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ТЦРКДИЛЛИ ЮЛКЯЛЯРИН МЯДЯНИЙЙЯТ 
НАЗИРЛЯРИНИН ДАИМИ ШУРАСЫНА 
 
Щюрмятли достлар! 
Сизя–тцркдилли юлкялярин мядяниййят назирляриня вя Бейнял-

халг ТЦРКСОЙ тяшкилатынын йарадылмасынын 10 иллик йубилейиня 
щяср олунмуш бцтцн мярасим иштиракчыларына сямими саламларымы 
йетирир, юлкяляримизин мядяни щяйатындакы бу яламятдар щадися 
мцнасибятиля щамынызы Азярбайъан халгы вя дювляти адындан цряк-
дян тябрик едирям. 

Кечян ясрин сонунъу декадасында дцнйада баш верян гло-
бал сийаси щадисяляр нятиъясиндя совет империйасы даьылды, узун 
илляр онун тяркибиндя йашамаьа мяъбур олмуш халглар сийаси 
мцстягиллийини газанараг юз суверен дювлятлярини йаратдылар. 
Бу халгларын гаршысында милли-мяняви дарчялиш йолунда, дцнйа 
халглары аилясиндя юзцня лайиг йер тутмаг цчцн эениш цфцгляр 
ачылды. 

Зянэин вя гядим мядяни ирся сащиб олан тцркдилли халглар да 
тарихин бяхш етдийи бу эюзял фцрсятдян истифадя едяряк милли-
мядяни юзцнягайыдыш йолунда ъидди аддымлар атмаьа башлады. 
Ейни сойа, диля, тарихи вя мядяни кечмишя, адят-яняняйя малик 
олан халгларымызын мяняви щяйатында эедян просесляри яла-
гяляндирмяк вя дцзэцн истигамятляндирмяк мягсядиля щямин 
дюврцн ТЦРКСОЙ тяшкилатынын йарадылмасы бу йолда вахтында 
атылмыш файдалы бир аддым олду. 

ТЦРКСОЙ бяшяр сивилизасийасы хязинясиня Дядя Горгуд, 
Манас, Низами, Фцзули, Йясяви, Мащмуд Кашьари, Йусиф Бала-
сагунлу, Улугбяй, Йунис Имря, Няваи, Мящтумгулу, Абай ирси 
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кими надир инъиляр вермиш тцркдилли халгларын мядяни интегра-
сийасы, бу гядим зянэин ирсин арашдырылыб цзя чыхарылмасы, дцнйа-
да эениш тяблиь олунмасы, мцхтялиф мядяни лайищялярин эерчякляш-
дирилмясиндя файдалы ишляр апармышдыр. ТЦРКСОЙ-ун мядяни 
йюнцмлц диэяр бейнялхалг тяшкилатларла, хцсусиля ЙУНЕСКО иля 
гурдуьу ямякдашлыг ялагяляри тягдирялайигдир. 

Бюйцк мямнуниййят щисси иля гейд едирям ки, ТЦРКСОЙ-ун 
гуруъу юлкяляриндян олан Азярбайъан Республикасы бу щяря-
катын еля илк эцнляриндян онун фяал иштиракчысы олмушдур. 
ТЦРКСОЙ-ун мягсяд вя вязифяляри мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин мядяниййят сащясиндяки стратеэийасына там уйьундур. 
Буна эюря дя биз ТЦРКСОЙ-ун фяалиййятиня бюйцк ящямиййят 
верир вя ону дястякляйирик.  

Инанырам ки, кечян он ил ярзиндя там формалашмыш вя бюйцк 
тяърцбя топламыш тяшкилатымыз юз фяалиййятини даща да эцълян-
диряъяк вя тцркдилли халгларын гардашлыг ялагяляринин мющкямлян-
дирилмяси цчцн бундан сонра да вар гцввясини сярф едяъякдир. 

Халгларымызын чохясрлик мяняви дяйярляринин горунмасы, 
зянэинляшдирилмяси вя тяблиьи ишиня йюнялдилмиш няъиб фяалиййяти-
низдя сизя бюйцк уьурлар диляйирям. 

 
 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 16 ийул 2002-ъи ил             
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ИТАЛИЙА ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН МЦАВИНИ 
МАРГАРИТА БОНИВЕРИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
16 ийул 2002-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли гонаглар, Сизи сямимий-

йятля саламлайырам, сизин Азярбайъанла танышлыьыныз цчцн чох аз 
вахт айырмаьыныздан тяяссцфляндийими билдирирям.  

Бунунла беля, мян сяфяри мцсбят гиймятляндирирям. Италийа 
иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр бизим цчцн чох ящямиййят-
лидир. Сон илляр бу ялагяляри инкишаф етдиририк. Узун мцддятдир 
ки, Бакыда Италийанын даими сяфирлийи фяалиййят эюстярир. Яввялки 
сяфир чох йахшы ишляйирди. Йени сяфир эюзял ханымдыр, о да чох 
йахшы ишляйир. Биз нефт сектору сащясиндя йахшы ямякдашлыг еди-
рик. Башга сащялярдя дя ямякдашлыг цчцн имканларымыз чохдур.  

Италийа кичик вя орта сащибкарлыг сащясиндя йахшы тяърцбя 
газанмышдыр. Биз инди базар игтисадиййатыны инкишаф етдиряряк, 
Азярбайъанда милли сащибкарларымызы йаратмаг истяйирик. 
Тябиидир ки, бюйцк сащибкарларын йаранмасы щяля ки, чятиндир. 
Анъаг кичик вя орта сащибкарлар тябягяси йаратмаг мцмкцн-
дцр. Бу сащядя дя Италийа иля ямякдашлыг етмяк истяйирик. 

Беляликля, ялагяляримизи инкишаф етдирмяк цчцн имканлар 
чохдур. Садяъя, эяряк щяр ики тяряф даща да фяал ишлясин. Эц-
ман едирям ки, Бакыйа, Азярбайъана гысамцддятли сяфяриниз 
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юлкямиз щаггында сиздя шяхси тяяссцратлар йарадаъаг вя ялагя-
ляримизин инкишаф етдирилмясиня кюмяк едяъякдир.  

М а р г а р и т а   Б о н и в е р: Ъянаб президент, сямими гя-
бул цчцн тяшяккцр едирик. Азярбайъан президенти иля эюрцшмяк 
вя юлкяляримиз арасында гаршылыглы мцнасибятляря даир фикир 
мцбадиляси апармаг имканындан мямнун олдуьуму сюйля-
йирям.  

Италийа щюкумяти бу фикирдядир ки, икитяряфли мцнасибятлярин 
даща йцксяк сявиййяйя галдырылмасы цчцн сизин тяряфиниздян 
язм, ирадя вар. Биз щям сийаси, игтисади, мядяни, щям дя тиъарят 
сащяляриндя ялагяляри инкишаф етдирмяк истяйирик. Мян Азяр-
байъанын Хариъи Ишляр назири, назирин мцавини, Игтисади Инкишаф 
назири иля, Азярбайъан парламентинин Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасындакы нцмайяндя щейятинин башчысы Илщам Ялийевля, 
парламент сядринин мцавини иля эюрцшляр кечирмишям. Биз щягигятян 
эюрдцк ки, Азярбайъанда демократийанын мющкямляндирилмяси, 
инсан щагларынын горунмасы вя базар игтисадиййатынын инкишафы 
сащясиндя бюйцк сяйляр эюстярилир. Хцсусиля дейярдим ки, базар игти-
садиййатынын гурулмасы Азярбайъанын дцнйайа интеграсийасы цчцн 
чох юнямли ола биляр. Италийа Азярбайъандан нефт идхал едян илк 
юлкяляр сырасындадыр. Мяним щюкумятим Азярбайъанла игтисадий-
йат вя тиъарят сащяляриндя мцнасибятлярин даща да инкишаф ет-
дирилмясиндя чох мараглыдыр.  

Ону да билдирим ки, Игтисади Инкишаф назири иля эюрцшдя Азяр-
байъанда бизнес имканларынын тяшвиги цчцн Италийада Азяр-
байъан щаггында сярэинин тяшкили, Азярбайъанын иш адамлары-
нын щямин тядбирдя иштирак етмяси барядя разылыг ялдя 
олунмушдур. Азярбайъанын Ромада сяфирлийинин ачылмасы 
мясяляси дя бизи чох севиндирярди.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Италийада Азярбайъанын сяфирлийинин 
ачылмасыны мян чох истяйирям. Анъаг бязи обйектив сябябляр-
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дян бу, мцмкцн олмайыбдыр. Йахшы билирям ки, сяфирлийин 
индийя гядяр ачылмамасы биринъи нювбядя Азярбайъана зяряр 
эятирир. Чцнки Италийа кими бир юлкя иля даща сямяряли ямяк-
дашлыг етмяк цчцн, тябиидир ки, орада Азярбайъанын сяфирлийи 
олмалыдыр. Сиз Ромайа дюнян кими дейя билярсиниз ки, прези-
дент сюз верди, йахын вахтларда Италийада Азярбайъанын сяфирли-
йинин ачылмасы щаггында хащиш мяктубуну эюндяряъякдир. 

Бу тякъя игтисади ъящятдян йох, сийаси ъящятдян дя чох ла-
зымдыр вя ваъибдир. 

Сиз йягин ки, Азярбайъанын ян аьыр проблеми олан Ермя-
нистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля танышсы-
ныз. Бунун тарихи щаггында сизя мялумат вермяк истямирям. 
Анъаг ону билдирмяк истяйирям ки, бу мцнагишя щяля 1989-ъу 
илдя, совет щакимиййяти заманы башлайыбдыр. 

Азярбайъан вя Ермянистан дювлят мцстягиллийи ялдя етдик-
дян сонра бу мцнагишя даща да кяскинляшиб вя бязи сябябляр-
дян Ермянистан силащлы гцввяляри Азярбайъан торпагларынын 20 
фаизини ишьал едибдир. Ишьал едилмиш торпаглардан бир милйондан 
артыг азярбайъанлы зорла чыхарылыб вя инди аьыр шяраитдя, чадыр-
ларда йашайырлар. 

1992-ъи илдя АТЯТ-ин Минск групу йарадыларкян илк сядрлик 
Италийайа щяваля едилмишди вя бу ишля Хариъи Ишляр назиринин 
мцавини ъянаб Раффаелло мяшьул олурду. О, 1993-ъц илдя дяфя-
лярля Азярбайъана эялиб, еля бу отагда, бу масанын архасында 
мян онунла данышыглар апармышам. Ня гядяр аъы олса да, мян 
буну сизя демялийям, тяяссцфляр олсун ки, Италийанын вя онун 
нцмайяндяси Раффаеллонун бу сащядя фяалиййяти чох уьурсуз 
олду. Бу бизим эцнащымыздыр ки, Италийа иля бу сащядя ялагяля-
римизи зяифлятмишик. Италийа да Минск групунун цзвц кими, юз 
вязифясини мцяййян гядяр унудубдур. Анъаг мян истярдим ки, 
Италийа бу ишя даща да йахындан ъялб олунсун. 
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Мян 1998-ъи илдя сизин юлкядя рясми сяфярдя оларкян бу баря-
дя сизин юлкянин президенти иля, Баш назири иля вя башга вязифяли 
шяхслярля данышыглар апармышдым. Италийа иля ялагяляр бизим цчцн 
чох ящямиййятлидир. Италийада Азярбайъанын сяфирлийинин йара-
дылмасы юлкямиз цчцн даща чох лазымдыр, няинки Италийа цчцн. 
Бизим мцнасибятляримиз тякъя бундан ибарят дейилдир. Мян Ер-
мянистан–Азярбайъан мцнагишясини хатырлатдым. Эцман еди-
рям ки, Италийа бундан сонра бу мясяляйя диггят йетиряъякдир.  

М а р г а р и т а   Б о н и в е р: Сизи ямин едирям ки, Италийайа 
гайытдыгдан сонра Марио Раффаеллонун щямин дюврдяки фяалий-
йяти, бу сащядя щансы ишлярин эюрцлдцйц иля шяхсян марагланаъаг, 
эяляъякдя Италийанын бу сащядяки ролуну эцъляндирмяйя чалышаъа-
ьам. Италийа ики юлкя арасында олан бу мцнагишянин тезликля 
щяллинин тапылмасында васитячи кими чыхыш едя биляр. 

Даьлыг Гарабаь кими мцряккяб проблемин щялли мясялясин-
дя Азярбайъан, щягигятян бюйцк мцдриклик, тямкинлик нцма-
йиш етдирмишдир. Мян, щягигятян чох мяйус олдум ки, Азяр-
байъанда бюйцк сайда гачгынлар, мяъбури кючкцнляр вар. 
Щятта дейярдим ки, беля вязиййят щеч бир юлкядя йохдур. Биз 
еля бир юлкя ады чякя билмирик ки, ящалинин цмуми сайына нис-
бятян бу гядяр гачгын-кючкцнц олсун. Ъянаб Президент, Сизи 
ямин едя билярям ки, Италийа бу сащядя сона гядяр фяал рол ой-
найаъагдыр. Биз буну щям бейнялхалг тяшкилатлар, щям дя Ав-
ропа тяшкилатлары чярчивясиндя, еляъя дя Минск групунда етмя-
йя чалышаъаьыг. Еля едяъяйик ки, Азярбайъанда сцлщ бяргярар 
олсун, бу проблем сцлщ йолу иля арадан галдырылсын вя юлкяниздя 
демократийа даща да инкишаф етсин. 
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АВРОПА ШУРАСЫ НАЗИРЛЯР КОМИТЯСИНИН 
СЯДРИ, ЛЦКСЕМБУРГУН БАШ НАЗИРИНИН 
МЦАВИНИ ВЯ ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ  
ЛИДИ ПОЛФЕР БАШДА ОЛМАГЛА  
АВРОПА ШУРАСЫНЫН НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы  
 
16 ийул 2002-ъи ил  

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли ханым сяфир! 
Щюрмятли гонаглар! 
Мян сизи сямими-гялбдян саламлайырам вя Лцксембург 

дювлятинин чох йцксяк вя эениш тяркибли нцмайяндя щейятинин 
Азярбайъана сяфяриндян чох мямнун олдуьуму билдирмяк 
истяйирям.  

Сиз дцнян вя бу эцн бурада чох ишляр эюрмцсцнцз, эюрцшляр 
кечирмисиниз, юлкямизля, аз да олса, таныш олмусунуз. Инди чох 
шад оларам ки, сиз мяня юз фикирляринизи билдирясиниз. 

Л и д и  П о л ф е р: Ъянаб Президент, чох саь олун ки, бизи гя-
бул едирсиниз. Мян Сизинля эюрцшяркян дедийим кими, щям 
хошбяхтям, щям дя мяним цчцн бюйцк шяряфдир ки, сизин юлкя-
низдяйям. Еля билирям ки, Лцксембургдан рясми нцмайяндя 
щейятляри Азярбайъана тез-тез эялмирляр вя биз илк нцмайяндя 
щейятляриндян бирийик. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Елядир. 
Л и д и  П о л ф е р: Бир-биримиздян юйрянмяли чох шей вар. Бу 

эцн биз, Сизин гейд етдийиниз кими, бурада эюрцшляр кечирмишик. 
Юлкянизля таныш олмаг имканымыз олмушдур. Артыг мяндя беля 
бир щиссиййат вардыр ки, юлкяниз щаггында яввялкиндян даща 
чох билэим вардыр. Мягсядимиз ондан ибарятдир ки, юлкяниз 
щаггында билдикляримизи Авропа Шурасына мцмкцн гядяр чох 
чатдыраг.  

Ъянаб Президент, Сизя мялум олдуьу кими, Лцксембург 
Авропанын ортасында йерляшян кичик бир бюлэядир вя тяяссцфляр 
олсун ки, илляр бойу бюйцк гоншуларынын бир-бири иля апардыглары 
мцщарибялярдян язиййят чякмишдир, бу мцщарибялярин мяркя-
зиндя олмушдур. Лакин хошбяхтликдян, 50 илдир ки, Авропада 
сцлщ щюкм сцрцр вя артыг имкан йаранмышдыр ки, тясисатлар ся-
виййясиндя ямякдашлыг едяк. Биз Авропа Шурасы, щабеля Ав-
ропа Бирлийи чярчивясиндя ямякдашлыг едирик. Бу надир имкан 
сайясиндя Лцксембургда сцлщ вя игтисади инкишаф щюкм сцрцр. 
Истярдик ки, бу зянэин тяърцбямизи Сизинля бюлцшяк.  

50 ил бундан яввял бизим беля бир тяряггимиз, наилиййятимиз 
йох иди. Лакин инди бюйцк йол кечмишик вя истяйирик ки, Сизин 
кими йени достларла бу тяърцбяни бюлцшяк.  

Азярбайъана эялдикдя ися, Сизи тябрик етмяк истяйирик ки, 18 
ай бундан яввял Азярбайъан Авропа Шурасынын цзвц олмуш-
дур. Ейни заманда тябрик едирик ки, 18 ай мцддятиндя Азяр-
байъан бу гядяр нязярячарпаъаг тярягги ялдя едибдир. Юлкядя 
лазыми ганунлар ишляниб щазырланыбдыр, конвенсийалар ратифика-
сийа олунубдур. 

Бизя мялумдур ки, ислащатлар даим давам едян просесдир. 
Ялбяття, бязян бу чох вахт апарыр. Лакин ян ваъиби одур ки, сиз 
артыг бу истигамятдя ишлямяйя башламысыныз. Еля билирям ки, 
бунунла да Азярбайъан щям игтисади, щям дя сийаси сащядя 
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инкишафа наил олаъагдыр. Лакин бир мясяля дя вардыр вя о бизя дя 
мялумдур – бу, Даьлыг Гарабаь мясялясидир. Бу, Азярбайъан 
цчцн ян чятин проблемдир. Биз парламентинизин цзвляри иля, пар-
ламентдя чохлуг тяшкил едян партийанын цзвляри иля, еляъя дя 
мцхалифят нцмайяндяляри иля эюрцшмцшцк. Онлар да цмуми 
фикирдядирляр ки, щягигятян, Даьлыг Гарабаь проблеми Азярбай-
ъанын ян аьрылы-аъылы проблемидир. Истярдик ки, Даьлыг Гарабаь 
проблеми иля баьлы Сизин фикирляринизи юйряняк. Сиз бу мясялянин 
сийаси йолла щялл олунмасында бир ишыг уъу эюрцрсцнцзмц? Биз 
билирик ки, Сизин бу эцня гядяр эюстярдийиниз фяалиййят, сяйляриниз 
чох сямими вя ъидди олмушдур. Лакин тяяссцфляр олсун, артыг 
хейли вахтдыр ки, Даьлыг Гарабаь проблеми щялл едилмир. Минск 
групу 7 илдир ки, фяалиййят эюстярир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: 7 ил йох, 10 ил. 
Л и д и  П о л ф е р:  Артыг 10 илдир ки, фяалиййят эюстярир. 

Тяяссцфляр олсун ки, щяля бу эцня гядяр Минск групунун фяалий-
йяти нятиъясиндя Даьлыг Гарабаьда сцлщ йаранмамышдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Сизин гыса мцддятдя Азярбайъанда 
олмагла ялдя етдийиниз тяяссцратлара вя бу барядя мяня вер-
дийиниз мялуматлара эюря чох тяшяккцр едирям. Чох шадам ки, 
Азярбайъандакы вязиййятя обйектив гиймят верирсиниз. Мян 
буну хцсуси гейд едирям. Чцнки беля щаллара биз аз раст эя-
лирик. 

Сиз сюйлядиниз ки, Лцксембург кичик дювлятдир. Вахтиля о 
бюлэядя эедян мцщарибяляр нятиъясиндя чох язиййятляр чякиб-
дир. Анъаг 50 ил бундан юнъя сцлщ йараныбдыр, юлкяниз инкишаф 
едибдир. Инди инкишаф етмиш дювлятдир. Халгыныз йахшы вя ращат 
йашайыр. Амма мцщарибя гуртардыгдан вя 10 ил кечдикдян 
сонра сиз буэцнкц вязиййятдя дейилдиниз. Елядирми? 20 ил кечян-
дян сонра да буэцнкц вязиййятдя дейилдиниз. 50 ил олмасын, 
мян щесаб едирям ки, 30 илдян сонра сизин юлкяниз чох сцрятля 
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инкишаф едибдир. Яэяр нязяря алсаг ки, Лцксембург Авропанын 
мяркязиндядир, Авропа мядяниййятиня вя Авропа дяйярляриня 
малик олан юлкядир, онда эяряк сизин инкишаф мцддятиниз даща 
да гыса олайды. Амма биз 10 ил бундан яввял мцстягиллик ялдя 
етмишик. Мян чох узаг тарихя мцраъият етмяк истяйирям. Биз 
200 ил Русийа империйасынын тяркибиндя олмушуг. 

Кечмишдя Чар Русийасынын, 1920-ъи илдян сонра ися Советляр 
Иттифагынын – доьрудур, бу, чар щюкумятини девириб щакимий-
йятя эялмишди вя бу дювлят дя империйайа чеврилмишди – тярки-
биндя.  

Бир шейи дя нязяря алын, биз кюкцмцзя эюря авропалы дейилик, 
биз Авропадайыг, амма милли, дини кюкцмцзя эюря авропалы 
дейилик. Авропа дяйярляри щямишя чох мцтярягги олубдур. 
Бизим халгымыз о дяйярлярдян щямин аьыр иллярдя дя файдалана-
раг инкишаф едибдир. Анъаг о шяраитдя ки, биз йашамышыг, о, хал-
гымызын бцтцн потенсиалынын инкишаф етмясиня имкан вермя-
йибдир. О илляр, хцсусян ХХ ясрдя Советляр Иттифагынын тяркибин-
дя Азярбайъан Авропа дяйярляриня чох йахын мцнасибят эюс-
тяряряк, онлардан истифадя едяряк, мядяниййяти инкишаф етдиря-
ряк чох шейляр ялдя етмясиня бахмайараг, биз йеня дя щяля ки, 
юз инкишаф сявиййямизя эюря Авропадан чох ашаьыдайыг.  

Азярбайъанын 10 иллик дювлят мцстягиллийи аьыр бир дюврдя 
кечибдир. Биринъиси, дювлят мцстягиллийини ялдя едяркян биз артыг 
Ермянистанла мцщарибя шяраитиндя идик. Икинъиси, Азярбайъанын 
дахилиндя иътимаи-сийаси сабитлик олмайыбдыр. Беля вязиййятдя 
айры-айры сийаси гцввяляр, силащлы дястяляр щакимиййят уьрунда 
мцбаризя апарыблар. Бцтцн бунлар да мцстягиллик дюврцндя 
йаранмыш имканлардан истифадя едиб даща сцрятля инкишаф етмяйи-
мизя имкан вермяйибдир. Амма бунлара бахмайараг, биз сцр-
ятля инкишаф етмишик. 
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Биз 1995-ъи илдя Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийи тямин 
етдик. Игтисадиййатымызын тяняззцлцнц дайандырдыг, ону илбяил 
инкишаф етдирмяйя башладыг. Бцтцн сащялярдя ислащатлар кечир-
дик. Демократик дяйярляри гябул етдик вя онлары Азярбайъа-
нын щяр йериндя тятбиг етмяйя чалышдыг. Апарылан ислащатлар 
Азярбайъанда базар игтисадиййатынын йаранмасына йюнялдилиб-
дир. Базар игтисадиййатыны йаратмышыг. Биз бюйцк лайищяляр иряли 
сцрцб Авропа вя Америка юлкяляринин бюйцк нефт ширкятлярини 
Азярбайъана ъялб едяряк, юлкямизя бюйцк инвестисийа ахыныны 
тямин етдик. Амма бунларын щамысы ращат шяраитдя кечмя-
йибдир. Биз щям мцхтялиф хариъи юлкялярдян эюстярилян тязйиг 
алтында олмушуг, щям дя дахилдя сабитлийи горумаг цчцн чох 
тядбирляр эюрмяйя мяъбур олмушуг. Амма беля шяраитдя биз-
дя демократийа, инсан азадлыьы, мятбуат вя сюз азадлыьы тямин 
олунуб, вятяндаш ъямиййяти йарадылыбдыр. Сиз буйурдуьунуз 
кими, чох ганунлар гябул едилмишдир. Онларын ясасында чох иш-
ляр эюрцлцбдцр. Биз Авропа Шурасына гябул олунмушуг. Мян 
бу барядя она эюря эениш данышырам ки, сиздян фяргли олараг, 
бязиляри бизя дейирляр ки, Азярбайъанда щяр шей инди эяряк 
Франсада, йахуд Алманийада, йа да ки, Америкадакы кими 
олсун. Мян истярдим олсун. Амма бу, мцмкцн дейилдир. Бу-
нун цчцн заман, вахт лазымдыр. Бизим мцхалифятин дя дилиня 
беля бир сюз дцшцбдцр: Щейдяр Ялийев дейир ки, демократийа 
цчцн заман лазымдыр. Мян бу эцн дя дейирям: демократи-
йанын башланьыъы вар, амма сону йохдур. Бу йолла ня гядяр 
эетсян, о гядяр дя эетмялисян.  

Амма бир идманчы тапа билмязсян ки, тутаг ки, он  метрлик 
мясафяни айагла эетмяк явязиня, бу мясафяни тулланараг кечсин.          

Л и д и  П о л ф е р:  Мяшгсиз хцсусиля олмаз. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Лап мяшг ется дя, мцмкцн дейилдир. 

Ахы физики имканлар вар. Щамыны демократийайа ъялб етмяк 
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цчцн инсанларын дцнйаэюрцшцндя дя дяйишиклик лазымдыр. Яэяр 
инсанлар он иллярля, ясрлярля башга бир системдя, башга бир 
гурулушда йашайыбларса, башга дяйярлярдян истифадя едиблярся, 
онлары 1 иля, 2 иля, 5 иля, 10 иля дяйишмяк мцмкцн дейилдир. Бу-
ну анъаг иллцзийачылар едя биляр. Сиздя дя «иллцзийачы» сюзц вар? 
Иллцзийачылар сирклярдя адамы эятириб гутунун ичярисиня гойур, 
ялиня мишары эютцряряк кясир, сонра гутуну ачыр, адам орадан 
саь-саламат чыхыр. Буну иллцзийачы едя биляр.  

Бунунла демяк истяйирям ки, мян чох мямнунам, сиз бу 
мясяляляри дцзэцн гиймятляндирирсиниз. Ейни заманда, ону да 
демяк истяйирям ки, бизим вязифямиз тутдуьумуз демократийа 
йолу иля даща да сцрятля эетмякдир.  

Сиз инди сцрятля эетмямялисиниз, бу, лазым да дейилдир. Бялкя 
дя йериниздя сайасыныз, йахуд да ки, чох кичик аддымларла 
ирялиляйясиниз. Амма биз эяряк гача-гача эедяк. Биз буну ан-
лайырыг. Амма истяйирик ки, бизи дя анласынлар. О шей ки, Азяр-
байъанда мцмкцн дейил, ону тяляб етмяк вя о алынмайанда 
иттищам етмяк ки, бурада демократийа йохдур вя саир, бу, 
обйективликдян кянар бир шейдир. 

Сиз Даьлыг Гарабаь щаггында мяним фикирлярими юйрянмяк 
истядиниз. Мян 9 илдир бу ишля мяшьул олурам. Йяни президент 
олан эцндян. Сизя дейя билмярям ки, тарихдя щеч вахт щяр 
щансы бир ишля бу гядяр чох мяшьул олмамышам. Бцтцн имкан-
лардан истифадя етмяйя чалышырам. анъаг мясяляни щяля ки, щялл 
едя билмямишик. Бунун щялл олунмасы чох садядир. 

Ермянистан Азярбайъан торпагларыны ишьал едибдир. Ермя-
нистан ишьалчыдыр, Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяйя онун 
щаггы йохдур. Ермянистан Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь 
вилайятиня иддиа едир. Онун бу щаггы да йохдур. Даьлыг Гара-
баь Азярбайъанын ян гядим торпагларындан биридир. Анъаг 
орада сон ясрдя йашайан вятяндашларын, инсанларын чоху ермя-
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ни, аз щиссяси азярбайъанлы олдуьуна эюря, онлар дейирляр ки, 
Даьлыг Гарабаь Ермянистана мяхсус олмайыбдыр. Онлар 
Даьлыг Гарабаьы щяля совет щакимиййяти сцгут етмямиш ишьал 
етдиляр вя фактики олараг бу яразини Азярбайъандан айырыблар. 
Щятта Даьлыг Гарабаьын ятрафында олан 7 инзибати району да 
ишьал едибляр.  

Даьлыг Гарабаь кичик бир йердир. Мцнагишя башлайанда ора-
да ъями 160 мин адам йашайырды, онларын 40 мини азярбайъанлы 
иди. Онлары орадан чыхарараг говублар. Даьлыг Гарабаьда йа-
шайан ермянилярин йарысы да орадан чыхыб эедибдир.  Даьлыг Га-
рабаьда ъями 60 мин ящали йашайыр. Кичик бир йердир. Амма 
бизим Даьлыг Гарабаьын ятрафында олан, сырф азярбайъанлылар 
йашайан районлардан 800 мин инсан о йерляр ишэал едилдийиня 
эюря зорла чыхарылыбдыр.  

Беляликля, онлар Азярбайъанын яразисинин 20 фаизини, бешдя бирини 
ишьал едибляр. Ишьал едилмиш торпаглардан чыхарылан инсанлар индийя 
гядяр, он илдир ки, чадырларда йашайырлар. Бу гядяр щагсызлыг бцтцн 
дцнйанын эюзц гаршысында баш верир. Бу, Авропа Шурасына да, 
АТЯТ-я дя, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына да, бцтцн бюйцк дюв-
лятляря дя, Минск групунун щямсядрляриня – Америка Бирляшмиш 
Штатларына, Русийа вя Франсайа, бу юлкялярин башчыларына мялум-
дур. Яэяр биз истяйирикся ки, дцнйада вятяндаш ъямиййятляри йарад-
аг, дцнйада щцгуги дювлятляр гураг, демократийа йарадаг – бу 
да щям АТЯТ-ин, щям Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын, щям дя 
Авропанын бюйцк дювлятляринин бяйан етдийи сийасятдир – онда 
онлар бу щагсызлыьа нийя эюз йумурлар? Демяли, дцнйада икили 
стандарт вар. Ня вахт истяйирлярся, тяъавцзц тяъавцз кими гиймят-
ляндирирляр. Амма ня вахт истямирлярся, тяъавцзя эюз йумурлар. 
Буна эюря дя инди Даьлыг Гарабаь мясялясини щялл етмяк цчцн бир 
йол вар: АТЯТ-ин принсипляри вар, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
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принсипляри вар, бейнялхалг щцгуг нормалары вар – щяр бир юлкянин 
ярази бцтювлцйц тохунулмаздыр. Елядирми? 

Л и д и  П о л ф е р: Ялбяття.   
Щ е й д я р  Я л и й е в: Азярбайъан да мцстягил дювлят кими, 

тяляб едир ки, онун ярази бцтювлцйц тямин едилсин. Бунун цчцн 
Ермянистанын силащлы гцввяляри Азярбайъан торпагларындан 
чыхмалыдыр. Бу барядя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Тящлцкя-
сизлик Шурасынын гятнамяляри вар. Анъаг ермяниляр о гятнамя-
ляри йериня йетирмирляр. Онлар ишьал олунмуш торпаглардан 
чыхса, Азярбайъан Даьлыг Гарабаьа юз тяркибиндя ян йцксяк 
дяряъяли мцхтариййят щцгугу вермяйя щазырдыр. Амма Ермя-
нистан бунунла разы дейилдир. О дейир ки, Даьлыг Гарабаь 
мяним олмалыдыр. Бу, бцтцн бейнялхалг нормалара зиддир. Йа-
худ кичик Даьлыг Гарабаьа дювлят мцстягиллийи статусу вермя-
йи тяляб едирляр. Буна биз разы ола билмярик. Юз яразимиздя 
щансыса бир бюлэяйя дювлят мцстягиллийи статусу вермяйя разы 
ола билмярик. Щягигят будур. Бу щягигяти дя дцнйада щамы 
билир. Амма бюйцк дювлятлярин башчылары да, АТЯТ-ин башчыла-
ры да бизя дейирляр ки, эедин данышын, юзцнцз бир йол тапын. Мян 
бунун йолуну эюстярирям. Яэяр башга бир йолу варса, эялин сиз 
эюстярин, Авропа Шурасы эюстярсин, АТЯТ эюстярсин, Авропа 
Бирлийи эюстярсин, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты эюстярсин, 
Америка эюстярсин, Русийа, Франса эюстярсин. Бизя йолу эюстя-
рин. Сиз йол эюстярмисиниз. 

Бяйанат верирляр ки, биз Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц 
дястякляйирик. Амма 10 илдян артыгдыр ки, Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц позулубдур, буна гятиййян фикир вермирляр. Азяр-
байъанын президенти кими, мян эеъя-эцндцз чалышырам, башга 
щеч бир йол тапмырам. Ермянистанын силащлы гцввяляри  Азяр-
байъан торпаьындан мцтляг чыхмалыдыр. Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц бярпа олунмалыдыр. Йериндян-йурдундан дидярэин 
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дцшмцш азярбайъанлылар юз торпагларына гайытмалыдыр, Даьлыг 
Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя йцксяк дяряъяли юзцнцида-
ря статусу верилмялидир вя Ермянистанла Азярбайъан арасында 
сцлщ йаранмалыдыр. Бунун йолу будур! 

Л и д и  П о л ф е р: Ъянаб Президент, ялбяття, мян анлайырам 
ки, бу Сизин цчцн чох чятин, аьрылы бир мясялядир. Йягин ки, 
Сизин йериниздя щяр щансы башга бир юлкянин лидери олсайды, о да 
ейни щиссляри, наращатлыьы кечирярди. Саь олун ки, бу щагда дцз-
эцн вя эениш мялумат вердиниз. Тяяссцфляр олсун ки, мян йол 
эюстярмяк игтидарында дейилям. Она эюря дя йалныз цмид ет-
мяк галыр ки, Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщ олаъаг-
дыр. Чцнки буэцнкц вязиййят – ня сцлщ, ня мцщарибя вязиййяти 
инкишафа мане олур.  

Мян хяритяляри эюрмцшям. Хяритялярдя Азярбайъанын Даь-
лыг Гарабаьдан ялавя, ишьал олунмуш яразилярини эюрмцшям. 
Мяндя щягигятян дя беля бир суал йараныбдыр: Азярбайъанын 
да ъянуб щиссясиндя ясас яразидян айрылмыш бир щисся вардыр. 
Мяним бу суалым садялювщ эюрцня биляр. Ярази дяйишиклийиня 
ъящд олунубму? Бялкя Даьлыг Гарабаь Ермянистана бирляш-
дирилсин вя Азярбайъанын айрылмыш щиссяси Ермянистан торпаг-
лары щесабына Азярбайъанын ясас яразисиня бирляшдирилсин. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Нахчыван Мухтар Республикасы Азяр-
байъанын торпаьыдыр, Азярбайъанын бир щиссясидир. Тяяссцфляр 
олсун ки, 1920-ъи иллярдя Азярбайъана гаршы ядалятсизлик олуб-
дур. Инди Нахчываны Азярбайъанын ясас яразисиндян айыран 40 
километр мясафя – буну сиз хяритядя эюрмцсцнцз, Мещри ра-
йону, щансы ки, ящалиси там азярбайъанлылардан ибарят олубдур – 
Ермянистана верилибдир. Бу бизим торпаьымыз олубдур. Яэяр 
ермяниляр Нахчываны Азярбайъанын ясас яразисиндян айыран 
щиссядя олан щямин торпаьы Даьлыг Гарабаь мясялясиндя би-
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зимля дяйишдирмяк истяйирлярся, онда гой бу мясяляни гал-
дырсынлар, бахаг. 

Л и д и  П о л ф е р: Йалныз Сизя уьур арзуламаг галыр.                  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Саь олун. 
Л и д и  П о л ф е р:  Ъянаб Президент, ганунлар вя конвенсийа-

лар сащясиндя, щягигятян валещедиъи эюстяриъиляря наил олмусунуз. 
Мян баша дцшцрям ки, буну етмяк олдугъа чятиндир. Лакин 
динамик, мющкям ишляйян парламент олса, ганунлары, ялбяття ки, 
тясдиг етмяк олар. Анъаг ганунларын тятбиг едилмяси чох чятин 
просесдир. Авропа Шурасы, Авропа аиляси Сизя бу ишдя йардымчы 
олмалыдыр. Ислащатлар сащясиндя Азярбайъана кюмяк етмялидир. 
Еля олмамалыдыр ки, бир тяряф бу ишя бцтцн гцввясини сярф етсин, 
диэяр тяряф ися йалныз кянарда дуруб бармаг силкялямякля мяш-
ьул олсун. Бир ишдя Азярбайъана йардымчы, кюмякчи олмаг ла-
зымдыр. Ганунлар чыхарылдыгдан сонра онларын йериня йетирилмяси 
цчцн баъарыглы, йцксяк сявиййяли кадрлар, инзибатчылар лазымдыр. 
Авропа Шурасы бу сащядя дя Азярбайъанла чох ишлямялидир. Мян 
щесаб едирям ки, бцтцн мцмкцн ялагялярдян истифадя едиб Азяр-
байъанын ислащатлар апармасына йардымчы олмаг лазымдыр.            

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу сюзляринизя эюря мян сизя чох 
тяшяккцр едирям.  

Л и д и  П о л ф е р:  Ъянаб Президент, ачыг данышдыьыныза эюря 
Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Сиз гейд етдиниз ки, 
доьрудур, Азярбайъан Авропайа мяхсусдур, лакин ейни за-
манда там Авропа да дейилдир. Мян щяля кечмиш ССРИ вах-
тында Юзбякистанда, Тцркийядя олмушам. Ъянаб Президент, 
демялийям ки, онларла мцгайисядя сиз тамамиля авропалысыныз. 
Мян Авропа иля сизин аранызда щеч бир фярг эюрмцрям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Авропалыйыг. Мянся, садяъя, бизим 
авропалы олмаг просесимизи анлатмаг истядим. Инди биз авро-
палыйыг вя бир чох авропалылардан даща чох авропалыйыг. 
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Л и д и  П о л ф е р: Ъянаб Президент, бизи баьлайан ъящятляр 
айыран ъящятлярдян даща чохдур. Ялбяття ки, мцхтялиф яняняляр, 
мцхтялиф кечмишимиз, мцхтялиф гаврама ола биляр. Лакин бизи 
баьлайан мягамлар даща чохдур. Она эюря дя еля билирям ки, 
дюзцмлцлцк, демократийа, сярбястлик, ганунун алилийи – биз бу 
сащядя ямякдашлыг  етмялийик вя сизя йардымчы ола билярик. 

Бурайа эялмяздян яввял мян чохлу материал охудум. Сяфяр 
яряфясиндя бизим сяфир щазырламышды. Щямин материаллары дярин-
дян юйряндим. Бунлар мцхтялиф мювзулара, сийаси дустаглар, 
Венесийа Комиссийасы иля ямякдашлыг вя с. аид иди. Сизинля 
эюрцшдян яввял Ядлиййя назири иля сющбят етдим. О бизя еля сющ-
бятляр етди ки, бялкя дя онун дедикляринин чоху Авропа Шура-
сына мялум дейилдир. Она эюря дя мян фикирляширям ки, даща 
чох данышсаг, даща чох ялагядя олсаг, фикир мцбадиляси апар-
саг, лазым олмайан мцбащисяляр дя арадан эютцрцляр. Онда 
юлкянин имиъиня дя хялял эялмяз.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Доьрудур.   
Л и д и  П о л ф е р: Еля биз дя разылашырдыг ки, эюрцшляр заманы 

чох сямими, ачыг сющбят едяк, фикир мцбадиляси апараг.         
Щ е й д я р  Я л и й е в: Биз дя чох сямими сющбят едирик.           
Л и д и  П о л ф е р:  Ъянаб Президент, бу ачыг вя сямими сющ-

бятя эюря Сизя бир даща миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. 
Еля билирям ки, биз ямякдашлыг едяъяйик вя халг арасында щюр-
мяти олан Сизин кими лидерин сайясиндя Азярбайъан Авропайа 
даща да йахынлашаъагдыр. Яэяр бизим тяряфимиздян щансыса бир 
йардым лазым оларса, щямишя буну етмяйя щазырыг. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Чох саь олун. Еля сизин буэцнкц да-
нышыгларыныздан мян чох дястяк алдым. Бунун юзц дя йардым-
дыр. Цмидварам ки, эяляъякдя дя чох сямяряли ямякдашлыг 
едяъяйик. Саь олун.   
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«ГАФГАЗДА СЦЛЩ НАМИНЯ ЯМЯКДАШЛЫГ» 
МЮВЗУСУНДА БЕЙНЯЛХАЛГ КОНФРАНСА 

 
Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Сизи – гардаш Эцръцстанын пайтахты Тбилиси шящяриндя кечи-

рилян бейнялхалг конфрансын иштиракчыларыны сямими саламлайыр, 
щамыныза сцлщ, ъансаьлыьы, сяадят вя хошбяхтлик арзулайырам.  

