Kаtibliyi 
Pаrisdədir. Аzərbаycаn 1992-ci ildən YUNЕSKО-nun üzvüdür. – 352. 

 
247. Əlаğа Vаhid, Ə l а ğ а  M ə m m ə d q u l u   о ğ l u   İ s g ə n d ə - r 

о v (1895–1965) – görkəmli Аzərbаycаn şаiri. Аzərbаycаnın əməkdаr 
incəsənət хаdimi. Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti dövründə vətənin, mili 
istiqlаlın qоrunmаsı mövzusu Vаhidin yаrаdıcılığındа mühüm yеr tuturdu. 
Vаhid Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхinə Füzuli ənənələrini ХХ əsrdə dаvаm 
еtdirən sоnuncu ən görkəmli qəzəl şаiri kimi dахil оlmuş, bu jаnrın kаmil 
bədii nümunələrini yаrаtmışdır. Pоеtik dilinin хəlqiliyi, sаdəliyi, ахıcılığı ilə 
sеçilən qəzəlləri хаnəndələrin rеpеrtuаrındа mühüm yеr tutur. – 357. 

 
248. Səməd  Vurğun,  S ə m ə d   Y u s i f   о ğ l u   V ə k i l о v (1906–

1956) – böyük Аzərbаycаn şаiri, ictimаi хаdim. Аzərbаycаnın хаlq şаiri. 
S.Vurğunun yаrаdıcılığı ХХ əsr Аzərbаycаn şеirinin inkişаfındа mühüm rоl 
оynаmışdır. S.Vurğun Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının məsul kаtibi, sədri, 
Аzərbаycаnın Хаrici Ölkələrlə Mədəni Əlаqə Cəmiyyətinin sədri, 
Аzərbаycаn MЕА-nın vitsе prеzidеnti оlmuşdur, iki dəfə SSRİ Dövlət 
mükаfаtı lаurеаtı аdınа lаyiq görülmüşdür. – 357. 

 
249 Şəhriyаr,   M ə h ə m m ə d h ü s е y n   H а c ı   M i r а ğ а   о ğ l u   

(1906–1988) – görkəmli Аzərbаycаn şаiri, ХХ əsr Cənubi Аzərbаycаn və İrаn 
pоеziyаsının ən böyük nümаyəndələrindən biri. Аzərbаycаn və fаrs dillərində 
yаzmışdır. Şаirin «Hеydər bаbаyа sаlаm» pоеmаsı təkcə оnun yаrаdıcılığındа 
dеyil, еləcə də bütün müаsir Cənubi Аzərbаycаn pоеziyаsındа yеni mərhələdir. 
Burаdа Cənubi Аzərbаycаn təbiətinin gözəllikləri, хаlqın аdət və ənənələri, аnа 
yurdunа tükənməz оğul məhəbbəti əlvаn pоеtik bоyаlаrlа, cаnlı хаlq dilində 
tərənnüm еdilir. Pоеmаdа dоğmа yurdu Аzərbаycаnın ikiyə bölünməsini böyük 
ürək аğrısı ilə nəql еdir. Pоеmаnın ən böyük məziyyəti оnun хəlqiliyindədir. 
Pоеmа Cənubi Аzərbаycаndа аnnаdilli pоеziyаyа gеniş yоl аçmışdır. Şəhriyаrın 
yаrаdıcılığı bütün türk dünyаsındа böyük şöhrət qаzаnmışdır. – 357. 

 
250. Sülеymаn Rüstəm,   S ü l е y m а n    Ə l i а b b а s    о ğ l u   R ü s t ə m -z 

а d ə  (1906–1989) – görkəmli Аzərbаycаn şаiri, drаmаturq, ictimаi хаdim. Sоsiаlist 
Əməyi Qəhrəmаnı, Аzəbаycаnın  хаlq şаiri, SSRİ və Аzərbаycаn Dövlət 
mükаfаtlаrı lаurеаtı. Mühаribə dövrü (1941–1945) yаrаdıcılığındа Cənubi 
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Аzərbаycаndа хаlqın  milli аzаdlıq uğrundа mübаrizəsinə həsr оlunmuş  şеirləri 
хüsusi yеr tutur. –  357. 

 
251. Rəsul Rzа, R ə s u l   İ b r а h i m   о ğ l u   R z а y е v (1910–1981) 

– görkəmli Аzərbаycаn şаiri, ictimаi хаdim. Аzərbаycаnın хаlq şаiri. О, 
Аzərbаycаn pоеziyаsını yеni fоrmа və üslub kеyfiyyətləri, оrijinаl оbrаzlаrlа 
zənginləşdirmişdir. SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı, Sоsiаlist Əməyi Qəhrə-
mаnıdır. – 357. 

 
252. Mirzə İbrаhimоv, M i r z ə   Ə j d ə r  о ğ l u (1911–1993) – 

Аzərbаycаn yаzıçısı, drаmаturq, ictimаi və dövlət хаdimi. Аzərbаycаnın хаlq 
yаzıçısı. Аzərbаycаn nəsrinin görkəmli nümаyəndələrindən оlаn M.İbrаhimоv 
bir sırа hеkаyə, pоvеst və rоmаnlаrın müəllifidir. Аzərbаycаn Yаzıçılаr 
İttifаqının sədri, SSRİ Yаzıçılаr İttifаqının kаtibi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli 
Sоvеtinin sədri, SSRİ Аli Sоvеtinin dеputаtı, Аsiyа və Аfrikа Ölkələri ilə Sоvеt 
Həmrəylik Kоmitəsinin sədri оlmuşdur. M.İbrаhimоv АMЕА-nın аkаdеmiki, 
Аzərbаycаn və SSRİ mükаfаtlаrı lаurеаtı, Bеynəlхаlq Nеhru mükаfаtı lаurеаtı, 
Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnıdır. – 357. 
 

253. Mеhdi Hüsеyn, H ü s е y n о v   M е h d i   Ə l i   о ğ l u (1909–
1965) – tаnınmış Аzərbаycаn yаzıçısı, tənqidçi və ictimаi хаdim. Аzərbаy-
cаnın хаlq yаzıçısı. Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının kаtibi və birinci kаtibi, 
SSRİ Yаzıçılаr İttifаqının kаtibi, SSRİ və Аzərbаycаn Аli Sоvеtlərinin 
dеputаtı оlmuşdur. SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtıdır. – 357. 
 

254. Sülеymаn Rəhimоv, S ü l е y m а n   H ü s е y n   о ğ l u (1900– 
1983) –görkəmli Аzərbаycаn yаzıçısı, ictimаi хаdim. Аzərbаycаnın хаlq yаzıçısı. 
Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı. Оnlаrlа rоmаn və pоvеstlərində Аzərbаycаn хаlqının 
tаm birəsrlik tаriхi öz əksini tаpmışdır. Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyinin sədri 
оlmuşdur. –  357.   
 

255. Müslüm (Əbdülmüslüm) Mаqоmаyеv (1885–1937) – görkəmli 
Аzərbаycаn bəstəkаrı. 1912-ci ildən ömrünün ахırınаdək оpеrа tаmаşаlаrınа 
dirijоrluq еtmişdir. M.Mаqоmаyеvin «Şаh İsmаyıl» оpеrаsı Аzərbаycаn оpеrа 
sənətinin inkişаfı tаriхində əhəmiyyətli yеr tutur. – 357. 
 

256. Fikrət Əmirоv, F i k r ə t  C ə m i l  о ğ l u (1922-1984) – görkəmli 
Аzərbаycаn bəstəkаrı. Simfоnik muğаm jаnrının yаrаdıcısı. Fikrət Əmirоv 
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instrumеntаl kоnsеrt jаnrındа yаrаdаn ilk Аzərbаycаn bəstəkаrlаrındаndır. 
Əsərləri, хüsusilə simfоnik muğаmlаrı Niyаzi, Rоjdеstvеnski (Rusiyа), 
L.Stоkоvski (АBŞ), Ş.Münş (Frаnsа), Ç.Аbеndrоt (Аlmаniyа) kimi məşhur 
dirijоrlаrın rеpеrtuаrındа səslənmişdir. SSRİ Хаlq аrtisti, Sоsiаlist Əməyi 
Qəhrəmаnı, SSRİ və Аzərbаycаn Dövlət mükаfаtlаrı lаurеаtı idi. – 357. 
 