Эцръц Православ Килсяси, Гафгаз Мцсялманлары Идаряси вя 
Эцръцстанын Етник вя Конфессионал Ялагяляр Мяркязи тяряфин-
дян Тбилиси Дювлят Университети иля бирликдя беля бир конфрансын 
кечирилмяси факты юз-юзлцйцндя чох йцксяк гиймятя лайигдир. 
Дин вя елм хадимляринин, мцхтялиф конфессийа вя халгларын 
нцмайяндяляринин беля сямяряли ямякдашлыьы, шцбщясиз ки, дин-
лярин вя мядяниййятлярин диалогунда йени уьурларын газаныл-
масына хидмят едяъякдир.  

Мялумдур ки, Гафгаз юз ъоьрафи-сийаси мювгейиня, дини, ет-
ник вя дил мянзярясинин рянэарянэлийиня эюря дцнйанын надир 
эушяляриндян биридир. Мящз бурада, Авропа иля Асийанын го-
вушуьунда узун ясрляр бойу тяшяккцл тапмыш диалог вя гаршы-
лыглы анлашма мцщити дини вя мяняви дяйярлярин надир системи-
нин йаранмасына эятириб чыхармыш, тарихя Гафгаз мядяниййяти 
кими дахил олмуш беля надир бир феномени формалашдырмышдыр. 
Бу феномени сяъиййяляндирян йцксяк етник вя дини толерантлыг, 
гаршылыглы ещтирам вя мещрибан гоншулуг яняняляри, милли вя 
цмумбяшяри дяйярлярин ащянэдар бирляшмяси, сюзсцз ки, конфран-
сынызын уьурлу ишини шяртляндирян амиллярдяндир.  

Бу эцн дювлятляримиз кечид дюврцндя бцтцн постсовет респуб-
ликаларына хас олан бир чох сийаси, сосиал, игтисади вя мядяни проб-
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лемлярля цзляширляр. Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, бу проб-
лемлярин щялл олунмасы бурада мцряккяб мцнагишялярин мювъуд 
олмасы иля даща да чятинляшир. Бюлэядя сцлщцн вя ямин-аманлыьын 
бяргярар олмасында мараглы олмайан мцхтялиф даьыдыъы гцввяляр 
милли вя дини ядавят тохумлары сяпир, гаршыдурма оъагларынын сах-
ланылмасы цчцн щяр ъцр чиркин васитяляря ял атырлар. Гафгазда сцлщя 
вя ямин-аманлыьа тящлцкя тюрядян бцтцн ямяллярин гаршысынын 
алынмасы щамымыздан сцлщ наминя даща сых ямякдашлыг  тяляб 
едир. Инанырам ки, конфрансыныз Цмумгафгаз евимиздя сцлщцн, 
сабитлийин вя инкишафын ялдя едилмяси йолунда мцщцм бир аддым 
олаъагдыр. 

Гой Улу Танры бюлэямиздя сцлщцн вя ямин-аманлыьын бяргя-
рар олмасына, бцтцн Гафгаз халглары цчцн лайигли щяйатын тямин 
олунмасына йюнялдилмиш няъиб фяалиййятиниздя сизя кюмяк етсин. 

Сизя уьурлар диляйирям.  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ    

Азярбайъан Республикасынын Президенти   
 
Бакы шящяри, 17 ийул 2002-ъи ил 
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ЙАПОНИЙАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН 
БИРИНЪИ МЦАВИНИ СУГИУРА СЕЙКЕНИН 
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
17 ийул 2002-ъи ил  

 
С у г и у р а  С е й к е н: Ъянаб президент, сямими гябул цчцн 

тяшяккцр едирям. Бюйцк Ипяк Йолунда мцщцм няглиййат гов-
шаьы олан, щабеля зянэин тарихя вя яняняляря малик Азярбай-
ъана эялмяйими чохдан арзулайырдым. Инди Азярбайъана илк 
сяфяря Ипяк Йолунун енерэетика миссийасынын башчысы кими 
эялмишям. 

Нцмайяндя щейятиня Йапонийа щюкумятинин, ишэцзар вя 
елми даирялярин нцмайяндяляри дахилдирляр. Бу илин сентйабрын-
да дювлятляримиз арасында дипломатик мцнасибятляр гурулма-
сынын 10 или тамам олаъагдыр. Базар игтисадиййатына кечмяк 
цчцн ардыъыл сяйляриня вя бунун сайясиндя санбаллы нятиъяляр 
ялдя олундуьуна эюря Азярбайъан президентиня сямими тяшяк-
кцрцмц вя ещтирамымы билдирирям. 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Биз игтисади инкишафда, демократийа-
нын, азадлыьын вя инсани дяйярлярин инкишафында бюйцк уьурлар 
газанмыш юлкя кими, Йапонийа иля гаршылыглы мцнасибятляря 
бюйцк ящямиййят веририк. Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдик-
дян сонра юлкяляримиз арасында дипломатик мцнасибятляр гу-
рулмушдур. Лакин бу мцнасибятляр йалныз 1997-98-ъи иллярдян 
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сонра лазымынъа инкишаф етмишдир. Беля ки, Йапонийа йени мцс-
тягил дювлятляря эюз гойур, бу юлкялярин няйя гадир олдугларыны 
вя имканларыны юйрянирди. Азярбайъан да Йапонийа иля йахын-
лашмаг, онунла мцхтялиф истигамятлярдя ялагяляр гурмаг 
имканларыны юйрянирди. Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы програмы 
да мящз о иллярдя иряли сцрцлмцшдцр. Йапонийанын о вахткы Баш 
назири ъянаб Щашимото «Бюйцк Ипяк Йолу дипломатийасы» адлы 
хцсуси програм елан етмишди. Бу програмда Йапонийанын вя 
Азярбайъанын мянафеляри цст-цстя дцшцр. Щямин дюврдян баш-
лайараг, Йапонийа иля Азярбайъан арасында бцтцн сащялярдя, 
хцсусян игтисади сащядя ялагяляр даща интенсив инкишаф едир. 
Азярбайъан Хязярин юлкямизя аид секторундакы зянэин нефт вя 
газ йатагларында дцнйанын ири нефт ширкятляринин кюмяйи вя иш-
тиракы иля ишляр эюрцрдц вя бу просеся Йапонийа ширкятлярини дя 
ъялб етмяк гярара алынмышды. 

Мцяййян фяал игтисади мцнасибятляр гурулдугдан сонра, 
1998-ъи илин феврал айында Азярбайъан президентинин Йапони-
йайа рясми сяфяри олду. Бу сяфяр заманы Йапонийа иля Азяр-
байъан арасында игтисади мцнасибятлярин инкишафына даир бир 
сыра мясяляляр мцзакиря олунду. Сяфяр щюкумятлярарасы сяняд-
лярин, о ъцмлядян Азярбайъан президентинин вя Йапонийа Баш 
назиринин имзаладыглары ясас сянядин гябул едилмяси иля баша 
чатды. Щямин вахтдан юлкяляримиз арасында тякъя игтисади са-
щядя дейил, щям дя бир сыра диэяр сащяляря даир даща фяал ямяк-
дашлыг башланды.  

Инди Азярбайъанда Йапонийанын нефт ширкятляри ишляйирляр. 
Бу юлкя бизя 400 МВТ эцъцндя олан «Шимал» ДРЕС-ин ти-
кинтиси цчцн эцзяштли кредит айырмышдыр вя стансийа артыг тикилир, 
бу илин сонунадяк ишя салынаъагдыр. «Ничимен» ширкяти иля 
Азярбайъанын «Азяркимйа» ширкяти арасында ямякдашлыг йа-
ранмышдыр. Йапонийа Ихраъ-Идхал Банкынын айырдыьы 90 милйон 
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доллар мябляьиндя кредитля ири бухар електрик стансийасынын 
тикинтиси баша чатдырылмышдыр. Йапонийа щяйатымызын диэяр са-
щяляриня дя мараг эюстярир. 

Мядяниййят, сящиййя, кянд тясяррцфаты сащяляриня грантлар 
айырдыьына эюря Йапонийайа миннятдарлыьымы билдирирям. Мя-
сялян, Азярбайъанын симфоник оркестри Йапонийанын гранты иля 
«Йамаща» фирмасындан йени мусиги алятляри алмышдыр. Кянд 
тясяррцфаты сащясиндя юзял секторун инкишафына кюмяк етмяк 
цчцн Йапонийадан тракторлар, комбайнлар вя диэяр кянд тя-
сяррцфаты техникасы алырыг.  

Бюйцк Ипяк Йолунун енерэетика миссийасы Йапонийанын 
Мяркязи Асийа вя Гафгаз юлкяляри иля, о ъцмлядян Азярбай-
ъанла ямякдашлыьынын даща эениш програмыны нязярдя тутур. 
Цмид едирик, Йапонийа нцмайяндя щейятинин Азярбайъана 
сяфяри заманы бир чох мясяляляр конкретляшдириля биляр. Сон 
вахтлар иряли сцрцлмцш «Шяргя бахыш» идейасыны дястяклядийими 
билдирирям. Асийа Банкынын цзвц олан Азярбайъана йардым 
эюстярдийиня эюря дя Йапонийа щюкумятиня тяшяккцр едирям.  

С у г и у р а   С е й к е н: Йапонийа Мяркязи Асийа вя Гаф-
газ юлкяляри арасында Азярбайъана юнъцл йер верир, чцнки бу 
юлкя щям зянэин нефт ещтийатларына, щям дя бюйцк тарихя вя 
яняняляря маликдир, гядим Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя мцщцм 
мянтягядир. Сабиг Баш назир ъянаб Щашимото «Ипяк Йолу 
дипломатийасы» програмыны щазырлайаркян беля бир ягидяни ясас 
тутмушдур ки, бу програм Русийа, Чин, Щиндистан, Яряб 
юлкяляри иля щямсярщяд олан Мяркязи Асийайа вя Гафгаза сцлщ, 
сабитлик вя тярягги эятиряъяк вя Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы 
няинки бу йолун цстцндя йерляшян дювлятляря, щям дя бцтцн 
реэиона, бцтцн дцнйайа сцлщ эятиряъякдир. Йапонийа Азяр-
байъана юз дювлятини гурмагда мцмкцн гядяр йардым эюстя-
рир вя бу заман игтисади инфраструктурун тякмилляшдирилмясиня, 
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сосиал сащянин йахшылашдырылмасына вя кадр щазырлыьына юнямли 
ящямиййят верир. Индики нцмайяндя щейяти Азярбайъана бу 
програм чярчивясиндя эялмишдир. Йапонийанын Баш назири бу 
илин апрелиндя Чиндя кечирилмиш бейнялхалг форумда бир 
тяшяббцс иряли сцрмцшдцр. Бу тяшяббцс ондан ибарятдир ки, 
Шярги вя Ъянуб–Гярби Асийа юлкяляриндя йцксяк игтисади артым 
шяраитиндя енержи дашыйыъыларынын мцмкцн ола биляъяк гытлыьы иля 
ялагядар, зянэин енержи ещтийатларына малик Мяркязи Асийа вя 
Гафгаз юлкяляри иля ямякдашлыьын инкишафына сяй эюстярилмялидир. 
Бу идейадан мягсяд щям дя бцтювлцкдя Асийа реэионунун тящ-
лцкясизлийини, о ъцмлядян енержи тящлцкясизлийини тямин етмякдир. 

Билирик ки, Яфганыстан юлкядя сцлщцн бяргярар олмасы вя 
сабитлийин бярпа едилмяси йолунда илк аддымлар атыр. Нефт вя 
газ бору кямярляриня эялдикдя ися, Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору 
кямяри лайищясинин щяйата кечирилмяси иля йанашы, Иран, Яфганы-
стан, Пакистан, щабеля Чин яразисиндян кечян бору кямярляри 
чякилишиня даир диэяр идейалар да мювъуддур. Яэяр Яфганыс-
танда ямин-аманлыг вя сабитлик бяргярар оларса, Мяркязи 
Асийа вя Гафгаз юлкяляри, Шярги вя Ъянуб–Гярби Асийа юлкяля-
ри арасында мющкям ялагяляр йаранаъагдыр. 

Бизим фикримизъя, Мяркязи Асийа вя Гафгаз юлкяляринин 
Шярги Асийа реэионуна нефт вя тябии газ нягл етмяси цчцн 5–10 
ил тяляб олунур. Мящз бу бахымдан Йапонийанын Баш назири 
бяйан етмишдир ки, беля бир маршруту щазырламаьын вахты эялиб 
чатмышдыр вя миссийамызы да она эюря бурайа эюндярмишдир. 

Бизим юлкямиз бундан сонра да юз сяйлярини диэяр юлкялярин, 
щабеля бейнялхалг тяшкилатларын сяйляри иля бирляшдиряъякдир ки, 
Шяргя диггяти эцъляндирмяк мцмкцн олсун. Ону да ялавя 
едим ки, юлкямиз  Йапонийа ширкятляринин дя иштирак етдикляри 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кямяринин тикинтиси фактыны црякдян 
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алгышлайыр вя «бу лайищя чярчивясиндя щансыса диэяр ямякдашлыг 
формаларыны» мцзакиря етмяк истярди. 

Гябулда йени енержи мянбяляри, о ъцмлядян кцляк, эцняш 
енержиси сащясиндя Йапонийанын тяърцбясиндян истифадя олунмасы 
тяклифляри дя сяслянди. 

Сугиура Сейкен Азярбайъан президентиндян Йапонийа фирма-
ларынын юлкямизя эяляъякдя дя инвестисийа гоймасыны дястяклямяйи 
хащиш етди. 

Президент Щейдяр Ялийев чох мцщцм фикирляр вя мцддяаларла 
зянэин олан бу мараглы информасийаны мямнуниййятля динлядийини 
билдиряряк деди ки, бу бахымдан биз Йапонийа иля Азярбайъан 
арасында ямякдашлыг проблемляриня ейни мювгедян йанашырыг. 
Иряли сцрцлмцш тяклифляр ясасында конкрет данышыглар апармаг вя 
конкрет ямяли нятиъяляря наил олмаг лазымдыр. 
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БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЛЙУТА ФОНДУНУН (БВФ) 
ИКИНЪИ АВРОПА ДЕПАРТАМЕНТИНИН 
ДИРЕКТОРУ ЪОН ОДЛИНГ-СМИНИН  
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ  

 
Президент сарайы  
 
17 ийул 2002-ъи ил  

 
Гонаглары сямимиййятля саламлайан Азярбайъан президен-

ти Щейдяр Ялийев онларын юлкямизя сяфяриндян мямнун галдыьы-
ны, Баш назир Артур Расизадя иля, дювлят мцшавири Ващид Ахун-
довла, диэяр рясми шяхслярля эюрцшляриндян хябярдар олдуьуну 
билдирди.  

Ъянаб Ъон Одлинг-Сми сямими гябула эюря тяшяккцр едяряк 
деди ки, тяяссцфляр олсун, Азярбайъана аз-аз эялирям, она эюря дя 
юлкядя няляр баш вердийи барядя там тясяввцря малик олмаг мяним 
цчцн ваъибдир. Ялбяття, мян юз щямкарларымдан информасийа 
алырам. Тяхминян ики ил яввялки сяфяримдян бяри юлкядя макроиг-
тисади эюстяриъиляр чох ялверишли олмушдур. Игтисади артымын сцрятиня 
эюря Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында, яслиндя, лидердир вя бу-
рада инфлйасийа чох ашаьыдыр. Бу чох йахшы эюстяриъидир. Ялбяття, 
бу гисмян нефтля изащ едилир, лакин тякъя бунунла дейил, щям дя 
онунла изащ едилир ки, Малиййя Назирлийи вя Милли Банк чох йахшы 
макроигтисади сийасят апарырлар. Структур ислащатлары да йахшы 
эедир. Демялийям ки, тяхминян ики ил яввял мяндя мцяййян нара-
щатлыг йаранмышды ки, ислащатлар просеси бир гядяр зяифлямишдир. Ла-
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кин тяхминян бир ил яввял ислащатлар йенидян йцксяк сцрятля апа-
рылмаьа башланды вя инди бу просес чох йахшы эедир. 

Ялбяття, сиз щяр ил структур ислащатларынын йени мярщялясиня баш-
лайырсыныз вя тязя мясялялярля гаршылашырсыныз. Сиз онлары щялл етмя-
лисиниз. Бунун яламятляриндян бири дя одур ки, инди сярмайяляр 
цчцн ялверишли шяраит йарадылмасына чох бюйцк диггят йетирирсиниз. 
Бунун тязащцрляриндян бири дя одур ки, сиз щям Азярбайъан биз-
несменляри иля, щям дя хариъи бизнесменлярля эюрцшляр кечирдиниз. 
Цмидварыг ки, бу эюрцшляр ясасында чох мцсбят тядбирляр эюрц-
ляъякдир. 

О ки галды Азярбайъанла БВФ арасындакы мцнасибятляря, биз 
бундан, хцсусян Малиййя Назирлийи, Милли Банк, Президентин 
Иъра Апараты иля ялагяляримиздян чох мямнунуг. 

Биз бярабярщцгуглу тяряфляр кими, ачыг дискуссийалар вя 
мцзакиряляр апарырыг вя цмид едирик ки, бу мцзакиряляр сизин 
цчцн файдалы олаъагдыр. Бизя ися бу мцзакиряляр юлкядя вязиййят 
барядя даща чох мялумат алмаьа имкан верир. 

Билдийиниз кими, инди йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади ин-
кишафа кюмяк програмынын щяйата кечирилмясинин икинъи или эедир. 
Индийядяк биз бу програм цзря икинъи иъмалы баша чатдырмалы идик, 
лакин мцяййян лянэимя олмушдур. Мяним сяфяримин ясас мягсяд-
ляриндян бири дя йаранмыш манеяляри арадан галдырмагдан иба-
рятдир ки, бир, йахуд ики айдан сонра БВФ-нин нювбяти миссийасы 
эяляндя бу иъмалы баша чатдырмаг барядя разылыг ялдя етмяк 
мцмкцн олсун. 

Лянэимянин ики сябяби олмушдур. Яввяла, щюкумят Бейнял-
халг Банкын юзялляшдирилмяси ъядвялини щяля тягдим етмямишдир. 
Бундан башга, енержи дашыйыъыларынын дахили базар гиймятляринин 
дцнйа гиймятляри иля уйьунлашдырылмасы ъядвяли цзря разылашма 
ялдя олунмамышдыр. 
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Бу тядбирлярин щяр икиси сизин щюкумятинизля разылашдырылмышдыр 
вя инди ясас мясяля онларын йериня йетирилмяси ъядвяллярини разы-
лашдырмагдан вя щяйата кечирилмяси цчцн конкрет тядбирляр эюр-
мякдян ибарятдир.  

Бейнялхалг Банка эялдикдя ися, ютян 2-3 иллик эеъикмядян 
сонра бу просеся йени тякан вермяк лазымдыр. Бцтцн тялябляря 
ъаваб веряъяк вя идаряетмяни лазыми сявиййядя тямин едяъяк ин-
вестор тапмаг лазымдыр. Билдийимизя эюря, беля инвестор вардыр. 

Енержи дашыйыъыларынын гиймятляринин уйьунлашдырылмасына эял-
дикдя ися, зяннимъя, щамы баша дцшцр ки, буну базар мцна-
сибятляриня кечид просесинин мцяййян мярщялясиндя вя енержи ещ-
тийатларындан исрафчылыгла, сямярясиз истифадяни арадан галдырмаг 
цчцн етмяк лазымдыр. Ялбяття, щяр щансы юлкя беля эенишмигйаслы 
дяйишикликляри бир эцн ярзиндя щяйата кечиря билмяз. Лакин, зян-
нимъя, мцяййян мцддятдян сонра лазыми ардыъыл тядбирляр сайя-
синдя буну щяйата кечирмяк тамамиля реал бир ишдир вя биз 
бунун ющдясиндян эяля билярик. 

Президент Щейдяр Ялийев деди ки, биз Бейнялхалг Валйута 
Фонду иля нечя иллярдир ки, ямякдашлыг едирик. Ютян иллярдя бу са-
щядя проблемляр, чятинликляр дя олубдур. Бязян Бейнялхалг Вал-
йута Фондунда бизим ислащатларын апарылмасы, цмумиййятля, 
игтисади сийасятимизля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси баря-
синдя мцяййян шцбщяляр дя олмушдур. Амма сонракы илляр сцбут 
етди ки, онлар ясассызмыш вя биз Бейнялхалг Валйута Фонду иля 
чох сямяряли ямякдашлыг едирик. 

Сиз Азярбайъанын игтисади, малиййя наилиййятляри щаггында чох 
мцсбят фикирляр сюйлядиниз. Билирсиниз ки, бу наилиййятляри ялдя 
етмяк щеч асан дейилди, бизим гаршымызда чох чятинликляр вар иди, 
мцщафизякар фикирли адамлар да, ишимизя манечилик едянляр дя 
варды. Бу да бязян сиздя инамсызлыг йарадырды. Амма мян Бейнял-
халг Валйута Фонду иля ямякдашлыьымыз илляриндян щямишя бяйан 
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етмишям ки, бизим тутдуьумуз йол ислащатлат йолудур, базар игтиса-
диййаты йолудур. Шяхсян мян Азярбайъан президенти вязифясини 
цзяримя эютцряркян бу йолу тутдуьуму бяйан етмишям вя бу йол 
иля дя эедирик. Инди сиз дейяндя ки, биз Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня 
дахил олан юлкяляр ичярисиндя биринъи йердяйик, йахуд да биринъи 
йерлярдяйик, ялбяття, бу мяндя бюйцк ифтихар щисси доьурур, амма 
архайынлашдырмыр. Чцнки щяля чох иш эюрмяк лазымдыр. 

Нефтин гиймятляри щаггында кечян дяфя дя сющбятляр апар-
мышдыныз. Биз баша дцшцрцк ки, сиз бу мясяляни дцзэцн гойуб-
сунуз. Анъаг сиз дя бизим бу барядя чятинликляримизи баша дцшцр-
сцнцз. Бейнялхалг Банкын юзялляшдирилмяси, садяъя, тясадцфи щал-
лара эюря беля эеъикди. Йяни бурада проблем йохдур, садяъя, 
вахт лазымдыр.  

Азярбайъан президенти юзялляшдирмя мясялясиндян данышараг 
вурьулады ки, бу просес даща да сцрятля эетмяли вя баша чат-
малыдыр. Бу да мяним сийасятимин ясас щиссяляриндян биридир. Ам-
ма бу сащядя дя ялдя етдийимиз тяърцбя бизя бир чох шейляри юй-
рятди. Биз бир чох тикиш фабриклярини юзялляшдирдик, сащибкарлар алды, 
гапысына гыфыл вуруб эетдиляр. Инди ня фабрик вар, ня коллектив вар, 
ня дя мящсул вар. Бу  тякъя биздя дейилдир. Хатиримдядир, 1994-ъц 
илдя Будапештдя АТЯТ-ин зирвя эюрцшц заманы Маъарыстанын 
Баш назири иля сющбят етдим. Онунла кечмишдян таныш идик. Мян 
совет щюкумятиндя рящбяр вязифядя оланда, о да Маъарыстанын 
рящбярляриндян бири иди. Ондан сорушдум ки, сиз юзялляшдирмяни 
чох сцрятля апардыныз, нятиъяси нядир? Деди ки, чох аьырдыр. 
Сорушдум, нийя? Деди ки, бюйцк фабрикляри, заводлары тез юзял-
ляшдирдик ки, юзял сектор онлары йахшы ишлятсин. Хариъи юлкялярин 
инвесторлары да юзялляшдирдиляр. Онлар эялиб алдылар, гыфыл вурдулар, 
юз юлкяляриня чыхыб эетдиляр. 

Анъаг бу, щесаб едирям ки, Маъарыстанын юзялляшдирмя просе-
синин дайандырылмасына эятириб чыхармады, яксиня, Маъарыстан 
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инкишаф етди. Биз дя бундан горхуб юзялляшдирмяни ня лянэидя 
билярик, ня дя дайандыра билярик.  

Дцнйа тяърцбясиндян мялумдур ки, юзялляшдирмя щеч дя дярщал 
юз мцсбят нятиъясини вермир. Буна да вахт лазымдыр. Биз юзялляш-
дирмяни апармалыйыг, юзял сектора кюмяк етмялийик.  

Сиз мяним сащибкарларла эюрцшлярим щаггында данышдыныз. 
Онларын нятиъяляри юйрянилиб, тящлил олунуб, йекунлашдырылыбдыр. 
Эцман едирям, ийулун сонуна гядяр бу эюрцшлярин нятиъяси иля 
ялагядар нязярдя тутдуьум мцшавиряни кечиряъяйям вя лазыми 
фярманлар, гярарлар гябул едяъяйям. Бунлар щамысы юзял сек-
торун инкишафына даща да йахшы кюмяк едяъякдир.   
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ТЦРКМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ САПАРМУРАД НИЙАЗОВА   
 
Щюрмятли Сапармурад Атайевич! 
Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийинин Тцркмян-

башы лиманында йцклянмяйя дайанмыш «Эенерал Шыхлински» 
танкериндя 2002-ъи ил ийулун 8-дя партлайыш баш вермиш вя бу, 
йаньына эятириб чыхармышдыр. Бу фаъияли щадися нятиъясиндя 
щейятин 6 цзвц щялак олмушдур. 

Тцркмянистанын мцвафиг тяшкилатлары тяряфиндян вахтында 
вя оператив кюмяк эюстярилмяси сайясиндя йаньын мящдудлаш-
дырылмыш вя максимум гыса мцддятдя сюндцрцлмцшдцр ки, бу 
да бюйцк иткилярин гаршысыны алмаьа имкан вермишдир.  

Беля фювгяладя шяраитдя сых гаршылыглы фяалиййят вя гаршылыглы 
йардым Азярбайъан иля Тцркмянистан арасында достлуьун вя 
мещрибан гоншулуьун чохясрлик яняняляриня халгларымызын 
садиг олдуьуну бир даща нцмайиш етдирди. 

Щюрмятли Сапармурад Атайевич, Сизя дярин тяшяккцрцмц 
билдирирям вя йаньынын гаршысынын алынмасында иштирак едян-
лярин вя бу заман йцксяк пешякарлыг вя фядакарлыг эюстярян-
лярин щамысына миннятдарлыьымы йетирмяйинизи хащиш едирям.  

 

Щюрмятля,  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ    

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 18 ийул 2002-ъи ил    
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КОЛУМБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АЛВАРО УРИБЕЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Колумбийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик 
едирям.  

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапан дост-
луг мцнасибятляри халгларымыз цчцн файдалы олаъагдыр. 

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

 
Щюрмятля,  

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ    
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 19 ийул 2002-ъи ил    
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БЕЛЧИКА КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЭИ ВЕРЩОФСТАДТА 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Белчика Краллыьынын милли байрамы – Кралын Андичмя эц-

нц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям.  
Яминям ки, юлкяляримиз арасында ямякдашлыьы инкишаф етдир-

мяк цчцн  эюстярдийимиз бирэя сяйляр халгларымызын рифащына юз 
тющфясини веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ    
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 19 ийул 2002-ъи ил    
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БЕЛЧИКАНЫН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ ЫЫ АЛБЕРТЯ  
 
Ялащязрят! 
Белчика Краллыьынын милли байрамы – Кралын Андичмя эц-

нц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям.  
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Белчика арасында йаранмыш 

достлуг мцнасибятляри даим халгларымызын мянафейиня хидмят 
едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ    
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 19 ийул 2002-ъи ил    
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ЭУЮАМ ТЯШКИЛАТЫНЫН ЦЗВЦ ОЛАН 
ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН  
ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН 
УКРАЙНАНЫН ЙАЛТА ШЯЩЯРИНЯ ИШЭЦЗАР 
СЯФЯРЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ  
БАКЫНЫН БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА  
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
19 ийул 2002-ъи ил 

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мяним Йалтайа эетмяйимин сябя-

би мялумдур. Орада ЭУЮАМ-ын нювбяти зирвя эюрцшц кечири-
ляъякдир. Сизя бундан савайы башга бир шей дейя билмярям. 
Яэяр сюзцнцз, суалларыныз варса, верин. 

С у а л: Ъянаб Президент, дювлятлярарасы игтисади сазиш имзала-
наъагмы? 

Ъ а в а б: Орада бир чох сазиш имзаланаъагдыр.  
С у а л: Ъянаб Президент, зирвя эюрцшцндя гярарлар консен-

сус ясасында гябул олунур. Юзбякистанын бу эюрцшдя иштирак ет-
мямяси сянядлярин гябул олунмасына манечилик тюрядя билярми? 

Ъ а в а б: Онун ящямиййяти йохдур. 
С у а л: Ъянаб Президент, Йалта эюрцшц чярчивясиндя мцнаги-

шялярля баьлы мцзакирялярин апарылаъаьы вя хцсуси  бяйанат вери-
ляъяйи эюзлянилирми? 

Ъ а в а б: Мцзакиряляр, цмумиййятля, дцнйада тящлцкясизлик 
вя сабитлик щаггында апарылаъагдыр. Бцтцн бу проблемляр дя 
бурайа дахилдир. Бу барядя дя хцсуси гярар гябул олунаъагдыр.  
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С у а л: Ъянаб Президент, эюрцшдя ЭУЮАМ-ын мющкямлян-
дирилмяси, онун фяалиййятинин сямярясинин артырылмасы цчцн щансы 
ишляр эюрцляъяк вя бунун нятиъясини Сиз неъя тясяввцр едирсиниз? 

Ъ а в а б: Яэяр бу тяшкилат варса вя о, мцяййян олунмуш 
гайдада, тяйин едилмиш вахтларда юз топлантыларыны кечирирся, 
щяр беля зирвя эюрцшц о тяшкилатын мющкямлянмясиня кюмяк 
едир. Эцман едирям ки, бу дяфя дя беля олаъагдыр. 

С у а л: Ъянаб Президент, азад игтисади зоналарын йарадылмасы 
иля баьлы мясяля мцзакиря едиляъякми? 

Ъ а в а б: Бяли, биз бу барядя сазиш имзалайаъаьыг. 
С у а л: Ъянаб Президент, енержи сектору иля баьлы кечирилмиш 

мцшавирядя Сиз билдирмишдиниз ки, тахыл зямиляриндя йаньын олан 
районларын иъра щакимиййятляринин башчылары буна эюря мясулий-
йят дашыйырлар. Ики эцн яввял Гусар районунда да беля бир 
йаньын баш вермишдир. Буна эюря щямин районун иъра щакимий-
йятинин башчысы мясулиййят дашыйырмы? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, ким ня цчцн мясулиййят дашыйыр, бу 
щямишя арашдырылыр. Мян сиздян чох хащиш едирям, журналистсиниз, 
дяфялярля сизя демишям, сявиййянизи артырын. Дцнйанын бир чох 
юлкяляриндя мешяляр йаныр. Мешяляри йанан юлкялярин, ня билим, 
президентлярини, губернаторларыны вя саир – бунлары щябс етмяк, 
йахуд мясулиййятя ъялб етмяк лазымдыр? Щяр бир фактын юзцня-
мяхсус хцсусиййятляри вар. Мясулиййят дя онунла мцяййян 
олунур. Инди сян беля бир суал веряндя юзцнц дя пис вязиййятя 
гойурсан, мяни дя мяъбур едирясян ки, сяня беля сярт ъаваб 
верим. 

С у а л: Ъянаб Президент, Америка Бирляшмиш Штатлары Дювлят 
Департаментинин рясми нцмайяндяси Ричард Баучер билдирмишдир 
ки, биз Азярбайъанда референдумун тяхиря салынмасына тяряфдарыг. 
Сизин буна мцнасибятиниз? 
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Ъ а в а б: Биз референдуму тяйин етмишик вя августун 24-дя дя 
кечиряъяйик.  

С у а л: Ъянаб Президент, бир сыра мцхалифят партийалары рефе-
рендуму бойкот етмяк барядя гярар чыхарыблар… 

Ъ а в а б: Бу онларын юз ишляридир. Биздя демократийадыр, щяр 
бир партийа, йахуд да ки, тяшкилат истядийи иши эюря биляр. Бойкот 
едя билсяляр, гой етсинляр. 

С у а л: Ъянаб Президент, Русийа Хязярдя щярби тялимляря 
щазырлыгла ялагядар ишляри йекунлашдырыр. Азярбайъан бу тялимлярдя 
иштирак едяъякми? 

Ъ а в а б:  Азярбайъан бу щярби тялимлярдя иштирак едяъякдир. 
С у а л: Мцшащидячи кими иштирак едяъяк? 
Ъ а в а б: Яэяр иштирак едяъякся, демяли, мцшащидячи де-

йилдир.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ЙАЛТАЙА  
ИШЭЦЗАР СЯФЯРИ  

 
ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя 

эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн Йалтайа ишэцзар сяфяря эедян 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев ийулун 19-да Севастопо-
лун «Белбек» щава лиманына эялди.  

Щава лиманында дювлятимизин башчысынын шяряфиня Украйна 
Щярби Дяниз Донанмасынын матросларындан ибарят фяхри гаровул 
дястяси дцзцлмцшдц.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви Украйна щюкумяти-
нин рясми шяхсляри, республикамызын бу юлкядяки сяфири Тялят Яли-
йев сямимиййятля гаршыладылар. Милли эейимли украйналы гызлар 
президент Щейдяр Ялийевя дуз-чюряк, Украйнада йашайан сой-
дашларымызын ушаглары эцл дястяси тягдим етдиляр.  

Дювлятимизин башчысы фяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечди.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев щава лиманындан ма-
шын карванынын мцшайияти иля Йалтайа эялди. 

 
* * * 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 
ийулун 19-да Йалтада Эцръцстан президенти Едуард Шеварднад-
зе иля тякбятяк эюрцшц олду. 

Президент Щейдяр Ялийев вя президент Едуард Шеварднадзе 
бир-бирини сямимиййятля саламлайараг, йенидян эюрцшмяляриндян 
чох мямнун галдыгларыны билдирдиляр.  
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ЭУЮАМ-ын ийулун 20-дя Йалтада кечириляъяк зирвя эюрц-
шцндян сющбят ачан дювлят башчылары ютян дюврдя бу тяшкилат чяр-
чивясиндя ямякдашлыьын юлкяляримиз арасында ялагялярин даща да 
сыхлашдырылмасында мцщцм рол ойнадыьыны нязяря чатдырдылар.  

Президент Щейдяр Ялийев вя президент Едуард Шеварднадзе 
Азярбайъан иля Эцръцстан арасында бцтцн сащялярдя мцнасибят-
лярин инкишаф мясяляляри ятрафында фикир мцбадиляси апардылар. 

Хязярин карбощидроэен ещтийатларынын нягли сащясиндя Азяр-
байъанын вя Эцръцстанын ямякдашлыьындан, реэионал лайищялярин 
эерчякляшмясиндя юлкяляримизин йахындан иштиракындан сющбят ачан 
президентляр Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин вя 

Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяринин тикинтиси иля баьлы эюрцлян иш-
ляр, гаршыда дуран бир сыра вязифяляр барядя мцзакиряляр апардылар. 

Реэионда мювъуд олан мцнагишялярдян бящс едян дювлят баш-
чылары бунларын динъ йолла арадан галдырылмасы цчцн бцтцн сяйлярин 
сяфярбяр едилмясинин зярурилийини гейд етдиляр.  

Мещрибанлыг вя сямимилик шяраитиндя кечян эюрцшдя президент-
ляр бейнялхалг алямдя, реэионда вязиййят, щяр ики юлкяни мараг-
ландыран бир сыра диэяр мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апар-
дылар.  

 
Эюрцшдян сонра дювлят башчыларынын журналистлярин  

суалларына вердикляри ъаваб 

 
С у а л: Сиз зирвя эюрцшцндян конкрет олараг ня эюзляйир-

синиз? Бу эюрцш Сизя ня веряъякдир? 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Эцндяликдя бир чох мясяляляр вар. 

Биз онлары мцзакиря едяъяк, нязярдян кечиряъяйик. 
С у а л: Едуард Амвросийевич, чох сайда хариъи дювлятлярин 

ЭУЮАМ-ын индики зирвя эюрцшцня мараьына сябяб нядир? Бу ня 
иля баьлыдыр ки, бу дяфяки саммитдя бир чох юлкялярдян вя щятта 
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АБШ-дан мцшащидячиляр иштирак едирляр? Сиз тяшкилатыныза беля 
йцксяк мараьы ня иля изащ едирсиниз? 

Е д у а р д  Ш е в а р д н а д з е: ЭУЮАМ  мараглы тяшкилат-
дыр. Мцяййян етдийимиз ниййятлярля мараглыдыр. Инди ЭУЮАМ-а 
Азярбайъан сядрлик едир, артыг йедди сазиш, о ъцмлядян дя 
азад тиъарят зонасы йарадылмасы щаггында сазиш щазырланыбдыр. 
Билирсинизми, бу проблем, демяк олар, йедди илдир мцзакиря 
едилир. Бу, бюйцк наилиййятдир, бу, тяшкилатын даща да мющ-
кямлянмясиня, еляъя дя бир чох ишляря бюйцк тякандыр. Биз 
артыг мядяни ялагялярин мющкямлянмясиндян данышырыг. Бир 
сюзля, о, лазыми тяшкилатдыр.  

 
* * * 

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

ийулун 19-да Йалтада Украйна президенти Леонид Кучма иля 
тякбятяк эюрцш кечирмишдир. 

Дювлятимизин башчысыны сямимиййятля, мещрибанлыгла гаршыла-
йан президент Леонид Кучма президент Щейдяр Ялийеви Йалтада 
саламламагдан вя онунла йенидян эюрцшмяйиндян чох мямнун 
галдыьыны сюйляди.  

Сямими сюзляря вя эюстярилян гонагпярвярлийя эюря тяшяккц-
рцнц билдирян дювлятимизин башчысы саммитин кечирилмяси цчцн 
йарадылан эюзял шяраитдян разылыгла сющбят ачды.  

Президент Леонид Кучма Азярбайъан Республикасынын прези-
денти Щейдяр Ялийевин саммитя сядрлийини мямнуниййятля гейд 
едяряк, бу зирвя эюрцшцнцн цзв дювлятлярин гаршылыглы сурятдя фай-
далы ямякдашлыьына йени мязмун веряъяйиня цмидвар олдуьуну 
билдирди. 

Зирвя эюрцшцнцн юлкяляримиз арасында мювъуд олан достлуг, 
ямякдашлыг мцнасибятлярини даща да мющкямляндиряъяйини нязя-
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ря чатдыран президентляр бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларда 
Азярбайъан иля Украйнанын гаршылыглы ямякдашлыьынын щяр ики 
тяряф цчцн чох файдалы олдуьуну вурьуладылар.  

Хязярин Азярбайъан секторундакы карбощидроэен ещтийатла-
рынын няглиндя юлкяляримизин ямякдашлыьынын бюйцк ящямиййят 
дашыдыьыны вурьулайан дювлят башчылары бу лайищялярин щяйата кечи-
рилмясиндя Азярбайъан вя Украйнанын гаршылыглы фяалиййяти барядя 
мясяляляри нязярдян кечирдиляр.  

Юлкяляримиз гаршысында дуран проблемлярдян, вязифялярдян сющ-
бят ачан президентляр республикамыз цчцн ян аьрылы проблем олан 
Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу 
иля арадан галдырылмасы сащясиндя АТЯТ-ин Минск групу чярчи-
вясиндя эюрцлян ишляр вя низамасалма просеси барядя фикир мцба-
диляси апардылар.  

Яняняви мещрибанлыг вя сямимилик шяраитиндя кечян сющбят за-
маны тяряфляри марагландыран бир сыра диэяр мясяляляр дя мцзакиря 
едилди.  

* * * 
 

Щямин эцн ахшам Украйна президенти Леонид Кучманын 
адындан зирвя эюрцшц иштиракчыларынын шяряфиня рясми гябул тяшкил 
олунду. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев гябулда иштирак 
едирди. 

 
 
 
 

 
 
 
 



_________________________________________________________ 

 

45 

 
 
 
ЭУЮАМ-ын ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН  
ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНЦН  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ  

 
Йалта,  
Ливадийа сарайы 
 
20 ийул 2002-ъи ил 

 
ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин дювлят башчылары – Азяр-

байъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев, Эцръцстан 
президенти Едуард Шеварднадзе, Молдова Республикасынын пре-
зиденти Владимир Воронин, щабеля Юзбякистанын Украйнадакы 
сяфири Шамансур Шахялилов Ливадийа сарайына эялдиляр. 

Украйна президенти Леонид Кучма Азярбайъан президентини 
сямимиййятля саламлады.  

Сонра Ливадийа сарайында ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин 
дювлят башчыларынын зирвя эюрцшц юз ишиня башлады. Украйна 
президенти Леонид Кучма эириш сюзц сюйляди, сонра ЭУЮАМ-а 
сядрлик едян Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевя сюз верди.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Зирвя эюрцшц иштиракчыларынын цнва-
нына дедийи сямими тябрик сюзляриня эюря Украйна президенти 
щюрмятли Леонид Данилович Кучмайа тяшяккцр едирям.  

Инди ися мяня иъазя верин, артыг дейилдийи кими, ЭУЮАМ-ын 
щазыркы сядри кими, цмуми иъласымызы давам етдирим. Зирвя 
эюрцшцмцзцн эцндялийи мялумдур. Бир нечя эцн бундан яввял 
Бакыда ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин хариъи ишляр назирля-
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ринин эюрцшц олмушдур. Эюрцшдя онлар гаршыдакы зирвя топлан-
тысынын эцндялийини мцзакиря вя тясдиг етмишляр. Эцндялик бц-
тцн дювлят башчыларында вя нцмайяндя щейятляринин цзвляриндя 
вардыр. Бурада эцндялийи охумаьа ещтийаъ вармы? Йохдур. 

Онда эцндялик гябул едилмиш щесаб олунур. Буна эюря дя 
иъазя верин, мясялялярин мцзакирясиня кечяк. Йягин ки, щамы-
мыз бирэя рясми йекун мялуматларын гябул едилмяси иля бирлик-
дя эцндяликдя 8 мясяля олмасы иля разыйыг. Эюрцнцр, бу мяся-
лялярин щяр бирини айры-айрылыгда мцзакиря етмяйя ещтийаъ йох-
дур. Буна эюря дя йягин ки, дювлят башчыларынын чыхышларында бу 
эцн мцзакиряйя чыхардыьымыз эцндяликля баьлы ясас мцддяалар 
яксини тапаъагдыр. Буна етираз еляйян йохдур ки? Йохдур. 

Онда иъазя верин, биздя гябул едилмиш гайдайа ясасян, 
дювлят башчыларынын рус ялифбасы сырасы иля чыхыш етдийини нязяря 
алараг, инди артыг зирвя эюрцшцнцн иштиракчысы кими чыхыш едим. 
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ЭУЮАМ-ын ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ 
БАШЧЫЛАРЫНЫН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНЦН АЧЫЛЫШ 
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
Йалта,  
Ливадийа сарайы 
 
 20 ийул 2002-ъи ил 
 
Щюрмятли дювлят башчылары, достлар! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Иъазя верин, гонагпярвярлийя эюря, Крымын бу эюзял эушя-

синдя ишимиз цчцн яла шяраит йарадылдыьына эюря зирвя эюрцшцнцн 
тяшкилатчыларына, илк нювбядя, достумуза – Украйна президен-
ти Леонид Данилович Кучмайа сямими миннятдарлыьымы бил-
дирим.  

Гейд етмяк мяня хошдур ки, Йалта саммити ЭУЮАМ-ын 
дювлят башчыларынын артыг бешинъи эюрцшц, ейни заманда, тяш-
килатымызын цзвц олан дювлятин яразисиндя, диэяр бейнялхалг 
щадисяляр чярчивясиндян кянарда кечирилян икинъи саммитидир. 
Йери эялмишкян, щяр ики саммит Украйнанын яразисиндя, эюзял 
Йалтада тяшкил олунмушдур.  

Биз бцтцн беш юлкянин бярабяр щцгуглара вя имканлара 
малик олдуьу надир реэионал гаршылыглы фяалиййят структуру йа-
ратмышыг. Щесаб едирям ки, мянафеляримизин цмумилийиня вя 
бир-биримизя эяряк олдуьумуза щеч кимин шцбщяси йохдур.  

Ютян илляр ярзиндя Бирлийимиз юзцнцн щяйат габилиййятини тяс-
диглямиш вя ямякдашлыг цчцн бюйцк потенсиал олдуьуну эюс-
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тярмишдир. Халгларымыз арасындакы тарихи, яняняви сых ялагяляря 
сюйкянян гаршылыглы фяалиййятин инкишафы цчцн мющкям бцнювря 
гойулмушдур. Бизим бирэя фяалиййятимизин мягсядляри вя башлы-
ъа истигамятляри мцяййян едилмишдир. Буэцнкц эюрцшцмцздя ди-
эяр сянядлярля йанашы, тяшкилатдахили ялагяляримизин вя тяряфдаш-
ларымызла мцнасибятляримизин мющкямлянмясиня тякан вермяли 
олан ики сяняд – «ЭУЮАМ Дювлятляринин Хариъи Ишляр Назир-
ляри Шурасы щаггында Ясаснамя» вя «ЭУЮАМ-ын Кийевдяки 
Информасийа офиси щаггында Мцвяггяти Ясаснамя» дя имза-
ланаъагдыр. Яминям ки, йарадылан бу органлар гаршылыглы су-
рятдя файдалы ямякдашлыьымызын мющкямлянмясиндя вя инки-
шафында мцщцм рол ойнайаъагдыр. Йалтадакы эюрцшцмцз мя-
сул тарихи мягамда, дярин дяйишикликляр, ъидди тящдидляр вя бю-
йцк цмидляр дюврцндя, тящлцкясизлийин йени архитектурасынын 
инкишафы шяраитиндя кечир. Дцнйада эедян просесляр, илк нюв-
бядя глобаллашма юлкяляримиз гаршысында йени имканлар ачыр, 
ейни заманда, йени вязифяляр вя тялябляр дя гойур.  

Мцстягиллийин тяшяккцл тапмасы уьрунда он иллик кешмякешли 
мцбаризядян кечян дювлятляримиз дцнйа системиня интеграсийа 
едилмиш ъямиййятляр – ганунун алилийи, сийаси плцрализм вя базар 
игтисадиййаты принсипляриня ясасланан демократик ъямиййятляр 
гурулмасы йолу иля дюнмядян ирялиляйирляр. 

Бу бахымдан биз ЭУЮАМ чярчивясиндя ямякдашлыьы дюв-
лятляримизин суверенлийи вя мцстягиллийинин мющкямлянмясиня, 
онларын сабит инкишафынын тямин олунмасына вя халгларымызын 
рифащынын йцксялмясиня, дцнйа системиня интеграсийайа кюмяк 
етмяли олан мцщцм амил кими гиймятляндиририк.  

Гаршыйа гойулмуш мягсядляря чатмаьа доьру йолда биз 
дювлятляримизин тящлцкясизлийи бахымындан чохсайлы тящдидлярля 
вя щядя-горхуларла цзляширик. Мян тяъавцзкар сепаратизм, 
терроризм, дини вя милли екстремизм, дювлятлярин дахили ишляриня 
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гарышмаг, силащлы тяъавцз, яразилярин ишьалы, ганунсуз силащ 
алвери, наркобизнес кими щаллары вя щярякятляри нязярдя тутурам. 
Бцтцн бу тящлцкяляр тяшкилатымызын цзвц олан беш дювлятдян цч-
цнцн яразисиндя тюрядилмиш силащлы мцнагишялярдя даща ачыг-
айдын тязащцр етмишдир. 

Она эюря дя биз щямин мцнагишялярин динъликля низама са-
лынмасы йолунда реал уьурларын олмамасы иля ялагядар юз дярин 
наращатлыьымызы ифадя етмяйя билмярик. Тяъавцзкарларын вя 
сепаратчыларын щярякятляри иля барышмаг мейлинин мцшащидя 
едилмяси, бязян ися мцнагишя зонасындакы вязиййяти мющкям-
лятмяк вя гануниляшдирмяк ъящдляриня ачыг-ашкар эюз йумул-
масы, бязи васитячилярин «баш вермиш факт» ясасында «асан» 
низамасалмайа чалышмасы, етник тямизлямяляри вя ишьалы таны-
маьа ъящд эюстярилмяси йалныз эярэинлийин артмасына эятириб 
чыхарыр вя мцнагишялярин, щягигятян ядалятли щялли перспективини 
узаглашдырыр.  

Демялийям ки, ня гядяр чох вахт кечирся, бу мцнагишялярин 
низама салынмасы иля мяшьул олмалы олан бейнялхалг тяшкилат-
лар, апарыъы юлкялярин мцнагишялярин щялли цчцн бирляшян айры-ай-
ры груплары, тяяссцф ки, эетдикъя даща чох мящз беля мювге – 
мягбул сайылмайан мювге вя мцнагишялярин щяллини бейнял-
халг щцгуг, щяр бир юлкянин суверенлийи, ярази бцтювлцйц вя 
дювлят сярщядляринин тохунулмазлыьы ясасында тямин едя билмя-
йян мювге тутурлар. 

Мян бунун цзяриндя она эюря айрыъа дайандым ки, биз, бир 
йандан, бейнялхалг щцгуг принсипляриня ямял олунмасынын 
зярурилийи, йяни щяр бир дювлятин суверенлийинин, щяр бир юлкянин 
ярази бцтювлцйцнцн, дювлят сярщядляринин тохунулмазлыьы вя 
позулмазлыьынын тямин едилмяси барядя щям бцтцн бейнялхалг 
тяшкилатлар тяряфиндян, щям дя бюйцк дювлятляр тяряфиндян 
бяйанатлар ешидирик. Бяли, беля бяйанатлар тез-тез едилир, амма 
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бунунла беля, мцнагишянин щяллиня даир артыг ямяли иш эюрц-
ляндя, тяяссцф ки, сон вахтлар онларын чоху бизи инандырмаьа 
чалышыр ки, билирсинизми, баш вермиш фактла разылашмаг лазымдыр, 
щансыса бир йол тапмаг эярякдир. Мяэяр бейнялхалг щцгуг 
принсипляриня ямял етмякдян башга, айры бир йол ола билярми?! 
Яэяр бейнялхалг щцгуг принсипляри бизим инандыьымыз вя бю-
йцк цмидляр бяслядийимиз, юз принсипляринин дяйишмяз олдуьу-
ну бяйан едян, практикада ися бизя щансыса башга бир йол ах-
тармаьы мяслящят эюрян Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, АТЯТ 
вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян тясдиглянмишся, он-
да икили стандарт ямяля эялир. Зяннимъя, мцшащидя етмяйя баш-
ладыьымыз ян тящлцкяли мейл мящз бундан ибарятдир. Яэяр бу 
мейл дайандырылмаса, онда, цмумиййятля, бейнялхалг щцгу-
гун мювъудлуьуна сон гойулар вя о, айры-айры эцълц вя йа 
щяр щансы сябябляр цзцндян мцяййян цстцнлцйя йийялянмиш юл-
кялярин ихтийарында олаъагдыр. Анъаг биз бунунла разылаша бил-
мярик. Мян бу чох мцщцм мясяля цзяриндя дайанмаг цчцн 
сизин бир гядяр вахтынызы алмаьы лазым билдим. Индики мярщя-
лядя бу мясяля – Ъянуби Гафгаздакы мцнагишялярин сцлщ йолу 
иля низама салынмасы тяърцбясиндян чыхыш едяряк, бу барядя да-
нышмаьа ясасым вар – бу мейл, тяяссцфляр олсун ки, эетдикъя 
даща эениш йайылыр. Биз ону дайандырмалыйыг. 

Бейнялхалг щцгугун БМТ Низамнамясиндя, Щелсинки Йе-
кун Актында, БМТ-нин вя АТЯТ-ин башга сяняд вя гярар-
ларында тясбит едилмиш щамылыгла танынмыш норма вя принсипляри 
мцнагишялярин тез бир заманда сцлщ йолу иля щяллинин ясаслан-
малы олдуьу тямялдир. Мцстягил дювлятлярин суверенлийинин, 
ярази бцтювлцйцнцн вя бейнялхалг алямдя танынмыш сярщядляри-
нин позулмасынын бундан сонра да давам етмяси даща бюйцк 
фялакятя эятириб чыхараъагдыр. Биз динъликля низамасалмада 
бейнялхалг бирлийин йардымына цмид бяслямякля йанашы, бу 
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тящдидляря гаршы дурмаг вя мцнагишялярин щяллиня шяраит йарат-
маг цчцн ЭУЮАМ чярчивясиндя сяйляримизи бирляшдирмялийик.  

Юлкяляримиз бу тящдидлярин ъиддилийиня вя онларын цстцндян 
сцкутла кечилмясинин йолверилмязлийиня, онларын даща асанлыгла 
арадан галдырылмасы йолларынын ахтарышына Дцнйа Бирлийинин диг-
гятини лап яввялдян ъялб етмишдир. 2001-ъи илин 11 сентйабр щади-
сяляри бцтцн дцнйаны сарсытды. Щямин эцн АБШ-да тюрядилмиш 
террор ямялляри планетимиздя сцлщ вя тящлцкясизлик цчцн ян ъидди 
горху олан бейнялхалг терроризм вя екстремизм гаршысында цм-
уми эцъсцзлцйцмцзц бизим щамымыза яйани сурятдя нцмайиш 
етдирди. 

Бизим дювлятляримиз терроризмя гаршы бейнялхалг коалисийа-
йа еля илк эцндян гошулду. Азярбайъан антитеррор коалисийа-
сында иштиракыны дярщал бяйан етди вя бу мювгеляря садиг галыр. 
Бизим бирлик дя бу мцбаризяйя юз санбаллы тющфясини веряряк, 
беля вяшщи террор щярякятлярини писляйян мцвафиг бяйанатларла 
чыхыш етмишдир. Амма биз бунунла кифайятлянмямялийик.  

Бу бахымдан, бу эцн гябул едяъяйимиз сянядлярин – «Реэи-
онда сабитлийин вя тящлцкясизлийин тямин едилмяси сащясиндя 
бирэя сяйляр щаггында бяйаннамя»нин, щабеля терроризмля, 
мцтяшяккил ъинайяткарлыгла вя диэяр тящлцкяли ъинайятлярля мц-
баризя сащясиндя ямякдашлыьа даир сазишин ящямиййятини вур-
ьуламаг истяйирям.  

Бизим ямякдашлыьымыз юз тязащцрцнц бир сыра сащялярдя тапан 
цмуми мянафеляря ясасланыр. Онларын арасында ЭУЮАМ чярчи-
вясиндя игтисади ямякдашлыг хцсуси йер тутур. Юлкяляримиз гаршы-
лыглы тиъарят-игтисади мцнасибятлярин инкишафындан чох бюйцк фай-
да эютцряъякляр. Яминям ки, бу эцн имзаланаъаг «ЭУЮАМ-ын 
цзвц олан дювлятляр арасында азад тиъарят зонасы йарадылмасы 
щаггында сазиш» йахшы зямин олаъагдыр. 
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Тиъарят-игтисади сащядя вя диэяр ялагядар сащялярдя милли га-
нунвериъиликлярин тякмилляшдирилмясиндян, ганунларын тятбиги прак-
тикасынын йахшылашдырылмасындан вя гябул едилян гярарларын иъра-
сындан чох шей асылы олаъагдыр. Сащя ишчи групларынын фяалиййятини 
гайдайа салмаг, щабеля юлкяляримизин сащибкарлары вя бизнес 
даиряляри арасында бирбаша ялагялярин инкишафыны дястяклямяк ла-
зымдыр. Бу эцн имзаламаьа тягдим олунаъаг «ЭУЮАМ-ын цз-
вц олан юлкялярин Ишэцзар Шурасынын йарадылмасы щаггында сазиш» 
дя мящз бу мясялялярин щяллиня щяср едилмишдир. 

Бизим ялагяляримизин инкишафында вя мющкямлянмясиндя 
няглиййат сащясиндя ямякдашлыг олдугъа бюйцк рол ойнайыр. Бу 
ямякдашлыг дювлятляримизин ялверишли ъоьрафи мювгейиня ясасла-
ныр. ТРАСЕКА-нын да, стратежи ъящятдян диэяр мцщцм мар-
шрутларын да кечдийи ЭУЮАМ мяканында няглиййат дящлизляри-
нин сямяряли вя тящлцкясиз фяалиййятинин тямин олунмасы цчцн 
биз щяля чох ишляр эюрмялийик. Сющбят тякъя няглиййат инфраструк-
турунун инкишафындан вя транзит цчцн ялверишли шяраит йарадылма-
сындан дейил, щям дя бу дящлизляр васитясиля щяр ъцр гейри-легал 
трансферлярин гаршысынын алынмасындан эедир. 

Щюрмятли щямкарлар! 
Бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя сийаси вя практики ямяк-

дашлыьын гайдайа салынмасы вя йухарыда ады чякилян сащялярдя 
трансреэионал лайищялярин щяйата кечирилмяси ЭУЮАМ-ын бей-
нялхалг мювгелярини мющкямлятмяйин чох мцщцм елемент-
ляридир. БМТ-дя, АТЯТ-дя, Авропа Шурасында гаршылыглы фяалий-
йят сащясиндя мцсбят тяърцбямиз вар, диэяр реэионал структур-
ларла, щабеля юлкялярля диалог гайдайа салыныр, НАТО вя Авро-
па Бирлийинин ЭУЮАМ-а мараьы артыр. Бу наилиййятляри даща да 
инкишаф етдирмяк лазымдыр. 

Мян бурада мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатлары вя дювлятляри 
тямсил едян гонаглары эюрмяйимя шадам. Щесаб едирям ки, бу, 
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Бирлийимизин потенсиалынын вя артыг газанмыш олдуьу нцфузун 
бейнялхалг алямдя даща чох етирафынын парлаг сцбутудур вя 
«ЭУЮАМ-ын фяалиййятиндя мцшащидячилярин статусу щаггында 
гярар»ын гябул едилмясинин мягсядяуйьунлуьуну тясдигляйир. 
Щямин гярар ЭУЮАМ-ын ъоьрафи-сийаси мигйасынын эенишлян-
мясиня, онун имканларынын вя бейнялхалг ялагяляринин динами-
касынын эцълянмясиня, дювлятлярарасы вя реэионларарасы ямяк-
дашлыьын йени чярчивяляринин йаранмасына вя инкишафына кюмяк 
едяъякдир. 

Мядяниййят, дин, елм, тящсил сащяляриндя мцбадиляляринин ин-
кишафына хидмят едяъяк Авропа–Гафгаз–Асийа мядяни дящлизи-
нин йарадылмасы барядя ЭУЮАМ-ын иряли сцрдцйц тяшяббцс 
щуманитар ямякдашлыьын эениш перспективляри чярчивясиндя чох 
цмидвериъи лайищядир. Эцман едирям ки, мядяниййят сащясиндя 
ямякдашлыг щаггында бу эцн имзаланан протокол бу тяшяб-
бцсцн щяйата кечирилмясиня лазыми тякан веряъякдир. 

Язиз достлар! 
Сонда да гейд етмяк истярдим ки, ЭУЮАМ-ын индики зирвя 

эюрцшцнцн йекунлары Бирлийимизин зяифлийи барядя сяслянян 
бцтцн бядбин фикирляря ян йахшы ъавабдыр. Бу эцн гябул едилян 
сянядляр ЭУЮАМ-ын бир тяшкилат кими, инкишафы йолунда даща 
бир ъидди аддымдыр. ЭУЮАМ-ын индики вя яввялки зирвя эюрцш-
ляринин йекун сянядляриндя тясбит олунмуш мягсяд вя вязифя-
лярин щяйата кечирилмяси няинки сийаси, тиъарят-игтисади, щумани-
тар вя башга сащялярдя ямякдашлыьын инкишафына сябяб олаъаг, 
щям дя бейнялхалг бирликдя дювлятляримизин мювгелярини мющ-
кямлядяъяк вя дцнйа интеграсийа просесиня лайигли бирэя тющфя 
вермяйя имкан йарадаъагдыр. 

Язиз достлар, диггятинизя эюря тяшяккцр едирям! 
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* * * 
 

 Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзе, Молдова прези-
денти Владимир Воронин, Украйна президенти Леонид Кучма да 
иъласда нитг сюйлядиляр.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев иъласа йекун вурду.   
Даща сонра ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин дювлят башчылары 

«Реэионда сабитлийин вя тящлцкясизлийин тямин едилмясиня даир 
цмуми сяйляр щаггында бяйаннамя»ни, «ЭУЮАМ-ын фяалий-
йятиндя мцшащидячилярин статусу щаггында ЭУЮАМ-ын цзвц олан 
юлкялярин дювлят башчыларынын гярары»ны, «ЭУЮАМ дювлятляринин 
Хариъи Ишляр Назирляри Шурасы щаггында Ясаснамя»ни «ЭУЮАМ-
ын зирвя эюрцшцнцн йекунлары»на даир бирэя рясми мялуматы имза-
ладылар. Цзв юлкялярин хариъи ишляр, мядяниййят назирляри, тиъарят-
сянайе палаталарынын башчылары да мцвафиг сянядляр имзаладылар.              

   
* * * 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев сянядлярин имзаланма-
сы мярасими баша чатдыгдан сонра чыхыш едяряк деди: 

Щюрмятли дювлят башчылары! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Достлар! 
Бцтцн актуал мясяляляр цзря беля эениш сянядляр пакетин им-

заланмасы вя гябул олунмасы мцнасибятиля сизи тябрик едирям. 
Яминям ки, бу сянядлярин имзаланмасы иля биз ЭУЮАМ-ын 
инкишафында йени мярщяля ачырыг. Бу мярщяля Бирлийимизин ре-
эионал тяшкилат кими тяшяккцл тапмасы йолунда даща бир аддым 
олаъагдыр. Щямин сянядляр ямякдашлыьымызы интенсивляшдирмяк 
вя эенишляндирмяк цчцн мцщцм васитяйя чевриляъякдир.  

Ютян илин сентйабрындакы мялум щадисялярдян сонра сцрятля 
тяшяккцл тапан кейфиййятъя йени шяраит тящлцкясизлик вя терро-
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ризм тящдиди иля мцбаризя сащясиндя юлкяляримиздян эетдикъя 
даща мцштяряк сяйляр эюстярилмясини тяляб едир. Инанырам ки, 
тяшкилатымызын фяалиййятиндя нювбяти мярщяляляр гаршылыглы сурят-
дя файдалы лайищялярин щяйата кечирилмяси иля яламятдар олаъаг-
дыр. Бу лайищяляр юлкяляримизин дювлятчилийинин даща да инкишаф 
етмясиня вя мющкямлянмясиня тякан веряъяк, дювлятляримизин 
бейнялхалг структурлара интеграсийасы просесиня кюмяк эюс-
тяряъяк. 

Бизим индики эюрцшцмцздя фяал вя сямяряли шякилдя иштирак ет-
дикляриня эюря бцтцн дювлят башчыларына тяшяккцр етмяк, щабеля 
яла иш шяраитиня вя бу зирвя эюрцшцнцн эюзял тяшкилиня эюря Ук-
райна президентиня, достумуз Леонид Данилович Кучмайа 
щамымызын сямими вя дярин миннятдарлыьыны бир даща билдирмяк 
истяйирям. 

Щюрмятли щямкарлар! 
Бизим бу эюрцшцмцзцн сонунда – мян артыг бу барядя де-

дим – Азярбайъанын ЭУЮАМ-да сядрлик мцддятинин баша чат-
дыьыны гяти шякилдя елан етмялийям. Бу эцн мян бу фяхри вязифяни 
Эцръцстан президенти Едуард Амвросийевич Шеварднадзейя 
ютцрцрям. ЭУЮАМ-ын сядри олараг Азярбайъан Бирлийимизин 
мцяййянляшдирдийимиз истигамятлярдя инкишафы цчцн вар гцввя 
иля чалышмышдыр. Яминям ки, Эцръцстан ЭУЮАМ-ын 2003-ъц ил-
дя кечириляъяк нювбяти зирвя эюрцшцнядяк олан дювр ярзиндя бу 
мцщцм просеси лайигинъя давам етдиряъякдир. 

Сизин щамыныза, ЭУЮАМ-ын Йалта зирвя эюрцшцнцн бцтцн 
иштиракчыларына бир даща тяшяккцрцмц билдирирям. Беляликля, мян 
зирвя эюрцшцнц баьлы елан едирям. 
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ЙАЛТА ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНЦН ЙЕКУН 
СЯНЯДЛЯРИНИН ИМЗАЛАНМАСЫ  
МЯРАСИМИНДЯН СОНРА  
ЭУЮАМ-ын ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН  
ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН МЯТБУАТ  
КОНФРАНСЫ 
 
Йалта, 
Ливадийа сарайы 
 
20 ийул 2002-ъи ил  
 

С у а л: Леонид Данилович, Сиз хцсусян МДБ яразисиндя 
ЭУЮАМ-ын ролуну неъя гиймятляндирирсиниз? Икинъи суал ися 
бцтцн президентлярядир. Сизин буэцнкц чыхышларыныз эюстярди ки, 
мянафелярин драматурэийасы йетяринъя мцряккябдир. Сиз ямин-
синизми ки, йарадылмасы щаггында бу эцн сазиш имзаладыьыныз 
азад тиъарят зонасы реаллыьа чевриляъякдир? 

Л е о н и д  К у ч м а: Шяхсян мян, садяъя, яминям ки, юлкя-
ляримизин инкишафынын азад тиъарят зонасы васитясиля инкишафдан 
савайы, айры бир инкишаф йолу мювъуд дейилдир. Ямтяянин вя 
капиталын сярбяст щярякятиня имкан вермяк лазымдыр, она эюря 
ки, бцтцн дцнйа бу принсипля инкишаф едир. Йох, яэяр биз юз 
гынымыза гапылсаг, неъя дейярляр, юз мянзилляримизя чякилсяк, 
бунун нятиъяси мялумдур. Мян дцнян дедим ки, МДБ-нин 
бцтцн мювъудлуьу ярзиндя Украйна щямишя азад тиъарят зо-
насына тяряфдар олмушдур. Амма эюрдцйцнцз кими, биз бир 
нятиъя ялдя етмямишик. Биз щесаб едирик ки, щяр щалда, биз бир-
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биримизи анламаг цчцн, икинъиси ися, бцтцн механизмлярин ишля-
ниб щазырланмасы цчцн чох ъидди аддымлар атырыг. Бу зонанын 
ишляйяъяйиня ися, Украйна президенти кими, мяним щеч бир 
шякк-шцбщям йохдур. О, Украйнайа лазымдыр вя яминям ки, 
бирлийя дахил олан юлкяляря дя эярякдир. 

С у а л: Мян суалымы Украйна вя Молдова президентляриня 
цнванламаг истярдим. Мялумдур ки, ЭУЮАМ-ын контекстиндя 
Аврасийа нефт нягли дящлизинин щялли проблеми дяфялярля хатырланыр. 
Ады щалландырылан бу борунун Молдова яразисиндян кечмяси ня 
дяряъядя эцман едилир? 

Л е о н и д  К у ч м а:  Мяним ъавабым чох садядир. Зян-
нимъя, борунун яразидян кечмяси чох да ваъиб дейилдир. 
Ваъиб олан Молдованын бу лайищядя иштиракыдыр. Биз Молдова-
ны бу просесин, Одесса–Броды, орадан да Гданска эедяъяк 
няглиййат дящлизи цзря щазырда йаратдыьымыз консорсиумун 
тамщцгуглу иштиракчысы олмаьа дявят едирик. 

В л а д и м и р  В о р о н и н: Еля етмяк лазымдыр ки, бору кя-
мяри, щяр щалда, Молдова яразисиндян кечсин. Леонид Данило-
вич, беля оларса, биз онун малиййяляшдирилмясиня гошулар вя 
эяляъякдя транзитдян эялир ялдя едя билярик. Якс тягдирдя, биз, 
садяъя олараг, транзитсиз гала билярик. Леонид Данилович, она 
эюря дя биз бу мяшщур бору кямяри иля ня ися нягл едя биляъяк 
юлкялярля бирэя ишляйяъяйик ки, щямин бору кямяри Молдовадан 
да, Украйнадан да кечсин вя биз ондан юлкяляримизин рифащы 
наминя истифадя едя биляк. 

С у а л: Мяним суалым Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийе-
вичядир. ЭУЮАМ-ын цзвц олан цч дювлят щяля дя миллятлярарасы, 
силащлы мцнагишяляр эирдабындадыр вя бу мцнагишяляр щяля дя юз 
щяллини эюзляйир. Буэцнкц зирвя топлантысында бу барядя сющбят 
эетдими вя бу эцн имзаланмыш сянядляр мцнагишялярин щяллиня 
неъя кюмяк едя биляр? Икинъи суалым ися Украйна президентиня-
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дир. Индики зирвя эюрцшцндя чохлу яъняби мцшащидячи иштирак 
едир. Бу, бейнялхалг бирлийин гурума мараьынын артдыьыны сцбут 
едир. Неъя билирсиниз, Гярбин апарыъы юлкяляри, о ъцмлядян АБШ 
Сизин бу эцн бяйан етдийиниз иддиалы лайищялярин щяйата кечирил-
мясиня ня дяряъядя кюмяк едя билярдиляр? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Азярбайъанлы мцхбир Азярбайъан пре-
зидентиня суал верир… Бурада бу гядяр президент вар, онлара 
суал вермяк лазымдыр, мяня евдя дя суал веря билярсиниз… Сизин 
суалыныза мян юз чыхышымда мцяййян дяряъядя ъаваб вердим. 
Йяни мян мящз мцнагишяляр, онларын узун мцддят давам 
етмяси, дцнйанын мцхтялиф реэионларында, ялялхцсус да бизим 
реэионда – Ъянуби Гафгазда сабитлийин позулмасы барядя да-
нышдым. Лакин бу мцнагишялярин гаршысыны алмаг, онлары сцлщ 
йолу иля щялл етмяк цчцн тясирли тядбирляр эюрцлмцр. Бцтцн бей-
нялхалг тяшкилатлар бизи мясяляни сцлщ йолу иля низама салмаьа 
чаьырыр. Биз юзцмцз дя буну истяйирик, йяни биз щярби ямялиййат-
ларын йенидян башланмасыны истямирик. Биз сцлщ истяйирик, Азяр-
байъанын яразисинин 20 фаизини ишьал етмиш, ишьал етдикляри ярази-
лярдян 1 милйондан чох азярбайъанлыны йурд-йуваларындан 
говмуш Ермянистанла мцщарибяни дя биз башламамышыг. Бу 
гачгынлар 10 илдир ки, чадыр шящярчикляриндя аьыр шяраитдя йаша-
йырлар. 

Бу мцщарибянин вя бу фаъиялярин эцнащкары биз дейилик. Бу-
нунла беля, биз щямин мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк истя-
йирик. Лакин проблеми сцлщ йолу иля щялл етмяк цчцн бейнялхалг 
тяшкилатларын – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын, АТЯТ-ин вя ди-
эяр тяшкилатларын фяал кюмяйи лазымдыр. Юзц дя, мясялян, АТЯТ 
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини щялл етмяк цчцн щяля 10 
ил бундан яввял – 1992-ъи илдя хцсуси Минск групу йаратмышдыр. 
Щазырда цч бюйцк дювлят – Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары 
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вя Франса бу група рящбярлик едир. Лакин бизим онларла узун 
илляр давам едян ямякдашлыьымыз щеч бир нятиъя вермир. 

Онларын бизя мяслящяти бундан ибарят олур ки, гой Ермянис-
тан вя Азярбайъанын рящбярляри юз араларында разылыьа эялсинляр, 
бу щалда, Минск групу вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар бизя 
кюмяк эюстяряъякляр. Йяни сющбят мцнагишяйя сон гойулмасы 
барядя разылыг ялдя едилдикдян сонракы кюмякдян эедир. Ялбят-
тя, беля кюмяйя ещтийаъымыз олаъагдыр. Амма яввялъя мцнаги-
шяни арадан галдырмаг лазымдыр. Мящз бу мясялядя биз индийя-
дяк бейнялхалг тяшкилатларын, о ъцмлядян АТЯТ-ин Минск 
групунун фяалиййятини щисс етмирик. Она эюря дя бу эцн, ачыьыны 
дейим, шцбщя етмяйя башлайырам, эюрясян, доьруданмы бцтцн 
кичик вя бюйцк дювлятляр, бцтцн бейнялхалг тяшкилатлар бейнял-
халг щцгугун сарсылмазлыьы, щяр бир дювлятин бейнялхалг алямдя 
танынмыш чярчивясиндя суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн вя 
сярщядляринин тохунулмазлыьы мювгейиндя мющкям дайаныр? 
Бах, вязиййят белядир. Мян бир даща бу барядя цряк аьрысы иля да-
нышырам. Йеня дя ялавя едирям ки, буна бахмайараг, биз мц-
нагишянин динъликля щялли йолларыны ахтармагда давам едирик. 

Л е о н и д  К у ч м а:  Биз бу эцн зирвя эюрцшцндя иштирак ет-
дикляриня эюря бейнялхалг тяшкилатлардан олан бцтцн гонагла-
рымыза, мцшащидячиляря тяшяккцрцмцзц билдиририк.  

Бу эцн зирвя эюрцшцнцн ишиня бир чох юлкялярин диггятинин 
ъялб олунмасы бизи щягигятян севиндирир. Бу эцн бизим цмуми 
фикримиз вар, мян Хязяр дянизиндян Гара дянизя гядяр йолун – 
щям няглиййат, енерэетика вя диэяр сащялярдя, щям дя ямтяя вя 
капиталын щярякяти бахымындан Авропайа ян ваъиб стратежи 
маршрутлардан бири олмасыны нязярдя тутурам. Лакин бюйцк 
юлкялярин, о ъцмлядян Америка Бирляшмиш Штатларынын бурада 
иштиракы бизим – бирлик иштиракчыларынын юз ниййятляримизин ня 
дяряъядя ъидди олдуьуну эюстяряъяйимиздян асылы олаъагдыр. 



_________________________________________________________ 

 

60 

Буэцнкц зирвя эюрцшц ися беля бир яминлик йарадыр ки, биз щяги-
гятян, бундан яввялки эюрцшляримиздя щеч йахын дцшя билмяди-
йимиз сянядляр имзаладыг. 

Цмид едирик ки, бу эцн мцшащидячиляр бизим ишимизи нязяр-
дян гачырмадылар.  

С у а л: Ъянаб Шеварднадзе, ъянаб Кучма, ЭУЮАМ-ы там-
мигйаслы реэионал тяшкилата чевирмяк нязярдя тутулурму? Юзбя-
кистанын ролу нядян ибарят олаъаг вя бундан сонра ЭУЮАМ 
реэионал тящлцкясизлик мясяляляри вя проблемляри иля мяшьул ола-
ъагмы? 

Е д у а р д  Ш е в а р д н а д з е: Мян Юзбякистандан башла-
маг истяйирям. Бяйанатда дейилдийи кими, бу юлкянин тяшкилаты-
мыздан чыхмасы мясяляси щялл олунмайыбдыр вя бу эцн Юзбя-
кистанын нцмайяндяси президентин шяхси нцмайяндяси кими 
иштирак етди. Щадисялярин бундан сонра неъя инкишаф едяъяйини, 
мян дейярдим ки, бу ъцр чашгынлыьын щягиги сябяблярини заман 
эюстяряъякдир. 

Реэионал тяшкилата чеврилиб-чеврилмяйяъяйимизя эялдикдя ися, 
зяннимъя, бу мясялядя шцбщя олмамалыдыр. Мян чыхышымда 
дедим ки, бир мцддятдян сонра башга юлкялярин дя тяшкилаты-
мыза гошула биляъяйиня, онда мигйасымызын да, фяалиййятимизин 
дя, мцвафиг олараг, мянафеляримизин дя эенишляняъяйиня шцбщя 
етмирям. Бир сюзля, аддымбааддым, тядриъян, мярщяля-мярщяля 
чалышаъаьыг ки, иътимаи тяшкилатлар вя башлыъа олараг, бейнялхалг 
тяшкилатлар бизи ъидди бир гцввя, яэяр билмяк истяйирсинизся, ре-
эионал тяшкилат кими танысынлар. 

Бу эцн ясас мясяляляр барядя принсипиал разылыглар ялдя едил-
ди. Бунлар тящлцкясизлик проблемляри, игтисади ямякдашлыг 
проблемляридир. Щесаб едирям, бу, садяъя олараг, тарихи щади-
сядир ки, биз, дюрд дювлят азад тиъарят зонасы щаггында разылыьа 
эяля билдик. Биз диэяр тяшкилатларла, бирликлярля буна чохдан 
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чалышырдыг. Эцръцстан президенти кими, мян юз боръуму – чцн-
ки гаршыдакы бир илдя биз сядрлик едяъяйик – бунда эюрцрям ки, 
мящз бу сазиш вар эцъц иля ишлясин. 

Конкрет олараг, адамлар, дювлятляримиз йягин етмялидирляр 
ки, биз бу сащядя щягигятян ирялилямишик, бу, бцтцн дювлятляр, 
бцтцн халглар, бцтцн вятяндашлар цчцн файдалыдыр. 

Л е о н и д  К у ч м а:  Мян Едуард Шеварднадзенин дедик-
ляринин щамысына там шярикям. Йалныз ону ялавя етмяк истяйирям 
ки, 11 сентйабрдакы мялум щадисялярдян сонра биз терроризмля, 
чиркли пулларын гануниляшдирилмяси вя диэяр ъинайятлярля мцбаризя 
проблемляри иля мяшьул олмайа билмярик. Она эюря дя бу эцн 
мцвафиг сянядляр гябул едилди. 

 
* * * 

 
Мятбуат конфрансындан сонра дювлят башчылары Ливадийа сара-

йынын гаршысында бирэя хатиря шякли чякдирдиляр. 
Эцнортадан сонра Украйна президенти Леонид Кучманын адын-

дан ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын шяряфиня 
рясми гябул тяшкил олунду. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 
гябулда нитг сюйляди.             
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АБШ ДЮВЛЯТ ДЕПАРТАМЕНТИНИН АВРОПА ВЯ 
АСИЙА ЮЛКЯЛЯРИ ЦЗРЯ ЯЛАГЯЛЯНДИРИЪИСИ 
УИЛЙАМ ТЕЙЛОР ИЛЯ ЭЮРЦШ  

 
Йалта  
 

20 ийул 2002-ъи ил 
 

ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя эю-
рцшцндя иштирак едян Азярбайъан Республикасынын президенти Щей-
дяр Ялийев ийунун 20-дя Йалтада АБШ Дювлят Департаментинин Ав-
ропа вя Асийа юлкяляри цзря ялагяляндириъиси Уилйам Тейлору гябул 
етмишдир. 

Республикамызын рящбяри иля эюрцшцндян чох мямнун галдыьыны 
билдирян ъянаб Уилйам Тейлор президент Щейдяр Ялийевин ЭУЮАМ-
ын Йалта зирвя эюрцшцндяки вя дювлят башчыларынын шяряфиня верилян 
зийафятдяки нитглярини бюйцк марагла динлядийини вурьулайараг деди: 
Ъянаб Президент, Сиз щаглы олараг дединиз ки, яэяр он ил бундан яв-
вял бу юлкяляр дювлят мцстягиллийини ялдя етмясяйдиляр, буэцнкц зирвя 
топлантысы вя сянядлярин имзаланмасы да мцмкцн олмазды.  