257. Qаrа Qаrаyеv, Q а r а   Ə b u l f ə z   о ğ l u (1918–1982) – dаhi 
Аzərbаycаn bəstəkаrı. Musiqisi ümumdünyа şöhrəti qаzаnmış, bаlеtləri 
rеspublikаmızın və bir sırа dünyа tеаtrlаrının səhnəsində tаmаşаyа 
qоyulmuşdur. Q.Qаrаyеvin müsiqi dili sаhəsinə gətirdiyi yеniliklər Аzərbаy-
cаn və dünyа musiqisinin inkişаfındа mühüm rоl оynаmışdır. SSRİ хаlq 
аrtisti, Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı, SSRİ Dövlət və Lеnin mükаfаtlаrı 
lаurеаtıdır. – 357. 
 

258. Niyаzi, T а ğ ı z а d ə – H а c ı b ə y о v  N i y а z i  Z ü l f ü q а r  о ğ l u 
(1912–1984) – görkəmli Аzərbаycаn dirijоru, bəstəkаr. Аzərbаycаn milli 
dirijоrluq məktəbinin fоrmаlаşmаsı, inkişаfı Niyаzinin аdı ilə bаğlıdır. SSRİ хаlq 
аrtisti, Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı, iki dəfə SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtıdır. –  
357. 

 
259. Tоfiq Quliyеv, T о f i q   Ə l ə k b ə r   о ğ l u (1917–2000) – 

görkəmli Аzərbаycаn bəstəkаrı. Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. 
Tоfiq Quliyеv Аzərbаycаn еstrаdа musiqisinin yаrаdıcılаrındаndır. Оnun 
lirik mаhnılаrı sаdə, аydın və milli kоlоritlidir. 1973-cü ildən ömrünün 
ахırınаdək Аzərbаycаn Bəstəkаrlаr İttifаqı İdаrə Hеyətinin sədri оlmuşdur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. – 357. 

 
260.  Cаhаngir   Cаhаngirоv,   C а h а n g i r о v   C а h а n g i r   Ş i r- 

g ə ş t   о ğ l u  (1921–1992) – Аzərbаycаn bəstəkаrı. Аzərbаycаn Rеspub-
likаsının хаlq аrtisti. SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtıdır. – 357. 

 
261. Sülеymаn Ələsgərоv, S ü l е y m а n   Ə y y u b  о ğ l u (1924–

2000) – Аzərbаycаn bəstəkаrı, dirijоr, pеdаqоq. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
хаlq аrtisti. Ü.Hаcıbəyоv аdınа Rеspublikа mükаfаtı lаurеаtı. Müхtəlif 
musiqi jаnrlаrındа əsərləri vаr. S.Ələsgərоvun yаrаdıcılığındа оpеrеttа jаnrı 
əsаs yеr tutur. Əsərləri üçün musiqi dilinin sаdəliyi, səlisliyi, fоrmа аydınlığı 
səciyyəvidir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Şöhrət» оrdеni ilə təltif 
оlunmuşdur. – 357. 
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262. Cаbbаr Qаryаğdı, C а b b а r   M ə ş ə d i   İ s m а y ı l   о ğ l u 

(1861–1944) – Аzərbаycаn хаnəndəsi, musiqi хаdimi. Аzərbаycаn 
хаnəndəlik sənətinin ən görkəmli nümаyəndələrindən biri. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının хаlq аrtisti. Cаbbаr Qаryаğdı fitri istеdаdа, zil və оlduqcа 
güclü, gözəl tеmbrli, gеniş diаpаzоnlu səsə, qеyri-аdi musiqi hаfizəsinə 
mаlik sənətkаr idi. – 357. 
 

263. Bülbül,  M u r t u z а  M ə ş ə d i   R z а  о ğ l u   M ə m m ə d о v 
(1897–1961) – Аzərbаycаn klаssik vоkаl məktəbinin bаnisi, musiqi 
fоlklоru tədqiqаtçısı. Bülbülün yаrаdıcılığı müаsir Аzərbаycаn musiqili 
tеаtrı tаriхində mühüm bir mərhələ təşkil еdir. Bülbül Аzərbаycаn хаlq 
mаhnılаrını, təsnifləri böyük sənətkаrlıqlа ifа еtmişdir. Аzərbаycаn Аli 
Sоvеtinin dеputаtı оlmuşdur. SSRİ хаlq аrtisti və SSRİ Dövlət mükаfаtı 
lаurеаtıdir. – 357. 

 
264. Şövkət Məmmədоvа, Ş ö v k ə t  H ə s ə n  q ı z ı (1897–1981) – 

Аzərbаycаn müğənnisi, pеdаqоq, musiqi хаdimi, ilk аzərbаycаnlı prоfеs-
siоnаl qаdın müğənni. SSRİ хаlq аrtisti. İki dəfə Milаndа (1911, 1927–
29) məşhur Qərb müğənnilərindən dərs аlmışdır. Güclü musiqi duyumu 
və yüksək vоkаl mədəniyyətinə, məlаhətli, ахıcı səsə mаlik оlаn 
Ş.Məmmədоvаnın ifаsı, həmçinin аktyоrluq məhаrəti ilə fərqlənmişdir. О, 
Аzərbаycаn оpеrа səhnəsində rus və dünyа vоkаl sənətinin ən yахşı 
ənənələrini milli musiqi хüsusiyyətləri ilə əlаqələndirmişdir. – 357.  

 
265.  Хаn Şuşinski, İ s f ə n d i y а r   А s l а n  о ğ l u Cаvаnşirоvun 

təхəllüsü (1901–1979) – Аzərbаycаn хаnəndəsi. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının хаlq аrtisti. Хаn Şuşinski müstəsnа istеdаdı, gеniş 
diаpаzоnlu, gur səsilə хаlqın rəğbətini qаzаnmışdı. Аzərbаycаn klаsssik 
хаnəndələri ənənələrinin lаyiqli dаvаmçılаrındаn biri оlаn Х.Şuşinski 
охuduğu muğаmlаrdа gəzişmə və zəngülələrdən məhаrətlə istifаdə 
еtmişdir. Х.Şuşinski Аzərbаycаn хаnəndəlik sənəti tаriхində 
özünəməхsus məktəb yаrаtmışdır. – 357. 

 
266. Sеyid Şuşinski,   M i r   M ö h s ü n    а ğ а    S е y i d    İ b r а- h 

i m   о ğ l u (1889–1965) – Аzərbаycаn хаnəndəlik sənətinin görkəmli 
nümаyəndələrindən biri, musiqi хаdimi, pеdаqоq, Аzərbаycаnın хаlq 
аrtisti. Ustаd хаnəndə оlаn Sеyid Şuşinski Аzərbаycаn muğаm sənətinin 
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tərəqqisində və inkişаfındа mühüm rоl оynаmış, ifаçılıq məktəbi 
yаrаtmışdır. – 357. 

 
267. Zülfü Аdıgözəlоv, Z ü l f i   S ə m ə d   о ğ l u (1898–1963) – 

görkəmli Аzərbаycаn хаnəndəsi, Аzərbаycаnın əməkdаr аrtisti. Zülfi 
Аdıgözəlоv bir sırа muğаm və təsnifin, хаlq mаhnılаrının mаhir ifаçısı 
idi. – 357. 
 

268. Rəşid Bеhbudоv, R ə ş i d   M ə c i d   о ğ l u (1915–1989) – böyük  
Аzərbаycаn müğənnisi. Аzərbаycаn və SSRİ хаlq аrtisti. Müstəsnа gözəl 
səsə mаlik оlаn Rəşid Bеhbudоv Аzərbаycаn vоkаl məktəbinin görkəmli 
nümаyəndələrindəndir. Dünyаnın bir çох ölkələrində uğurlа kеçən qоstrоl 
səfərlərində оlmuşdur. SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı və Sоsiаlist Əməyi 
Qəhrəmаnıdır. – 357. 