Уилйам Тейлор Америка Бирляшмиш Штатлары дювлят катибинин 
мцавини Ричард Армитаъын ЭУЮАМ-ын Йалта зирвя эюрцшцня эюн-
дярдийи тябрик мяктубуну президент Щейдяр Ялийевя тягдим етди. 

Эюрцшдя Азярбайъан–АБШ ямякдашлыьынын перспективляри, юлкя-
миз цчцн ян аьрылы проблем олан Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы, бир сыра 
диэяр мясяляляр барядя фикир мцбадиляси апарылды. 
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Русийа Федерасийасынын Украйнадакы сяфири 
Виктор Черномырдин иля эюрцш 

 
ЭУЮАМ-ын цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя эюрцшцн-

дя иштирак едян Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Яли-
йев ийунун 20-дя Йалтада Русийа Федерасийасынын Украйнадакы 
сяфири Виктор Черномырдин иля эюрцшмцшдцр. 

Президент Щейдяр Ялийеви мещрибанлыгла саламлайан сяфир Виктор 
Черномырдин дювлятимизин башчысы иля Йалтада эюрцшмяйиндян чох 
мямнун олдуьуну билдирди. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин ЭУЮАМ-а 
сядрлик етмясини, саммитдяки нитгиндя галдырдыьы мясяляляри диггятля 
излядийини нязяря чатдыран ъянаб Виктор Черномырдин зирвя эюрцшцндя 
мцзакиря олунан мясялялярин бюйцк мараг доьурдуьуну вурьулады.  

Сямимилик шяраитиндя кечян сющбят заманы юлкяляримиз арасында 
ялагялярин инкишафы вя бир сыра диэяр мясяляляр барядя фикир мцбадиляси 
апарылды.    
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УКРАЙНАДА ЙАШАЙАН СОЙДАШЛАРЫМЫЗЛА 
ЭЮРЦШ 
 
Йалта  
 
20 ийул 2002-ъи ил  

 
Т я л я т  Я л и й е в(Азярбайъанын Украйнадакы сяфири): 

Чох щюрмятли ъянаб Президент! 
Иъазя верин, бу эцн Сизинля эюрцшя топлашан Украйнада йа-

шайан азярбайъанлылар адындан «Украйна торпаьына хош эял-
мисиниз!» дейим вя Сизя ян хош арзуларымы чатдырым, ЭУЮАМ 
тяшкилатына дахил олан юлкяляр арасында игтисади ямякдашлыг 
мясяляляринин беля йцксяк сявиййядя мцзакиря едилмяси цчцн 
эюстярдийиниз сяйляря эюря Сизя щамымызын тяшяккцрцнц йетирим, 
Азярбайъан халгынын рифащы, Азярбайъан дювлятчилийинин инкишаф 
етдирилмяси вя мющкямляндирилмяси наминя, дцнйада юзцня ла-
йиг йер тутмасы цчцн сярф етдийиниз тцкянмяз ямяйя эюря Сизя 
юз миннятдарлыьымызы билдирим. Аллащ-тяаладан Сизя мющкям 
ъансаьлыьы вя узун юмцр арзулайырыг. 

Украйнада йашайан йарым милйон азярбайъанлы, диаспо-
румуз адындан билдирмяк истяйирям ки, биз Сизин дахили вя ха-
риъи сийасятинизи дястякляйирик. 2003-ъц илдя президент сечкиля-
риндя Сизин галиб эялмяйиниз цчцн – буна щеч кясин шцбщяси 
йохдур – вар гцввямизля чалышаъаьыг. Дцнйа Азярбайъанлылар-
ынын Ы гурултайында вердийимиз тювсийяляр ясасында диаспору-
музу даща да эцъляндиряъяйик вя щямишя Сизя дайаг олаъаьыг.  
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Ъянаб Президент, бу эцн бурада йыьышанларын чоху Сизин 
1970-ъи иллярдя, Азярбайъанын рящбяри оларкян ССРИ-нин ян мяш-
щур университетляриня эюндярдийиниз инсанлардыр. Бунларын щамысы 
Сизин йетирмяляриниздир, ардыъылларыныздыр. Онлар бунунла фяхр едир-
ляр. Чох яламятдар щалдыр ки, Украйна Азярбайъанлылары Кон-
гресини йараданлар мящз Сизин йетирмяляриниздир. 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Чох саь олун. Вахтымыз аздыр, она 
эюря мян сизя бир нечя суал веряъяйям. Онлара ъаваб аландан 
сонра да юз фикирлярими сизя билдиряъяйям. 

Бурада топлашанлар йалныз Крым вилайятиндяндир, йохса 
Украйнанын башга вилайятляриндян дя вар?            

Т я л я т  Я л и й е в:  Бу эцн бурада Украйнанын 15-дян чох 
вилайятиндян эялмиш азярбайъанлылар вар. Бунлар Конгресин ре-
эионал тяшкилатларынын фяалларыдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Йахшы, бу, аз дейилдир. Крым вилайя-
тиндя ня гядяр азярбайъанлы йашайыр? 

Т я л я т  Я л и й е в: Крым вилайятиндя 15 миня гядяр 
азярбайъанлы йашайыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Онларын нечя нцмайяндяси бурада 
иштирак едир?      

Т я л я т  Я л и й е в: Онларын бурада 4 нцмайяндяси вар.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Айаьа галхсынлар. Яйляшин. Инди ся-

нин мяня дейиляъяк башга сюзцн вармы?   
Т я л я т  Я л и й е в: Мян хащиш едирям ки, иъазя версяйдиниз, 

Конгресин сядри Сизи саламлайарды, Конргесин фяалларындан да 
бир-ики няфяр цряк сюзлярини дейярди.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буйурсунлар. 
Т я л я т  Я л и й е в: Огтай Яфяндийев. 
О г т а й  Я ф я н д и й е в(Украйна Азярбайъанлылары Кон-

гресинин сядри): Мющтярям ъянаб Президент, биринъи нювбядя, 
бцтцн 500 минлик диаспор адындан Сизи саламлайыр вя билдири-
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рям ки, азярбайъанлыларын щяр бири Сизин кими дащи шяхсин 
бизимля эюрцш цчцн вахт айырмасыны бюйцк шяряф сайыр вя буна 
эюря Сизя дярин миннятдарлыьымызы йетиририк. Сиз 1997-ъи илдя 
Украйнайа сяфяриниз заманы диаспорун нцмайяндяляри иля 
эюрцшмцшдцнцз. Бизим Конгрес о вахт вердийиниз тювсийяляр 
вя мяслящятляр ясасында Азярбайъандан кянарда йарадылмыш 
биринъи гурум иди. Бундан ялавя, мян фярящ щисси иля ону да 
демяк истяйирям ки, Конгрес Украйна азярбайъанлыларынын 
милли принсип ясасында гурулмуш йеэаня тяшкилатыдыр, алтернативи 
йохдур вя мяркязляшдирилмиш принсипляр ясасында ишляйир. Кон-
грес вилайятлярля чох сых цнсиййятдя ишляйир вя бу, азярбайъан-
лылар арасында щямряйлийин тямин олунмасына имкан верир. 

Бундан ялавя, Конгрес сяфирликля дя сых ялагядя ишляйир. Биз 
щяр эцн Тялят мцяллимля эюрцшцрцк. Азярбайъан дювлятинин, 
Сизин тутдуьунуз истигамятдя фяалиййят эюстяририк. Конгресин 
мятбу органлары васитясиля биз наил олуруг ки, Украйнада 
йашайан щяр бир сойдашымыз Азярбайъанда баш верян щадисяляр 
барядя щямин эцн мялумат алыр. Бу бизим щямряйлийимиз цчцн 
йахшы шяраит йарадыр. 

Имканым олсайды, мян узун-узады данышардым.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Узун-узады лазым дейил, суал веряъя-

йям. Сян Украйна Азярбайъанлылары Конгресинин башчысысан? 
О г т а й  Я ф я н д и й е в:  Бяли. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Чох эюзял. Юзцн Кийевдя йаша-

йырсан?        
О г т а й  Я ф я н д и й е в: Бяли, Кийевдя йашайырам. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ня ишдя ишляйирсян? 
О г т а й  Я ф я н д и й е в: Мян Конгресдяки ишимдян ялавя, 

Украйна президенти йанында милли мясяляляр цзря Шуранын 
Ряйасят Щейятинин цзвцйям. Бакыда кечирилмиш гурултайда йа-
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радылмыш Дцнйа Азярбайъанлыларынын Ялагяляндирмя Шурасынын 
цзвцйям.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Чох эюзял. Сян ихтисасын цзря бир иш 
эюрцрсянми? 

О г т а й  Я ф я н д и й е в: Мян иш адамыйам. Инвестисийа 
ширкятим вар. Амма Конгресдя ишим чох олдуьуна эюря, тяяс-
сцф ки, бунун цчцн о гядяр дя вахт айыра билмирям.    

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Иш адамы кими иш эюрцрсян, йа йох? 
О г т а й  Я ф я н д и й е в: Бяли чалышырам. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Ширкятин вязиййяти неъядир? Эялирин, 

филанын вар? Щеч кяс няйи ися эизлятмясин. Бу, щяйатымызын реал-
лыьыдыр. Мян истярдим ки, бурада бизим азярбайъанлылар дювлят 
структурунда да вязифя тутсунлар. Амма ондан даща да йах-
шы, истярдим ки, баъарыглы бизнесмен олсунлар. Чцнки бизнесмен 
олса, щям юз диаспоруна даща чох файда веряъяк, щям юз 
йашайышы йахшы олаъаг вя халгымыза да файдасы чох олаъагдыр. 
Она эюря дя сян мяним бу суалларыма утанмадан, сярбяст 
ъаваб вер.  

О г т а й  Я ф я н д и й е в: Ъянаб Президент, мяним шир-
кятимин йахшы эялири вар вя йахшы пул газанырам. Ширкятимдя 
чохлу азярбайъанлы чалышыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Айдындыр, касыб дейилсян. Билирям ки, 
Конгрес Украйнанын бцтцн 25 вилайятиндя олан азярбайъан-
лылары бирляшдирир. Сян дедийин кими, алтернатив тяшкилат йохдур. 
Бу, чох эюзял щалдыр. Цмумиййятля, Украйнада азярбайъан-
лыларын тяшкилатланмасы, демяк олар ки, кечмиш ССРИ-нин башга 
йерляринин щамысындан тез вя даща да кейфиййятли кечибдир. Бир 
суалым да вар. Конгресдян йерли сечкили щакимиййят орган-
ларында кимся вар, йохса йох? 

О г т а й  Я ф я н д и й е в:  Ъянаб Президент, бу йахынларда 
Украйнада йерли сечкиляр вя Али РАДА-йа – парламентя сеч-
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киляр кечирилди. Конгресин 9 нцмайяндяси район, шящяр вя вила-
йятин депутаты олду. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бяс Украйна парламентинин депутаты 
вар? 

О г т а й  Я ф я н д и й е в:  Тяяссцф ки, щазырда Украйна 
парламентиндя азярбайъанлы депутат йохдур. Биз ялимиздян 
эяляни едирик ки, эялян дяфя бир нечя  азярбайъанлы Украйна 
парламентиндя тямсил олунсун. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Диаспор кими, сайына эюря сиз Украй-
нада руслардан сонра тяхминян нечянъи йердясиниз?         

О г т а й  Я ф я н д и й е в: Цчцнъц йердяйик. Биринъи йердя 
рус, икинъи йердя татар, цчцнъц йердя Азярбайъан диаспорудур. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Рус диаспору щеч, ону кянара 
гойаг. Бяс ермяни диаспору? 

О г т а й  Я ф я н д и й е в:  Ъянаб Президент, Украйнада 
ермяни диаспору чох зяифдир. Мян марагланмамышам, билми-
рям онларын сайы ня гядярдир. Онларын еля бир эцълц, милли 
принсип ясасында гурулмуш тяшкилаты йохдур. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бу еля сянин сящвиндир ки, мараглан-
мамысан. Эяряк марагланайдын. 

О г т а й  Я ф я н д и й е в: Билдийимя эюря, бу йахынлара 
кими онларын танынмыш, милли принсип ясасында гурулмуш тяшки-
латы йохдур. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Ола биляр, бцтцн Украйна цзря йохдур, 
амма мян бурада президент Кучма иля сющбят едирдим, о мяня 
деди ки, ермяниляр Йалтада щакимиййяти ялляриня кечирмяк 
истядиляр. Сизин бундан о гядяр хябяриниз йохдур. Сечкидя щаки-
миййяти ялляриня алмаг истяйибляр. Кучма деди ки, мян прези-
дентин хцсуси нцмайяндясини Йалтайа эюндярдим, бцтцн бунла-
рын гаршысыны алды. Инди сян дейирсян ки, ермянилярин еля бир эцъц 
йохдур. Яэяр эцъц йохдурса, Йалта кими шящярдя – юзц дя ермя-
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ни шящяри дейил, бурада чохлу руслар, украйналылар, гядимдян дя 
чохлу татарлар йашайырлар – бу йахын вахтларда истяйирляр ки, 
щакимиййяти яля кечирсинляр. Сизин бундан щеч хябяриниз йохдур. 
Бу ону эюстярир ки, сизин информасийаныз чох аздыр вя ермянилярин 
сайынын ня гядяр олмасыны билмямяйин вя бунунла мараглан-
мамаьын да мяни разы салмыр. Чцнки билин, бцтцн юлкялярдя 
диаспор нюгтейи-нязяриндян Азярбайъанын рягиби – мян буну 
даща йумшаг дейирям, яслиндя дцшмяни – ермянилярдир. 

Мясялян, Украйнада эцръц диаспору ня гядярдир?    
О г т а й  Я ф я н д и й е в: Чох аздыр. Амма Украйна 

парламентиндя эцръц миллятиндян олан 5 депутат вар. 
Т я л я т  Я л и й е в: Ъянаб Президент, 5 няфяр йох, 2 няфяр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бешдир.  
Т я л я т  Я л и й е в: Онларын ичярисиндя осетин дя, аъар да вар. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Хейр, бешдир. Буну бу эцн мяня Куч-

ма да дейиб, Шеварднадзе дя дейибдир. Эюрцрсцнцзмц, мя-
ним мялуматым сизинкиндян чохдур.  

Билирсиниз, мяним бу кяскин суалларымдан наращат олмайын 
вя бу сизи инъитмясин, мяйус олмайын вя дцшцнмяйин ки, 
Щейдяр Ялийев эялди, бизи тянгид етмяйя башлады. Иш ондадыр 
ки, мян истяйирям сиз эюрдцйцнцз ишлярля бярабяр, билясиниз ки, 
бундан да чох эюрмялисиниз. 

Сизи даща чох динлямяйя вахт йохдур. Юз фикирлярими сизя 
дейяъяйям. Бунлар Дцнйа Азярбайъанлыларынын гурултайында 
сяслянибдир. Анъаг конкрет олараг сизин цчцн – Украйнада 
йашайан азярбайъанлылар цчцн буну демяк истяйирям. Гейд 
етдим ки, Украйнада йашайан азярбайъанлылар, щягигятян, 
кечмиш Советляр Иттифагынын республикаларында йашайан азяр-
байъанлылара нисбятян даща тез тяшкилатланыблар. Бу тяшкилат-
ландырма да саьлам эедибдир. Инди дя эюрцрям ки, сизин 
Конгресиниз саьламдыр. Йяни бурада чякишмя, групбазлыг, 
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бир-бири иля ясассыз рягабят, бири-биринин пахыллыьыны чякмяк вя 
саир йохдур. Бялкя сящв едирям? 

О г т а й  Я ф я н д и й е в: Дцздцр.  
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Амма олса да, бялкя о гядяр аздыр 

ки, мян буну эюря билмирям. Бу хцсусиййятляр, цмумиййятля, 
щяр бир инсана хасдыр. Азярбайъанлылар цчцн олдугъа хасдыр. 
Она эюря мян бунлары дейирям. Бир дя она эюря дейирям ки, 
башга йерлярдя, мясялян, Русийада биз беля щалларла чох раст-
лашырыг. Москванын юзцндя щяря юзцня бир Азярбайъан ъямий-
йяти йарадыбдыр. Беля шей олмаз ахы. Иш адамыдыр, пулу вар, 
филаны вар, чох йахшы. Амма билмялидир ки, эюрдцйц иш ня мяг-
сяд дашыйыр. Яэяр артыг башына мцяййян гядяр азярбайъанлылары 
йыьыб юз ишлярини эюрмяк истяйирся, онда бу, ъямиййят дейилдир. 
О, фирма йаратсын, филан етсин, юз ишини эюрсцн. Щягигятян юз 
вятяни, халгы, милляти цчцн, мцстягил Азярбайъан цчцн бир иш 
эюрмяк истяйирся, онда беля принсипля щярякят етмяк олмаз. 
Йяни бу нюгтейи-нязярдян сизин вязиййятиниз мцсбятдир. Мян 
яввялдян дя щисс едирдим, яввялляр дя бурайа эяляндя сющбят-
лярдян щисс етмишям, сяфирля дя сющбятдян щисс етмишям, инди 
Конгресин башчысы да илк сюзляриндян буну бцрузя верди ки, 
бурада щяр шей йахшыдыр. 

Билирсиниз, гцрбятдя йашамаг асан дейилдир. Щяр бир инсан 
доьулур, бюйцйцр, онун кюкц вар, гощум-ягрябасы вар, доь-
ма торпаьы вар. Щяр кяс о йерляря баьлы олур. Амма бу, йцз ил 
бундан яввял олан ящвал-рущиййядир. Сон ясрдя дцнйа еля 
дяйишибдир ки, инсанлар чох бюйцк миграсийа едирляр. Бу, тякъя 
бизим бюлэядя, кечмиш советляр мяканында дейил, дцнйанын 
щяр йериндя белядир. Инди дцнйада эедян просеслярдир вя бу 
просесляри дя щеч ким идаря етмир. Бунлар обйектив просесляр-
дир. Биз азярбайъанлылар да бу просеслярдя истяр-истямяз иштирак 
едирик. Мясялян, мян щесаб едирям ки, бизим азярбайъанлылар 
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цчцн беля миграсийа просесинин мейдана чыхмасы вя азярбай-
ъанлыларын юз яразисиндян, юз торпаьындан чыхараг дцнйанын 
башга юлкяляриндя йашамасы, мяскян салмасы, юзц цчцн орада 
иш йаратмасы, щяйат гурмасы, орадакы ъямиййятдя юзцня йер 
тутмасы – бунларын щамысы бизим цмуми милли мянафейимизя 
хидмят едян щаллардыр. Она эюря дя мян сизя дейяндя ки, гцр-
бятдя йашамаг чятиндир, буну мян кющня фикирлярля дейирдим. 
Амма инди чятин бир шей йохдур. Инсан цчцн щарада хошдурса, 
орада да йашайыр. Щарада о даща йахшы йашайырса, буну да 
едир. Щарада аиляси цчцн даща йахшы шяраит ялдя едирся, орада 
да йашайыр. Бунларын щамысы тябии, инсани кейфиййятлярдир. Ан-
ъаг инсан эяряк щеч вахт юз милли кюкцнц, торпаьыны, вятянини, 
юз дилини унутмасын. Юз динини йаддан чыхармасын. Юз милли-
мяняви янянялярини унутмасын. Юзц дя, бир вар ки, ону унут-
мурам, мяним хатиримдядир, щафизямдядир, бяли, бу мяним 
миллятимин хцсусиййятидир, миллятимин бу адяти вар, бир дя вар 
ки, ону йашатсын.  

Инди бизим мцстягил Азярбайъанда принсипимиз белядир. Биз 
Авропа дювлятийик. Амма кюкцнц эютцрсяк, биз мцсялман 
аляминя мянсубуг. Узун ясрляр бойу биз мцсялман дини, мц-
сялман миллятинин милли мяняви дяйярляри иля йашайыб бюйцмцш 
адамларыг. Анъаг ХЫХ ясрдя Азярбайъан Русийанын тяркиби-
ня дахил оландан сонра вя Азярбайъанда, хцсусян дя нефт ся-
найеси инкишаф едяндян сонра Бакыйа, Азярбайъана Авропа-
дан бюйцк мараг олубдур. Бурайа эялян иш адамларынын сайы 
артандан сонра Азярбайъанда Авропа мяняви дяйярляри, 
цмумбяшяри дяйярляр кюк салмаьа, инкишаф етмяйя башлады. 
Бизим о вахткы мцтярягги инсанларымыз – онлар мящз она эюря 
мцтярягги инсан щесаб едилирляр ки, кечмишдя – 200, 300, 400 ил 
яввял йашамыш яняняляри бярк-бярк сахлайыб, ондан айрылма-
маг щисси иля йашайандан сонра фикирляшдиляр ки, эяряк голлары-
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мы ачым, эюряк  бурада мяним юз милли дяйярляримдян савайы 
башга ня йерляшяр? Авропа дяйярляри, цмумбяшяри дяйярляр… 
Она эюря дя биз эет-эедя авропалашдыг. Биз ъоьрафи нюгтейи-
нязярдян Авропадайыг. Амма Авропанын башга миллятлярин-
дян фяргимиз ондан ибарятдир ки, бизим мин иллярдян чох тарихи 
олан кюкляримиз вар. Азярбайъан халгынын ян цстцн хцсусий-
йятляриндян бири дя одур ки, бунлара бахмайараг, тарихи нюг-
тейи-нязярдян гыса бир заманда онун мцтярягги инсанлары 
Авропа дяйярлярини, цмумбяшяри дяйярляри мянимсяйя билдиляр, 
халгымызы ойатдылар, Авропайа йахынлашдырдылар. 

ХЫХ ясрин сонунда йашайан мцтяфяккир инсанларымызын, йа-
зычыларымызын, шаирляримизин щамысынын адыны чякмяк истямирям. 
Яэяр тякъя Цзейир Щаъыбяйову эютцрсяк, бцтцн миллятимиз цчцн 
бясдир. О бизим цчцн няляр йаратды! Гадынлары чадранын алтын-
дан чыхмаьа гоймайан, мювщумат ичярисиндя йашайан халгын 
Цзейир Щаъыбяйов кими нцмайяндяси 1908-ъи илдя юзцнцн 
мяшщур «Лейли вя Мяънун» операсыны йаратдыса – опера Авро-
па дяйярляриня мянсуб олан бир жанрдыр – йахуд да ки, «Аршын 
мал алан» опереттасыны, «О олмасын, бу олсун» ясярини йа-
ратдыса, башга ясярляр йаратдыса, она эюря йаратмады ки, инсан-
лары аьлатсын, йахуд эцлдцрсцн. 

«Лейли вя Мяънун», тябиидир ки, гядим Шярг яфсанясидир. Фц-
зулинин бюйцк поемасынын ясасында о бу ясяри йазыб тамашачы-
лара эюстярмякля Шярг фялсяфясинин, Шярг аляминин дяринлийини, 
инсанын ня гядяр сядагятли мяхлуг олдуьуну нцмайиш етдирди. 
О вахтлар «Лейли вя Мяънун»у охуйанлары бармагла саймаг 
оларды. Амма 1908-ъи илдя, щяля мювщуматын щюкм сцрдцйц 
дюврдя операны сящняйя гоймагла, инсанлара о севэини, мя-
щяббяти, саф, цлви щиссиййатлары билдирмякля эюстярди ки, халгымы-
зын мяняви кюкляри ня гядяр саьламдыр. 
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О, «Аршын мал алан» опереттасыны эцлмяк цчцн йох, йахшы 
мащныларла инсанлара зювг вермяк цчцн йаратмады. О эюстяр-
ди ки, бяли, бизим о вахткы адят-яняняляримиз имкан вермяди 
ки, инсан сярбяст олсун. Щятта щяйат йолдашыны сечмяк цчцн дя 
ону эюря билмяздин. Ону эяряк йа халасы, бибиси, йа да, ня 
билим, кимися эедиб эюряйди, сечяйди, эятиряйди оьланын евиня. 
Инди сиз беля, севэисиз киминляся щяйат гура билярсинизми? 
Няинки щяйат гурмаг, щятта бир мцддят эюрцшмяк цчцн, йягин 
ки, щиссиййатыныз олмаса, буну етмязсиниз. Бизим халгымыз 
«Аршын мал алан», йахуд да ки, «О олмасын, бу олсун» кими 
ясярлярин кюмяйи иля ойанды, ондан сонра да бюйцк ясярляр йа-
ранды. Тякъя мусигидя йох, елмдя, ядябиййатда, бцтцн сащя-
лярдя – техникада, сянайедя биз авропалашдыг, Авропа юлкяси 
олдуг. Авропа юлкяси олдуьумуз цчцн дя истяйирик ки, сойдаш-
ларымыз Украйнада, Русийада, Алманийада, щарада истясяляр 
йашасынлар, амма юз милли-мяняви дяйярлярини горуйуб сахла-
сынлар. Динини, адят-янянясини унутмасынлар, ейни заманда 
йашадыглары юлкянин дя дилини билсинляр. Щямин юлкянин адят-
яняняляриндян дя хябярдар олсунлар. Ону да, буну да бил-
синляр. Бу щалда биз даща зянэин олуруг. Яэяр бурада бир 
украйналы юз дилини вя адят-янянялярини билирся, сизин чохларыныз 
щям Украйна дилини, щям рус дилини, щям дя юз дилинизи билир-
синиз. Сиз Украйнанын ярзаг мящсулларынын, ичкиляринин дя да-
дыны билирсиниз, ятирли Азярбайъан чайынын да. Бири бизим адя-
тимиздир, о бири дя онларын. 

Беляликля, мян истяйирям ки, сиз бурада гайнайыб-гарышасы-
ныз. Бу мяним сийасятимдир. Мян 33 ил бундан юнъя, 1969-ъу 
ил ийул айынын 14-дя, беля исти бир эцндя Азярбайъанын башчысы 
тяйин олунмушдум. О вахтдан индийя гядяр мян истяйирям ки, 
юз халгымы, азярбайъанлылары, Азярбайъан миллятини инкишаф 
етдирим, галдырым. Бунун йолларындан бирини дя онда эюрцрям 
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ки, азярбайъанлы тякъя Шамахыда отурмасын, Нахчыванда, 
Кялбяъярдя, йахуд да ки, Маштаьада отурмасын. Гой Машта-
ьада да олсун, амма эетсин Запорожйедя ишлясин, ня билим, 
филан йердя олсун, эетсин-эялсин, гощумларыны апарсын-эятирсин. 
Бизим бу Конгресин башчысы кими. Йахшы пул газаныбдыр, эялири 
дя вар, щеч бир шейя ещтийаъы да йохдур. Сабащ ещтийаъы олан 
адама, йягин ки, ял дя тутар. Елядирми? 

Й е р д я н   с я с л я р:  Тутур да… 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Тутур да. Инди сярбяст игтисадиййат-

дыр, базар игтисадиййатыдыр. Ким баъарыглы чыхды, о, базар игти-
садиййатында уьур газанаъагдыр.  

Уьур газаныр, демяли, юзцня сярвят топлайыр. Сонра о сяр-
вяти дювриййяйя бурахыр, эялир ялдя едир, даща да зянэинляшир. 
Ондан сонра миллятиня, халгына йахшылыг етмяк имканлары йа-
раныр. Она эюря дя бурада йашайын. Бунун цчцн мян сизя хе-
йир-дуа верирям. Азярбайъана гайытмаьа тялясмяйин. Билми-
рям, Азярбайъандан хябяриниз вармы? Мян 9 илдир ки, мцстя-
гил Азярбайъанын президентийям. Бир илдян сонра биздя сечки-
ляр олаъагдыр. Мяним он илим тамам олубдур. Амма Консти-
тусийайа эюря мяним 5 ил дя президент сечилмяк щаггым вар. 
Бу щаггымдан истифадя едяъяйям вя 2003-ъц илдя дя президент 
сечилмяк цчцн юз намизядлийими иряли сцряъяйям. Эцман 
едирям ки, халгымыз йеня дя мяня етимад эюстяряъякдир. Чцнки 
мян онун етимадыны, эюрцрсцнцз ки, доьрулдурам. Азярбай-
ъан инкишаф едяъякдир. Амма биздя мцхалифят дя вар. Юзц дя 
чох чиркин мцхалифятдир. Билмирям, мцхалифят гязетляри сизин 
ялинизя дцшцр, йа йох. Еля гязетляр вар ки, 24 сящифясинин бцтцн 
сящифяляриндя Щейдяр Ялийев щаггында йаланлар, уйдурмалар, 
бющтанлар, няляр йохдур. Мян бир беля йашамышам, индийя 
гядяр инсанларда чох мянфи, чиркин кейфиййятляр эюрмцшям. 
Амма инди мейдана чыхмыш сюз, мятбуат азадлыьы шяраитиндя 
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мцхалифят гязетляриндя верилян йазылар кими чиркин шейляри щяля 
тарихдя эюрмямишям.  

Бязиляри мяни гынайырлар, дейирляр ки, «Ъянаб Щейдяр Яли-
йев, сиз буна неъя дюзцрсцнцз? Сиз беля бир инсансыныз, тарихи 
шяхсиййятсиниз». Щягигятян дя, щяр йердя бу сюзляри дейирляр. 
Бири вар Азярбайъанын президенти, бири дя вар Щейдяр Ялийев 
шяхсиййяти. Мяним шяхсиййятимя щяр йердя бюйцк щюрмят вар. 
Чцнки бир-ики ил дейил сийасятдяйям. Дцнйада еля бир адам 
йохдур ки, бюйцк сийасятдян, Кремлдян, онун ян йцксяк зир-
вясиндян узаглашдырсынлар вя сонра язсинляр, сонра ися йенидян 
эялиб Азярбайъан халгынын – буна ещтийаъ олдуьуна эюря – 
рящбяри сечилсин, президенти олсун. Мян щям совет щакимиййяти 
дюврцндя Азярбайъанын башчысы олмушам, щям дя мцстягил 
Азярбайъанын президентийям. Мяня щяр йердя щюрмят едирляр. 
Мяня бязиляри дейирляр ки, «Ъянаб Щейдяр Ялийев, мясулиййят 
тяляб един». Онлара дейирям ки, ня едим, мян демократийа, 
сюз азадлыьы елан етмишям. Сюз азадлыьыны ким неъя баша 
дцшцрся, о ъцр щярякят едир. Мян онлара артыг дцзялиш веря бил-
мярям. Инди мяним агибятим елядир ки, эюрдцйцм бу ишлярин 
наминя, халга хидмятими давам етдирмяк наминя бцтцн бющ-
танлара дюзцрям. Анъаг щяр эцн юз ишимля, яхлагымла, юз мя-
нявиййатымла сцбут едирям ки, бу йаланларын, уйдурмаларын 
щеч бири мяня йапышмаз. Халг щеч вахт бунлара инанмайыб вя 
инанмыр. 

Бунлары сизя дейяряк ону да билдирмяк истяйирям ки, мяни 
тянгид едянлярин аьзына бир шей дцшцбдцр: Азярбайъанын ящалиси 
аьыр вязиййятдядир, йемяйя чюряк тапмыр, йашайышы писдир. Сиз 
Бакыйа эялирсиниз, бизим йашайышымызы эюрцрсцнцз. Буна пис йаша-
йыш демяк олармы? 

Цч эцн бундан яввял Бейнялхалг Валйута Фондунун йцксяк 
нцмайяндяси Бакыйа эялмишди. Деди ки, МДБ юлкяляри ичярисиндя 
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игтисади эюстяриъиляриня эюря Азярбайъан биринъи йердядир. Бу 
бизим фикримиз дейил, Вашингтонда отуран, дцнйа малиййя сис-
теминя рящбярлик едян Бейнялхалг Валйута Фондунун фикридир. 
Онлар беля дейир, амма бунлар да дейирляр ки, Азярбайъан халгы 
аъындан юлцр, буна эюря дя 2 милйон азярбайъанлы юлкямиздян 
кянарда йашайыр. Онлара дейирям ки, азярбайъанлыларын респуб-
ликамыздан кянарда да йашамасы барядя сийасятими мян 30 ил 
бундан юнъя башламышам. О вахт беля шей йох иди. Амма мян 
о вахт истяйирдим ки, азярбайъанлыларын бир гисми, кимлярин ки, 
имканы вар, гой Азярбайъандан кянарда йашасынлар. Гой Ук-
райнада, Беларусда, Алманийада, щарада истяйирлярся, орада 
йашасынлар, Азярбайъаны танытсынлар. Баша дцшцрсцнцзмц? Ъя-
нуби Гафгазда биз сайъа чохуг. Амма тяяссцф ки, бизи гоншу 
миллятлярля мцгайися едяндя, онлары щяр йердя биздян йахшы 
таныйырлар. Инди мян бурада сизя дейирям ки, бир нечя мцддят 
бундан яввял ермяниляр Йалтада щакимиййяти яля кечирмяк 
истяйирдиляр, бу, тясадцфи бир шей дейилдир. Амма ейни заман-
да, Леонид Кучма мяня деди ки, бурада ермянилярин бир нечя 
гулдур дястяляри вар, бир-бириляри иля вурушурлар. О гулдур 
дястяляриндян юзцнцзц эюзляйин, горуйун.  

Эцръцляр Украйнада сиздян гат-гат аздыр, амма парла-
ментдя 5 эцръц депутат вар. Гой олсун, эцръц халгы бизим 
достумуздур, мян буна севинирям. Амма бир-ики депутат да 
сиз сечин.  

Билирсиниз, бизим азярбайъанлылар щяля юз кяндиндян, дахма-
сындан, юз кцчясиндян, юз шящяриндян кянарда йашамаьа о 
гядяр дя юйряшмяйибляр. Чохлары белядир. Йадымдадыр, вахтиля 
Бакыда ишляйяндя, 1970-ъи иллярдя бир адамы эютцрцрдцм, 
Москвайа эюндярирдим, орада бир ишя дцзялдирдим, ев верди-
рирдим вя саир. Щямин адам бир илдян сонра эялирди, сюйляйирди 
ки, анам дейир ки, мян бурада сянсиз тяк гала билмирям, 
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арвады дейирди ки, баъысыз йашайа билмир. Сорушурдум, ня 
истяйирсян? Дейирди ки, мяни эери гайтар. Мян бу адамлары эери 
гайтармадым. Амма мян эедяндян сонра онлар эери гайыт-
дылар. Йяни бунлар щягиги азярбайъанлы дейилляр. Бах, сиз щягигя-
тян, азярбайъанлысыныз. Дейирсиниз ки, сизин бир гисминизи мян 
охумаьа эюндярмишям. Чох эюзял. Бу тябягяни мян чох севи-
рям. Чцнки сиз о вахт щямин щадисялярдя иштирак етмисиниз. Би-
лирсиз, мян ня гядяр язиййят чякмишям ки, илдя 800 няфяри, демяк 
олар ки, имтащансыз охумаьа эюндяряк. Мясялян, Днепро-
петровск Институтунда мцсабигядян кечмяк азярбайъанлы цчцн 
мцмкцн олан шей дейилди. Бурада о институту битирянлярдян вар? 

Й е р д я н   с я с л я р: Бяли, вар, юзц дя депутатдыр.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Елядирми? Бах, сяни Бакыда Политех-

ник Институтунда мцсабигядян кечирдик, йадындадырмы вя 
имтащансыз орайа эюндярдик. Эедиб охудун, сян дя о вахт 
республикамыздан кянара эюндярилян тялябялярдянсян, чох саь 
ол. О вахт мян сизя ня дейирдим? Дейирдим ки, биз илдя 800 
няфяри охумаьа эюндяририк. Мян билирям ки, бунун бир гисми, 
ола биляр, ахыра гядяр охумасын. Чцнки нийя? Инсандыр, хястяля-
нир, бу, тябии щалдыр. Ола биляр ки, бир гисми охудуьу юлкяни 
севсин, тящсилини гуртарандан сонра еля орада галсын. Бу да 
тябиидир. О вахт дейирдим ки, бундан наращат олмайын, яэяр 
сиз орада галыб йахшы ишлясяниз, юз вятянинизя гайытмасаныз, бу 
да мяним цчцн хошдур. Бир гисми, ола биляр 5 иллик тящсил 
мцддятиндя юзцня украйналы вя йахуд рус, молдован гызы 
тапсын, евлянсин, онунла йашасын. Арвад да, ахы кишини юз 
йериня, йурдуна чох ъязб едир. Йягин ки, сизин ичяриниздя дя 
беляляри вар. Институту гуртаранда арвады дейяъяк ки, билирсян 
ня вар, эял щяля бир-ики ил бурада ишляйяк, сонра сянин вятяниня 
эедярик. Бир-ики ил ишляйяндян сонра хошуна эяляъяк, дейяъяк 
ки, бир аз да ишляйяк. Мян о вахт дейирдим ки, бу да йахшыдыр. 
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Сиз о йерлярдя кюк салаъагсыныз, ораларда галаъагсыныз. Орада 
тякъя украйналылар йох, щям дя азярбайъанлылар йашайаъагдыр. 
Арвады гой украйналы олсун, амма ушагларындакы ган азяр-
байъанлы ганыдыр. Елядирми? 

Мян бунлары эюря-эюря беля едирдим. О вахт мян эянъляри 
язиййятля охумаьа эюндярирдим. Онлара дейирдим ки, ким 
гайытмаг истямирся, орада галсын. 

Инди кимся Бакыда юзцня йахшы иш тапа билмирся вя эедиб 
Иркутскда иш тапырса, мян она демялийям ки, бу эцнащдыр? Нийя 
эцнащ олур? Йахуд мяни эцнащландырырлар ки, Азярбайъанда 
онлар юзляриня иш тапа билмирляр, амма эедиб кянарда ишляйирляр. 
Йахшыдыр ки, кянарда ишляйирляр. Азярбайъанда ишляйянляр чохдур, 
щамысы да азярбайъанлыдыр. Амма тутаг ки, Иркутскда вя йахуд 
Тцмендя вя йа Улйановскда, о ъцмлядян сизин йашадыьыныз вила-
йятлярдя азярбайъанлы аздыр. Гой азярбайъанлылар чохалсын. Ня 
гядяр чохалсаныз, сизин щцгугларыныз да бир о гядяр артаъагдыр. 
Депутат сечилмяйя даща чох имканыныз олаъагдыр. Щакимиййят 
органларында ишлямяк цчцн имканлар ялдя едяъяксиниз, тяърцбя 
топлайаъагсыныз. Тяърцбя топламаг, йахшы бизнесля мяшьул 
олмаг цчцн имканыныз олаъагдыр. Бах, мяним сиздян истядийим 
будур. Хащиш едирям, сюзлярими йадынызда сахлайын. 

Азярбайъана эялмяйя тялясмяйин. Ишляйирсиниз, бюйцйярсиниз, 
ушагларыныз, нявяляриниз олар, зянэинляшярсиниз. Эялярсиниз Азяр-
байъана, бир йахшы ев тикярсиниз, юзцнцзя мцлк уъалдарсыныз. Де-
йярсиниз ки, гой мяним вятянимдя дя евим олсун. Мян бунунла 
сизи Азярбайъандан узаглашдырмаг истямирям. Мян, садяъя, 
азярбайъанлыларын дцнйада эениш йайылмасыны истяйирям. Баша 
дцшцрсцнцзмц? Эениш йайылмасыны арзулайырам. Бураларда эяряк 
бизим мащныларымызы, адятляримизи дя билсинляр. Сизин щамыныздан 
хащиш едирям, азярбайъанлы олдуьунузу унутмайын. Азярбай-
ъанлыларда ассимилйасийайа мейл башга миллятлярдян чохдур. 
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Бизим азярбайъанлы, тутаг ки, рус дилини даща йахшы биляндя Азяр-
байъан дилиня кинайя иля бахмаьа башлайыр. Мян беля щаллардан 
чох инъийирям. Бизим чох эюзял, зянэин дилимиз вар. Азярбайъан 
дили шеириййят дилидир. Икинъи беля дил тапа билмязсян. Она эюря бу 
дили йахшы билмяк лазымдыр. Няинки дилимизи билмяк, ондан 
истифадя етмяк лазымдыр, эяряк сизин ушагларыныз, нявяляриниз дя 
бу дили билсинляр. Евиниздя эяряк Азярбайъан адятляри олсун. 

Билирям, Новруз байрамыны, йягин ки, Гурбан байрамыны 
да кечирирсиниз. 