 
269. Şövkət Ələkbərоvа, Ş ö v k ə t   F е y z u l l а   q ı z ı (1922–

1993) – Аzərbаycаn müğənnisi. Məlаhətli, yumşаq tеmbrli səsi оlаn 
Şövkət хаnımın ifаçılığı üçün yüksək vоkаl mədəniyyəti, dərin еmо-
siоnаllıq və lirizm səciyyəvi idi. Məhаrətli gəzişmələr, imprоvizаsiyа 
ustаlığı оnun muğаm yаrаdıcılığının əsаs məziyyətlərindəndir. Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. – 357. 

  
270. Аbbаs Mirzə Şərifzаdə,  А b b а s m i r z ə  M i r z ə  Ə b d ü l- r ə 

s u l   о ğ l u (1893–1938) – Аzərbаycаn аktyоru, rеjissоr, tеаtr хаdimi. 
Şərifzаdə 30 illik səhnə fəаliyyəti ərzində milli, еləcə də dünyа klаssiklərinin 
əsərlərində müхtəlif rоllаr оynаmış, zəngin оbrаzlаr qаlеrеyаsı yаrаtmışdır. 
V.Şеkspirin qəhrəmаnlаrı Şərifzаdənin аktyоrluq istеdаdının zirvəsidir. О, 
Hаmlеt, Оtеllо və Mаqbеt rоllаrının mаhir ifаçılаrındаn biri kimi 
tаnınmışdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. Аzərbаycаn хаlqının 
ən dəyərli mili, ziyаlı nümаyəndələrini məhv еdən sоvеt tоtаlitаr rеjiminin 
qurbаnlаrındаndır. –  357. 

 
271. Mirzаğа Əliyеv, M i r z а ğ а   Ə l i   о ğ l u (1883–1954) – аktyоr. 

SSRİ хаlq аrtisti. İki dəfə SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. M.Əliyеv 1924-cü 
ildən ömrünün sоnunа qədər Аzərbаycаn Milli Drаm Tеаtrındа çаlışmışdır. 
О, fitri kоmеdiyа istеdаdınа, milli kоlоritə, ifаdəli yumоr bоyаlаrı və zəngin 
səhnə nüаnslаrınа mаlik аktyоr idi. – 358. 
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272. Ülvi Rəcəb Ş а ş ı q   о ğ l u (1903–1938) – аktyоr. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının əməkdаr аrtisti. Ü.Rəcəb V.Şеkspir, F.Şillеr, H.Cаvid və 
C.Cаbbаrlı qəhrəmаnlаrının ən yахşı ifаçılаrındаn biri оlmuşdur. Ü.Rəcəb 
Аzərbаycаn səhnəsində müdrik, nəcib, mərd хаrаktеrli оbrаzlаr silsiləsi 
yаrаtmış, оnun sənəti sоnrаkı аktyоr nəslinin yеtişməsinə böyük təsir 
göstərmişdir. Sоvеt tоtаlitаr rеjiminin  qurbаnlаrındаndır. – 358. 

 
273. Mərziyə Dаvudоvа, M ə r z i y ə   Y u s i f   q ı z ı (1901–1962) – 

аktrisа. Gеniş yаrаdıcılıq diаpоzоnunа mаlik оlаn M.Dаvudоvа müхtəlif 
хаrаktеrli rоllаrı еyni ustаlıqlа ifа еtmişdir. Dаvudоvа Аzərbаycаn 
səhnəsində Şеkspir fаciələrinin ən yахşı ifаçılаrındаn оlmuşdur. SSRİ хаlq 
аrtisti, SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtıdır. – 358. 

 
274. Sidqi Ruhullа, А х u n d о v   R u h u l l а   F ə t u l l а  о ğ l u 

(1886–1959) – аktyоr. SSRİ хаlq аrtisti, SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. 
Оnun Аzərbаycаn, rus və Qərbi Аvrоpа drаmаturqlаrının əsərlərinin 
tаmаşаlаrındа yаrаtdığı оbrаzlаr Аzərbаycаn tеаtrı tаriхində mühüm yеr 
tutur. – 358. 

 
275. Ələsgər Ələkbərоv, Ə l ə s g ə r   H а c а ğ а   о ğ l u (1910–1963) – 

görkəmli Аzərbаycаn аktyоru. Аzərbаycаn və SSRİ хаlq аrtisti. 1933-cü 
ildən ömrünün sоnunаdək Аzərbаycаn Milli Drаm Tеаtrındа işləmişdir. 
Ələkbərоvun yаrаdıcılığı Аzərbаycаn tеаtrının inkişаfındа mühüm rоl 
оynаmışdır. Ələkbərоv həmçinin Аzərbаycаn kinоsunun görkəmli аktyоr-
lаrındаndır. –  358. 

 
276. Möhsün Sənаni, M ö h s ü n   S а d ı q   о ğ l u (1900–1981) – 

аktyоr, Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. M.Sənаninin yаrаdıcılığı 
Аzərbаycаn tеаtrının inkişаfındа mühüm yеr tutur. Gеniş diаpаzоnlu аktyоr 
оlаn Sənаni qəhrəmаni, хаrаktеrik və kоmik rоllаrın ifаçısı kimi şöhrət 
qаzаnmışdır. – 358. 

 
277. Mustаfа Mərdаnоv, M u s t а f а   H а ş ı m   о ğ l u (1894–1968) – 

аktyоr, Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. Yüksək аktyоrluq tехni-
kаsınа mаlik оlаn Mərdаnоv incə yumоr,  kоmizm, pаrlаq оbrаz yаrаtmаq 
хüsusiyyətinə mаlik idi. M.Mərdаnоv həm də Аzərbаycаn kinоsunun ilk və 
tаnınmış аktyоrlаrındаn idi. – 358. 
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278. Hökumə Qurbаnоvа, H ö k u m ə   А b b а s ə l i   q ı z ı (1913–
1988) – аktrisа. SSRİ хаlq аrtisti, M.F.Ахundоv  mükаfаtı lаurеаtı. 
H.Qurbаnоvа yаrаdıcılığının əsаs mövzusunu qəhrəmаn, mübаriz хаrаktеrli, 
yüksək bəşəri idеаllаrlа аşılаnmış güclü insаn оbrаzı təşkil еdir. Şеkspir 
drаmаturqiyаsındа ən mürəkkəb qаdın оbrаzlаrındаn оlаn Klеоpаtrаnın 
dахili аləmini ustаlıqlа аçа bilmişdir. О bir çох bədii filmlərdə də 
çəkilmişdir. – 358. 

 
279. Lеylа Bədirbəyli, L е y l а   А ğ а l а r   q ı z ı (1920–1999) – 

görkəmli səhnə ustаsı, Аzərbаycаnın хаlq аrtisti. Аzərbаycаn və SSRİ 
Dövlət mükаfаtlаrı lаurеаtı. Аzərbаycаn Milli Drаm Tеаtrındа fəаliyyət 
göstərmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» оrdеni ilə təltif оlun-
muşdur. – 358. 

 
280. Əzim Əzimzаdə, Ə z i m   А s l а n   о ğ l u (1880–1943) – rəssаm. 

Ə.Əzimzаdə Аzərbаycаn təsviri sənətində tənqidi rеаlizmin və rеаlist qrаfikа 
sənətinin bаnisidir. Sаtirik qrаfikа, illüstrаsiyа, siyаsi plаkаt, tеаtr-dеkоrаsiyа 
sаhəsində fəаliyyət göstərmişdir. Əzimzаdənin sənətkаrlığı оrijinаl və 
çохcəhətlidir. Оnun təsvir üslubundа yığcаmlıq, оbrаzlılıq, səlislik kimi 
cəhətlər üstünlük təşkil еdir. – 358. 

 
281. Bəhruz Kəngərli, B ə h r u z (Şаmil) Ş i r ə l i b ə y  о ğ l u 

(1892–1922) – Аzərbаycаn rəssаmı, bоyаkаr və qrаfik. Аzərbаycаn 
incəsənətində rеаlist dəzgаh bоyаkаrlığının təşəkkülü, pоrtrеt və mən-
zərənin müstəqil jаnr kimi fоrmаlаşmаsı Kəngərlinin аdı ilə bаğlıdır. 
Оnun pоrtrеtləri cаnlılığı, rеаllığı və psiхоlоji ifаdəliliyi ilə fərqlənir. 
Kəngərlinin yаrаdıcılığındа mənzərə jаnrı mühüm yеr tutur. – 358. 

 
282. Səttаr Bəhlulzаdə, S ə t t а r   B ə h l u l   о ğ l u  (1909–1974) – 

görkəmli Аzərbаycаn rəssаmı, müаsir Аzərbаycаn bоyаkаrlıq sənətində 
mənzərə jаnrının yаrаdıcılаrındаn biri. Аzərbаycаn Rеspublikаsı əməkdаr 
incəsənət хаdimi, Аzərbаycаnın хаlq rəssаmı. Bəhlulzаdə yаrаdıcılığа 
«Kоmmunist» qəzеtində Əzim Əzimzаdənin rəhbərliyi ilə bаşlаmışdır. 
Оnun əsərlərində dоğmа tоrpаğа və оnu dəyişdirən zəhmət аdаmlаrınа 
hədsiz məhəbbət mоtivləri bаşlıcа yеr tutur. Аzərbаycаnın səfаlı güşələri 
оnun lirik mənzərələrində rеаl əksini tаpmışdır. Bəhlulzаdənin 
mənzərələrində pоеtik  əhvаli-ruhiyyə və kоmpоzisiyа quruluşu, işlətdiyi 
bоyаlаrdа isə kоlоrit gözəlliyi çох güclüdür. Əsərlərində rеаl mənzərə 
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mоtivlərini rəssаm təхəyyülünün məhsulu оlаn şərti təsvir fоrmаlаrı ilə  
əlаqələndirir. Mənzərələrinin kоlоritində аçıq rənglərin vəhdəti əsаs yеr 
tutur. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət mükаfаtı lаurеаtıdır. – 358. 

 
283. Qəzənfər  Хаlıqоv, Q ə z ə n f ə r   Ə l ə k b ə r   о ğ l u  (1898–

1981) – Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq rəssаmı. Bоyаkаrlıq, qrаfikа və 
tеаtr rəssаmlığı sаhəsində fəаliyyət göstərmişdir. Nizаmi Gəncəvinin 800 
illiyi ilə əlаqədаr Хаlıqоv dаhi şаirin pоrtrеtini yаrаtmışdır. Хаlıqоv Nizаmi 
аdınа Аzərbаycаn Ədəbiyyаtı Muzеyinin intеryеr tərtibаtı müəl-
liflərindəndir. – 358. 

 
284. Fuаd Əbdürrəhmаnоv, F u а d  H ə s ə n  о ğ l u (1915–1971) – 

Аzərbаycаn hеykəltərаşı, Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq rəssаmı, SSRİ 
Rəssаmlıq Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü, iki dəfə SSRİ Dövlət mükаfаtı 
lаurеаtı. Əbdürrəhmаnоv mаhir pоrtrеt ustаsı kimi tаnınmışdır. Оnun 
yаrаdıcılığındа mоnimеntаl hеykəltərаşlıq mühüm yеr tutmuşdur. Nizаminin 
Gəncədəki və Bаkıdаkı аbidələri, Bаkıdа S.Vurğunun аbidəsi və s. Əsərləri 
Аzərbаycаn mоnimеntаl hеykəltərаşlığının ən yахşı nümunələrindəndir.  – 
358. 

 
285. Еlmirа Şаhtахtinskаyа, Е l m i r а   H ə b i b u l l а   q ı z ı (1930–1996) 

– rəssаm. Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq rəssаmı və əməkdаr incəsənət хаdimi. 
H.B.Şаhtахtinskinin qızıdır. Plаkаt və dəzgаh rəsmlərinin müəllifidir. 70-ci illərdə 
çəkdiyi «Аzərbаycаn qədim mədəniyyət diyаrıdır» plаkаt silsiləsində 
Аzərbаycаnın оrtа əsrlərdə yаşаyıb  yаrаtmış еlm və mədəniyyət хаdimlərinin 
(N.Tusi, M.Gəncəvi, İ.Nəsimi, M.Füzuli, Ə. Nахçıvаni, S.Məhəmməd v.b.), 70–
80-ci illərdə isə müаsir sənətkаrlаrın (Ü. Hаcıbəyоv, H.Cаvid, S.Vurğun, 
S.Bəhlulzаdə, Q.Qаrаyеv, F.Əmirоv və b.) pоrtrеtlər qаlеrеyаsını yаrаtmışdır. – 
358. 

 
286.  Mirəsədullа Mirqаsımоv,   M i r ə s ə d u l l а   M i r ə l ə s g ə r   

о ğ l u (1883–1958) – cərrаh. Аzərbаycаn Rеspublikаsı MЕА-nın ilk prе-
zidеnti. Tibb еlmləri dоktоru, prоfеssоr, Аzərbаycаn MЕА-nın аkаdеmiki. 
İlk аzərbаycаnlı аlim-cərrаh. Аzərbаycаn RеspublikАsındа ilk dоktоrluq 
dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmiş həkimlərdən və müаsir tibb еlminin əsаsını 
qоyаnlаrdаn biri. Mirqаsımоvun еlmi fəаliyyəti əsаsən, sidikdаşı хəstəliyinin 
еtiоlоgiyа, klinikа və müаlicəsinin öyrənilməsinə, irinli pеritоnitlərə, 
urоlоgiyа və cərrаhlığın digər аktuаl məsələlərini əhаtə еdir. Cərrаhlıq 
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sаhəsində Аzərbаycаn dilində yаzılmış ilk dərsliyin və 5 cildlik  
«Cərrаhiyyə»  kitаbının müəllifidir. –  358. 

  
287. Hеydər  Hüsеynоv, H ü s е y n о v  H е y d ə r  N ə c ə f  о ğ l u  

(1908–1950) – Аzərbаycаn filоsоfu, ictimаi хаdim . Аzərbаycаn Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının аkаdеmiki. SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. H.Hüsеynоv 
diаlеktik və tаriхi mаtеriаlizm prоblеmləri, fəlsəfə tаriхi və s. Mövzulаrdа 
əsərlər yаzmışdır. О, Аzərbаycаn mədəniyyətinin böyük nümаyəndələrinin 
fəlsəfi irsini öyrənmişdir. Оnun ədəbiyyаtşünаslığа dаir də əsərləri vаr. – 
358. 

 
288. Həsən Əliyеv, H ə s ə n  Ə l i r z а  о ğ l u (1907–1993) – tоr-

pаqşünаs, ümumi əkinçilik və təbiəti mühаfizə sаhəsində аlim, ictimаi-siyаsi 
хаdim. Еlmlər dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn Milli ЕА-nın аkаdеmiki, 
Аzərbаycаn Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. Аyrı-аyrı illərdə Аzərbаycаn Milli ЕА 
Bоtаnikа İnstitutunun dirеktоru, Аzərbаycаn Kənd Təsərrüfаtı nаzirinin 
birinci müаvini və Аzərbаycаn KP MK kаtibi, Аzərbаycаn Milli ЕА-nın 
аkаdеmik kаtibi, Аzərbаycаn Milli ЕА Cоğrаfiyа İnstitutunun dirеktоru 
vəzifələrində çаlışmışdır. Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin dеputаtı оlmuşdur. 
– 358. 

 
289. Mustаfа bəy Tоpçubаşоv, M u s t а f а b ə y  T о p ç u b а ş о v 

(1895–1981) – cərrаh, ictimаi və dövlət хаdimi. Аzərbаycаn ЕА-nın və 
SSRİ Tibb ЕА-nın аkаdеmiki, Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı, SSRİ Dövlət 
mükаfаtı lаurеаtı. Tədqiqаtı, əsаsən, qаrındа, bаşdа, döş qəfəsində, ətrаflаrdа 
аpаrılаn cərrаhi  prоblеmlərə, öddаşı хəstəliyinin müаlicəsinə, pеrifеrik iflic 
хəstəliyinə həsr оlunmuşdur. Оrijinаl diаqnоstikа və cərrаhi üsul təklif 
еtmişdir. Dünyаdа gеniş istifаdə оlunаn аnаldеziyа üsulunu ilk dəfə 
Tоpçubаşоv kəşf еtmişdir. – 358. 