Сиз дейирсиниз ки, базар эцнляри Азярбайъан мяктябляри ачыр-
сыныз. Чалышын бунлары ачын. Ансамбл йарадын, мусиги чох ол-
сун. Бизим Мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу орада оту-
рубдур. О щяр йеря эедир, Украйнада да олубдур. Ондан ня 
истяйирсинизся, тяляб един. Чцнки мядяниййят вя дил гядяр 
инсанын миллятини уъалдан шей йохдур. Ики шей инсанын миллилийи-
ни, миллятини уъалдыр. Онун бири дилидир, икинъиси мядяниййятидир. 
Елм, башга хцсусиййятляр юз йериндя. Тутаг ки, Полад 
Бцлбцлоьлу бюйцк бир кибернетик оларды. Ону ким таныйа-
ъагды? Щансыса кибернетика лабораторийасында гурдалана-
ъагды. Амма о, атасынын йолу иля эедир, щям мащны охуйур, 
щям мусиги бястяляйир. Халгыны таныдыр. Полад Бцлбцлоьлу Ки-
бернетик олсайды, ону щеч ким танымайаъагды. Она дейя-
ъякдиляр – Полад Мяммядов. Инди ня цчцн о, Полад Бцлбцл-
оьлу олубдур? Чцнки Бцлбцлцн оьлудур. Бцлбцл дя атасынын ясл 
ады дейил, чох йахшы охуйан олдуьуна эюря она Бцлбцл дейибляр. 
Онун ясл ады Муртузадыр. Амма о, вахтиля Шушада вя бцтцн 
Гарабаьда, Азярбайъанда о гядяр йахшы охуйубдур ки, щамы 
она бцлбцл дейибдир. Ады Бцлбцл галыбдыр – Бцлбцл Мяммя-
дов. Ондан сонра о, Муртуза адыны йаддан чыхарыбдыр. Инди 
оьлу да адыны Полад Бцлбцлоьлу гойубдур ки, юзцнцн бцл-
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бцллцйц чатмаса, щеч олмаса, атасынын адындан да истифадя 
етсин.  

Мян инди тялясирям, йол цстяйям, ишим чохдур. Бу сюзляри 
хош ящвал-рущиййя иля сизя дейяряк истяйирям ки, билясиниз: Сизин 
арханызда мцстягил Азярбайъан вар. Бу, тарихи бир шейдир. Бу 
эцн мян эениш тост дедим – Полад орада иди – хариъдян олан-
лар, украйналылар щейран галдылар. Тост Украйнанын мцстягил-
лийи барядя иди. Украйна кими бюйцк дювлят, бюйцк халг мцс-
тягил дейилди. Мцстягил олмадыьына эюря Украйна миллилийини 
итирмишди. Тякъя Украйна беля дейилди. Биз дя беля идик. 

Щяля бизя нисбятян Украйна йахшы иди, онлар славйан халг-
ларындандыр, русларла бир-бириня даща йахындырлар. Амма биз 
мцсялман олдуьумуза эюря даща узаг идик. Инди Украйна 
мцстягил дювлятдир. Мян Кийевя эедирям, Украйнанын башга 
йерляриндя олурам, эюрцрям ки, Украйна дили ишляйир. Амма 
яввялляр бурайа эяляндя Украйна дилиндя данышыг ешитмяздим. 
Бир-ики Украйна мащнысы ешидярдим. Галан щамысы рус мащнысы 
иди. Амма инди щяр йердя Украйна мащнылары, мцсигисидир.  

Дцнян ахшам биз Украйна президентинин игамятэащында 
кичик бир консертя гулаг асдыг. Орада операнын эянъ солистляри, 
украйналы гызлар Украйна дилиндя, милли ящвал-рущиййядя чох 
эюзял мащнылар ифа етдиляр. 

Азярбайъан мцстягилликдян бундан да чох газаныбдыр. 
Чцнки бизи щяр тяряфдян язирдиляр. Бизи язирдиляр ки, 1988-ъи илдя 
Даьлыг Гарабаь щадисясини башымыза эятирдиляр вя индийя гядяр 
дя бундан гуртара билмирик. Баша дцшцрсцнцзмц? Бизи язир-
диляр; дилимизи саймырдылар. Мяним йадымдадыр, Мяркязи Ко-
митянин бцро иъласлары олурду. Башга иъласларда мян, ялбяття, 
щям Азярбайъан, щям рус дилляриндя данышырдым. Бцро цзвляри 
7-8 няфяр иди, щамысы да рус дилини билирди. Бязян Азярбайъан 
дилиндя данышмаьа башлайырдым. Бизим икинъи катиб рус иди. Бир 
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дя эюрцрдцм ки, дуруб кабинетдян чыхыр. Адам эюндярирдим 
ки, чаьыр эялсин. Сянин ня ихтийарын вар ки, бцро иъласындан чы-
хырсан? О мяним гаршымда ъаваб вермялийди. Ня олсун ки, 
икинъи катиб иди. Эялирди, сорушурдум ки, нийя иъласдан чыхмы-
сан, дейирди ки, Щейдяр Ялийевич, мяни баьышлайын, папирос 
чякмяк истяйирдим. Сорушурдум ки, бяс сян иъазя истямяли де-
йилдин? Демяли, онун иъласдан чыхмасы иъласын Азярбайъан ди-
линдя апарылмасына етираз яламяти иди. Йяни ня цчцн Азяр-
байъан миллятинин башчысы, Азярбайъан Республикасынын рящбяри 
бурада Азярбайъан дилиндя данышыр. Чцнки щамы Азярбайъан 
дилини билир, тякъя о билмир. Дили билмирсян, йанындакы йолда-
шындан соруш, тяръцмя етсин. Бах, щаким миллятчилик еля будур. 

Инди юлкямиз мцстягилдир. Дцздцр, биз «йаралыйыг». Тор-
пагларымызын 20 фаизи ишьал алтындадыр. Бу мясяляни дя щялл 
етмяйя чалышырыг. Бу эцн мян ЭУЮАМ-ын иъласында о барядя 
чох сярт чыхыш етдим. Щям бейнялхалг тяшкилатларын, щям дя 
бюйцк дювлятлярин, щям Минск групунун цнванына чох сярт 
чыхыш етдим. Ола биляр ки, щяр адамын бу ъцр чыхыш етмяйя 
щцняри чатмаз. Мян сярт чыхыш етдим. Нийя? Чцнки мян халгы-
мын мянафейини горуйурам, башга бир шей истямирям, ядалят 
истяйирям. Мян тяляб едирям ки, бейнялхалг щцгуг нормалары 
йериня йетирилсин вя ишьал едилмиш торпагларымыз азад олунсун.  

Яэяр бюйцк дювлятляр бяйанат верирлярся ки, биз Азярбайъа-
нын ярази бцтювлцйцнц таныйырыг, сонра да Азярбайъанын ярази-
синин 20 фаизинин Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында 
олмасыны эюрцр вя буна эюз йумурларса вя щятта дейирлярся ки, 
юзцнцз дил тапын, данышын, демяли, бунлар икицзлцлцк едир, мя-
сяляйя икили стандартларла йанашырлар. 

Бизим нефт стратеэийамыз, нефт лайищяляримиз Азярбайъана 
бюйцк файдалар эятирир, республикамыз инкишаф едир. Бу эцн 
президентлярля сющбятим заманы мян дейяндя ки, биздя кечян ил 
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цмуми дахили мящсул 10 фаиз, ютян йарым илдя 8 фаиз артмышдыр, 
онлар мяяттял галдылар. Цмуми дахили мящсул яввялки иллярдя 3-4 
фаиз артырды, амма кечян ил 10 фаизя галхмышдыр. 

Байаг мян Бейнялхалг Валйута Фондунун вердийи гиймят 
барядя данышдым. Йяни Азярбайъан эцндян-эцня мющкямлянир. 
Азярбайъан демократийа йолу иля, базар игтисадиййаты йолу иля 
эедир. Биз иш адамларына шяраит йарадырыг. Ешитмисиниз, мян бу ил 
Азярбайъанда иш адамлары иля ики дяфя – биринъи дяфя йерли иш 
адамлары иля, икинъи дяфя хариъи иш адамлары иля эюрцш кечирмишям. 
Инди биз цчцнъц эюрцшя щазырлашырыг. Щямин эюрцш республикамы-
зын дювлят мямурлары иля олаъаг вя мян орада чох ъидди тядбирляр 
эюряъяйям. Щяйата кечирдийимиз бцтцн бу тядбирлярин щамысы 
сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк, юзял сектора кюмяк етмяк цчцн-
дцр. Юзял сектор бизим игтисадиййатымызын апарыъы гцввясидир вя 
эяляъяйидир. Биз бу йолла эедирик вя эедяъяйик, бцтцн чятинликлярин 
ющдясиндян эяляъяйик. 3-4 илдян сонра Азярбайъан игтисади-сосиал 
ъящятдян инкишаф етмиш юлкя олаъагдыр.  

Мян сизя ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар арзу едирям. Вахтыныз 
оланда эялин, Азярбайъаны эюрцн. Эюрцн биз орада неъя 
ишляйирик. Сиз дя бурада Азярбайъаны йахшы тямсил един. Саь олун. 

Т я л я т  Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Президент, иъазя верин, 
бу эцн бу эюрцшя эялмиш сойдашларымыз адындан Сизя бир даща 
дярин тяшяккцрцмцзц билдирим. Щюрмятли Президент, эюзял нит-
гинизя, бизя вердийиниз тювсийяляря, хейир-дуалара эюря Сизя мин-
нятдарыг. Биз щямишя дуа едирик ки, Аллащ-тяала Сизи Азярбай-
ъан халгына чох эюрмясин. 

 
*  *  * 

Сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевя Украйнада йа-
шайан сойдашларымыз адындан щядиййяляр тягдим едилди. Дюв-
лятимизин башчысы эюрцш иштиракчылары иля хатиря шякли  чякдирди.               
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Сяфяр баша чатды 

 
Ийулун 20-дя ахшам Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 

Йалтадакы дювлят игамятэащындан машын карванынын мцшайияти иля 
«Белбек» щава лиманына эялди. Щава лиманында дювлятимизин 
башчысынын шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. Респуб-
ликамызын рящбяри фяхри гаровул дястясинин гаршысындан кечди. 

Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев ону йола салмаьа эялмиш 
азярбайъанлы иъмасынын нцмайяндяляри иля сямимиййятля саьоллашды. 
Ушаглар Азярбайъан рящбяриня эцл дястяси тягдим етдиляр.  

Президент Щейдяр Ялийеви щава лиманындан Украйнанын, щабеля 
Крым Мухтар Республикасынын йцксяк вязифяли шяхсляри, Азяр-
байъанын Украйнадакы сяфири Тялят Ялийев вя диэяр рясми шяхсляр 
йола салдылар. 

Дювлятимизин башчысы еля щямин эцн эеъя Вятяня гайытды. 
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УКРАЙНАНЫН ЙАЛТА ШЯЩЯРИНЯ ИШЭЦЗАР 
СЯФЯРДЯН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН  
БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА 
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ ВЕРДИЙИ  
МЦСАЩИБЯ 

 
20 ийул 2002-ъи ил 

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ахшамыныз хейир олсун. Щяр щалда, 

щеч бир сутка кечмяйиб ки, мян бурадан эедяндя сизинля эю-
рцшмцшям. Инди мян гайытмышам. Орада оларкян бизим апар-
дыэымыз ишляр щаггында информасийа органларында мялуматлар 
верилибдир. Гыса ону дейя билярям ки, бу, ЭУЮАМ тяшкилаты-
нын нювбяти эюрцшц иди. Тяшкилатын низамнамясиня эюря, сон 
бир илдя ЭУЮАМ-а Азярбайъан Республикасы сядрлик едирди. 

Орада бир чох ваъиб мясяляляри мцзакиря етдик, о мясяляляр 
щаггында лазыми гярарлар гябул етдик. Щямин мясяляляр дя сизя 
мялумдур. Гярарларын гябул едилмясиндя фикир мцхтялифлийи 
олмайыбдыр. ЭУЮАМ-ын саммити юз ишини мцвяффягиййятля 
баша чатдырды. Инди, бундан сонра ЭУЮАМ-а Эцръцстан 
сядрлик едяъякдир. Сизя бундан башга бир шей дейя билмярям. 
Яэяр кюклц суалыныз варса, буйурун, верин. 

С у а л: Ъянаб Президент, бюлэялярдя гачгынлар цчцн евляр 
тикилди. Сизин бу ай ярзиндя гачгынларла эюрцшцнцз планлашды-
рылмышдыр. Бу, ня заман олаъагдыр? 

Ъ а в а б: Бунларын щамысыны мян билирям, ай ъаван оьлан, 
ай мяним оьлум. Ясас мясяля онларын тикилмясидир, гачгын-



_________________________________________________________ 

 

85 

ларын бюйцк бир щиссясинин орайа кючцб йашамасыдыр. Мян ися 
сюз вермишям ки, о евляр щазыр оланда орайа эедяъяйям. Инди 
мяним 5 эцн тез вя йа эеъ эетмяйимин ящямиййяти йохдур. 
Мягсяд ондан ибарятдир ки, о евляр тикилсин. Орада гачгынларын 
йашамасы цчцн шяраит йарадаг вя онлар орада йашамаьа 
башласынлар. Буну етмишик. Орайа эедяъяйими демишдим вя бу 
эцн дя йеня дейирям, тясдиг едирям. Эедин юз эюзцнцзля 
эюрцн, щяр шей истянилян кими олубдур. бялкя даща бир иш эюр-
мяк лазымдыр. Эоранбой районунда, Аьъакянддя тикилян 
евлярин щамысы вахтиля, 1988-ъи илдян Ермянистандан говулмуш 
азярбайъанлылар цчцндцр. Чцнки о вахт 200 миндян артыг азяр-
байъанлы Ермянистандан говулмушду, ютян дюврдя онлар 
мцяййян гядяр йерляшибляр. Кимся о вахт, мцнагишя башла-
йанда евини дяйишдирибдир, кимяся ев верибляр. Щяр щалда, аз 
гисми йерсиз галмышдыр. Она эюря дя мян биринъи нювбядя 
Дювлят Нефт Фондундан айрылан вясаитля мящз Ермянистан-
дан говулмуш инсанлар цчцн евляр тикдирмяк истядим. Она 
эюря ки, онлар артыг Ермянистана гайытмайаъаглар. Демяк, 
онлар цчцн шяраит йаратмаг лазымдыр ки, йашасынлар. Йахшы 
иглими, йахшы торпаьы вар. Щяр аиля цчцн йахшы бир ев тикилибдир. 
Щяр евин габаьында 12 сот торпаг вар. Ондан ялавя, щяр 
аиляйя истифадя етмяк цчцн бир щектар торпаг сащяси верилибдир. 
Беляликля, биз бу мясяляни щялл едирик. 

Амма тякъя орада дейил, онларын бир гисми Шямкирдя мяс-
кунлашмаг истяйиб, диэяр гисминя бурада, Мещдиабадда йер 
айырмышыг, онлар цчцн евляр тикилир. Бу просесдир, бунун биринъи 
щиссяси орададыр. Инди вахт тапыб эедяъяйик.  

С у а л: Ъянаб Президент, ЭУЮАМ-ын перспективсиз гурум 
олмасы барядя мцхтялиф фикирляр сюйлянилир. Йалта саммитиндян 
сонра бу фикирляр арха плана кечяъякми? 
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Ъ а в а б: Билирсиниз, бу фикирляр ола биляр ки, эяляъякдя дя 
сюйлянсин. Бурада тяяъъцблц бир шей йохдур. Кимся ЭУЮАМ-ы 
истяйир, кимся истямир. Кимся она инаныр, кимся инанмыр. Бу 
тябиидир, бунлар йеня олаъаг-олмайаъаг, мян дейя билмярям. 
Амма эцман едирям ки, йеня дя олаъагдыр. 

С у а л: Ъянаб Президент, бир эцндян сонра мятбуат ишчиляринин 
байрамыдыр. Мцмкцнся, бунунла баьлы фикирляринизи бюлцшяйдиниз. 
Ютян ил Сизин мятбуат ишчиляри иля даща да йахынлашмаьыныз  
мцшащидя олунду. 

Ъ а в а б: Мян мятбуат эцнц мцнасибятиля тябрик эюндяр-
мишям. Ондан сонра да бахарыг.  

С у а л: Ъянаб Президент, бу йахынларда Сиз билдирдиниз ки, 
Ермянистан президенти иля эюрцшяъяксиниз. Бу эюрцшцн вахты 
мялумдурму? 

Ъ а в а б: Щяля мялум дейилдир. 
С у а л: Ъянаб Президент, Америка Бирляшмиш Штатлары Дювлят 

Департаментинин нцмайяндяси Уилйам Тейлорла эюрцшцнцз 
олду.  Бу эюрцш барядя ня дейя билярсиниз? 

Ъ а в а б: Орада эюрцшдцк, еля бир сющбятимиз олмады. Йяни 
еля бир ящямиййят кясб едян сющбятимиз йох иди.  

С у а л: Ъянаб Президент, ЭУЮАМ тяшкилатына йени цзв гя-
бул олуна билярми, кимяся орада мцшащидячи статусу вериля би-
лярми? 

Ъ а в а б: Ола биляр, бир чох юлкялярдян мцшащидячиляр эял-
мишди. Амма щеч кяс истямир ки, мцтляг йени цзвляр эялсин. Ин-
ди ня варса, одур. Амма ола биляр. Бу да тябии бир шейдир. Саь 
олун.       
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МЯТБУАТ ИШЧИЛЯРИНЯ  

 
Щюрмятли мятбуат ишчиляри! 
Сизи 22 ийул – Милли Мятбуат эцнц мцнасибятиля сямими-

гялбдян тябрик едир вя щяр биринизя хош арзуларымы йетирирям.  
Азярбайъан мятбуаты йарандыьы эцндян зянэин вя шяряфли 

инкишаф йолу кечмиш, бцтцн дюврлярдя мцтярягги иътимаи идеал-
ларын ъарчысы кими чыхыш етмишдир. Зянэин тарихи яняняляря малик 
олан халгымызын азадлыг истяйинин, мцстягиллик амалынын эцълян-
мясиндя, мяняви дяйярляринин тяряггисиндя, милли шцурун, мяня-
виййатын, мядяниййятин формалашмасында мятбуатымыз щямишя 
юнямли рол ойнамышдыр. 

Республикамыз дювлят мцстягиллийини газандыгдан сонра милли 
вя бяшяри дяйярляри рящбяр тутан Азярбайъан мятбуаты демокра-
тийа вя ашкарлыьын мцщцм васитяси кими, халгымыза юз али мягсяд-
лярини щяйата кечирмяк йолунда мцстясна хидмятляр эюстярмишдир. 

Демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолу иля 
эедян Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында сюз вя 
фикир азадлыьы тясбит олунмушдур вя бу наилиййятин горунмасы-
на, сийаси плцрализмя даим ямял едилир. Щал-щазырда юлкямиздя 
чохшахяли мятбуат вя информасийа системи йарадылмышдыр. Йцз-
лярля мятбуат органы, аэентликляр, телерадио ширкятляри ъямий-
йятимизин етибарлы медиа шябякясини тяшкил едяряк азад фяалиййят 
эюстярир. Юлкямиздя мцяййян проблемлярин олмасына бахмайа-
раг, ХХЫ информасийа ясриндя мятбуатын инкишафы мясяляляри 
щямишя дювлятин диггят мяркязиндя олмушдур. Мятбуатын ма-
неясиз фяалиййяти, дцнйа тяърцбясиндян бящрялянмяси, хцсусиля 
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кцтляви информасийа васитяляринин мадди-техники вязиййятинин 
йахшылашдырылмасы, о ъцмлядян журналистлярин пешя сявиййясинин 
йцксялдилмяси вя щцгугларынын горунмасы цчцн бцтцн зярури 
аддымлар атылмыш вя тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Журналистлик гейри-ади, бюйцк зящмят, хцсуси билик тяляб едян 
бир сянятдир. Азярбайъан дювляти журналистлярин ямяйини даим 
йцксяк гиймятляндирир, кцтляви информасийа васитяляринин мюв-
ъуд проблемлярини щялл етмяк цчцн ялиндян эяляни едир вя бун-
дан сонра да едяъякдир. 

Сийаси плцрализми вя демократийаны дяринляшдирян, вятяндаш-
ларын информасийа ещтийаъыны юдяйян, ъямиййятин ирялиляйишиня ян-
эял тюрядян щалларын арадан галдырылмасында мцщцм рол ойна-
йан мятбуат щям дя мцстягил дювлят гуруъулуьу просесинин 
фяал иштиракчысына чеврилмялидир. Щяр бир кцтляви информасийа ва-
ситяси милли дювлят гуруъулуьу просесиндя, вятяндаш ъямиййяти-
нин гурулмасында, милли вя бяшяри дяйярлярин бяргярар едилмяси 
вя горунмасында, юлкянин инкишафыны тямин едян ислащатларын 
щяйата кечирилмясиндя сямяряли сурятдя иштирак етмяли, щяйатын 
эцзэцсц кими, щягигят ъарчысы олмалыдыр. Инсанлары йцксяк идеал-
лар, щуманист вятяндаш вя демократик ъямиййят уьрунда мц-
баризяйя сяслямяли вя сяфярбяр етмялидир.  

Бу яламятдар эцндя ямин олмаг истядийими билдирирям ки, 
зянэин вя мцтярягги мятбуат яняняляри иля фярглянян Азярбай-
ъан журналистляри пешя шяряфини щямишя уъа тутараг, республика-
мызда вя онун ятрафында баш верян щадисялярин иътимаиййятя 
чатдырылмасында, бцтцн дцнйайа йайылмасында вя эениш тящлил 
едилмясиндя обйективлик, йцксяк профессионаллыг, ясл вятяндаш-
лыг, дювлятчилик мювгейи вя принсипиаллыг нцмайиш етдиряъякляр. 

 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти    

 

Бакы шящяри, 20 ийул 2002-ъи ил 
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МИЛЛИ МЯТБУАТ ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ  
БАКЫ МЯТБУАТ КЛУБУНУН ТЯСИСЧИЛЯРИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
22 ийул 2002-ъи ил 

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев Милли Мятбуат эцнц 

мцнасибятиля Бакы Мятбуат Клубунун тясисчилярини – «Халг гязе-
ти»нин Баш редактору Щясян Щясянову, «Туран» Информасийа 
Аэентлийинин Баш директору Мещман Ялийеви, «Ехо» гязетинин 
Баш редактору Рауф Талышинскини, «Зеркало» гязетинин Баш ре-
дактору Елчин Шыхлыны, «Йени Мцсават» гязетинин Баш редактору 
Рауф Арифоьлуну, «Азадлыг» гязетинин тясисчиси, «Йени йцз ил» 
гязетинин Баш редактору Эцндцз Тащирлини, «Азадлыг» гязетинин 
баш редактору Рювшян Щаъыйеви, «525-ъи гязет»ин Баш редактору 
Ряшад Мяъидову, «Йени нясил» Журналистляр Бирлийинин сядри Ариф 
Ялийеви вя «Рущ» Журналистлярин Щцгугларыны Мцдафия Комитя-
синин сядри Яфлатун Амашову гябул етмишдир.     

Щ е й д я р  Я л и й е в: Сизи Мятбуат эцнц мцнасибятиля бир 
даща тябрик едирям. Мян юз тябрикими мятбуат васитясиля чат-
дырмышам. Анъаг бу фцрсятдян истифадя едяряк, сизи бир даща 
тябрик едирям. Бизим Азярбайъан мятбуатына йени уьурлар ар-
зулайырам. Сизин щяр биринизя дя юз журналист фяалиййятиниздя мц-
вяффягиййятляр арзулайырам. 

Мян дяфялярля демишям ки, щяр пешянин юзцнцн бир хцсусий-
йяти вар. Журналист фяалиййятинин, пешясинин дя юзцнямяхсус хц-
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сусиййятляри вар, чятинликляри дя вар, проблемляри дя вар. Анъаг 
инсанлары ъялб едян ъящятляри дя вар вя онларын бир гисми юзцнц 
журналист пешясиня щяср едир. Сиз бу инсанлардансыныз. Она эюря 
сизя хцсуси мцвяффягиййятляр арзу едирям. 

Мяня билдирдиляр ки, сиз Бакы Мятбуат Клубунун цзвлярисиниз 
вя мянимля эюрцшцб сющбят етмяк истяйирсиниз. Бир щалда ки, сиз 
эюрцшмяк истяйирсиниз, мян дя эюрцшмяк истяйирям, йягин бу 
сющбят дя щяр ики тяряфин тяшяббцсц иля олмалыдыр. Йяни ола биляр, 
сиз мяня суаллар верясиниз. Мян сизин суалларыныза ъаваб вермя-
йя щазырам. Ола да биляр ки, мян сизя суаллар верям. Эцман 
едирям ки, эяряк сиз дя мяним суалларыма ъаваб верясиниз. Ан-
ъаг яслиндя, йягин ки, чох суал сиздян эяляъяк. Мян ися ъаваб 
вермякля мяшьул олаъаьам. Она эюря вахт итирмяк истямирям. 
Ким сющбяти башламаг истяйирся, буйурсун.  

А р и ф  Я л и й е в («Йени нясил» Журналистляр Бирлийинин сядри):  
Ъянаб Президент, бу эцн Азярбайъан мятбуатынын 127-ъи илдю-
нцмцдцр. Билирик ки, Сизин эярэин иш графикиниз вар, сяфярдян йени 
гайытмысыныз вя бу арада бизим тяклифимизи гябул етдийиниз цчцн 
Сизя тяшяккцр едирик. Бурада иштирак едян Бакы Мятбуат Клубу-
нун тясисчилярини тягдим етмяйя ещтийаъ йохдур. Илк дяфя дейил, 
щамысы иля эюрцшмцсцнцз. Биз дцшцнцрцк ки, бир нечя яняня 
йаратмаьа наил олмушуг, бир яняня дя йарадаг. Сон вахтлар 
чох эилей олурду ки, Азярбайъан президенти мятбуата мцсащи-
бяляр – Биня щава лиманында вя башга йерлярдя айагцстц эюрцш-
ляри демирик – вермир. Бу, практикада да вар вя биз чох шадыг 
ки, беля бир яняняни Азярбайъанда йарадырыг.  

Бурада мцхтялиф сащялярдя ишляйян кцтляви информасийа васи-
тяляринин нцмайяндяляри иштирак едирляр. Цмид едирик, мцса-
щибядян сонра имкан олаъаг ки, 5–10 дягигя Сизин суаллара да 
биз ъаваб веряк вя бязи фикирляримизи дя мцсащибядянкянар 
билдиряк. 



_________________________________________________________ 

 

91 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йягин ки, мясяляляриниз дя вар.  
А р и ф  Я л и й е в: Мясяляляр щямишя вар. Сизя Бакы Мятбуат 

Клубунун тясисчиляри адындан бир щядиййя вермяк истяйирям. Бу 
бизим клубун эейимидир. Буну Сизя щядиййя едирям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы формадыр, рянэи дя йахшыдыр, 
кейфиййяти дя йахшыдыр. 

А р и ф  Я л и й е в:  Чалышырыг, ня едирик йахшы едяк. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян буну ишдя  эейиня билмярям. Ан-

ъаг бязян базар эцнляри истиращят етмяйя имкан олур, азад 
олурам. Онда беля шейлярдян истифадя етмяк олар. Сизя тяшяккцр 
едирям. Мцтляг едяъяйям вя сцбут етмяк цчцн бу палтарда 
шяклими чякдириб сизя эюндяряъяйям. 

А р и ф  Я л и й е в:  Чох саь олун. Инди ися щямкарларым мцса-
щибя цчцн буйурсунлар.      

М е щ м а н  Я л и й е в(«Туран» Информасийа Аэентлийинин 
Баш директору): Ъянаб Президент, Сиз Йалтадан тязя гайытмы-
сыныз. ЭУЮАМ-ын саммити щаггында мятбуатда мцхтялиф фикир-
ляр охумаг олур. Мясялян, Юзбякистан бир сыра лайищялярдя ишти-
рак едир, бу саммитдя Юзбякистан сяфирля тямсил олунмушду. 
Молдованын президенти Воронин гейд етмишди ки, ЭУЮАМ-да 
Молдова щеч бир файда эюрмцр. Украйнанын президенти де-
мишди ки, ЭУЮАМ инкишаф едир вя Сиз дя гейд етдиниз ки, 
инкишаф вар. Америка Бирляшмиш Штатлары ЭУЮАМ-да мцшащи-
дячи кими иштирак етмяк истяйир. Бу, гурумун мцщцм олдуьуну 
эюстярир вя чох ваъиб бир амилдир. Истярдим, бу суала ъаваб 
верясиниз ки, щягигятян ЭУЮАМ-да ня баш верир?   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Билирсиниз, ЭУЮАМ бир аз гейри-ади 
тяшкилатдыр. Бу, вахтиля дюрд юлкянин президентляринин тяшяббцсц 
иля Страсбургда эюрцшяндя йаранды. Биз буну яввялъядян 
реэионал тяшкилат кими вя даща чох игтисади ялагяляри инкишаф 
етдирмяк цчцн йаратдыг. Биз Страсбургда эюрцшяндя 1997-ъи ил 



_________________________________________________________ 

 

92 

иди, о вахт Авропа Шурасында дювлят башчыларынын саммити кечи-
рилмишди, орада йаратдыг. О вахт беля иди, бизим щамымыз Транс-
Гафгаз маэистралына чох алудя идик, бунунла марагланырдыг. 
Биз бунун ичиндяйдик. Йяни биз буну тяшкил едянлярдян идик. 
Амма башга юлкяляр вар, щансылар ки, реэион, ярази нюгтейи-
нязярдян йахындыр, чалышыр ки, бурада иштирак етсин. Беляликля, 
бунун ясасы игтисади принсипляр ясасында гойулубдур. Игтисади 
ямякдашлыьы эенишляндирмяк цчцн гойулубдур. Сонра ися бу 
тяшкилаты бир аз сийасиляшдирмяйя башладылар. Бялкя дя бунун 
сийасиляшмяси, бир тяряфдян, ичяридян эялян ящвал-рущиййядяндир, 
икинъи тяфярдян дя, кянар тясирлярин нятиъясиндя иди. Бири яввял 
щесаб едирди ки, ЭУЮАМ няйя лазымдыр? О бириси щесаб едирди 
ки, ЭУЮАМ лазымдыр. Беля олан щалда о фикир дя, бу фикир дя 
мейдана чыхырды. 

Беляликля, ЭУЮАМ йаранды. Дейя билмярям ки, биз чох иш 
эюрдцк, бюйцк нятиъяляр ялдя етдик. Анъаг инди дцнйада чохлу 
реэионал тяшкилатлар йараныр. Тякъя дцнйада йох, щяр юлкядя бир 
тяшкилат бурада йараныр, бир тяшкилат орада йараныр. Илк дюврдя 
бунлары гаврамаг мцмкцн дейилди, анламаг мцмкцн дейилди.  
Бязян дя чохлары дцшцнцрдц ки, бу няйя лазымдыр. Амма эет-
эедя дцнйа дяйишдикъя артыг щамы бунлара юйряшди. Она эюря дя 
биз щесаб едирик ки, беля бир тяшкилатын олмасы – мян орада 
чыхышымда дедим, дцздцр, бу, рясми чыхыш дейилди, сонра йемяк 
вахты мян буну дедим – щеч кяся зяряр эятирмир. Щеч кяс бун-
дан наращат олмасын. Яэяр бу тяшкилат она дахил олан дювлятля-
ря щансыса бир хейир эятирирся, демяк, бундан истифадя етмяк 
лазымдыр. Йахуд, щансыса бир тяшкилата, реэиона зяряр эятирирся, 
ону да арашдырмаг олар ки, бу зяряр олмасын. 

Йяни бу тяшкилат щеч бир башга тяшкилата гаршы гойулмуш 
тяшкилат дейил. Щеч бир башга тяшкилатла рягабят апармаг истяйян 
тяшкилат дейил. Эцман едирям, буна гадир дя дейил. Анъаг бу 



_________________________________________________________ 

 

93 

юлкяляр бир-бири иля йахын олдугларына эюря, мясялян, ъоьрафи 
нюгтейи-нязярдян эютцрцн. Биз о вахтлар буну тяшкил едяндя 
Молдова, орадан эялир Украйна, орадан Гара дяниз сащи-
линдян Эцръцстан, орадан эялир Азярбайъан, сонра бу ишя Юзбя-
кистан да гарышды. Эюрцрсцнцз, цзв юлкядир, ъоьрафи нюгтейи-
нязярдян тяхминян бир хяттин цстцндядир. Бу да о вахтлар даща 
чох бизим нефт стратеэийасыны щяйата кечирмяйимизля ялагядар 
йаранмыш чох бюйцк цмидляр иля баьлы иди. Бу цмидляр бу эцн дя 
гырылмайыбдыр. Йени бир шей йарананда она мараг бирдян-биря 
пцскцрмя кими олур, амма ондан сонра инсанлар буну 
юйрянмяйя башлайырлар вя арашдырырлар ки, бяли, мараг вар, 
амма хейри нядир, ня гядярдир, ня ъцрдцр. 

Мясялян, дейирсиниз, Молдованын президенти ъянаб Воронин 
чыхыш едяряк буну деди. Бяли, деди. О вахт беля бир фикир вар иди 
ки, Хязяр нефти Украйнайа эяляъяк, Украйнадан Молдовайа 
кечяъяк, биз дя бундан бящряляняъяйик. О буну ясас принсип-
лярдян эятирди. Анъаг эюрцрям ки, инди бу, реал дейил. Амма 
ъянаб Кучма дейир ки, Одесса–Броды нефт кямяри артыг тикилиб 
гуртарыбдыр. Яэяр нефт Одессайа гядяр эятирился, биз буну ора-
дан Балтик дянизиня гядяр ихраъ етмяйя щазырыг. Буну яввялдян 
дя дейибляр, яввялдян дя бу мясяляни гойублар. Хатириниздядир, 
ТРАСЕКА програмына щяср олунмуш конфрансда иштирак 
едяндя дя Кучма бу мясяляни галдырмышды. Она эюря эюрцр-
сцнцз, беля фикир дя вар, еля фикир дя вар. Анъаг бунлар щамысы 
эет-эедя реаллашаъагдыр. Реаллашанда доьрудан да бялкя бязи 
яввялки мараг кясиляъяк. Амма бязи мараг яввялкиндян даща 
чох артаъагдыр. 

Она эюря мян щесаб етмирям ки, Воронинин чыхышы ЭУЮАМ-ын 
даьыдылмасына йюнялдилмиш бир чыхышдыр. Анъаг ЭУЮАМ-ын вязий-
йяти белядир. Щяр щалда, биз мцзакиря етдик вя чох ъидди мяся-
ляляр мцзакиря етдик, ъидди гярарлар гябул етдик. Яэяр биз щамы-
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мыз эютцрсяк ки, мцасир сабитлик вя тящлцкясизлик щаггында бю-
йцк бир гярар гябул етдик, бунун юзц йахшы бир наилиййятдир. Бю-
йцк бир тяшкилатын тяркибиндя буну етмяк мцмкцн олмурса, 
онда кичик бир тяшкилатын тяркибиндя буну едирикся, демяк, биз 
бу сабитлийин, тящлцкясизлийин тямин олунмасына юз тющфямизи 
веририк. Еляъя дя, терроризм иля мцбаризя, бейнялхалг терроризмя 
гаршы мцбаризя.  

Биз орада башга бир гярар да гябул етдик. Бир нечя илдир ки, 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин эцндялийиндя азад игтисади зона 
йаратмаг мясяляси вар. Щяр дяфя йыьышанда бязи сябяблярдян 
бу, щялл олунмур. Амма бурада бу дювлятляр азад игтисади зо-
на щаггында гярар гябул етдиляр. Демяк, бу дювлятлярин бир-бири 
иля игтисади ялагяляриндя проблемляр йохдур вя бунлар азад иг-
тисади зонаны йаратмаьа гадирдирляр вя бу азад игтисади зона-
нын йарадылмасы онларын игтисадиййатына хейир эятиряъякдир. Яэяр 
бюйцк бир тяшкилатын, МДБ-нин тяркибиндя мцхтялиф дювлятлярин 
мцхтялиф фикирляри олдуьуна эюря мясяля щялл олунмурса, биринъи 
пилля кими, буну бурада щялл етмяйин зяряри йохдур, хейри вар. 
Башга чох ящямиййятли гярарлар да гябул етдик. Она эюря мян 
щесаб едирям ки, ЭУЮАМ еля бир тяшкилатдыр ки, бу йашайа-
ъагдыр. Даими щеч бир шей йохдур. Ола биляр, башга тяшкилатлар 
йарансын, сонра онларын ичиня дахил олсун вя онун ичиндя ярисин. 
Амма щялялик бир чох мясялялярдя бизим юлкялярин, йяни 
ЭУЮАМ-а дахил олан юлкялярин мцштяряк иш эюрмяси цчцн йахшы 
шяраит йаранмышдыр. Бундан имтина етмяк лазым дейил. 

Р а у ф  Т а л ы ш и н с к и («Зеркало» гязетинин Баш редактору):  
Ъянаб Президент, Сиз бир нечя вахт бундан яввял йерли вя хариъи 
иш адамлары иля эюрцш кечирмисиниз. Орада гойулан проблемляр 
вя мясяляляр, демяк олар ки, иътимаиййят тяряфиндян мцсбят гар-
шыланды. Беля бир фикир йаранды ки, щакимиййят артыг игтисадий-
йатда ъидди ислащатлар щяйата кечирмяк фикриндядир. Инди щамы 
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бунунла баьлы йекун мцшавиряни эюзляйир вя онун ятрафында 
чохлу сюз-сющбят эедир. О ъцмлядян, кадр дяйишикликляри иля 
баьлы конкрет адлар сясляндирилир. Ейни заманда башга бир фикир 
дя вар. Бу да ондан ибарятдир ки, щансыса кадр дяйишиклийи эюз-
лямяк лазым дейил. Бу дяйишикликляр йалныз функсионал вя струк-
тур характер дашыйаъагдыр. Сиз бу барядя ня дейя билярсиниз? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян билдирмяк истяйирям ки, кечирдийи-
миз ики эюрцш – биринъиси, йерли сащибкарларла, икинъиси, хариъи 
юлкялярдян Азярбайъанда иш эюрян сащибкарларла кечирдийимиз 
эюрцшляр юз-юзлцйцндя чох ящямиййятли олду. Биринъиси, она эюря 
ки, щям сащибкарлара, щям дя бцтцн иътимаиййятя бир даща, бир 
даща айдын олду ки, Азярбайъан дювляти сащибкарлыьын инкиша-
фыны ясас проблемлярдян бири щесаб едир, базар игтисадиййатынын 
инкишафыны Азярбайъанын игтисади сийасятинин ясасы кими елан едир 
вя бу принсиплярин цзяриндя няинки дурур, щятта бу принсипляри 
щяйата кечирмяк цчцн мцхтялиф ялавя тядбирляр дя эюрцр. Бу, 
сащибкарлары рущландырды. Икинъиси, орада олан бязи данышыглар вя 
мяним апардыьым сющбятляр щяля биз гярар гябул етмямиш, сон 
тядбирляри кечирмямиш сащибкарларын ишлярини йцнэцлляшдирди.  

Мясялян, хырда бир мясяляни эютцряк. Бялкя дя хырда дейил. 
Мян орада ДЙП-нин ишини тянгид етдим. Дедим ки, Азярбай-
ъанда бу гядяр ДЙП ямякдашына ещтийаъ йохдур. Икинъиси дя 
ачыг дедим ки, бу инсан Бакыда ня ъцр щярякят етсин. О йашайыр, 
ишляйир, иш адамыдыр, йахуд мцяллимдир, щеч бир вязифяси йохдур, 
щеч бир пешяси дя йохдур. Онун автомобили вар. Бу, тябии бир 
шейдир. Йол иля эедир, ону бир дюнэядя ДЙП ишчиси сахлайыр ки, 
сянядини вер. Сянядини гурдалайыр-гурдалайыр, о гядяр гурдала-
йыр ки, бу адам боьаза йыьылыб, ъаныны гуртармаг цчцн она 
мцяййян гядяр пул верир. Ондан сонра кечя билярсян.  

Яэяр бунунла онун ъаны гуртармыш олса, бялкя дя буна дюз-
мяк олар. Амма шящяримиз бюйцкдцр. Бир аз эедяндян сонра о 
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бири дюнэядя сахлайырлар, бу бири дюнэядя сахлайырлар. Бу, ин-
санларда, мян орада дедим, бюйцк наразылыг йарадыр. Бундан 
кимин хошу эяляр?! Еля о ДЙП ишчисинин юзц ади бир адам кими, 
автомобиля минсин, шящярля эетсин. Ону 3–4 йердя сахлайанда 
юзцнц неъя щисс едяъякдир, о ъцмлядян, бизим Дахили Ишляр назири 
Усубов юзцнц неъя щисс едяъякдир? Тябии ки, чох пис. Мян 
буну орада ачыгъа дедим. Башга бир шей демядим. Амма бир 
нечя эцн ондан сонра Усубов мяня деди ки, биз 300 няфяр 
ДЙП ишчисини ихтисар етдик. Чцнки ДЙП ишчиси ня гядяр аз олса – 
инди мян сизинля ачыг данышырам – бу инсанлара бу иши тярэитмяк 
чох чятиндир. Тярэитмялийик. Амма бизи тянгид едян радикал 
мювгедя дуран бязи адамлар дейирляр ки, йох, бу олмамалыдыр. 
Мян дя дейирям, олмамалыдыр. Мян сиздян дя габаг дейирям, 
олмамалыдыр. Амма буну реал щяйатда ня ъцр едяк? Буну 
азалтмаг олар вя еля етмяк олар ки, инсанлар бу гядяр усан-
масынлар.  

Усубов мяня дейир ки, 300 няфяр ДЙП ишчисини ихтисар етдик. 
Дедим, йахшы. Ахы мяним дя ордан-бурдан танышларым вар. 
Орадан хябярляр эялир ки, валлащ, Сизя дуа едирляр, ня йахшы 
бизим ъанымыз ДЙП ишчиляриндян гуртарды. Мян билирям, щяля 
тамам гуртармайыб. Амма бунлар щесаб едирляр ки, гуртарды. 
Чцнки чох щиссясиндян ъанлары гуртарыбдыр. Бунун юзц няти-
ъядир. Мян сиздян дя габаг дейирям, олмамалыдыр. Амма мян 
Усубова дедим, йох, сян щесабат вермялисян. Чцнки мяним 
хатиримдядир, 3-4 ил бундан юнъя мцшавиря кечирирдик. Лянкяра-
нын иъра щакимиййятинин башчысы деди ки, Лянкярандан Бакыйа 
сатмаг цчцн мейвя, тярявяз, бостан мящсуллары эятирирляр. Ону 
6-7 йердя сахлайырлар, щамысында да пул тяляб едирляр, щям дя 
вахт кечир, мящсул хараб олур. О вахт мян ъидди тядбир эюр-
дцм, ДЙП ишчилярини хейли ихтисар етдиляр. Щамы деди, йахшы. Бир 
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аз кечди, мяним дя йадымдан, о бириляринин дя йадындан чыхды 
вя орада йаваш-йаваш ишчилярин сайыны артырдылар. Няйя эюря? 

Мютябяр журналистлярсиниз, сизя дейя билярям, беля бир ста-
тистика вар ки, МДБ цзря щяр нечя мин машина нечя ДЙП ишчиси 
дцшцр. Щяр дяфя бизим Дахили Ишляр Назирлийи бир статистика верир 
вя бу да щягигятдир ки, нечяся мин адамын сайына эюря 
Азярбайъанда ян аз ъинайят едилир. Бу щягигятдир. Йахуд 
ъинайятлярин ачылмасы – Азярбайъан йеня дя бцтцн МДБ юлкя-
ляриндян цстцндцр. Буну бир нечя дяфя мяня дя мярузя едибляр, 
юз коллеэийаларында да дейибляр. 

Ялбяття, бу о демяк дейил ки, ъинайяткарлыгла мцбаризя гур-
тарыб. Щяр шей нисбидир, мцгайисядя эюрцрсян ки, доьундан да, 
Азярбайъанда вязиййят о бириляриндян йахшыдыр. Инди Усубов 
ДЙП ишчилярини йохлайыбдыр. Билмирям, йа 10 мин, йа 100 мин 
машина дцшян ДЙП ишчисиня эюря бцтцн МДБ юлкяляри иля 
мцгайисядя Азярбайъанда даща чох ДЙП ишчиси вар. Йяни юзц 
тясдиг едир ки, бюйцк сящв бурахыблар. Дейирям, бу сящви нийя, 
нядян ютрц бурахырсыныз, бу няйя лазымдыр? Щятта дейирям, эялин 
бир експеримент апараг. Бир-ики эцн бир нечя нюгтядя ДЙП 
ишчиси гойаг, галан щамысыны эютцряк. Эюряк шящярдя автомобил 
щярякяти ня ъцр олаъагдыр? Йягин бунлары да едяъяйик. 

Йяни бу фактлары дейирям ки, артыг бунун, тякъя бу дейил, 
мцяййян башга нятиъяляри дя вар. Анъаг мян щесаб етмирям 
ки, ишимизи бунунла гуртардыг. Мян буну бир нечя дяфя деми-
шям, сизя дя дейирям. Щям мяним Апаратым, йяни игтисади бюл-
мя, Ващид Ахундов, щям дя Назирляр Кабинети бунларын цзя-
риндя ишляйибляр, щазырлайыблар. Йалтайа эетмямишдян бир эцн 
юнъя мяня мялумат вердиляр ки, материаллар тамам щазырдыр. 
Тябиидир, мян онлара бахмалыйам, бу, вахт тяляб едяъяк. Мя-
сяляляря бахыб гуртаран кими, мяним планымда эениш мцшави-
рянин кечирилмясидир. 
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Икинъи тяряфдян, бири дейир кадр дяйишикликляри олаъаг, бири де-
йир олмайаъаг, бири дейир олса йахшыдыр, бири дейир олмаса йах-
шыдыр – бунлар икинъи дяряъяли мясялядир. Эяряк биз ясас тяшкилати 
мясяляни, игтисади мясяляляри, ганунла тянзимлянян, фярманла 
тянзимлянян мясяляляри щялл едяк. Щансылар ки, сащибкарлыьын 
инкишафыны йцнэцлляшдиряъякдир, йахшылашдыраъагдыр. Амма щара-
да кадр дяйишдирмяк лазымдырса, орада бунун цчцн биз щеч 
вахт кампанийа кечирмяйяъяйик. Буну билин. 

Йягин сиз эюрцрсцнцз ки,  Азярбайъан юлкямиздя олан иъти-
маи-сийаси сабитлик кими, кадр сийасятиндя дя даща чох сабит-
лийин тяряфдарыдыр. Йяни кадр ишляринин щамысы сон нюгтядя мя-
ним цзяримдядир. Мян сабитлийин тяряфиндяйям. Амма яэяр 
кимся ъинайят едир, кимся ишин ющдясиндян эялмир, кимся башга 
пис ишляр эюрцр, биз онлары щеч вахт баьышламамышыг. Аллаща 
шцкцр, мяним доггуз иллик президентлик вахтымда сиз эюрмц-
сцнцз, ня гядяр инсан вязифясиндян узаглашдырылыбдыр, ъязалан-
дырылыбдыр.  

Дцздцр, мцхалифят онлары дярщал гуъаглайыр, тумарлайыр, 
юпцр. Биздя ишляйяндя дейирдиляр ки, ня билим, белядирляр, еля-
дирляр, щюкумяти даьыдырлар, милляти даьыдырлар, филан едирляр. Бя-
зиси бир аз аьыллы олур, эедир, баша дцшцр ки, даща бу ишдян чыхыб-
дыр, юзцня башга иш тапсын. Бизнесля мяшьул олур, йа башга ишля 
мяшьул олур. Амма бязиляри цряйиндя гязяб щиссини, неъя 
дейярляр, боьа билмир, чыхыш йолу ахтарыр. Бурада чыхыш йолу вар. 
Мцхалифят орада да, бурада да пусгуда дуруб, ня ъцр, ня 
тящяр адам тапым. Беля бир адам вар, эялсин, бу чох йахшы 
адам имиш, буна йахшы бахмайыблар. Щейдяр Ялийев буна йахшы 
мцнасибят эюстярмяйибдир, филандыр. О да бир аздан сонра 
яввялки ясл мцхалифятчилярдян даща чох мцхалифятчилик едир ки, 
юзцнц эюстярсин, бяли, доьрудан да мцхалифятчидир. Чцнки ахы 
орада да щяля она тамам инанмырлар. Онлар эяряк орада да 
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сынаг мцддяти кечсинляр. Онун цчцн дя ъанфяшанлыг едирляр. Сиз 
бунлары эюрмцсцнцз вя лазым олан вахтда йеня дя эюряъяксиниз. 
Мян бу барядя конкрет щеч бир шей демяк истямирям. 

Э ц н д ц з  Т а щ и р л и(«Азадлыг» гязетинин тясисчиси, «Йени 
йцз ил» гязетинин Баш редактору): Ъянаб Президент, мянфи щал-
лара – коррупсийайа, рцшвятхорлуьа вя саир щаллара гаршы мцба-
ризядя инзибати методлардан даща чох щямин щаллары йарадан 
иътимаи-сосиал сябябляр арадан галдырылмалыдыр. Байаг дедийиниз 
кими, щцгуги база йарадылмалыдыр. Цмумиййятля, коррупсийайа, 
рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризядя зярбя даща чох дювлят идаря-
ляриндя ишляйян ашаьы ешелона дяйир, няинки йухары ешелона. Сиз 
бунунла, беля бир ряйля ня дяряъядя разысыныз? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Билирсиниз, мян инди ашаьыдакыларын ща-
мысыны билмирям. Йухарыдакылар да эюз габаьындадыр. Бялкя еля 
сизин бу сюзляриниздя мцяййян гядяр щягигят вар. Амма буну 
бир сийасят кими гябул етмяк олмаз. Садяъя, ола биляр, йухары 
ешалонда коррупсийа вар, ону сыхышдыранда, йахуд она гаршы 
юлчц эютцрмяк истяйяндя, о щисс едяндя ки, она гаршы бурада 
тящлцкя вар, ашаьы ешалона 3-4 адамы гурбан верир ки, десин, 
коррупсийа еля бу имиш. Мян дя буну етдим. Бу да ола биляр. 
Йяни бу, инди сян дейян кими аьлыма эялир, бялкя бу да ола 
биляр. Йяни мян буну ня тякзиб едирям, ня инкар едирям, ня дя 
дейя билярям ки, бу, йаранмыш бир тяърцбядир.  

Я л и  Щ я с я н о в(Президентин Иъра Апаратынын шюбя мцдири): 
Ъянаб Президент, гязет редакторлары хащиш едирляр ки, мцсащибя 
мяхсуси олдуьуна эюря, Азярбайъан телевизийасы вя АзярТАъ 
ону бунлардан габаг йаймасынлар. Галан юзял телеканаллар бу 
мцсащибя барядя хябяр версинляр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы, мян разыйам. Онда ня етмяк 
лазымдыр? 
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Я л и  Щ я с я н о в: Юзял телевизийанын мцхбирляри эетсинляр, 
Азярбайъан телевизийасы иля АзярТАъ-ын мцхбирляри галсынлар.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Юзял телевизийаларын мцхбирлярини 
чыхардырыг? 

Я л и  Щ я с я н о в:  Бяли.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы. Юзял телевизийалар баьышласынлар. 

Юзял телевизийалар бу журналистлярин даща чох достудур. Анъаг 
иш беля эялди ки… 

Р я ш а д  М я ъ и д о в(525-ъи гязетин Баш редактору): Ъянаб 
Президент, юлкянин ян аьрылы проблеми олан Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин щяллиня щяля дя наил олунмамышдыр. Бир милйон 
гачгынын сосиал вязиййяти юз йериндя, амма сойдашларымызда, 
хцсусян хариъдя тящсил алан тялябяляримиздя цмидсизлик йара-
ныбдыр. Ишьал алтында олан юлкянин вятяндашы олмаг щеч дя гцрур 
доьурмур. Мцшащидячиляр билдирирляр ки, мцнагишянин ачары да-
ща чох Америка Бирляшмиш Штатларынын вя Русийанын ялиндядир. 
Сизин щям президент Владимир Путинля, щям президент Ъоръ 
Бушла вя онун атасы иля сямими достлуг мцнасибятляриниз вардыр. 
Инсанлар фикирляширляр ки, беля бир мцнасибят фонунда мцна-
гишянин щяллиня наил олмаг мцмкцн олмайыбса, онда мцнаги-
шянин щяллинин эяляъяк перспективляри чох гаранлыг эюрцнцр. Бу 
барядя Сизин фикирляринизи билмяк истяйирик? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Билирсиниз, мян Йалтада чыхышымда 
дедим. Орада бцтцн президентляр чыхыш етдиляр. Демяк олар ки, 
биръя Украйнада мцнагишя йохдур. Эцръцстанда вар, аьыр вя-
зиййятдир, Молдовада вар, аьыр вязиййятдир, биздя дя вар. Дила-
ря ханым, президентлярин чыхышлары биздя вериляъяк, йа верилмя-
йяъяк? Анъаг мяним чыхышым вериляъяк?! 

Д и л а р я  С е й и д з а д я (Президентин Катиблийинин ряиси):  
Бяли, Сизин чыхышыныз там, онларын чыхышлары ися гыса формада вери-
ляъяк. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Орада бахын, яэяр онлар чыхышларында 
мцнагишя щаггында бир шей дейиблярся, онлары да верин. Гой иъти-
маиййят билсин. Еля мян бу суала эюря дейирям. Йохса мян щеч 
буну йада салмаздым. Яйляшин. 

Орада мян чох сярт чыхыш етдим, щям Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын, щям АТЯТ-ин, щям Минск групунун цнванына, 
щям дя Америка, Русийа вя Франсадан олан щямсядрлярин, бу 
юлкялярин рящбярляринин цнванына ъидди тянгид сюйлядим. Чыхышы-
мы тякрар етмяк истямирям, гулаг асарсыныз. Мятбуатда да 
олаъаг, охуйарсыныз. Мязмуну будур ки, сиз щамыныз бир тяряф-
дян дейирсиниз ки, бейнялхалг щцгуг принсипляриня садигсиниз. 
Щелсинки актыны гябул етмисиниз вя щамынын она садиг олмасыны 
тямин едирсиниз, юзцнцзцн дя садиглийинизи билдирирсиниз. Бунла-
рын да ичярисиндя ясас принсип щяр бир юлкянин ярази бцтювлц-
йцнцн, суверенлийинин вя сярщядляринин тохунулмазлыьынын тя-
мин олунмасыдыр. Бунлары декларасийа едирсиниз ки, сиз бу прин-
сиплярин тяряфдарысыныз. Щятта Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишяси щаггында да сющбят эедяндя – мясялян, 
бу йахынларда Америкада – дейирсиниз ки, биз Азярбайъанын 
ярази бцтювлцйцнц таныйырыг. Бюйцк иш эюрцбляр. Танымалысыныз, 
танымаьа мяъбурсунуз. Яэяр танымырсынызса, онда сиз гябул 
етдийиниз  принсиплярин ялейщиня эедирсиниз. 

Мян дедим ки, беля олан щалда сиз нийя бизим мцнагишянин 
щялл олунмасы иля лазыми гядяр мяшьул олмурсунуз? Нящайят, 
эялиб о дяряъяйя чатмысыныз ки, дейирсиниз, Ермянистан–Азяр-
байъан мцнагишясинин щяллиндя гой Ермянистан президенти иля 
Азярбайъан президенти данышсын, мясяляни щялл етсин. Ондан 
сонра ня кюмяк лазымдырса, биз буну едяк. Буна яйани сцбут 
Бушла Путинин Москвадакы эюрцшцндя гябул олунмуш сяняддир. 
Йягин сиз ону охумусунуз, билирсиниз. Бу, интернетдя дя вар 
иди. Орада Даьлыг Гарабаь мцнагишяси щаггында йазылыбдыр ки, 
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Азярбайъан вя Ермянистан президентляриня тювсийя едилсин ки, 
онлар даща чевик щярякят етсинляр, мясялянин щялл олунмасынын 
йолуну тапсынлар, биз ися – бурада Бушла Путин нязярдя тутулур – 
ондан сонра буна кюмяк етмяйя щазырыг. Вязиййят бу йердядир. 
Бу, икили стандартдыр. Мян Йалтада бунун щамысыны дедим. Де-
дим, бу икили стандарт, икили мцнасибят эятириб дцнйаны, сизин 
принсипляри даьыдаъагдыр. 

Мян сизя ачыг дейирям, бу, мятбуатда да эедяъякдир. Беля 
олан щалда бизя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты няйя лазымдыр? 
АТЯТ няйя лазымдыр? Алты айдан бир АТЯТ-ин сядри дяйишир. 
Бир юлкя алты ай сядрлик едир, алты ай кечяндян сонра о бириси, 
даща сонра о бириси олур. Инди дейясян, Португалийадыр. Бизя 
башга йерлярдян чатдырдылар ки, цмумиййятля, Португалийа бу 
мясяля иля мяшьул олмаг истямир. Бундан яввял Румынийа иди. 
Румынийа парламентинин сядри бурайа эялмишди, Ермянистана 
да эетмишди, щятта Даьлыг Гарабаьа да эетмишди. Эялди ки, бяс 
Сиз данышмалысыныз. Мян дедим, сиз бизя тювсийя едирсиниз ки, баш 
вермиш фактла разылашмаг лазымдыр. Яэяр биз щяр дяфя баш вер-
миш фактларла разылашаъаьыгса, онда сизин мцбаризя апардыьыныз 
бу принсипляр няйя эярякдир? 

Румынийадан олан сядр бура эялди. Эюрдцм Даьлыг Гара-
баьа эедиб, сонра эялиб беля сюзляр данышыр ки, билирсиниз ня вар, 
эялин беля едяк. Мян АТЯТ-ин сядри кими, бир парламент групу 
йарадым, бу ишля мяшьул олаг. Биз буну щялл едяъяйик. О, бир-ики 
дяфя беля деди. Дедим билирсян ня вар, онсуз да АТЯТ-ин 
Минск групу вар. Мян билирям ки, парламент групу щеч бир шей 
едя билмяз. Мян бунунла разы дейилям. Йох, сиз юз нцмайян-
дянизи верин, филан един. Щятта Бухарестдя бизим сяфиря дя де-
мишди. Сяфир дя эуйа бизим цчцн бюйцк бир Америка ачыр ки, беля 
бир мясяля вар, бунлар щялл едя билярляр. Ахы билирям, бу ъяфян-
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эиййатдыр. Онлар щеч бир мясяляни щялл едя билмязляр. Щяр щалда, 
мян она разылыг вермядим, эетди. 

Йадыма Мяшяди Ибадын бир епизоду дцшдц ки, онун башына 
мялум иш эяляндя бири эялир ки, Мяшяди, филан гядяр вер, эедим 
филан едим, о бири эялир башга бир шей дейир. Инди биз дя бу эцня 
галмышыг. Баша дцшцрсцнцз? 

Мян сизя ачыг дейирям. Бу мясяляляри ачыг дейяндя бизим 
мцхалифят о дягигя ону фырлатмаьа башлайыр. Бир дя эюрцрсян, 
бош бир шей щаггында далбадал 7 дяня мягаля йазылыр ки, филан 
олур, пешмянкан олур. Мян буну сизя ачыг дейирям. Инди, бу 
дягигя бцтцн бу тяшкилатларда беля бир ящвал-рущиййя вар ки, 
олан олду, эяряк реаллыьы нязяря алаг. Онларын гаршысында, бах, 
бунлары дейирсян, онда билдирирляр ки, бяли, дцз дейирсиниз. Биз 
ярази бцтювлцйцнц таныйырыг. Дейирям, онда сян буну нийя 
дейирсян? Дейир, ахы башга йол йохдур. Дейирям, нийя йол йох-
дур, бунун йолу бу принсиплярдир. Яэяр бу принсипляри сиз щяйата 
кечиря билмирсинизся, онда, эялин бу тяшкилатлары даьыдаг. Сиз 
билмирсиниз, мян онларла ня гядяр ачыг, сярт данышыглар апарырам.  

Инди Авропа Шурасы назирляр комитясиня сядрлик едян Лцк-
сембургун нцмайяндяси дя бура эялмишди. Сиз ону эюрмц-
сцнцз. О, Хариъи Ишляр назири, ейни заманда Баш назирин мцави-
нидир, аьыллы бир гадындыр. Онларла бурада сющбят едирдик. Бу 
мясяляни о да йозурду. Дуруб-дуруб деди ки, билирсиниз ня вар, 
Сизин дя бир торпаьыныз Ермянистанын ичиндядир. Сиз онлара бир 
шей верин, онлар да Сизин торпаьынызы версин. Эюрдцм щеч бу 
ханымын хябяри йохдур ки, бу бизим торпаьымыздыр. Буну бизя 
вермяк лазым дейил. Нахчыван Мухтар Республикасыны дейирям. 
Дедим ки, сиз йягин бизим торпаьымызын ярази нюгтейи-нязярдян 
айры дцшмясини дейирсиниз. Деди, щя, щя. Дедим ки, билирсиниз, бу 
да бизя гаршы олан гясддир. 1920-ъи илдя бу сярщядляри гуранда, о 
вахтлар Азярбайъанын Москвада кими олубдур? Игтидар ермяни-
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лярин ялиндя иди. Азярбайъанын торпаьы – Зянэязуру, хцсусян 
онун Мещри щиссясини кясиб Ермянистана верибляр ки, Ермянис-
танын Иранла сярщяди олсун. Бу тамамиля сцни бир шейдир. Бахын, 
1920-ъи илдя ермяниляр ня щаггында дцшцнцбляр. О вахт совет 
щюкумяти иди. Онда сярщяд няйя лазым иди? 

Мян сизя дейирям, совет щюкумяти вахты мян ишлямишям. 
Вахтиля ДТК-да щямин о сярщядляри горуйанлардан бири олму-
шам. Сонра Азярбайъанын рящбяри олмушам. Щеч сярщяд щаг-
гында сющбят эедя билмязди. Дямир йолу вар иди, Бакы–Йереван 
гатары ишляйирди. Орадан Мещридян гатар эедирди  эялирди. Орада 
щеч бир манея щаггында сющбят ола билмязди. Амма эюрцн, 
1920-ъи илдя дцшцнцбляр ки, эяряк Ермянистанын Ирана чыхмасы 
цчцн сярщяд верилсин вя верибляр. 

Сизя тарихи бир аз изащ етдим. Амма инди гадынла данышыьыма 
гайыдырам.  

Мян она дейирям ки, мясяля беля олубдур. Яэяр ермяниляр 
инди Мещри районуну бизя вермяк истяйирлярся вя онун явязиндя 
Даьлыг Гарабаьы алмаг истяйирлярся, гой тяклифлярини версинляр, 
биз бахаг. Дейин эюрцм, мян бурада ня пис сюз демишям? Бу 
дипломатийадыр. Билирсиниз, дипломатийа, бах, беля шейлярдян 
ибарятдир. Мян бу сюзц атырам. Билирям ки, бу, реал дейил, 
билирям ки, Ермянистан буну етмяз. Щятта билирям ки, бу мясяля 
йени дейил, сон бир илдя бу мясяля мцзакиря олунур.  

Серж Саркисйан 2-3 ай бундан яввял дейиб ки, Азярбайъанын 
лап йарысыны да бизя версяляр, биз Мещрини ялимиздян вермярик. 
Мян бунлары билирям. Амма бунлары биляряк, мян буну ачыг 
мятбуатын гаршысында Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин сяд-
риня, Лцксембургун Хариъи Ишляр назириня дейирям ки, сиз Ермя-
нистана эедирсиниз. Онлара дейин, гой Мещрини бизя версинляр, 
Даьлыг Гарабаьы онлара веряк. Мян дцшцндцм ки, онларда 
эцълц бир реаксийа олаъагдыр. Нечя дяфя сорушдум, олмады. 
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Буну сакит кечирдиляр. Амма ня олду? Бизим мцхалифят гязет-
ляриндя 5-6 мягаля эетди ки, Щейдяр Ялийев Даьлыг Гарабаьы 
Ермянистана вермяк истяйир. Язиз достларым, сиз дя билин, бцтцн 
Азярбайъан милляти дя билсин. Мян бу данышыглары апараркян 
бязян инсанлары дивара дирямяк цчцн, бязян дипломатик 
ойунларла, эедишлярля бир шейя наил олмаг цчцн беля сюз дейя 
билярям. Амма демяк, щяля буну етмяк  дейилдир. 

Мян дедим ки, Мещрини версинляр, биз дя Даьлыг Гарабаьы 
онлара веряк. Бу о демяк дейил ки, онлар о дягигя Мещрини 
вердиляр, мян дя Даьлыг Гарабаьы онлара вердим. Бурада да 
далбадал мягаляляр эедир. Юзц дя партийа башчылары йазырлар ки, 
Щейдяр Ялийев Даьлыг Гарабаьы Ермянистана верир. Беля шей 
олармы? Олармы? Олмаз! 

Анъаг мян сизя бир шейи дя дейим. Билирсиниз ки, вахтиля тор-
паг дяйишиклийи щаггында сющбят олубдур. Сахаров бурайа эя-
ляндя сющбят олубдур ки, Мещри Азярбайъана верилсин. Лачындан 
да Ермянистана дящлиз верилсин, бу мясяля гуртарсын. Азярбай-
ъан бунунла разылашмайыбдыр. Буну мяня Тцркийядя рящмятлик 
Юзал дейибдир, Сцлейман Дямирял дейибдир. О вахт Щикмят 
Чятин Тцркийянин Хариъи Ишляр назири олубдур, о дейибдир. Бу 
мясяля о вахт галхыбдыр, онлар да буну дейибляр. Дейя билмярям 
ки, ермяниляр сон олараг бунунла разылаша билярдиляр. Амма, щяр 
щалда, беля бир ящвал-рущиййя вар иди. Амма бу ишя там мцхалиф 
чыхан тяряф Азярбайъан олубдур. 

Мещринин Азярбайъан цчцн ня гядяр ящямиййяти вар, буну 
билирсиниз. Мян сизинля ачыг данышаъаьам. Бир дяфя беля сющбят 
олду. Сонра лап йцксяк даирялярдян, айры-айры юлкялярдян деди-
ляр ки, сиз тцрк гуршаьы йаратмаг истяйирсиниз? Дедим тцрк гур-
шаьы нядир? Дедиляр ки, Тцркийя, Нахчыван эялиб бирбаша Азяр-
байъана бирляшир, орадан да Орта Асийайа эедир. Дедим тцрк 
гуршаьы кимя гаршыдыр? Дедиляр ки, эюрмцрсцнцз кимя гаршыдыр? 
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Амма мян дя ушаг дейилям. Билирям ки, бу щягигятдир. Баша 
дцшцрсцнцз?! 

Мян бязи мясяляляри сизя ачдым. Щесаб едирям, бясдир. Амма 
гялбимдя, бейнимдя о гядяр беля фактлар вар. Эяряк ки, сян 
дедин, мян онунла да йахынам, достам, бунунла да достам. 
Бяли, мцнасибятляримиз чох йахшыдыр. Мясялян, мяним Клинтонла 
чох эюзял мцнасибятим вар иди. Онун мяня бюйцк ряьбяти вар 
иди, мяним дя она бюйцк ряьбятим вар иди. Амма о бу мясяляни 
щялл едя билмяди. Чцнки о да едя билмирди. Инди Буш эялибдир. 
Онунла да мцнасибятимиз чох йахшыдыр. Атасы иля дя мян 
кечмишдян танышам. Путинля мцнасибятляримиз чох йахшыдыр. 

Мясялян, Санкт-Петербургда Низаминин щейкялини гойдуг. 
Бу, кичик мясяля дейилдир. Дцздцр, бу барядя гярар бир мцддят 
юнъя гябул олунмушду. Амма Путин бурайа эяляндян сонра 
юзц бир нечя дяфя деди ки, Низаминин щейкялинин Санкт-Петер-
бургда гойулмасы щаггында юзц орада ишляйян заман мясяля 
галхмышды, буну щялл етмяк лазымдыр. Щялл елядик. Инди Санкт-
Петербург кими бюйцк бир шящярдя Низаминин щейкяли вар. Бу, 
кичик мясяля дейилдир. Садяъя, о баьа, баьчайа эялян щяр бир 
адам, орада истиращят едян адам дейяъяк, бу кимдир? Низами-
дир? Кимдир Низами? Юйрянмяйя башлайаъаглар. Еля бунун юзц 
бизим милляти таныдаъагдыр. Биз буну чох бюйцк сямимиййятля 
щяйата кечирдик. 

Бяли, дейярди ки, мян  разыйам, эятирин гойун. Амма Санкт-
Петербурга юзц эялди. Мян орайа эетдим, эюрцшдцк, сющбят 
етдик, щейкяли бирликдя ачдыг, ондан сонра эялиб сющбятимизи 
давам етдирдик. Мян тяхминян 4 саат онунла бир йердя олдум – 
цмуми сющбят, йемяк. Йяни, чох сямими мцнасибятляримиз вар.  

Билирсиниз, дювлят башчыларынын бир-бириня мцнасибятляри дювлят 
мянафейиня уйьун олан щалда ола биляр. Мян беля дцшцнцрям. 
Йохса, кимся мяним хошума эялир, мяним юлкямя ня ъцр бахыр, 
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йа бахмыр – йох, беля шей ола билмяз. Азярбайъанын президенти 
кими, мяним цчцн ясас Азярбайъанын дювлят мянафейидир. 
Амма мян эюрцрям ки, Путин бу вязифяйя эяляндян Азярбай-
ъанын ня олдуьуну яввялки рящбярлярдян фяргли олараг чох йахшы 
щисс едир вя Азярбайъана саьлам мцнасибят эюстярир. Щесаб едир 
ки, Азярбайъан иля Русийа арасында мцнасибятляри инкишаф 
етдирмяк лазымдыр. Щеч бир тязйиг, щеч бир кечмиш диктя 
олмамаг шярти иля. Бизя беля мцнасибят лазымдыр. О щал олмур ки, 
мян бундан истифадя етмяйин. Санкт-Петербургда онунла эюрцш-
яндя бцтцн мясялялярдян савайы, йеня дя бу  мясяляни мцзакиря 
етдик. Амма йеня дя ейни щал, Сиз Кючярйанла эюрцшяъяксиниз. 
Бахын, эюрцн ня едяк. Биз дя бахаъаьыг, эюряк ня едяк.  

Бир сюзля, сиз ади адамлар дейилсиниз. Сиз бизим мятбуатымызын 
апарыъы гцввялярисиниз. Субйектив тясирляря дцшмяйин. Мян сизя 
дейирям, мяслящятими верирям. Сиз инанын, билин, бу мясялянин 
щялл олунмасы мяним щяйатымын мянасыдыр. Мян юзцм щаггында 
бир сюз демяк истяйирям. Бу, халгдыр, миллятдир, дювлятдир. Бизим 
башымыза еля бир фаъия эялибдир ки, мян Йер кцрясиня, глобуса, 
хяритяйя баханда тапа билмирям, щансы юлкянин башына беля бир иш 
эялибдир. Мян икинъисини тапа билмирям. Икинъисини тапа билмирям 
ки, торпагларымызы ишьал едян юлкя кими, дцнйанын ня гядяр 
дювлятляри тяряфиндян вя онларын юз диаспору тяряфиндян бу ъцр 
мющкям дястяклянир. Икинъи беля дювлят йохдур. 

Тутаг ки, Кяшмир, Щиндистан. Инди бир гисми Щиндистаны дяс-
тякляйир, бир гисми Пакистаны дястякляйир. Амма еля бир шей 
йохдур. Щятта Щиндистанын дцнйанын бир чох йерляриндя бюйцк-
бюйцк адамлары вар. Онлар эялиб бу мясяляни щялл етмяйя щеч 
чалышмырлар. Вурушурлар, вурушурлар. Амма ермяни диаспору вя 
бу диаспорун щямин о дювлятляря олан тясири! Яэяр беля шейляр 
олмасайды, биз мясяляляримизи щялл едя билярдик. Амма щялл 
едяъяйик. Мян бу чятинликляри дейяндя щеч дя дцшцнмяйин ки, 
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цмидсизям. Йох. Яэяр мян цмидсиз олсам, бу эцн вязифядян 
чыхыб эедярям. Цмидсиз дейилям.  

Р ю в ш я н  Щ а ъ ы й е в(«Азадлыг» гязетинин Баш редактору): 
Ъянаб Президент, гаршыдан референдум эялир. Референдумла 
баьлы щям дахилдя мцхалифят гцввяляри, щям дя бейнялхалг 
тяшкилатлар кяскин реаксийа билдирибляр. Йалтайа сяфяриниз заманы 
Сиз щямин реаксийалара ъаваб вермисиниз, референдумун кечирил-
мясиндя диггятли олаъаьынызы демисиниз. Сизя еля эялмирми ки, бу 
щям дахили, щям дя хариъи гцввяляря бир гаршыдурма йарада би-
ляр? Бу, суалымын биринъи щиссясидир. Суалымын икинъи щиссяси бе-
лядир: беля фикирляр долашыр ки, референдумдан сонра юлкядя нюв-
бядянкянар президент сечкиляри кечириляъякдир. Сиз неъя фикирля-
ширсиниз, Азярбайъанда Путин варианты мцмкцндцрмц вя Сиз 
кими президент эюрцрсцнцз? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Биринъиси, мян анлайа билмирям ки, бу 
референдум ня цчцн беля бир проблемя чеврилибдир. Бурада бир 
шей йохдур ахы. Дцзц, мян референдум щаггында гярар гябул 
едяндя, тясяввцр едя билмяздим ки, буна мцхалифят тяряфиндян 
беля реаксийа вериляъякдир. Амма реаксийа тякъя мцхалифят тяря-
финдяндир, мян ъямиййятдян мянфи реаксийа эюрмцрям. Ъямий-
йят буну тамамиля нормал гябул едибдир. Анъаг мцхалифят чох 
фяалдыр. Сябябини анлайа билмирям. Бурада ня вар ахы? 

Йедди ил бундан юнъя Конститусийа гябул олунубдур. О вахт 
беля гярара эялдик ки, Конститусийамыз  анъаг референдумла 
гябул едилсин. Бу дцздцр, эяляъяк цчцн дя беля олмалыдыр. Яэяр 
Конститусийаны парламентин ихтийарына версяк, илдя она беш дяфя 
дяйишиклик едяъякляр. Бу олмаз. Амма эюрцрсцнцз, биринъи дяфя 
референдумун кечирилмяси артыг проблем йарадыбдыр. Демяк, биз 
дцз етмишик. Конститусийаны щям референдумла гябул етмишик, 
щям дя гярар гябул етмишик ки, Конститусийаны анъаг референ-
дум васитясиля дяйишдирмяк олар. Демяк, бу, биринъи мясяля.  
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Икинъиси, референдума чыхарылан мясяляляр барядя. Билирсиз ки, 
орада 23 мясяля вар. Онларын яксяриййяти Авропа Шурасына дахил 
олдуьумуз дюврдян сонра гошулдуьумуз конвенсийаларла ялагя-
дардыр вя биз онларла уйьунлашдырмалыйыг. Бир щиссяси мящкямя-
щцгуг ислащатлары иля ялагядардыр, онлары уйьунлашдырмалыйыг. Ора-
да ики-цч маддя вар. Президент олмайанда, вязифясини иъра едя 
билмяйяндя онун салащиййяти парламентин сядриня аиддир, инди Баш 
назиря верилмяси нязярдя тутулур. Мяня беля эялир ки, бу мясяляйя 
эюря дя икинъи суал чыхыр. Икинъи маддя пропорсионал, мажоритар 
сечки мясялясидир. Сонра нядир? 

Д и л а р я  С е й и д з а д я: Сясвермя мясялясидир. 
Я л и  Щ я с я н о в:  Йох, она етираз йохдур. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Йахшы, буна ня етираз олаъаг. Яввял 

цчдя ики иди, щамыйа чятинлик йарадырды. Мян о вахт етдим. Чцнки 
щесаб едирдим ки, бу мяним цчцн еля бир чятин шей дейилдир. 
Амма инди бахырам ки, ахы мяндян сонра да сечки олаъагдыр. 
Мян нийя беля бир чятин вязиййят гойуб эедим. Эяляъяк сечкиляр-
дя президентлярин вязиййятини йцнэцлляшдирирям. Бурада пис бир иш 
эюрмцрям ки. Бири дя будур. Бунлара бир-бир  ъаваб верирям.  

Биринъиси, сорушмаг истяйирям, щарадан чыхыб ки, Азярбайъан-
да Путин варианты ола биляр, йохса йох? Путин варианты о демяк-
дир ки, Йелтсин узун мцддят хястя иди, вязифясини йериня йетиря 
билмирди. Баш назири тяйин едирди, беш айдан сонра чыхардырды. 
Бцтцн назирляри чыхардырды. Башгасына тапшырырды, тяйин едирди. 
Онларла таныш олмаьа башлайырды, бир дя эюрцрдцн ки, Йелтсин 
эедиб бир щяфтя йатды, сящяр тездян эялиб бир ямр верди, Баш назири 
чыхарды. Щеч кясин дя хябяри олмурду. Буну сиз билин. Тякрар ет-
мяк истямирям, 5-6 дяфя беля щаллар олду. Мян беля баша дц-
шцрям ки, нящайят, о, ахтардыьы адамы тапды. Юзц дя щисс едирди 
ки, бу вязифяни юз сящщятиня эюря артыг йериня йетиря билмир. Биз дя 
буну эюрцрдцк. 
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Тякъя бу дейилди. 1996-ъы илдя кечирилян сечкиляр заманы, икинъи 
дяфя президент сечиляндя о, хястя иди. Йадымдадыр, мяня телефон 
етдиляр ки, Йелтсин Кисловодскда Гафгаз республикаларынын прези-
дентляри иля эюрцш кечирмяк истяйир. Дедим ня эюрцш? Ермянистан, 
Эцръцстан, Азярбайъан. Дедим мян орайа эялмирям. Дедиляр 
нийя? Дедим ки, Ермянистан эялян йеря мян эялмярям. Мян 
орайа эетмяйя етираз етдим. Бурайа мяним йаныма адам эюн-
дярдиляр. Йадымдадыр, Баш назирин биринъи мцавини вар иди, сонра 
ону да чыхарды. Фамилийасы йадымдан чыхыбдыр, кечмишдя 
мянимля ишлямиш адам иди. Ону мяним йаныма эюндярдиляр. 
Бурада бир ики-цч саат мяня деди ки, эетмяк лазымдыр. Йелтсинин 
сечилмясиня биз сяс вермирдик. Биз онларын вятяндашы дейилик. 
Мясяля беля иди ки, Шимали Гафгаздакы адамлары биз тяшвиг едяк 
ки, онлар Йелтсиня сяс версинляр. О вахт Зйугановун рейтинги чох 
йцксяк иди. Эялиб Кисловодска йыьышдыг. Шимали Гафгаз юлкяляри-
нин президентляри орада иди. Тер-Петросйан иди, Эцръцстанын 
президенти иди, мян идим, эялдик, отуруб бир аз сющбят елядик. 
Ондан сонра мцшавиря кечирдик. 

Мяня яввялъядян демишдиляр ки, Шимали Гафгаз республикалары 
Щейдяр Ялийеви юзляриня аьсаггал щесаб едирляр. Бурада да 
мцяййян щягигят вар. Онларын щамысынын мяня щюрмяти вар. 
Чохлары кечмишдян, совет щакимиййяти вахтындан ишляйян адам-
лардыр. О да олмаса, садяъя, онларын мяня щюрмяти чох бюйцк-
дцр. Мясялян, инди Даьыстанда Мящяммядялини йенидян сечди-
ляр. О чох истяйирди ки, мян айын 25-дя онун андичмя мяра-
симиня эедим. Анъаг имканым йохдур, Расизадяйя эюстяриш вер-
дим, о эедяъякди. Дедиляр ки, мян онларла бир аз данышмалыйам 
вя онлары баша салмалыйам. Бу йерлярдя, еля Даьыстанын юзцндя 
дя коммунистляр чох эцълц идиляр. Бунлары да елядик.  