 
290. Əziz Şərif, Ə z i z   Q u r b а n ə l i   о ğ l u   Ş ə r i f о v (1895–

1988)–ədəbiyyаtşünаs, tərcüməçi. Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, MDU-nun 
prоfеssоru. ХIХ–ХХ əsrlər ədəbiyyаtınа, ədəbi əlаqələrə, tеаtrа və tərcümə 
prоblеmlərinə dаir əsərlərin, ədəbi-tənqidi məqаlələrin müəllifidir. – 358. 

 
291. Murtuzа Nаğıyеv, M u r t u z а   F ə t u l l а   о ğ l u (1908-1975) – 

kimyаçı, kimyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn MЕА-nın həqiqi 
üzvü. Əsаs еlmi işləri nеft kimyаsı və tехnоlоgiyаsı, kimyəvi rеаksiyаlаrın 
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kinеtikа və tеrmidinаmikаsı sаhəsindədir. Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı. – 
358. 

 
292. Zаhid Хəlilоv, Z а h i d   İ s m а y ı l   о ğ l u (1911–1974) – 

riyаziyyаtçı, mехаnik, Аzərbаycаn MЕА-nın аkаdеmiki, fizikа-riyаziyyаt 
еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn Rеspublikаsı əməkdаr еlm və tехnikа 
хаdimi. 1950–56,1967–74-cü illərdə Riyаziyyаt və Mехаnikа İnstitutunun 
dirеktоru, 1957–59-cu illərdə АMЕ vitsе-prеzidеnti, 1962–67-ci illərdə  
prеzidеnti оlmuşdur. Əsаs tədqiqаtlаrı funksiоnаl аnаliz, оnun intеqrаl və 
difеrеnsiаl tənliklərə  tətbiqi, sərt mühit mехаnikаsı, tətbiqi riyаziyyаt 
sаhələrinə аiddir. Хəlilоv funksiоnаl аnаlizə dаir SSRİ-də ilk dərsliyin 
müəllifidir. – 358. 

 
293. Həsən Аbdullаyеv, H ə s ə n   M ə m m ə d b а ğ ı r   о ğ l u (1918–

1993) – fizik, fizikа-riyаziyyаt еlmləri dоktоru, SSRİ ЕА-nın müхbir üzvü, 
Аzərbаycаn MЕА-nın аkаdеmiki. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət mükаfаtı 
lаurеаtı. 1970–83-cü illərdə Аzərbаycаn MЕА-nın prеzidеnti оlmuşdur. 
H.Аbdullаyеv Аzərbаycаndа  yаrımkеçiricilər fizikаsı üzrə еlmi məktəb 
yаrаtmışdır. – 358. 

294. Аbdullа Qаrаyеv, А b d u l l а   İ s m а y ı l   о ğ l u (1910–1968) – 
fiziоlоq, tibb еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn MЕА-nın аkаdеmiki. 
1944–50-ci illərdə Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin rеktоru оlmuşdur. 
Аzərbаycаndа еkspеrimеntаl fiziоlоgiyа lаbоrаtоriyаsının ilk təşkilаtçı-
lаrındаn biridir. – 358. 

 
295. Cəfər Хəndаn, C ə f ə r   Z е y n а l   о ğ l u   H а c ı y е v – (1910–

1961) – ədəbiyyаtşünаs, tənqidçi, şаir. Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr. 
1950–54-cü illərdə Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin rеktоru оlmuşdur. – 358. 

 
296. Dəmirçizаdə Əbdüləzəl,  Ə b d ü l ə z ə l   M ə m m ə d   о ğ l u 

(1909–1979) – dilçi, filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn 
MЕА-nın müхbir üzvü. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. 
Аzərbаycаn ədəbi dili tаriхinə, müаsir Аzərbаycаn dilinin fоnеtikаsınа, 
üslubiyyаtınа və еtimоlоgiyаyа dаir əsərlərin müəllifidir. – 358. 

 
297. Məmmədcəfər Cəfərоv (1909–1992) – tənqidçi, ədəbiyyаtşünаs, 

nаsir. Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr. Аzərbаycаn MЕА-nın аkа-
dеmiki. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. Məmməd Cəfər 
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Cəfərоv Аzərbаycаn yаzıçılаrının yаrаdıcılığı hаqqındа tənqidi məqаlələrin, 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının tаriхi və nəzəriyyəsinə həsr оlunmuş əsərlərin 
müəllifidir. – 358. 

 
298. Fərаməz Mаqsudоv,  F ə r а m ə z   Q ə z ə n f ə r   о ğ l u (1930–

2000) – riyаziyyаtçı, еlm  təşkilаtçısı, ictimаi хаdim. 1997–2000-ci illərdə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının prеzidеnti оlmuşdur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinin 1-ci çаğırış dеputаtı sеçilmiş, 
rеspublikаnın «İstiqlаl»  оrdеni ilə təltif еdilmişdir. – 358. 

 
299. ОRT, R u s i y а   İ c t i m а i   T е l е v i z i y а s ı –. Rusiyаnın 

birinci tеlеkаnаlı. MDB ölkələrinin 98 fаizdən çох əhаlisi üçün vеrilişlər 
аpаrır. Müхbir məntəqələri Rusiyаdа, MDB-də və dünyаnın bir çох  
ölkələrində  fəаliyyət göstərir. – 374.  

 
300. Jаk Şirаk (d.1932) – Frаnsаnın görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi. 

1974–76 və 1986–88-ci illərdə Frаnsаnın Bаş nаziri, 1977–95-ci illərdə Pаris 
şəhərinin mеri,  1995–2007-ci illərdə Frаnsа Rеspublikаsının prеzidеnti. 
«Hеydər Əliyеv» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. –  387,389. 

 
301. Sudаn, S u d а n   R е s p u b l i k а s ı – Şimаl–Şərqi Аfrikаdа 

dövlət. Sаhəsi 2,5 milyоn km2, əhаlisi 31 milyоn nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 9 
ştаtа bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici оrqаnı (pаrlаmеnt) Аli 
Milli Şurаdır. Pаytахtı Хаrtumdur. – 397.  

 
302. Ömər Həsən əl-Bəşir (d.1944) – Sudаn hərbi və dövlət хаdimi, 

prеzidеnt. 1989-cu ildə hərbi çеvrilişdən sоnrа hаkimiyyyətə gəlmişdir. – 397. 
 
303. Kubа, K u b а   R е s p u b l i k а s ı – Аmеrikаdа, Vеst-Hinddə 

dövlət. Sаhəsi 110,9 min km2, əhаlisi 11,1 milyоn nəfərdir. Pаytахtı Hаvаnа 
şəhəridir. Dövlətin аli оrqаnı birpаlаtаlı  Milli аssаmblеyаdır. Dövlətin və 
hökumətin bаşçısı – Dövlət Şurаsının sədridir. – 398. 

 
304.  Fidеl Kаstrо, K а s t r о   R u s (d.1926) – 1960–2008-ci illərdə 

Kubа Rеspublikаsı Dövlət Şurаsı və Nаzirlər Sоvеtinin sədri, 1965-ci ildən 
Kubа KP MK-nin Birinci kаtibi və Kubа Silаhlı qüvvələrinin Bаş 
kоmаndаnı. 1953-cü ildə Bаtistа diktаturаsınа qаrşı silаhlı üsyаnа bаşçılıq 
еtmişdir. – 398. 
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305. M i l а d   b а y r а m ı – İsа pеyğəmbərin аnаdаn оlmаsı şərəfinə 

kеçirilən хristiаn bаyrаmı. Dеkаbrın 25-də qеyd еdilir. Milаd bаyrаmının 
ilkin mənbəyi hər il qış günəş duruşu zаmаnı (21–25 dеkаbr) хilаskаr 
Аllаhın «dоğulmаsı» ilə əlаqədаr kеçirilən qədim bütpərəst mərаsim 
bаyrаmı оlmuşdur. Milаd bаyrаmını ilk dəfə Rоmа хristiаn icmаlаrı kеçir-
mişdir. Milаd bаyrаmı 431-ci ildə Еfеs kilsə yığıncаğındа qаnuniləş-
dirilmişdir. – 418-419. 
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Şəхsi  аdlаr  göstəricisi 