Мян няйи дейирям. Дейясян, сечкилярин икинъи туру гаршысында 
иди, биринъи турда кечя билмядиляр. Ахырда Йелтсин сечилди. Сонра 
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о, андичмя мярасими кечирди. Андичмя мярасиминя эетдик. 
Бизимля йарым саат отура билмяди. Гярибя бир вязиййят иди, бир дя 
эюрцрдцн чох хястя олурду, сонра саьалырды. Бир дя эюрцрдцн бир-
ики ай йахшы ишляйирди. Амма, щяр щалда, хястя иди. Мян эцман 
едирям ки, бцтцн бу ишляри эюрмяк цчцн истяйирди ки, юзцня бир варис 
тапсын. Ону да тапды. Юзц дя Аллаща шцкцр, чох йахшысыны тапды вя 
щакимиййяти Путиня вериб эетди. Инди Азярбайъанда Путинин 
варианты сющбяти нядир? Мян щяля ня хястяйям, ня юзцмц зяиф щисс 
едирям, ня дя бу вязифядян эетмяк фикрим вар. Мян елан етмишям 
ки, 2003-ъц илдя кечириляъяк сечкилярдя иштирак едяъяйям.  

Дцздцр, «Туран» аэентлийи Швиммеря тяхрибат характерли суал 
вермишди. Швиммер дя ъаваб вермишди ки, эяряк бурада Консти-
тусийайа дяйишиклик олсун. Бизим Конститусийа Комиссийасынын 
сядри она лазыми ъавабы верди, гуртарды эетди. «Туран» аэентлийи 
о суалы она веряндя эяряк дейяйди ки, Азярбайъан Конституси-
йасынын кечид мцддяалары вар вя бу мцддяалара эюря ики дяфядян 
артыг тякрарян сечилмямяк йалныз йени Конститусийа гябул олун-
дугдан сонра сечилян Азярбайъан президентиня шамил едилир. 
Швиммер буну щарадан билир. «Туран» аэентлийи суал веряндя 
эяряк буну изащ едяйди. Изащ елямяди, бизим Конститусийа 
Мящкямяси изащ етди, гуртарды эетди. Даща бу мясяля йохдур. 
Яэяр кимся кимяся йеня суал веряъякся, версин, ъавабыны веря-
ъяйик. Мян 2003-ъц илдя сечкилярдя иштирак едяъяйям вя инанырам 
ки, халг мяним индийя гядяр чякдийим зящмяти гиймятляндиряъяк 
вя мяня сяс веряъякдир. Она эюря Путин вариантыны ким иъад едиб, 
няйин ясасында, нядян ютрц иъад едиб, буну баша дцшя бирмирям. 
Мян буну тамамиля йерсиз щесаб едирям вя мяслящят эюрцрям 
ки, беля мясяляляря башынызы гарышдырмайын. 

Бир мясяляни дя изащ едим. Биз 1995-ъи илдя йаздыг ки, – биз 
Конститусийа Комиссийасынын иъласларыны кечирдик, бурада дяфя-
лярля мцзакиря апармышдыг, еля тясадцфи эютцрцб йазмамышдыг – 
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яэяр президент истефа верся, йахуд сящщятиня эюря вязифясини йери-
ня йетирмяйя имканы олмаса, ону цч айлыьа парламентин сядри 
явяз едяъякдир. Биз о вахт, 1995-ъи илдя беля дцшцнцрдцк. Амма 
инди вязиййят дяйишилибдир, дцшцнъя дя дяйишилибдир. 

Мясялян, мян юзцм сизя ачыг дейирям. Игтисадиййат бизим 
республиканын ясасыдыр. Президент йохдур, кимся ону цч ай явяз 
етмялидир. Яэяр буну явяз едян адам Баш назир олса, демяк, о, 
игтисадиййат ичиндядир, игтисадиййат бахымындан вя башга мяся-
ляляр бахымындан президентин эюрдцйц бцтцн ишлярин ичиндядир. 
Демяк, о, цч ай республиканы бу сащядя идаря едя биляр вя рес-
публика игтисадиййатына зяряр дяймяз. Дяйся дя, аз дяйяр. Амма 
парламентин сядринин башы парламентя гарышыр, ганунлар гябул 
едир. Тябиидир, о, ганунлары гябул едяряк игтисадиййаты билир, игти-
садиййатдан хябярсиз дейилдир. Амма о, иъра функсийасыны щяйата 
кечирмир. Иъра функсийалары биздя президентдядир вя президентдян 
сонра онун ян йцксяк иъра органы олан Назирляр Кабинетиндядир. 
Она эюря бу, тамамиля мянтигя уйьун бир мясялядир вя буну да 
тяклиф едирик. Инди бундан няся гуртдалайыб чыхарырсан ки, Путин 
варианты олаъаг, кимся тяйин олунаъаг вя с… 

Мян сизя ачыг дейирям. Бязи йерлярдя дейирляр ки, буну она 
эюря едирляр ки, Илщам Ялийеви тяйин етсинляр. Бяс индийя гядяр, ики 
илдир сющбят эетмирди ки, Муртуз Ялясэяровун йериня Илщам 
Ялийев тяйин олунур. Бяс нийя тяйин олунмады?! Муртуз Яляс-
эяровун йериня Илщам Ялийеви тяйин етмяк еля бир проблем дейил. 
Чцнки бизим партийа парламентдя чохлуг тяшкил едир. Муртуз 
Ялясэяровун юзц партийанын сядр мцавинидир. Яэяр партийа 
мяслящят эюрся ки, Муртуз Ялясэяров бу вязифясини Илщам Яли-
йевя версин, щесаб едирям, Муртуз Ялясэяров да буна етираз 
етмяз. Амма биз буну нийя етмядик. Чцнки бу фикир йохдур. 
Щеч вахт олмайыбдыр. Амма инди бязи адамлар буну уйдурур, 
чыхарыр, йайыр, инсанлары инандырыр. Йахшы, йазыг Муртуз Ялясэя-
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рову чыхардыныз, инди дейирсиниз ки, Расизадяни бу эцн, сабащ 
чыхараъаглар. Беля шей ола билмяз. Она эюря хащиш едирям, беля 
мясялялярдя диггятли олун. Буйурун. 

Р а у ф  А р и ф о ь л у(«Йени Мцсават» гязетинин Баш редак-
тору): Щейдяр бяй, Даьлыг Гарабаьла баьлы ящатяли, бязи мя-
гамларда ачыг данышдыныз. Щятта эюзлямядийимиз щалда етдийиниз 
эедишлярин алтында нялярин эизляндийини бизим васитямизля ъямий-
йятя чатдырдыныз. Йяни Сиз Мещри иля Даьлыг Гарабаьын дяйиш-
дирилмяси тяклифини сюйляйяркян буну, садяъя, эедиш олараг нязяр-
дя тутмусунуз. Биз беля баша дцшдцк. Сиз белями сюйлядиниз? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Дедим дя. 
Р а у ф  А р и ф о ь л у:  Бяли, еля дединиз. Йяни Сиз буну биринъи 

дяфядир дейирсиниз? 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Йох, мян ону о ханыма демишдим.        
Р а у ф  А р и ф о ь л у:  Сиз она тяклиф етмишдиниз ки… 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мян она тяклиф етмямишдим. О мяня 

тяклиф етмишди ки, Сиз ону дяйишин. Мян дя дедим ки, сиз ора 
эедирсиниз, онлара дейин. Яэяр онлар дяйишсяляр, биз буну едярик. 

Р а у ф  А р и ф о ь л у: Амма эерчякдян беля бир дяйиш-дцйцшя 
разы дейилсиниз?  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бу сянин няйиня лазымдыр? 
Р а у ф  А р и ф о ь л у: Суал вермяк истяйирям, она эюря. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ахы эял сян буэцнкц эцндян даныш. Бу-

эцнкц эцндян данышаг ки, ермяниляр бу тяклифи етдиляр, йа етмя-
диляр. Мян сяня изащ едярям. 

Р а у ф  А р и ф о ь л у: Мян дягигляшдирмяк истяйирям. Мяним 
суалым йарымчыг галды. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы, буйур, суалыны тамамла. 
Р а у ф  А р и ф о ь л у: Сиз бурада Даьлыг Гарабаьла баьлы 

сящнянин драматиклийини кифайят гядяр ачыг эюстярдиниз. Йалныз 
йекунда сюйлядиниз ки, сиз цмидсиз дейилсиниз. Бцтцн бунлар 
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щакимиййятдя олдуьунуз доггуз иллик сийасятинизин нятиъясиндя 
ортайа чыхан эерчякликдир. Бунларда ишим йохдур, бунлар дог-
гуз ил ярзиндя баш верибдир, щамымыз излямишик, Сизин дедийиниз 
кими, биз бу барядя чохлу-чохлу мягаляляр йазмышыг. 

Амма мяним цчцн мараглы одур ки, Даьлыг Гарабаьла баьлы 
Сизин щакимиййятин щансыса бир планы вармы? Сиз сюйляйирсиниз ки, 
цмидсиз дейилсиниз. О планын мцяййян истигамятляри щаггында да 
бизя ачыглама вермяйиниз мцмкцндцрмц? 

Бу, инсанларымызы даща чох марагландырыр. Хащиш едирям, 
Даьлыг Гарабаь проблеминин щялли истигамятиндя атылан аддым-
ларын, нящайят, ня заман, щансы мцддят ярзиндя Азярбайъан 
цчцн, онун халгы цчцн, гачгынлары цчцн конкрет нятиъяляр веря 
биляъяйи щаггында сюйляйясиниз. Тяшяккцр едирям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян эяряк сизин суалыныза чох эениш 
ъаваб верям. Биринъиси, истяйирсиниз билясиниз, мян дейяндя ки, 
Мещрини тяклиф етсяляр, биз бахарыг, бу эедишдир, йа нядир. Билир-
синиз, дювлятлярарасы данышыгларда мцхтялиф тяклифляр олар вя онлара 
бахарлар. Щесаб едирям, бунун щеч бириня эедиш демяк олмаз. 
Щяр тяклифя бахарлар. Она эюря истяйирсиниз мяндян бу мясялянин 
икинъи щиссясини юйрянясиниз ки, яэяр онлар десяляр, бяли, биз 
Мещрини веририк, сиз ня едяъяксиниз? Мян беля баша дцшцрям. 
Щяр шейин юз вахты вар. Бу сюз дейилибдир. Яэяр бу сюзя реаксийа 
олса, бизим она уйьун реаксийамыз олаъагдыр. Она эюря бу мя-
сяляляри яввялдян ачмаг лазым дейил. Цмумиййятля, сийаси ишдя, 
тякмил сийаси ишдя, йяни тяърцбяли сийаси ишдя мящз бу йол иля 
эетмяк лазымдыр. 

Икинъиси, дейирсиниз ки, мяним сизя дедийим сюзляр сизя мялум 
олмайан бязи мясяляляри ачды. Бу белядир, щягигятдир. Мян бу 
сюзляри мящз сизя, щюрмятли журналистляря дейирям ки, бу сюзляри 
дцзэцн баша дцшя билясиниз вя лазым олан йердя дцзэцн дя изащ 
едя билясиниз. Амма мяним дедийим сюзляри яймяйясиниз, онлары 
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башга формайа салмайасыныз. Мян сизя инанараг бу сюзляри 
дейирям. 

Цчцнъцсц, дейирсиниз, бу ъцр сющбятдян сонра дейирям ки, 
мян цмидсиз дейилям. Бяли, бу ъцр сюзлярин, бу ъцр фактларын ол-
масы щеч дя ясас вермир ки, цмидсиз олаг. Чцнки бизим им-
канларымыз щяля чохдур. Она эюря дя цмидсиз дейилик. 

Сиз дединиз ки, мян доггуз илдир президентям, эуйа бу мяся-
лялярин щамысы еля бу вахт баш верибдир. Сиз бурада сящв едирсиниз.  

Р а у ф  А р и ф о ь л у: Дягигляшдирмяк истяйирям. Сиз юзцнцзцн 
сийасятиниздя вя шяхсян дювлят башчысы кими, бу доггуз иллик 
фяалиййятиниздя щансыса йанлышлыглар етдийинизи, щансы мягамлары 
ялдян вердийинизи эюрцрсцнцз? Йяни Сизин бир сучунуз вармы, 
йохса, бцтцн сучлар йалныз еля мцхалифятдя, АТЯТ-дя, Америка-
дадыр. Мяним сюзцмцн мянтиги бундан ибарятдир.     

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Дейим сизя. Амма буну демяздян 
яввял бир-ики кялмя дя демяк истяйирям. Даьлыг Гарабаь проб-
леми 1988-ъи илдя йараныбдыр. Бу, йени проблем дейил. Йяни бу, 
кяскин бир мцнагишядир. Амма бу проблем ХХ ясрин яввя-
линдян давам едир. Мян буну бир нечя дяфя демишям. Кечмиш 
фяалиййятимдя, йяни тящлцкясизлик органларында ишляйяндя дя 
Даьлыг Гарабаьдакы вязиййят нормал дейилди. Совет дюврцндя 
дя нормал дейилди. 

Билирсиниз ки, мяним катиб сечилмяйимдян 2–3 ай яввял орада 
бюйцк бир фаъия баш верди. Бизим цч азярбайъанлыны апаран щябс-
хана машыныны йандырдылар. Орада бюйцк гарышыглыг олду. О вахт 
мян бир-ики щяфтя орада олмушам, ораны юйрянмишям, билирям. 
Мян Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин сядри идим, бцрода мя-
сяля мцзакиря олунурду. Даьлыг Гарабаьда Азярбайъана гаршы 
едилян ъинайятляря бахмайараг, о вахткы рящбярлик мцзакиряни еля 
кечирди ки, еля бил щеч ня йохдур. Щеч ким щеч бир ъяза алмады. 
Стенограм вар, эютцрцб бахмаг олар. Орада – эяряк ки, 1967-ъи 
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илдя иди – дашнакларын, ермяни миллятчиляринин щям Даьлыг Гара-
баьда, щям дя Ермянистанда апардыглары позуъу ишляр щаггында 
йеэаня мян сярт чыхыш етдим. Буну юзцмц тярифлямяк цчцн 
демирям. Инди сюз дцшцбдцр, тарихи хатырлайырам. Анъаг бунлара 
бахмайараг, биз Даьлыг Гарабаьдакы вязиййятя нязарят едирдик, 
сахлайырдыг. Няйин бащасына? 

Биринъиси, ялбяття ки, совет системинин юзц буна имкан верирди. 
Икинъиси дя, мян биринъи катиб олдуьум дюврц дейирям, Даьлыг 
Гарабаьда онун инкишафына о вахтлар чох кюмяк етдим. Ейни 
заманда чалышдым ки, орада демографийаны дяйишим. Даьлыг 
Гарабаь мясяляни гойурду ки, орада бир институт, али мяктяб 
йарансын. Биздя щамы буна етираз едирди. Мян фикирляшдим, дедим 
йарадаг. Амма бу шяртля ки, бурда цч сектор – Азярбайъан, рус, 
бир дя ермяни сектору олсун. Йаратдыг. Ятрафда олан азярбай-
ъанлылары биз Бакыйа йох, орайа эюндярдик. Орада бюйцк бир 
айаггабы фабрики йаратдыг. Степанакертин юзцндя ишчи гцввяси йох 
иди. Ятрафда олан азярбайъанлылары орайа эятирдик, Степанакертдя 
фабрики ишлятмяйя башладыг. Еляъя дя башга беля тядбирлярля мян 
чалышдым ки, Даьлыг Гарабаьы даща чох азярбайъанлылашдырым. 
Орада ермянилярин сайыны азалдым. Буну о вахт Даьлыг Гара-
баьда ишляйян адамлар билирляр. Щяр щалда, мяним ирадямя эюря, 
башга кейфиййятляримя эюря, оранын рящбярляри цчцн мяним де-
диклярим ганун иди. 

Анъаг тяяссцфляр олсун ки, мян Азярбайъандан эедяндян 
сонра эет-эедя орада вязиййят писляшмяйя башлады. Ермянистанын 
ора тясири артды вя бизимкиляр орада щеч ня етмядиляр, фцрсят ялдян 
верилди. Артыг 1987-ъи илдя Даьлыг Гарабаь мясяляси кяскин дуран-
да – мян буну демишям, бир дя дейирям, бу щягигятдир – мяним 
Сийаси Бцродан, вязифялярдян чыхмаьым йалныз Даьлыг Гарабаь 
мясялясинин щялл олунмасы цчцн лазым иди.  
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Филм чякибляр. Билмирям, Горбочовла мяним диалогуму эюр-
мцсцнцз, йохса йох. Вагиф Мустафайев чякибдир, орада бир аз 
эюрцнцр. Бу да щягигятдир. Тясадцфи дейил ки, мян вязифядян 
эедяндян 20 эцн сонра Даьлыг Гарабаьда бющран башлады. Мян 
бу ишя гарышмаьа чалышдым, мяни тяърид етдиляр. Сийаси Бцронун 
дцнянки цзвц, Кремлдя отуран адам инди артыг бир адамла яла-
гяйя эиря билмирди, бир адамла даныша билмирди. Баша дцшцрсцнцз?! 
Мян дюврлярин щамысыны йашамышам. Ондан сонра эуйа бурада 
вязиййяти дцзялтмяк истядиляр вя Вязирову бурайа эюндярдиляр. 

Билмирям, щямин о филмдя эюрмцсцнцз, йохса йох. Мян ону 
эюрдцм. Орада Вязировун чыхышыны эюрмцсцнцз, йохса йох? Ал-
лащ Няъяф Няъяфова мин рящмят елясин. Мян орада эюрдцм ки, 
Вязировун йанында бир адам дурубдур. О да дейир ки, бура 
бах, хулиганлыг етмя, чякил, имкан вер сюзцмц дейим. Бу да 
чякилмир. Сонра о гышгырыр ки, бах ща, мян депутатам. Бу йеня 
чякилмир. Мян бу сцжети кечмишдя эюрмямишдим. Илк дяфя иди 
эюрцрдцм. Сонра дейир ки, Азярбайъан халгы, филан, амма бу 
чякилмир. Мян дя буну танымырам. Евдя йанымда адам вар иди. 
Сорушдум, ахы, бу кимдир. Няъяф Няъяфову таныйырдым, амма 
телевизорда ону таныйа билмядим. Дедиляр ки, Няъяф Няъяфовдур. 
О, бюйцк бир гящряманлыг еляди. Бах, о йарым дягигялик сцжет 
эюстярди ки, Азярбайъанда рящбярлик ня ъцр иди, щансы вязиййятдя 
иди. Йяни Даьлыг Гарабаь мясяляси о вахтлар башлайыбдыр.  

Нящайят, 1991-ъи илин феврал айында мян Нахчывандан 
депутат сечилиб Бакыйа эялдим, сессийада чыхыш едиб дедим ки, 
Даьлыг Гарабаь артыг ялдян эедибдир. Буну билмяк лазымдыр 
вя юлчц эютцрмяк лазымдыр. Мяня гаршы ня етдиляр? Бцтцн зал 
мяни щойду-щойдуйа басды вя ахшам иъласына да рящмятлик 
Байрам Байрамову щазырладылар, о да эялди чыхыш етди. О 
Байрам Байрамов иди ки, мянимля щяр эюрцшцнц юзц цчцн 
тарихи бир щадися щесаб едирди. Мяни данламаьа, мяня мцх-
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тялиф сюзляр демяйя башлады. Мян дя орда отурмушдум. Ахыр-
да да деди ки, Даьлыг Гарабаь  щеч вахт индики кими Азярбай-
ъанын олмайыбдыр. Бу сюзляря бахын, «индики кими Азярбайъан-
ын олмайыбдыр». Щейдяр Ялийев, яэяр сян буну билмирсянся, 
мян сяни вертолйота гойуб апарыб Даьлыг Гарабаьы эюстяря-
ъяйям, онда эюряъяксян ки, Даьлыг Гарабаь неъя бизимди. 
Амма о вахт Даьлыг Гарабаьда Азярбайъан щакимиййяти гя-
тиййян йох иди. Нящайят, мцщарибя башланды, торпаглар ишьал 
олунду. Даьлыг Гарабаь щяля Азярбайъан Советляр Иттифагынын 
тяркибиндя оланда, ишьал едилибдир. Бир Шуша галмышды, галан 
щамысы ишьал олунмушду. Йяни Даьлыг Гарабаь о вахт ялдян 
эедибдир. Баша дцшцрсцнцз, йохса, йох?! Буну билмяк лазымдыр. 

Яэяр ондан соракы дюврдя сийасят дцзэцн эетсяйди, вязиййяти 
дцзэцн гиймятляндирмяк мцмкцн олсайды, атяши дайандырмаг 
вя данышыглар апармаг мцмкцн олсайды, ола биляр ки, башга 
торпагларымыз ялдян эетмязди. Амма сонра онлар да эетди. 

Арифоьлу, инди мян сизин о суалыныза ъаваб вермяк истяйирям 
ки, бу доггуз илдя мян юзцмдя дя бир эцнащ щисс едирямми, 
бу мясяля ки, щялл олунмайыб, мян сящв бурахмышаммы? Мян 
сизя дя, бцтцн миллятимя дя дейирям, билин. 

Мян щеч бир сящв бурахмамышам, ня мцмкцндцрся етми-
шям. Чцнки – буну дейяркян цзр истяйирям – мяндя олан щя-
йат тяърцбяси, сийаси тяърцбя, бу проблеми билмяйим вя дцнйа 
просеслярини билмяйим, кечмишдя дцнйанын бир чох юлкяляри иля 
танышлыьым, бунларын щамысы ялимдя олан бюйцк имканлардыр. 
Дцшцнмцрям ки, бцтцн бу имканлары олмайан адам бу 
барядя мяндян чох иш эюря билярди.  

Эялин, Лиссабон саммитини эютцряк. Билирсиниз, бизим миля-
тимиз, – миллятимизин айры-айры адамларыны дейирям, – юзцнц 
гиймятляндирсяйди, о саммит щаггында бир китаб йазмаг, бир 
филм чякмяк оларды. Нийя? Чцнки биз Лиссабон саммитиндян 
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яввял юз нцмайяндя щейятимизи Финландийайа эюндярдик. Би-
зим мягсядимиз о иди ки, саммитин йекун сянядиндя, биринъиси, 
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн танынмасыны йаздыраг. Икин-
ъиси, ишьал олунмуш торпагларымызын азад едилмясини вя башга 
шейляри йаздыраг. О лайищяляр дурур. О вахт орада Тофиг Зцл-
фцгаров ишляйирди. Ону орайа эюндярдим. Араз Язимову Вйа-
найа эюндярдим. Чцнки АТЯТ-ин мяркязи Вйанада иди. Онлар 
орада ишляйирдиляр. 

Нящайят, йекун сянядинин лайищяси щазырланды. Биз Лиссабона 
эялдик. Лайищяни эятирдиляр. Йадымдадыр, мартын 23-ц иди. Йахшы 
йазылар варды, гябул олунсайды, бизим цчцн чох йахшы оларды. 
Мян демирям ки, торпагларымыз о саат азад едиляъякди. Амма 
бизим цчцн саммит тяряфиндян бюйцк щцгуги сяняд олаъагдыр. 
Ня олду, ермяниляр буна консенсус вермядиляр, дедиляр ки, биз 
буну гябул етмирик. Орада щяр шей консенсусладыр. 

О вахт мян чох адамларла эюрцшдцм. Орада Русийа нцма-
йяндя щейятиня Черномырдин рящбярлик едирди, онунла эюрцш-
дцм. Америкадан Гор эялмишди, онунла эюрцшдцм. Алмани-
йадан, башга юлкялярдян дювлят башчылары эялмишдиляр, мян 
онларын щамысы иля эюрцшдцм. Онлара юз фикирлярими билдирдим. 
Дедиляр ки, ермяниляр гябул етмяйиб, буну чыхармаг лазымдыр 
вя йахуд да дяйишдирмяк лазымдыр, дедим олду. Дедим, эялин 
эцръцлярин маддясиня бахын. Эцръцлярин Абхазийа мяддясин-
дя щяр шей йазылыбдыр ки, абхазлар Абхазийада етник тямизлямя 
апарыблар, зоракылыг едибляр, ганунсузлуглар едибляр, филан 
едибляр. Бцтцн эцнащлар абхазларын цзяриндядир. Мян дедим 
ки, буну йазмысыныз, Эцръцстан бизимля дост дювлятдир, мян 
буна чох шадам. Нийя бяс о вар, бу йохдур? Дедиляр ки, бу-
нун ялейщиня чыхан йохдур. 

Сиз бир шейи билмялисиниз, бизим мцнагишядя Азярбайъана 
мане олан бир чох бюйцк амил вар. О да ондан ибарятдир ки, 
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бизим мцнагишямиз дахили мцнагишя сявиййясиндян чыхараг, ики 
дювлят арасында мцнагишяйя чеврилибдир. Ермяниляря, йахуд да 
ермянипярястляря хейирли оланда, дейирляр ки, бу, Даьлыг Гара-
баьла Азярбайъанын ишидир. Амма сянядлярин гябул олунмасы-
на эяляндя Ермянистан АТЯТ-ин цзвц кими Даьлыг Гарабаьы 
мцдафия едир вя юзцнц мцдафия едир, чцнки орада Дальыг 
Гарабаь эюрцнмцр. Амма Эцръцстанла Абхазийа мясялясин-
дя бир-ики дювлят, – мян билирям, онларын адларыны чякмяк истя-
мирям, – истяди ки, маддяйя ня ися йазсынлар. Эцръцляр мющ-
кям дурдулар вя онлар щеч бир шей едя билмядиляр. Чцнки ора-
да АТЯТ-ин цзвц олан Абхазийа дювляти йохдур. 

Билирсиниз, ня едяк? Мян дедим ки, бунун гябул едя бил-
мярям, дяйишдирмяк лазымдыр. Онлар да дедиляр ки, дяйишдир-
мяк олмаз. Ермянистан буна консенсус вермяйяъяк, биз гя-
бул етмяйяъяйик.  

Иъласын сонунъу эцнц иди. 4-5 саатдан сонра иълас гуртармалы 
иди. Мян ня етдим, сиз буну билирсиниз. Дедим ки, мян бцтцн ся-
няди суал алтында гойурам. Щямин сянядин гябул олунмасына 
лазыми консенсус  вермирям, гуртардыг. Ондан сонра Алберт 
Гор да, Кол да, о бири дя, бу бири дя мяним йаныма эялмяйя 
башладылар. Щамысы хащиш етмяйя башлады ки, сиз юз ветонузу 
эютцрцн. Дедим ки, эютцрмяйяъяйям. Яэяр эютцрмяйяъяксянся, 
онда, ахы, саммит гуртарыр. Демяк саммит бир сяняд гябул 
етмяйяъяк. Дедим ки, мяним цчцн фярги йохдур. Яэяр мяним 
ишим дцзялмирся, саммитин сяняд гябул едиб-етмямясинин 
мяним цчцн фярги йохдур. Бир нечя саат мяним йаныма эялир-
диляр. Кимляр эялди… Яввял мян онларын йанына эедирдим, ин-
ди мян бурада отурмушам, онлар мяним йаныма эялдиляр. 
Кимляр эялди, няляр дедиляр… Мяним йадымдадыр, Алберт Гор-
ла сющбят едирдим. Онунла хейли данышдыг. Дедим ки, о, кон-
сенсус вермир. Деди ки, консенсус вермямяк онун щцгу-
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гудур. Дедим ки, щя? Деди ки, щя. Дедим ки, консенсус вер-
мямяк мяним дя щцгугумдур. Мян дя юз щцгугумдан 
истифадя едяряк консенсус вермирям. Мясяля донуб галды. Де-
дим, онун щцгугу варса, башгаларынын да щцгугу вар. О, 23-
ъц маддяйя консенсус вермирся, мян дя бцтцн сянядин гябул 
олунмасына консенсус вермирям. Щесаб едирям ки, о, гябул 
едиля билмяз. Бундан сонра онлар йыьышдылар, щямин о мялум 
Лиссабон Зирвя эюрцшц сядринин бяйанатыны йаздылар. О мад-
дядя няки варды ону бяйаната йаздылар. Йяни биз ону алдыг. 
Амма йекун сянядинин ичярисиндя йох, айрыъа бяйанатда ал-
дыг. Бяйанаты сяся гойанда ермяниляр сяс вермяди, амма 
онун ящямиййяти йох иди. Беляликля, щямин 1996-ъы илдя илк дяфя 
биз АТЯТ-дян беля бир сяняд алдыг ки, Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц таныныр, Ермянистанын ярази бцтювлцйц таныныр, 
Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя юзцнцидаряетмя 
статусу верилир вя Даьлыг Гарабаьдакы ермянилярин тящлцкясиз-
лийи тямин олунур. Бу, сяняддир. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты-
нын Тящлцкясизлик Шурасынын гярарлары вардыр ки, Ермянистан 
силащлы гцввяляри  Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндян 
гейд-шяртсиз чыхарылсын, яэяр о сянядляри кянара гойсаг, бу, 
йеэаня сяняддир ки, биз АТЯТ-дян ала билмишик. Ермяниляр 
ону йериня йетирмядиляр. Бурада да мцхалифят саьдан вя сол-
дан бизи вурмаьа башлады ки,  эуйа биз эедиб Лиссабонда 
удуздуг. Няйи удуздуг? Щеч няйи удузмамышыг.  

Беляликля, щюрмятли Арифоьлу, демяк истяйирям ки, о ъцр ъя-
саряти щяр адам едя билмязди ки, АТЯТ-ин сянядинин гябул 
олунмасыны суал алтына гойсун. 54 дювлятин нцмайяндяси тяяъ-
ъцблянди ки, мян бу гярары гябул етмямишям. Яэяр щямин 
бяйанат гябул едилмясяйди ахыра гядяр эедяъякдим. Чыхыб 
эедяъякдим. Онсуз да эюрцрдцм ки, бир шей чыхмыр. Ня етмяли 
идим? Гарадан артыг рянэ ола билмяз ки.  
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Мян щямишя вурушмушам, щямишя чалышмышам. Щеч кясин 
гаршысында эюзцм кюлэяли дейил, ялимдян эяляни етмишям. Сиз 
дединиз ки, мян АТЯТ-и эцнащландырырам, о бирини эцнащлан-
дырырам, эцнащкарам – демирям. Сизя бир дя дейирям, мян 
онлары эцнащландырырам. Чцнки яэяр бу тяшкилат юзц елан етдийи 
принсиплярин щяйата кечирилмясини тямин едя билмирся, ону 
эцнащландырмаьа мяним щаггым вар. 

Яэяр Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы 
ишьал олунмуш торпаглардан Ермянистан силащлы гцввяляринин 
чыхарылмасы щаггында гябул етдийи гятнамялярин щяйата кечи-
рилмясини тямин едя билмирся, бяли, мян ону эцнащландырмы-
шам. Нйу-Йоркда эедиб Тящлцкясизлик Шурасы цзвляринин ща-
мысыны чаьырыблар, иълас кечирибляр. Мян онларын щамысынын цзц-
ня демишям. Сюзляри бу олубдур ки, «биз гярары гябул едирик, 
ону иъра етмяк механизми йохдур». Буну вахтиля Бутрос Га-
лийя демишям, Кофи Аннана демишям. Ейни ъаваблары алмы-
шам. АТЯТ дя дейир ки, бизим иъра механизмимиз  йохдур. 
Она эюря дя онлары эцнащландырмаьа мяним щаггым вар. 
Онда онлар эялсинляр, бу принсиплярдян имтина етсинляр. Бу, 
башга мясялядир. Онлар бир тяряфдян бу принсипляри мцдафия 
едирляр, бязян лазым оланда бу пинсиплярдян истифадя едяряк 
айры-айры дювлятляря тязйиг эюстярирляр. Амма бурада бу мя-
сяляни щялл етмирляр. Мясяля белядир.  

Бунлары демякля, сизя билдирмяк истяйирям ки, мян прези-
дент кими, Азярбайъанын башчысы кими бцтцн бу тяшкилатларла 
юз ямякдашлыьымы давам етдирирям вя давам етдиряъяйям. 
Чцнки башга йолумуз йохдур. Бир йол вар – онларын щамысынын 
тювсийяляриндян имтина едиб мцщарибя етмяк. Бу да бцтцн 
бунларын щамысынын бизя дедикляри, йяни бизимля данышыгларында 
дедикляри сюздцр ки, сиз буну етмямялисиниз. Щамысынын дедийи 
будур. Онларын щеч бири няинки бизи дястяклямяйиб, щятта щяр 
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бири бизя дейиб ки, сиз бу йолла эетмямялисиниз. Яэяр бу йолла 
эетсяниз, щеч бир юлкя сизи дястяклямяйяъякдир. Амма бизим 
йолумуз вар. Биз бунлары нязяря алмайараг мцщарибя едя би-
лярик. Мян бу варианты да истисна етмирям. Анъаг – мян си-
зинля ачыг данышырам – мцщарибянин Азярбайъан цчцн ня гя-
дяр аьыр олаъаьыны да дярк етмяк лазымдыр. Аьыр о мянада ки, 
инди Азярбайъанын игтисадиййаты инкишаф едир, йахшы перспек-
тивляри вар вя чох мцщцм лайищяляримиз вар. Бунларын щамысы 
позулмалыдыр. Щяр шей мцщарибяйя хидмят етмялидир. Бу вар, 
бу да мцмкцндцр. Билирсиниз, йягин эюзлямирдиниз ки, мян си-
зинля чох сющбят едяъяйям.  

Я ф л а т у н  А м а ш о в(«РУЩ» Азярбайъан Журналистляри 
Мцдафия Комитясинин сядри):  Ъянаб Президент, мяним суалым 
даща чох журналистика, журналистлярля щцгуг-мцщафизя органла-
рынын мцнасибятляри иля баьлы олаъагдыр. Биз журналист тяшкилат-
лары щямишя бу гурумларла хош мцнасибятляр йаратмаьа чалы-
шырыг. Дахили ишляр назири Рамил Усубовла мяним ахырынъы эюрц-
шцмдян сонра хцсуси мониторинг групу йарамтышыг. Щямин 
груп шящярдя кечирилян аксийалар заманы полис – журналист 
мцнасибятлярини нязарятдя сахлайыр. Бу да юз бящрясини верир. Сон 
аксийада щеч бир ганун позунтусу олмайыбдыр. Бу да мцсбят 
щалдыр. Бу сащядя мцяййян проблемляр дя галмагдадыр. Бу да 
журналистлярля баьлы ъинайят ишляринин ачылмасы иля ялагялидир. Бу 
вахта гядяр 20 журналистя гаршы ъинайят иши ачылыбдыр. Онлар йа 
тутулмушлар, йа да ки, тутулараг тезликля азадлыьа бурахылмышлар. 
Ъинайят ишляри щяля дя галмагдадыр. Щямин ъинайят ишляринин 
галмасы журналистлярин азад щярякят етмясиня мане олур. 
Мясялян, «Йени Мцсават» гязетинин баш редактору Рауф Ариф-
оьлу щаггында ъинайят иши ачылыбдыр, щяля гапанмадыьына эюря о, 
хариъи юлкяляря эедяркян тез-тез чятинликлярля растлашыр.  
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Билирсиниз ня вар, Рауф Арифоьлу щаг-
гында ъинайят ишинин баьланмамасы абсурда бянзяйир. Йяни 
бунун ъинайят иши вар, йа йохдур, фярг етмяз о, юз ишини эюрцр. 
О бири тяряфдян дя бу, онун хейринядир. Сабащ бир щадися олан-
да дейяъяк ки, щеч нядян мяня ъинайят иши ачыблар, мяня тязйиг 
едирляр. Она эюря яэяр бизим прокурорлар, полис, башгалары 
дяриндян дцшцнсяляр, йягин ки, о ъинайят ишини тезликля баьла-
йарлар ки, о, даща бундан суи-истифадя етмясин. Эцман едирям 
ки, мяним бу сюзцмдян сонра онлар буну баша дцшяъякляр.  

Я ф л а т у н  А м а ш о в: Бу да хариъи тяшкилатлар тяряфиндян 
Азярбайъан щаггында хошаэялмяз бяйанатларын верилмяси иля 
нятиъялянир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Кимин щаггында бяйанатдыр? 
Я ф л а т у н  А м а ш о в: Бу ъцр щаллар юлкядя баш верир, жур-

налистляр дюйцлцр – сон щадися зананы Сябаил Район Полис Ида-
рясинин ряиси Назим Наьыйев «Туран» Информасийа Аэентлийи-
нин мцхбирини дюймцшдцр. Тцркийянин йыьма футбол коман-
дасы Сенегал милли командасына галиб эялян эцнц Азадлыг 
мейданында журналисти полис идарясинин ряиси дюйцбдцр. Бу 
ящвалат щяр йеря йайылыб. Бейнялхалг тяшкилатлар да Азярбай-
ъан щаггында хошаэялмяз хябярляр верир. Билдирирляр ки, Азяр-
байъанда инсан щцгуглары позулур. Бцтцн бунларын гаршысыны 
алмаг цчцн мян истярдим ки, журналистлярля баьлы ганун позун-
тусу олдугда, эцнащкарлар мцяййянляшдирилиб ъязаландырылсын. 
Сизин Сярянъамыныза, ютян ил декабрын 27-дя имзаладыьыныз 
Сярянъама ясасян прокурорлуьа беля бир тапшырыг верилмишди 
ки, яэяр журналистлярля баьлы ганун позунтулары олса, эцнащ-
карлар мцяййян едилсин вя ъязаландырылсын.  

Щялялик бу барядя биздя щеч бир мялумат йохдур. Мян 
истярдим ки, бу мясяляйя мцнасибятинизи билдирясиниз.  
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Яли Щясянов, бу фактлары гейд един. 
Эюстяриш верин, ня лазымдырса етсинляр.  

Я ф л а т у н  А м а ш о в: Чох саь олун. 
Е л ч и н  Ш ы х л ы («Зеркало» гязетинин Баш редактору):  

Ъянаб Президент, сющбят яснасында мцхалифят щаггында хейли 
сюз дейилди. Мяним суалым беля олаъагдыр: Сиз 33 ил бундан 
яввял Азярбайъана рящбяр сечилмисиниз. Совет дюврцндя, 
мцхалифятин олмадыьы бир вахтда Азярбайъанын рящбяри олму-
сунуз. Инди 9 илдян артыгдыр ки, мцстягил Азярбайъанын, амма 
мцхалифятли бир юлкянин президентисиниз. Сизъя, щансы даща йахшы 
иди? Индики Тцркмянистандакы кими мцхалифятсиз юлкяйя 
рящбирлик етмяк, йохса индики мцхалифятли Азярбайъана? Щяр 
щалда, мцхалифятин ролу барядя Сизин фикринизи билмяк истярдим.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Саь ол. Анъаг мян сянин бу суалына 
чох дяриндян ъаваб верярдим ки, мцхалифятин олуб-олмама-
сынын фярги йохдур, мцстягил Азярбайъанын президенти олмаг, 
тябиидир ки, вахтиля Советляр Иттифагынын тяркибиндяки Азярбай-
ъан Республикасынын башчысы олмагдан щеч мцгайися едилмя-
йяъяк дяряъядя йцксяк бир шейдир. Билирсиниз ки, ондан сонра 
мян Москвада да чох бюйцк вязифялярдя дя ишлямишям вя 
щяйатымын бу аьыр 9 илиндя мцстягил Азярбайъанын президенти 
олмаьымы онларын щамысындан цстцн вя шяряфли щесаб едирям. 
Бу, биринъиси. Икинъиси, мцхалифятли юлкя олмаг йахшыдыр, йохса 
мцхалифятсиз? О вахт да мцхалифят варды, амма о вахт мц-
халифят беля азад дейилди.  