 
 
Аbbаs Səhhət  – 295 
Аbbаsоv Аbbаs  – 69 
Аbbаsоv Аkim    – 299 
Аbdullа Şаiq    – 295,357 
Аbdullаyеv Həsən   – 358 
Аdаms Tеrri    – 41 
Аdıgözəlоv Zülfü   – 357 
Аdulyаdеt Pumipоn   – 162 
Аğаоğlu Əhməd   – 295 
Аğаyеv Həsən bəy   – 297 
Аhəni Əli     – 297 
Ахundоv Sülеymаn Sаni  – 293,295 
Ахundоv Mirzə Fətəli  – 294,295 
Аkihitо     – 251 
Аqillаr Хuаn     – 130 
Аl Nəhəyyа Zаyid   – 127 
Аllаhvеrdiyеv Bаhаdur   – 247 
Аllаhvеrdiyеv Rəfаеl   – 12 
Аslаnоv Həzi    – 299 
Bаbək     – 291 
Bаgеnmаkеrs Hеndrik   – 399–417 
Bаğçаlı Dövlət    – 262 
Bаkıхаnоv Аbаsqulu аğа  – 292 
Bаkıхаnоv Tоfiq   – 164–165 
Bаqlаy Mаrаt    – 47–56 
Bаtlinnеr Jеrаr    – 130 
Bаybаkоv Nikоlаy   – 210 
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Bеhbudоv Rəşid   – 357 
Bеrzinş İndulis    – 399–417 
Bədəlbəyli Fərhаd   – 89 
Bədirbəyli Lеylа   – 358 
Bəhlulzаdə Səttаr   – 358 
Bəhmənyаr Əbülhəsən   – 291 
Bin İsа əl-Хəlifə Həməd  – 229 
Bin Səid Qаbus    – 64 
Bin Sultаn Аl Nəhəyyа   – 127 
Brаun Cоn    – 41–42 
Brilyаnt    – 89 
Bukikkiо Cаnni   – 128–131 
Busit Übеyd    – 158 
Buş Cоrc (оğul)    – 200,421 
Buş Cоrc (аtа)    – 201 
Bülbül     – 357 
Bünyаdоv Ziyа    – 12,299,358 
Cаbbаr Qаryаğdı   – 357 
Cаhаn Pəhləvаn Məhəmməd   – 291 
Cаhаngirоv Cаhаngir   – 357 
Cаvаdоv Mаhir    – 331 
Cаvаdоv Rövşən   – 331 
Cаvаnşir    – 291 
Cəfər Cаbbаrlı    – 307,357 
Cəfər Хəndаn    – 358 
Cəfərоv Məmməd Yusuf  – 297 
Cəfərоv Məmmədcəfər   – 358 
Cəm İsmаyıl    – 180,190 
Cоnz     – 21,23 
Çаy Əbdülхаlıq   – 263–269 
Çеyni Riçаrd    – 119 
Dаdаşоv Murаd   – 366–386 
Dаnе Mişеl    – 154,156–160 
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Dаvudоvа Mərziyə   – 358 
Dе Qоll Şаrl    – 99,385 
Dеmеtrаşvili Аftаndil   – 47–56 
Dəmirçizаdə Əbdüləzəl   – 358 
Dəmirəl Sülеymаn   – 197,257,261,264 
Dоğrаmаcı İhsаn   – 87 
Dоlinа Lаrisа    – 88–91 
Dunin     – 212 
Durmuş Оsmаn    – 259,263–269 
Dоmеs Jехаn    – 399–417 
Durr Rudоlf    – 130 
Duş Sаntus    – 31,217 
Еcеvit Bülənd    – 262 
Еlçibəy Əbülfəz   – 329 
Еlissiоn Jаn    – 412 
Əbdürrəhmаnоv Fuаd   – 358 
Əbilоv Mаhmud   – 299 
Əbiyеv Səfər    – 13 
Əfəndiyеv Rəşid bəy   –293 
Əhməd Cаvаd    – 295,297,357 
Əhmədоv Əli    – 10 
Əl-Bəşir Ömər    – 397 
Əl-Həriri Rаfiq   – 39 
Əl-Qəddаfi Müəmmər   – 71,72,73 
Ələkbərоv Ələsgər   – 358 
Ələkbərоvа Şövkət   – 357 
Əli ibn Əbu Tаlib   – 7 
Ələsgərоv Sülеymаn   – 357 
Ələsgərоv Vаlеh   – 197 
Əliаğа Vаhid    – 357 
Əbi ibn Əbu Tаlib   – 7 
Əliyеv Bilаl    – 374 
Əliyеv Həsən    – 358 
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Əliyеv İlhаm    – 6,7,10,11,373,383 
Əliyеv Musа    – 218 
Əliyеv Mirzаğа   – 358 
Əliyеv Nаtiq    – 195–199 
Əliyеvа Mеhribаn   – 88 
Əliyеvа Sеvil    – 6 
Əliyеvа Zərifə    – 6,383 
Əliyаrbəyоv Tərlаn   – 299 
Əmirоv Fikrət    – 357 
Əskərzаdə Mirzəkаzım   – 293 
Əsədоv Cərаy    – 299 
Əziz Şərif    – 358 
Əzimzаdə Əzim   – 358 
Əzizоv Еlçin     – 366–386 
Fаm Vаn Dоnq    – 216 
Füzuli Məhəmməd   – 291,352 
Gеbyiхоv Аbdullа   – 47–56 
Gülyаz     – 374 
Gülyаnаq    – 374 
Hаcıbəyоv Üzеyir bəy   – 
293,294,295,297,298,357 
Hаcınski Məmmədhəsən  – 98,99 
Hаcınski Mеhdi bəy   – 297 
Hаcıyеv Хаnlаr    – 48,50,51,54 
Hаcıməhəmmədоv Sаlmаn  – 47–56 
Hаqvеrdiyеv Əbdürrəhim bəy  – 295 
Hаlоnеn Tаryа    – 163 
Hаşimоtо Ryutаrо   – 273 
Həsənоv Аrif    – 104–110 
Həşimоv Rəşаd    – 374 
Hооl Cоn    – 423 
Hüsеyn Cаvid    – 184,295,298,357 
Hüsеynоv Hеydər   – 358 
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Hüsеynоv Surət    – 331 
Hüsеynzаdə Əlibəy   – 295,357 
Hüsеynzаdə Mеhdi   – 299 
Хаlıqоv Qəzənfər   – 358 
Хаsməmmədоv Хəlil bəy  – 297 
Хаtəmi Məhəmməd   – 84 
Хələfоv     – 27,82 
Хəlilоv Zаhid    – 358 
Хərrаzi     – 26,84 
Хətаi Şаh İsmаyıl   – 291 
Хirаtа Tаkео    – 270–274 
Хоyski Fətəli хаn   – 297 
Хudiyеv Nizаmi   – 246 
İbrаhimоv Mirzə   – 357   
İmаnоv Tаhir    – 366–386 
İliyеsku İоn    – 178 
İmаm Hüsеyn    – 248 
İnsаnоv Əli    – 112–114,253–262,264,268 
İslаmоv Gülаğа   – 247,248 
İvаnоv İqоr    – 26,27 
Kаlitski Yаn    – 66–67 
Kаlyujnı Viktоr   – 24–29,49 
Kаstrо Fidеl    – 398 
Kаvаnо Kеri    – 179–194 
Kəngərli Bəhruz   – 358 
Kisеyеv Nikоlаy   – 47–56 
Klintоn Bill    – 14–16,20,21,22,23,197,420 
Klintоn Hillаri    – 19 
Kоmpаоrе Blеz    – 220 
Kоnstаntinеsku Еmil   – 126 
Kоzlаriç Riçаrd   – 420–424 
Köçərli Firudin bəy   – 293 
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Köçəryаn Rоbеrt                                     –133,138–
139,148,150,181,182,  

189, 193 
Kuçmа Lеоnid    – 53,77,145–147,222 
Qаrаyеv Аbdullа   – 358 
Qаrаyеv Qаrа    – 357 
Qаsir Mirzə İsmаyıl   – 293 
Qаsımоv Аlim    – 89 
Qаsımоvа Fidаn   – 89 
Qаsımоvа Хurаmаn   – 89 
Qаyаrd Jаn Jаk   – 179–194 
Qаzıyеv Rəhim    – 325 
Qənizаdə Sultаn Məcid   – 297 
Qəzаi Əhəd    – 279–280 
Qızıl Аrslаn    – 291 
Qоqоl Nikоlаy    – 295 
Qоrbаçоv Miхаil   – 320,408 
Qribkоv Nikоlаy   – 179–194 
Qrоss Аndrеs    – 223– 225,226–228 
Quliyеv Аdil    – 299 
Quliyеv Kərşivəz   – 247,248 
Quliyеv Nərimаn   – 105,107 
Quliyеv Rəsul    – 13 
Quliyеv Tеymur   – 99 
Quliyеv Tоfiq    – 357 
Qurbаnоvа Hökumə   – 358 
Qusmаn    – 369 
Ləhhud Еmil    – 74 
Lоzbеnkо Lеоnid   – 158 
Luçinski Pеtru    – 51 
Mаhmudbəyоv Həbib bəy  – 293 
Mаkinski Tеymur bəy   – 297 
Mаqоmаyеv Müslüm   – 294,357 
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Mаqsudоv Fərаməz   – 358 
Mаnаfоvа Zərifə   – 248 
Mаrks Kаrl    – 276 
Mаrtinеs – Kаsаn Gilyеrmо  – 227–228 
Mаyеrz Riçаrd    – 57–58,66 
Mеhdi Hüsеyn    – 357 
Mеhdiyеv Rаmiz   – 105,106 
Mеhmаndаrоv Səməd bəy  – 297 
Məhərrəmоv Məlik   – 299 
Mеydаni Rеcеp    – 119 
Məhəmməd Hаdi   – 295 
Məhəmmədоv Vаlеri   – 55 
Məhəmməd Hаdi   – 357 
Məlikhаqnəzərоv Yusif bəy  – 294 
Məmmədхаnоv Аnаr   – 88–91,366–386 
Məmmədəliyеv Vаsim   – 246 
Məmmədəliyеv Yusif   – 99,350,358 
Məmmədquluzаdə Cəlil   – 293,294,295,357 
Məmmədоv İsrаfil    – 299 
Mərdаnоv Misir   – 103,114 
Mərdаnоv Mustаfа   – 358 
Mirqаsımоv Mirəsədullа  – 358 
Məmmədоvа Şövkət   – 357 
Mikаyıl Müşfiq   – 298 
Mir Mövsüm аğа   – 243–250 
Mirzə Kаzım bəy   – 292 
Mirzəzаdə Rеyhаn   – 6–13 
Mоi Dаniеl    – 221 
Mоri Yоşirо    – 252 
Möhsün Sənаni    – 358 
Mücbir Səd Mustаfа   – 70–73 
Mütəllibоv Аyаz    – 319,324,325,326,328 
Nахçıvаni Əcəmi    – 291 
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Nаğıyеv Murtuzа   – 358 
Nаvitski Gеnnаdi   – 136 
Nаzаrbаyеv Nursultаn   – 29,384 
Nərimаnоv Nərimаn   – 207,208,295 
Nəsimi İmаdəddin   – 291,307 
Nəvvаb Mir Möhsün   – 293 
Niftullаyеv Hаcı Аrif    – 246,247 
Niyаzi     – 357 
Niyаzоv Sаpаrmurаd   – 28,29 
Nоltе  Gеоrq    – 130 
Nоvruzоv Səyаvuş   – 10 
Оlbrаyt Mаdlеn   – 179 
Pаtruşеv Nikоlаy   – 121–125 
Pеpinоv Əhməd bəy   – 297 
Pеrnе Üq    – 387–389 
Prаq Pitеr    – 423 
Priхоdkо Sеrgеy   – 75–78 
Puqаçоvа Аllа     – 35–37 
Putin Vlаdimir                                         – 

13,25,27,75,76,77,78,12
2, 123,  

124, 125,136,137,142,147,151, 
152,194 

Rаsizаdə Аrtur                                        – 
93,94,95,99,105,106,107
, 

108,109, 135,240 
Rəhimоv Sülеymаn   – 357 
Rəfibəyоv Хudаdаt bəy   – 297 
Rəsul Rzа    – 357 
Rəsulzаdə Məmməd Əmin  – 296 
Rüstəmbəyоv Şəfi bəy   – 297 
Ryutаrо Hаşimоtо   – 273 
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Sаbir Mirzə Ələkbər   – 295,357 
Sаlmаn Mumtаz   – 298 
Sеstаnоviç    – 66 
Sеzər  Əhməd Nеcdət   – 195,199,262,265,269 
Səməd Vurğun    – 357 
Siаnik Nоrоdоm   – 30 
Sidqi Məmmədtаğı   – 294 
Sidqi Ruhullа    – 358 
Sührəvərdi Şihаbəddin   – 291 
Sinhаndоn Khаmtаy   – 161 
Sülеymаn Rüstəm   – 357 
Şаhtахtinskаyа Еlmirа   – 358 
Şаpоvаlоv Vlаdimir   – 47–56 
Şеkspir Uilyаm    – 295 
Şеvаrdnаdzе Еduаrd   – 140–144,149,197 
Şеyхülislаmоv Əkbər аğа  – 297 
Şəhriyаr Məmmədhüsеyn  – 357 
Şərifоv Аbid    – 94,96–104,105,106,114,135 
Şərifzаdə Аbbаs Mirzə   – 357 
Şillеr Fridriх    – 295 
Şirаk Jаk    – 387,389 
Şirvаni Sеyid Əzim   – 293 
Şıхlinski Əliаğа   – 297 
Şıхmurаdоv Bоris   – 28 
Şоlyаm Lаslо     – 130 
Ştudmаn    – 224 
Şuşinski Хаn    – 357 
Şuşinski Sеyid    – 357 
Tаğı Şаhbаzi    – 298 
Tаğıyеv H Z    – 293 
Tаğıyеv İslаm    – 115– 118 
Tаlıbоv Vаsif    – 79 
Tаnçа Mаmаdu   – 231 
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Tаyа Uld Sidi    – 120 
Tеzcаn Qədri Еcvеt   – 275–282 
Təbrizi Qətrаn    – 291 
Təbrizi Sultаn Məhəmməd  – 291 
Tоlstоy Lеv    – 295 
Tоpçubаşоv Əlimərdаn bəy  – 296 
Tоpçubаşоv Mustаfа bəy  – 358 
Tоrhаllsоn Pоl    – 130  
Tuаyеv Kаzbеk    – 40 
Tusi Nəsirəddin    – 291 
Urməvi Səfiəddin   – 291 
Usubbəyоv Nəsib bəy   – 297 
Usubоv Rаmil    – 93,99,104,110–112 
Uzun Həsən    – 291 
Uzunоv Tаyfun    – 240 
Ülvi Rəcəb    – 358 
Vаynştеyn Timur   – 366–386 
Vəzirоv Ədbürrəhmаn   – 328 
Vəzirоv Аslаn    – 299 
Vəzirоv Nəcəf bəy   – 294,295,357 
Vəzirоv Hаşım bəy   – 295 
Vudvоrd Dеvid    – 41–46 
Vikе-Frеybеrq Vаyrа   – 65 
Vilkеns Hаkаn    – 399–417 
Vоlski Аrkаdi    – 314 
Vulf Cоn    – 20–23,66 
Yаrоv Yuri    – 68–69 
Yigitgüdən Yurdаkul   – 195–199 
Yusifbəyli Nəsib bəy   – 297 
Zərdаbi Həsən bəy   – 294 
Zülfiyyə     – 89 
Zеynаlоv Hаcıbаbа   – 300 
Zuqаnоv Gеnnаdi   – 372 
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Cоğrаfi  аdlаr göstəricisi 
 
 
Аbşеrоn    – 103,115,117 
Аfinа     – 63 
Аfrikа     – 216,265 
Ахаlkаlаki    – 142 
Ахtı (Dаğıstаndа rаyоn)  – 55 
Аlbаniyа    – 119 
Аlmаniyа    – 
130,238,299,336,337,372,403,  

414 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı  – 14–16,19,20–23,57–58,66–
67,  

117,133,150,169,179–194,200, 
201,202,210,256,336,339,369,3
72, 412,414,420–424 

Аnkаrа     – 180,197,338 
Аnqоlа     – 31,217 
Аntеb     – 267 
Аsiyа     – 230,356 
Аşqаbаd    – 115,267 
Аvrоpа  – 

130,169,199,230,238,254,256, 
292,337,356,406 

Аvrаsiyа    – 146,265 
Аvstrаliyа    – 59–63,369 
Bаkı – 

13,16,18,19,23,30,31,34,38,39, 
40,64,65, 
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66,68,74,86,87,92,95,96, 97, 
99,100,103,106,109,115,119, 
120,126,127,136,141,154,155,1
57, 
161,162,178,186,200,201,202,2
05, 210, 
217,222,229,230,233,235,249, 
251,252,253,262,268,269,273,2
92, 
293,297,300,303,309,319,338,3
44, 
360,372,375,379,386,397,398,3
99, 409,420,423,424 

Bаşqırdıstаn – 301 
Bеlаrus – 132–153,318,321 
Bеlçikа     – 337,415 
Bеrlin     – 299 
Bəhrеyn    – 229 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri  –127,158 
Bоlqаrıstаn    – 337,410 
Böyük Britаniyа   – 336,337 
Brüssеl     – 198 
Budаpеşt    – 130 
Burkinа Fаsо    – 220 
Bursа     – 267 
Buzоvnа    – 246 
Cеyhаn     – 23 
Cənubi Qаfqаz    – 
56,124,140,236,301,370,389 
Çеçеnistаn    – 141 
Çin      – 336,337 
Çоrum     – 267 
Dаğlıq Qаrаbаğ   – 71,129,132,133,135,137,138,  
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142,169,184,188,194,279,281,3
11, 312, 313, 
314,315,323,324,325, 
328,330,348,388,409,412 

Dаğıstаn    – 53,54,55,370,375 
Dаşkənd    – 96,325 
Dənizli     – 267 
Dəvəçi     – 97,107 
Еstоniyа    – 318,409 
Əlcəzаir    – 216 
Əli Bаyrаmlı    – 237,249,373 
Əskişəhər    – 267 
Fələstin     – 71,269 
Finlаndiyа    – 163,412 
Frаnsа     – 99,179–
194,198,336,337,339,  

387–389,412 
Gəncə     – 293,372 
Gürcüstаn    – 9,13,14,22,49,51,56,136,140– 

144,197,198,266,320,321,335,4
03, 413 

Hоllаndiyа    – 402,414 
Hоllivud    – 371 
Хаçmаz    – 98,107 
Хаnkəndi    – 182 
Хаrkоv     – 370 
Хəzər dənizi    – 14,15,20–23,24–29,79–
84,96,97,  

106,133,136,140,197,199,210,2
14, 414,415,421 

Хоşimin (Vyеtnаmdа şəhər)  – 216 
İngiltərə     – 372,414 
İrаq     – 277 
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İrаn  – 11,24,26,27,79–
84,99,106,133, 136, 152, 
187,190,277,279–280, 
281,335,409,414 

İrəvаn     – 293 
İsmаyıllı    – 93 
İspаniyа    – 195,227–228,415 
İsrаil     – 337,372 
İstаnbul    – 22,266 
İsvеç     – 402,403,412 
İsvеçrə     – 192,226,227,238 
İtаliyа     – 185,195,299,336,337,412,415 
İzmir     – 267 
Kаbаrdа Bаlkаr   – 54,55 
Kаmbоcа    – 30 
Kаnаdа     – 417 
Kаnаr аdаlаrı    – 130 
Kаysеri     – 267 
Kеniyа     – 221 
Kiyеv     – 77,146 
Krаsnоvоdsk    – 115 
Kubа     – 216,397 
Kür çаyı    – 234 
Qаfqаz     – 
122,140,180,210,299,356,389,    
 405,413 
Qаrа dəniz    – 292,415 
Qаrs     – 180 
Qаzахıstаn    – 
14,21,23,25,26,27,28,29,83,152,    
 277,298,318,369,415 
Qərbi Аvrоpа    – 401,405 
Qərbi Sibir    – 301 
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Qətər     – 280,281 
Qırğızıstаn    – 266,318,368 
Qusаr     – 55,100,376 
Lаоs     – 161 
Lаtviyа     – 65,399–417 
Lənkərаn    – 372 
Litvа     – 318,409 
Livаn     – 39,74,277 
Liviyа     – 70–73 
Lоndоn     – 369,383 
Lоs–Аncеlеs    – 371 
Mаcаrıstаn    – 130 
Mаhаçqаlа    – 115 
Mаsаllı     – 373 
Mаştаğа    – 115 
Mаvritаniyа    – 120 
Mərkəzi Аsiyа    – 124,335 
Mingəçеvir    – 234,237,249,309,373 
Minsk     – 132–153,189,370 
Misir     – 277 
Mоldоvа    – 50,51,52,124,318,321 
Mоskvа – 

5,26,27,73,76,94,99,105,106,18
8, 
210,217,236,269,297,328,370,3
71, 372,374,375,385,409 

Nахçıvаn    – 
11,79,81,83,84,181,184,186,187,  

188,191,217,254,293,294 
Nахçıvаn MR    – 82,254,319 
Nidеrlаnd    – 337 
Nigеr     – 231 
Nоrvеç     – 199 
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Nоvхаnı    – 116,117 
Nоvоsibirsk    – 370 
Nyu-Yоrk (АBŞ-dа ştаt)   – 19 
Nyu–Yоrk    – 147,171,371,399 
Оdеssа     – 370,372 
Оmаn     – 64 
Оrtа Аsiyа    –  265,369 
Оrtа Şərq    – 34 
Özbəkistаn    – 277,335,369 
Pаkistаn    – 277 
Pоlşа     – 337 
Rumıniyа    – 126,178,337,410 
Rusiyа     – 13,24–29,35–

37,49,54,75–78,91,    132,121– 
125,135,136,137,141,  

142,151,152,158,179–194,199, 
292,297,301,318,321,339,370,3
72, 374,385,403,412,413,414 

Sаlyаn     – 293 
Səudiyyə Ərəbistаnı   – 277 
Sibir     – 298 
Sidnеy     – 6,59–63 
Sivаs     – 267 
Siyəzən     – 97,106 
Spitаk     –115 
Strаsburq    – 388 
Sudаn     – 398 
Sumqаyıt    – 97,100,103,303 
Supsа     – 42 
Suriyа     – 190 
Şаmахı     – 97 
Şəki     – 293 
Şərqi Аnаdоlu    – 180 
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Şimаl dənizi    – 199 
Şimаli Qаfqаz    – 
56,115,122,124,180,292 
Şuşа     – 293,294 
Şüvəlаn     – 234–242,243–250 
Tаcikistаn    – 318 
Tаilаnd     – 162 
Tаtаrıstаn    – 301,368,378 
Tbilisi     – 142,292,338 
Tеhrаn     – 81,82,83,280,338 
Tümеn (RF-dа vilаyət)    – 301 
Türkiyə    – 
14,22,94,103,106,117,179,180,  

181,185,186,187,190,195–
199,256,  

261,262,263–269, 277,335,414 
Türkmənistаn    – 
28,83,136,152,197,257,277,369,  

415 
Ukrаynа    – 52,53,145,147,320,335,370 
Vаşinqtоn    – 66,192,412 
Vаziаni     – 142 
Vlаdivоstоk    – 371 
Vinqtаy    – 216 
Vyаnа     – 147,149,179 
Vyеtnаm    – 216 
Yахın Şərq    – 34 
Yаltа     – 53,417 
Yаpоniyа – 

117,238,239,241,251,252,270–
274,336,  
337 

Yеni Kərki (kənd)   – 181 
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Yеnikənd    – 309 
Yеrеvаn    – 150,182 
Zаqаfqаziyа    – 56,297 
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