Амма еля дейилди ки, мян биринъи катиб идим, республиканын 
башчысы идим, ня истяйирдим ону едирдим вя бурада мяня ма-
нечилик едянляр, йахуд да ки, ишляри позмаг истяйянляр йох иди. 
Вар иди. Садяъя, бунлар мцтяшяккил дейилдиляр. Партийалар йох иди. 
Мцхалифят ады йох иди. О вахт мцяййян груплар вар иди. Амма 
тябиидир ки, буэцнкц мцхалифятля онлары йан-йана гоймаг, мцга-
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йися етмяк олмаз. Мян щесаб едирям ки, ня гядяр мцхалифят олса 
да, мяним цчцн мцстягил Азярбайъана рящбярлик етмяк бюйцк 
шяряфдир. Яэяр сямими фикирлярими билмяк истяйирсинизся, мян мц-
халифятдян горхан, чякинян адам дейилям. Мян бу шейляри, бу 
дюврц йашамышам. Буэцнкц мцхалифят дя о адамлардыр ки, мян  
1990-ъы иллярдя бурайа эяляндя чохуну таныйырдым. Бир гисми иля 
Нахчыванда, йахуд да Бакыда шяхси ялагялярим дя варды. Онлар 
йени адамлар дейилляр. Дцздцр, о вахтлары мян онларла вя онлар 
да мянимля мцхалифятдя дейилдик. Мян билирям ки, онларын бязи-
ляринин мяня бюйцк ряьбяти дя, щюрмяти дя варды. Артыг щамыйа 
мялумдур ки, рящмятлик Елчибяйин йашадыьы евин диварында узун 
илляр ики портрет асыбыл – бири Ататцркцн портретидир, о бири дя 
Щейдяр Ялийевин. Мян Нахчыванда оланда Елчибяйля дя бизим 
телефон ялагяляримиз варды. Онда щяля о, щакимиййятдя дейилди. 
Йяни бунлар мяним цчцн йени адамлар дейилляр. Икинъи мясяля, 
Азярбайъанда щямин о дюврдя Халг Ъябщяси йараныб, сонра 
партийалара бюлцнцб вя саир, йяни о тяркиб ки, вар, ондан башга 
мцхалифят йохдур. Ондан башга мцхалифят кимдир? Щямин 
адамлардыр. Онлар щакимиййятя эялдиляр. Бир илдян сонра щаки-
миййятдян эетмяйя мяъбур олдулар. Инди дя, 9 илдир ки, мцха-
лифятдядирляр. Йяни мян дя истяйирям ки, мцхалифятля игтидарын 
арасы нормал олсун. Еля мцхалифят юзц ону эюстярир ки, мцхали-
фятля игтидар дост ола билмяз. Чцнки мцхалифят игтидара гаршы мц-
халифятдир. Игтидарла щакимиййят уьрунда мцбаризя апарыр. Бу, 
мцхалифятин принсипидир. Анъаг бу мцбаризяни ня ъцр апар-
малыдыр? Щансы йолла апармалыдыр? Бу, башга мясялядир. Тяяссцф 
ки, бизим Азярбайъанда индики мцхалифят, онун сийаси мцбаризя 
формалары мцхтялифдир. Юзц дя о адамлар ки, 1989, 1990, 1991, 
1992-ъи иллярдя мейданларда идиляр. Орада гышгырырдылар, бурада 
гышгырырдылар, о ящвал-рущиййядян щяля айрылмайыблар. 
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Заман кечиб, дцнйа дяйишибдир. Дцнйа щеч вахт, щеч заман 
бир йердя дурмур. Щяр ил дцнйада, щяр бир ъямиййятдя йенилик 
ямяля эялир. Мясялян, инсанлар бу эцн бир палтар эейинир, сабащ 
башгасыны. Инди Авропаны эютцрсяк, эялян ил башга мода дяб 
олур, мода, палтар дяйишир. Ня билим, мебел модасы дяйишир, о 
бири дяйишир, йяни инсан ъямиййяти инкишаф едир, инкишаф етдикъя 
яввялкиня нисбятян даща да йени-йени шейляр иъад олунур. Сийа-
сятдя дя белядир. Бу просес эедир вя эетмялидир. Амма яэяр инди 
бизим мцхалифят 1989-ъу илдяки формасыны сахлайыбса вя ондан 
бу эцн дя истифадя едирся, – о вахт кцчяйя, мейдана, филана 
чыхырды, башлайырды, ня билим, шцарлар демяйя, – сонра «истефа» 
дейирди, щямин цсулу бу эцн дя истифадя едирся, ахы бу, кющнялмиш 
цсулдур. Йяни щесаб ет ки, бунлар щяля «Мерседес»я минмяйиб-
ляр, «Газ-24»дядирляр. Цмумиййятля, «Мерседес»дя эязирляр, 
мян буну мяъази мянада дейирям ки, юз фикрими изащ едим. Она 
эюря мян истярдим ки, мцхалифят мцасирляшсин. Мцасирляшмяк 
цчцн дя чох бюйцк имканлар вар. Чцнки дцнйада инди демокра-
тийа даща эениш инкишаф едир, йяни дцнйанын бир чох юлкялярини 
ящатя едир, яввялки кими дейилдир. Инкишаф етмиш юлкялярдя мц-
халифятин иш методлары, планлары щамысы мялумдур. Яэяр онлардан 
даща чох истифадя етсяляр, даща да йахшы олар. 

Мцхалифят эяряк щакимиййятя дцшмян кими бахмасын. Мян 
щардаса ешитдим ки, эуйа щакимиййят мцхалифятя дцшмян кими 
бахыр. Бу, дцзэцн дейилдир. Мян шяхсян мцхалифятя дцшмян кими 
бахмырам. Анъаг мян эюряндя ки, щяр эцн 24 сящифялик гязетдя, 
щяр сящифясиндя Щейдяр Ялийев щаггында мцхтялиф йазылар эедир, 
мян бунлара ня гядяр фикир вермясям дя, йеня дя дцшцнцрям, 
ахы, няйя лазымдыр? Юзц дя ахы бунлар артыг кечмиш шейлярдир, 
кечибдир. Инди ня йазырсан, йаз, сянин 5-6 мин, 10 мин охуъун 
вар, онларын да 15 мин танышы вар. Буну охудулар, ким билир ки, 
ня вар, йазыланлара инанырлар. Бири вар ки, Щейдяр Ялийев щаггын-
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да сянин йазын, бири дя вар ки, Щейдяр Ялийев щяр эцн бу халгын 
эюзц гаршысындадыр. Эюзцнцн габаьындадыр. Онда гярибя бир 
вязиййят йараныр, мян ики эцн телевизорда эюрцнмяйяндя, дярщал 
йазырлар ки, Щейдяр Ялийевин сящщятиндя дяйишикликляр вар, Щей-
дяр Ялийев телевизорда эюрцнмяди, еля олду, беля олду. Ай гар-
дашлар, ахы, мян ня цчцн эяряк щяр эцн телевизийада эюрцнцм? 
Мяним мин дяня ишим вар. Мясялян, билирсиниз ки, айын 21-дя 
ахшам саат 11-12 иди, эялдим аеропорта, орада сющбят етдик. 
Эялдим евя, эеъя саат 2-дя йатмышам. Сящяр дурмушам, дцнян 
ишя эялмямишям. Эетдим Зуьулбайа, орада дянизин кянарында 
эяздим, ахшам гайыдыб евя эялдим, йатдым. Йахшы ки, дцнян де-
мяйибляр Щейдяр Ялийев нийя телевизорда эюрцнмяди. Ахы мяним 
чох ишлярим вар, щансылар ки, телевизийа иля ялагядар дейилдир. 
Мясялян, бу эюрцш барядя. Мян эедян эцнц, сон дягигялярдя Яли 
Щясянов эялиб деди ки, беля бир эюрцш кечирилмялидир. Дедим, ай 
гардаш, мяним мин дяня ишим вар, програмым вар. Мян эялян 
кими буну етмялийям, ону етмялийям. Йох, дейирляр ки, бунлар 
журналистлярдир, Сиз эяряк бунларла мцтляг эюрцшясиниз. Эюрдцм 
ки, бунларын дедикляриндя дя щягигят вар. Эюрцшя эялдим. Саат 2-
дя эялмишям. Инди саат нечядир?  

Й е р д я н  с я с л я р:  Бешин йарысыдыр.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Она эюря дя истярдим ки, мцхалифят 

таразлы сийасят – беля бир ифадя вар, апарсын. 
Йяни, тянгид дя етсин, тянгидсиз ола билмяз. Сящвляримизи дя 

тутсун, десин, бунсуз ола билмяз. Мясялян, мян юзял телевизи-
йаларын – АНС-ин, «Спаъе»ин, «ЛИДЕР»ин верилишляриня бахы-
рам, онлардан бир сингал алырам. Ондан сонра эеъя саат 11-
12-дя юз ишчими – шюбя мцдрини, филаны ахтарырам, тапырам. Де-
йирям ки, мян телевизийада буну эюрдцм. Бу мясяля йохлан-
малыдыр. Сян сабащ бунунла мяшьул ол. Йяни сащаба сахла-
мырам ки, сящяр ишя эяляндян сонра чох мяшьул олдуьума эюря 
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буну унуда билярям. Мян эеъя телевизийайа баханда – телеви-
зийайа щямишя бахырам – ня ися эюрцрямся, эеъя саат 1-дя дя 
олса, Баш назири, йахуд бизим бязи шюбя мцдирлярини йатагдан 
галдырырам, фикрими онлара чатдырырам. 

Мцхалифят бунлары нязяря алсын. Мян сизин вердийиниз суала 
ъавабымы йекунлашдырырам. Мцхалифятли дювлят даща йахшыдыр.  

А р и ф  Я л и й е в: Ъянаб Президент, суаллар щяля чохдур. Вахт 
барясиндя Сизин ишарянизи баша дцшдцк. Одур ки, байаг сюйлядийим 
кими, биз бу эюрцшцмцзцн, бир янянянин башланьыъы олаъаэына 
цмид едирик. Биринъи дяфя олдуьуна эюря Сизи даща йормайаъаьыг. 
Тяшяккцр едирик ки, бязи мягамлар барядя вязифянизин, мясулий-
йятинизин имкан вердийи гядяр сярбяст вя ачыг сющбят етдиниз. 
Сюзсцз ки, мятбуат нцмайяндяляри бу эюрцшдян гайыдан кими Сизи 
йеня дя тянгид едяъяк, Сиз дя йягин ки, мцяййян мягамда 
мятбуата наразылыьынызы билдиряъяксиниз. Амма анлашыглыг йараныр 
вя анлашыглы тянгид етмяк бир шейдир,  анламадан тянгид етмяк 
тамам башга мащиййят дашыйыр. Одур ки, бу эюрцшя эюря тяшяккцр 
едирик вя иъазянизля мцсащибяни бурада битмиш щесаб едярдик.  

Мян сющбятин яввялиндя Сиздян хащиш етдим ки, сонда, мят-
буатдан кянар бир нечя проблем щаггында Сизя мцраъият едяк. 
Онунла да Сизи чох йормайаъаьыг. Амма бир-ики сюз демяк 
истярдим. Сиз сонунъу суала ъаваб веряндя дединиз ки, ян 
гиймятли шей мцхалифятсиз йох, мящз мцхалифятли мцстягил Азяр-
байъанын президенти олмагдыр.  

Бизим журналистлярин дя кичик бир дювляти вар. Бу, гязетдир вя ян 
гиймятлиси мцстягил гязетин президенти олмагдыр. Бу бизим 
биринъи эюрцшцмцз дейил вя Сизи инандырым ки, мцстягил мят-
буатын, мцстягил редакторларын, мцстягил гязетлярин, йяни «дюв-
лятляр»ин сайы эетдикъя азалыр. Бу чох аьыр вя аьрылы проблемдир.  

Сизин Фярманынызда бир нечя бяндляр олду ки, онлар йериня 
йетирилди вя мцстягил мятбуата мцяййян шяраит йаратды. Амма 
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орада гязетляря кредит верилмяси мясяляси дя вар иди. Мян щямин 
фярманы чох йахшы хатырлайырам. Онун мяьзи садяъя гязетляря 
пул пайламаг вя мцяййян мцддятя онларын бу бющранынын 
гаршысыны алмаг дейилди. Орада мятбуатын инкишафыны тямин етмяк 
цчцн кредитлярин айрылмасы нязярдя тутулурду. Еля парадоксал 
вязиййят йараныб ки, боръларын дондурулмасына бахмайараг 
гязетлярин игтисади вязиййяти эет-эедя чятинляшир. Гязетляр мяъбу-
рян айры-айры малиййя даиряляринин ялиня дцшмяк вя йахуд щара-
данса кянардан вясаит ахтармаг мяъбуриййятиндядирляр. 6 ай 
ярзиндя бу проблем щяля дя юз йериндя галыб.  

Йяни Фярманын мянасы онда иди ки, мцстягил мятбуатын 
галмасы вя инкишафы цчцн шяраит йарадылсын. Мятбутадан бина, 
мянзил шяклиндя эиров тяляб едирдиляр. Яэяр бунлар олсайды, бялкя 
дя мятбуатын кредитляря ещтийаъы олмазды. Чох анлашылмаз, 
бющранлы бир вязиййят йараныбдыр. Йа о кредитин шяртляриндя бир 
дяфялик билдирилсин ки, мятбуат цмидинц цзсцн – мян, щягигятян, 
цряк аьрысы иля дейирям – ким ня баъарырса, ону етсин, пул тапсын, 
кимя ися гуллуг етсин, йа да гязет фяалиййятини дайандырараг 
эедиб башга бир ишля мяшьул олсун. Йахуд да ки, тяляб олунан 
шяртляря, – мясялян, 150 минлик эиров гоймасан мян сяня 100 
мин веря билмяйяъяйям кими шяртляря ямял етсин. Демяли, Фярма-
нын вердийи бу сон имканы реаллашдырмаг механизми йарадыл-
малыдыр. 1998-ъи илдя бу Бакы Мятбуат Клубунун йарадылмасына 
50 мин доллар хярълянди. Бунун щамысыны кцтляви информасийа 
васитяляринин юзляри  вердиляр. Бу эцн онлар чятин вязиййятдядирляр. 
Мян буну хцсуси гейд едирям ки, щяр шей мятбуатын мцстягил 
олмасындан башлайыр. О кимляряся гуллуг едяъякся, биз бир-
биримизя ня гядяр эилей етсяк дя, гаршыдурма эцъляняъяк вя бу, 
ня халга, ня дювлятя, ня дя ъямиййятя лазым олан мющкям мят-
буата чевриля билмяйяъякдир. Бу эцн бу проблем вар. Адам 
эялиб дейя билмир ки, бу вязиййят малиййя иля баьлыдыр, вясаит 



_________________________________________________________ 

 

131 

истяйирик. Бялкя дя буну сюйлямяк мяним цчцн бир гядяр асандыр 
ки, бу эцн бу, гязетлярин, цмумиййятля, бцтювлцкдя бцтцн мят-
буатын ян аьрылы, ян бюйцк проблемидир. Реклам базары олсайды, 
чыхыш йолу мятбуатын юзцндя оларды. 1998-ъи илдян 2001-ъи илядяк 
реклам базарынын эялири 800-1000 фаиз ашаьы дцшцб. Йяни бу 
гязетлярин эялир мянбяйи йохдур.          

Щ е й д я р  Я л и й е в: Нийя ашаьы дцшцбдцр?    
А р и ф  Я л и й е в: Мян Сизя дейим. Рекламын ики ясас эялир 

мянбяйи вар. Хариъи тяшкилатлар вя йерли истещсалчылар. Йерли 
истещсалчылар пул вермяйя щазырдырлар ки, тяки онун рекламы, ады 
гязетдя эетмясин. Яэяр йерли истещсалчыларын рекламы, цнваны, 
телефону гязетдя верилирся, онлары билаваситя йохлайан тяшки-
латларын нцмайяндяляринин щяр бири голтуьуна бир папка 
вурараг ора цз тутур. Яввялъя санитар мцфяттиш, архасынъа йан-
ьынсюндцрян эялир.               

Щ е й д я р  Я л и й е в: Демяли, о тяшкилатлар билмирляр ки, 
беля бир фирма вар. Гязетляр ону реклам едяндян сонра бу, 
мялум олур? Щя? 

А р и ф  Я л и й е в: Бунун пулу варса, реклам верир. Реклам 
верир, демяли бурада пул вар. Она эюря дя мятбуат йерли истещ-
салчылардан ялини цзцб. Ири тяшкилатлара эялдикдя ися, сон вахтлар 
мцшавирялярдя бу мясяляйя тохунулду ки, онларын Азярбайъаны 
тярк етмяси, йяни оларын мцяййян щакимиййят органлары иля 
проблемляринин йаранмасы реклама чох зярбя вурду. Буну 
гязетлярин нцмайяндяляри даща ятрафлы изащ едя билярляр. Бизим 
мцшащидяляримиз эюстярир ки, реклам базарындан ялдя олунан 
эялирляр 8–10 дяфя азалыбдыр. Беля бир шяраитдя мятбуат, айдын 
мясялядир ки, щараданса вясит тапмалыдыр. Эюзцмцзцн габа-
ьында гязетляр ялдян эедир. Айры-айры даирялярин ялиня дцшцр. 
Киминин сечки иля баьлы мараглары вар, киминин игтисади мараг-
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лары вар, киминин ися башгасыны вурмаг мараьы вар. Онлар 
гязетдян кимися нцфуздан салмаг мягсяди иля истифадя едирляр. 

Бу эцн Сиз сющбятинизин яввялиндя дединиз ки, бурада яй-
ляшянляр ади адамлар дейил, онларын гязетляринин тарихи, щеч 
олмаса, Азярбайъанын мцстягиллик тарихи иля бярабярдир. Мцс-
тягиллийимиз чятинликля баша эялдийи кими, онлар да гязетлярини 
чятинликля йарадыблар, буэцнкц вязиййятя эятириб чатдырыблар. 
Еля адам вар ки, гайынанасынын евини эиров гойубдур. Онун 
бу эцн икманы йохдур ки, няйи ися эиров гойсун, кредит алсын, 
гязетини сахласын. Щяр гязетин иътимаи йцкцнц бу эцн гейд 
етдиниз. Щансы гязетин ъямиййят цчцн лазым олдуьу, дювлят 
цчцн даща чох иш эюрдцйц, щансы гязетин башга мясялялярля 
мяшьул олдуьу эюрцнцр. Бу проблемин щялли цзяриндя бизли, 
сизли чалышаг. Тябиидир ки, проблемин щялли йолларыны Сизин тап-
маг имканларыныз биздян гат-гат чохдур. Бялкя бунун щялли 
йолуну фикирляшиб тапаг? 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Яли Щясянов, сян бах о кредит мяся-
лясини бир дя мцяййян еля, реклам бярясиндя эюр ня етмяк олар 
вя башга щансы имканлар вар? Кюмяк етмяк лазымдыр. 

«Азадлыг» гязетинин йашы Азярбайъанын мцстягиллик йашын-
дан чохдур. Илк йаранан гязетдир. Елядирми? 

А р и ф  Я л и й е в: Ондан яввял дя гязет варды. «Йени Мцса-
ват» яввял йараныбдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: «Йени Мцсават» ондан яввял йараныб? 
Р а у ф  А р и ф о ь л у: Тяхминян ейни вахтда йараныбдыр. 

Амма о вахт биз гейри-рясми олараг гязет бурахырдыг. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Дцзц, мян о вахт «Мцсаваты» таны-

мырдым. Амма «Азадлыг» гязети о вахт чох популйар иди. 
Онда мян Москвада йашайырдым, щяля Азярбайъана эялмя-
мишдим. О вахтлар «Азадлыг» гязети щаггында ешитмишдим вя 
бязян о гязети мяня эюндярирдиляр.  
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А р и ф  Я л и й е в: «Азадлыг» гязети сабащ дайанмаг 
вязиййятиндядир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  О гязетин редактору Эцндцз Тащирли 
дейил? 

Я л и  Щ я с я н о в: Ъянаб Президент, «Азадлыг» гязетинин ре-
дактору Рювшян Щаъыйевдир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Рювшян Щаъыйев? «Азадлыг» гязети-
нин няшрини дайанмаьа гоймаг олмаз.  

Я л и  Щ я с я н о в:  «Азадлыг» гязети дайанмайыбдыр. Гязе-
тин редактору дяйишди. Бир аз да мювгейини дяйишибдир. Даща 
да сийаси партийа гязети олубдур. Яввялки мювгейиня даща чох 
йахынлашыбдыр. Щяр щалда, бу, «Азадлыгдыр». 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бу, онун юз ишидир. Ялбяття ки, о вахт 
партийа йох иди. «Азадлыг» гязети о вахт, совет дюврцндя 
мцяййян гядяр Азярбайъанын цмуми ящвал-рущиййясини якс 
етдирян бир гязет иди. О гязети Няъяф Няъяфов башламышды. Мян 
Няъяф Няъяфову орадан таныйырдым. Москвада мян ешидяндя 
ки, Няъяф Няъяфов, йадыма дцшдц ки, бурада о, «Молодйож 
Азярбайджана» гязетиндя ишлямишдир. 

Йахшы, сян дедийин мясяляляри мян Яли Щясянова тапшырырам, 
гой мяшьул олсун вя мяня десин. Мян дя бахаъаьам, ня мцм-
кцндцрся, едяъяйям. Амма мяним фикрим белядир ки, биринъиси, 
мцстягил гязетляри дястяклямяк лазымдыр. Чцнки мцстягил гязет 
щям сийасидир, щям дя мцстягилдир.  

Икинъиси, мцхалифят гязетлярини дястяклямяк лазымдыр. Цчцн-
ъцсц дя игтидар гязетлярини дястяклямяк лазымдыр. 

Йахшы, саь олун. Эцман едирям йеня дя эюрцшяъяйик. Бу 
форманы да бир эцн дяниз кянарына эязинтийя чыханда эейиняъяйям.  
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МИЛЛИ  МЯТБУАТ ЭЦНЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ 
МЯРАСИМДЯ НИТГ 
 
22 ийул 2002-ъи ил 
 
Милли Мятбуат эцнц мцнасибятиля «Йени Нясил» Журналистляр 

Бирлийи, «Рущ» Журналистлярин Щцгугларыны Мцдафия Комитяси, 
Азярбайъан Журналистляр Конфедерасийасы, Бакы Мятбуат Клубу вя 
Азярбайъан Журналистляр Бирлийи ийулун 22-дя «Эцнай» рестора-
нында мярасим кечирмишдир. 

Салона топлашанлар Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви 
щярарятля гаршыладылар. 

Тядбиря кцтляви информасийа васитяляринин тямсилчиляри, Милли 
Мяълисин депутатлары, сийаси партийаларын вя иътимаиййятин нцма-
йяндяляри дявят олунмушдулар. 

Мярасими гыса эириш сюзц иля Азярбайъан Жунралистляр Бирлийинин 
сядри Щаъы  Щаъыйев ачды. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев мярасимдя эениш нитг 
сюйляди.  

 
Щюрмятли журналистляр! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Сизи Азярбайъан Журналистика эцнц – сиз бу эцнц беля адлан-

дырмысыныз, йягин даща да дягиг оларды ки, Мятбуат эцнц дейяк – 
мцнасибятиля тябрик едирям. Азярбайъан мятбуатына, Азярбайъан 
журналистикасына мцстягил Азярбайъанын эяляъяк инкишафы наминя 
вя мцстягиллийимизин мющкямлянмяси наминя йени-йени уьурлар 
арзулайырам.  
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Мян сизя бу мцнасибятля тябрик мяктубу эюндярмишям, мят-
буатда дяръ олунубдур, билирсиниз. Сонра мяндян хащиш етдиляр 
ки, бу эцн Бакы Мятбуат Клубунун нцмайяндяляри, йахуд да 
бир груп Баш редакторла эюрцшцм, онларла сющбят едим. Доьру-
дур, мян айын 20-дя эеъя Йалтадан эялмишдим. Дцнян, базар 
эцнц бир аз истиращят етдим. Бу эцн щяфтянин биринъи эцнцдцр, 
мяним чох бюйцк башга планларым вардыр. Анъаг мяним план-
ларымы поздулар. Дедиляр ки, бу эцн мцтляг журналистлярля эюрцш-
мялисиниз, суаллары вар, сиз онлара ъаваб вермялисиниз. Сонра да 
журналистлярин байрамы мцнасибятиля мярасим олаъаг, орада олар-
сыныз. Дедим, ола билярми ки, мян бу тяклифлярин бирини вя йа ди-
эярини гябул едим, дедиляр ки, йох, о да лазымдыр, бу да лазымдыр. 
Ня етмяли, мян разы олдум. Бир нечя башга планларымы кянара 
гойдум.  

Бу арада Тцркийянин Дийанят Ишляри Вягфинин, йяни Дини Ида-
рянин рящбяри вя нцмайяндя щейятинин цзвляри иля эюрцшдцм, сющ-
бят етдим. Ону демяк истяйирям ки, мян бу эцн чох эярэин гра-
фикля, щямишяки кими ишляйирям. Амма графиким позулубдур. 
Бунун да сябяби Журналистика эцнцдцр. Мян бундан инъимирям, 
йахуд сизя миннят гоймаг истямирям. Мян, садяъя, буэцнкц 
эцн щаггында данышырам. Анъаг эцнцн мянасы бу дейилдир. Бу, 
садяъя, щяр бир инсанын щяйатында ишинин гурулмасыдыр. Эцнцн 
мянасы будур ки, бу эцн Азярбайъанда азад, мцстягил Мятбуат 
эцнцдцр, цмумиййятля, мятбуат эцнцдцр. 

Щясян бяй Зярдаби вахтиля Азярбайъанда азад, демократик 
мятбуатын ясасыны гойубдур. О няинки бу мятбуатын ясасыны 
гойду, щям дя чох чалышды, фяалиййят эюстярди вя юз миссийасыны 
сона гядяр йериня йетирди. Мящз ондан сонра, ХХ ясрин яв-
вялиндя Азярбайъанда бизим чох бюйцк журналистляр дястяси йа-
ранды. Амма онлар да пешякар журналистляр дейилдиляр, мцхтялиф 
сащялярдя хидмят едирдиляр. Анъаг мятбуата, журналистикайа 
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чох бюйцк гайьы эюстярирдиляр вя Щясян бяй Зярдаби кими, 
Азярбайъанда сярбяст, азад, мцстягил мятбуатын инкишаф етмя-
синдя бюйцк ишляр эюрмцшдцляр. 

Беля щалларда биз мцтляг Ъялил Мяммядгулузадяни, Цзейир 
Щаъыбяйову вя диэяр беля шяхсиййятляри йада салмалыйыг. Ъялил 
Мяммядгулузадянин журналист кими, публисист кими, «Молла 
Нясряддин» журналы васитясиля вя ондан даща эениш даирядя  Азяр-
байъан халгына эюстярдийи хидмятляр явязсиздир.  

Мян Цзейир Щаъыбяйовун адыны чякдим. Чцнки Цзейир Ща-
ъыбяйов бизим щяйатымыза, тарихимизя бюйцк бястякар кими дахил 
олмушдур. Амма инди артыг щамыйа мялумдур ки, о, мусигичи 
кими, бястякар кими, бюйцк зирвяляря чатмасы иля йанашы, ейни 
заманда публисистика, журналистика иля дя мяшьул олуб вя бу са-
щядя бюйцк из гойубдур. Амма онун бу сащядяки фяалиййяти 
тякъя журналларда, гязетлярдяки йазыларындан ибарят дейилдир. 
Щям дя ясярляри васитясиля бу сащядя Азярбайъан халгына эюс-
тярдийи хидмятлярдир. Онун ясярляри, еля «Аршын мал алан», «О 
олмасын, бу олсун» ясярляринин мянасы инсанлары милли ойаныша, 
сярбястлийя, азадлыьа дявят едирди. Мяним ян хошума эялян одур 
ки, Цзейир Щаъыбяйов «О олмасын, бу олсун» ясяриндя о дюврцн 
журналистлярини дя чох эюзял эюстярибдир. Бир филм вар, ону 
телевизийада вахташыры эюстярирляр. Щямин филм щяр дяфя эюстяри-
ляндя мян она бюйцк щейранлыгла бахырам. Мяни щейран едян о 
дейил ки, мясялян, Мяшяди Ибад йашлы олараг  эянъ гыз алмаг 
истяйибдир, ону да алдадыблар. Бу, ясярин сужетинин бир тяряфидир. 
Цзейир Щаъыбяйовун да бюйцклцйц ондадыр ки, о, инсанлары ъялб 
етмяк цчцн беля эцлмяли сцжет гурубдур. Амма сцжетин о бири 
тяряфи о дюврцн ъямиййяти, щямин ъямиййятдяки инсанлар – щям 
зянэин инсанлар, щям касыблар, щям дя о дюврцн зийалыларыдыр. 
Мясялян, орада журналист сурятлярини Цзейир Щаъыбяйов чох эюзял 
эюстярибдир. О филми йарадан режиссор да онларын ня ъцр жур-



_________________________________________________________ 

 

137 

налистлик етдиклярини йахшы нцмайиш етдирибдир. Цзейир Щаъыбяйов 
буну ня цчцн едибдир? Чцнки о вахтын мятбуатында бу «хяс-
тяликляр» вар иди. Цзейир Щаъыбяйов онлары эюстяряряк истяйирди ки, 
ъямиййят даща да саьлам олсун.  

Бир сюзля, мян инди тарих щаггында чох данышмаг истямирям. 
Садяъя, бу фикирляр мяним бейнимдя щямишя фырланыр, бу фцр-
сятдян истифадя едяряк бунлары сизя чатдырырам. Бунунла ону 
демяк истяйирям ки, Азярбайъанда журналистика юлкямизин щям 
кечмиш ирсиндян, кечмишдя ялдя олунмуш наилиййятлярдян истифадя 
етмялидир, щям дя бу эцнцн щяйатыны доьру-дцзэцн якс етдир-
мялидир. Азярбайъанда бу йараныбдыр. Инди мян дейя билярям ки, 
гязетлярин сайына вя журналист пешяси иля мяшьул олан инсанларын, 
хцсусян эянълярин сайына эюря Азярбайъан щеч дя эеридя галмыр. 
Бу, севиндириъи щалдыр. Журналист пешяси чох аьыр зящмят тяляб едир. 
Бу, чятин пешядир. Юзлярини буна щяср едян адамлар эяряк биринъи 
нювбядя истедадлары олдуьуну дярк етсинляр. Бизим мядяниййяти-
мизин мцхтялиф сащяляриндя олан истедадлы инсанлар кими, журна-
листляр дя истедадлы олмалыдырлар.  

Чцнки бу да бизим мядяниййятимизин бир щиссясидир. Икинъиси 
дя, бизим журналистляримиз эяряк эюрдцклярини, ешитдиклярини ол-
дуьу кими йазсынлар, аьа аь, гарайа гара десинляр. 

Журналистиканын ясас вязифяляриндян бири ъямиййятдя, онун бц-
тцн сащяляриндя олан мянфи щаллары ашкара чыхармаг, эюстярмяк 
вя миллятимизи, халгымызы, ъямиййятимизи бундан хилас етмяк ол-
малыдыр. Бизим журналистика буну едибдир. Амма мян арзу 
едярдим ки, бу мягсяди даща да уьурла щяйата кечирсин. 

Бу эцн мян журналистлярин бир групу иля ики саат йарым сющбят 
етдим, суалларына ъаваб вердим, чох ачыг данышдым. Бязи мяся-
ляляр барядя бялкя дя мян индийя гядяр беля ачыг фикирляр демя-
мишдим. Амма бу эцн мян буну етдим. Бу да мятбуатда дяръ 
олунаъагдыр, сиз биляъяксиниз. Мян бурада буну тякрар етмяк 
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истямирям. Садяъя, ону демяк истяйирям ки, мяним фикирлярим 
щямин о эюрцшдя мяня верилян суаллардан истифадя едяряк сюйля-
дийим фикирлярдир, мяним дцшцнъяляримдир, буэцнкц проблемля-
римизя – щамысына йох, бир щиссясиня – олан мцнасибятимдир. 

Мян журналистлярин досту елан олунмушам. Кечян дяфя дедим, 
мян буну гиймятляндирирям. Азярбайъанда беля вязиййят йара-
ныбдыр ки, – инди Щаъы Щаъыйев деди ки, Азярбайъан журналистляри 
ССРИ Журналистляр Иттифагындан чыхыб бир тяшкилат йаратдылар вя 5 
Майдан имтина етдиляр. Тябии, бу дцздцр. 5 Май мятбуат эцнц 
иди. Карл Маркс да щямин эцн анадан олмушду. Инди йени тарих 
башланмышдыр. Йени тарих Азярбайъанын мцстягиллийи иля ялагядар 
олан тарихдир. Йени журналистляр нясли эялди. Бу да чох эюзялдир. 
Анъаг щям кечмишдян галанлар, щям дя йени эялянляр – щамысы 
чалышмалыдыр ки, бизим информасийа органларыны, мятбуаты, гязет-
ляримизи ъазибядар етсинляр. Сенсасийалы материаллар вермякля йох, 
щягигяти ачыг-айдын ашкара чыхармагла. 

Мян игтидарын нцмайяндяси кими – мян президентям – щяр бир 
журналистя чох миннятдар олаъаьам ки, игтидара, президент кими, 
мяня бялли олмайан щансыса сящви, йяни щардаса пис эюрцлян иши, 
бизя зяряр верян щаллары сиз цзя чыхардасыныз вя биз дя бундан ис-
тифадя едиб о нюгсанларын, сящвлярин арадан галдырылмасы иля мяш-
ьул олаг. Гысасы, мян истяйирям ки, сиз игтидара кюмяк едясиниз. 
Мян истяйирям ки, игтидарда кимин олуб-олмамасындан асылы 
олмайараг, мцстягил Азярбайъанын инкишафына кюмяк едясиниз. 
Кюмяйиниз дя биринъи нювбядя юз журналист гяляминизля нюг-
санлары, гцсурлары, чатышмазлыглары обйектив, ядалятли шякилдя ашка-
ра чыхармаьыныз вя хейирхащ ниййятлярля бу сащядя Азярбайъан 
игтидары иля ямякдашлыг етмяйиниз оларды. 

Мян сизинля достлуьумуза садигям. Чалышаъаьам ки, буну 
позмайым. Сиз дя чалышын ки, достлуьумуз позулмасын. 
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Ямин ола билярсиниз ки, журналистлярин досту кими, бу ады дашы-
маг цчцн мяним тяряфимдян бундан сонра ня мцмкцндцрся, 
едиляъякдир. Мян сизинля бу достлуьуму давам етдирмяк истя-
йирям. 

Сизин щамыныза ъансаьлыьы арзу едирям. Щяр биринизя уьурлар 
арзулайырам. Щяр бир мятбуат органына арзу едирям ки, о даща 
да уьурла фяалиййят эюстярсин. Чох саь олун.  

 
*  *  * 

Азярбайъан президенти мярасимдя иштирак едян журналистлярля 
сямими сющбят етди, онларын проблемляри иля марагланды, арзу вя 
тяклифлярини динляди, хатиря шякли чякдирди.  
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МИСИР ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЯЩЯММЯД ЩЦСНИ МЦБАРЯКЯ  

  
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Мисир Яряб Республикасынын милли байрамы – Ингилаб эцнц  

мцнасибятиля Сизи, дост Мисир халгыны сямими-гялбдян тябрик 
едирям.  

Азярбайъан–Мисир ялагяляринин инкишафына бюйцк ящямиййят 
верирям. Яминям ки, юлкяляримизин потенсиал имканларындан даща 
там истифадя етмякля, бир чох сащялярдя гаршылыглы файдалы ямяк-
дашлыьа наил ола билярик. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 22 ийул 2002-ъи ил 
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МАЛДИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЯМУН ЯБДЦЛ ГЯЙЙУМА  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Малдив Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында достлуг мцнасибят-

лярини бирэя сяйлярля инкишаф етдиряъяйик.  
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 

вя тярягги арзулайырам. 
 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 22 ийул 2002-ъи ил   
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МИСИР ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МИЛЛИ БАЙРАМЫ – ИНГИЛАБ ЭЦНЦ 
МЦНАСИБЯТИЛЯ БУ ЮЛКЯНИН  
БАКЫДАКЫ СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ  
РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ  
 
«Авропа» отели 

 
   23 ийул 2002-ъи ил 
   

Щюрмятли ханым сяфир! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Мян сизи Мисирин милли байрамы – 23 ийул ингилабынын 50-ъи 

илдюнцмц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Сизя вя гардаш 
Мисир халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя рифащ арзулайырам. 

1952-ъи ил 23 ийул Мисир ингилабы ХХ ясрин ян бюйцк тарихи ща-
дисяляриндян бири олмушдур. Узун мцддят мцстямлякя ясаря-
тиндя йашайан халглар Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра юз 
мцстягиллийи щаггында дцшцнмяйя башладылар. Мящз Икинъи дцн-
йа мцщарибясиндян сонра дцнйада щяля мювъуд олан бюйцк 
мцстямлякя империйалары даьылмаьа башлады. Йер кцрясинин, 
демяк олар ки, бир чох бюлэяляриндя мцстямлякя системиня гаршы 
чыхышлар, мцбаризя башланмышды. Бунларын ичярисиндя 1952-ъи ил 
Мисир ингилабы яряб вя мцсялман дцнйасында хцсуси йер тутур. 
Мян бу сюзляри дейяндя 1952-ъи ил, 1951-ъи ил, щятта 1950-ъи илдя 
Мисирдя, онун ятрафында, Сцвейш каналы зонасында эедян мц-
баризя, мцнагишяляр вя щадисяляр эюзцмцн гаршысына эялир. О ил-
лярдя орада, нящайят, ингилаб башлайанда санки дцнйада бюйцк 
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бир бомба партлады. Мярщум Ъамал Ябдцл Насирин рящбярлийи 
алтында Мисирин бир груп забити о вахткы щакимиййяти девириб юл-
кядя ядалятли щакимиййят йаратмаг вя инсанлара азадлыг вер-
мяк уьрунда юлцм-дирим мцбаризясиня башламышдылар. Амма 
бу щяряката мцгавимят эюстярянляр – тякъя Мисирин юзцндя, 
йахуд да ки, цмумиййятля ятрафдакы яряб юлкяляриндяки мцщафи-
зякар щакимиййятляр дейил, щям дя бир чох хариъи гцввяляр – 
Мисирин ъоьрафи-сийаси ящямиййятиня вя хцсусян Сцвейш каналына 
эюря бу гящряман инсанларын мцбаризясинин гаршысыны алмаг 
истяйирдиляр. 

Сизин чохларыныз бунлары китаблардан, бялкя филмлярдян билир-
синиз. Анъаг мян о вахт бу щадисяляри чох дяриндян изляйян, о 
вахткы мятбуаты охуйан вя дцнйада, о ъцмлядян щямин 
бюлэядя вязиййятля марагланан инсанлардан бири идим. Чцнки бу 
мяним пешямя чох аид иди. 

Мисирин азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда мцбаризя апаран-
ларын о заман Сцвейш каналыны баьламасы вя бу каналдан ис-
тифадя едян бюйцк дювлятлярин эцълц тязйигляриня бахмайараг юз 
планларыны ирадя иля щяйата кечирмяси дцнйада бцтцн инсанлары 
щейран едирди. 

Мян бу барядя чох даныша билярям. Анъаг бунларын щамысы 
Мисир халгынын, онун мцтярягги инсанларынын, о вахт Мисир 
ингилабына башчылыг едян Ъамал Ябдцл Насирин гялябяси иля гур-
тарды вя нящайят, онлар галиб эялдиляр. Сцвейш каналыны нязарятя 
алдылар вя Ъамал Ябдцл Насир Мисирин президенти сечилди. 

Биз йашадыьымыз юлкядя халг, дювлят, щюкумят – щамы Мисир-
дя ингилаб едянлярин тяряфиндя иди, онлары дястякляйирди. 1950-ъи 
иллярин ахыры иди. Ъамал Ябдцл Насир Советляр Иттифагына эялди. 
Буну Советляр Иттифагынын тарихиндя эюрцнмямиш бюйцк бир 
щадися кими гаршыладылар. О сяфяр заманы Ъамал Ябдцл Насир 
Азярбайъаны да зийарят етди. Бу, индики кими, эюзцмцн гаршы-
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сындадыр. Бцтцн Бакы, Азярбайъан ону гаршыламаьа чыхмышды. 
Щятта ону да дейя билярям ки, бизим индики Биня щава лиманы о 
вахт Ъамал Ябдцл Насири эятирян тяййаря кими бюйцк тяййаряляри 
гябул едя билмирди. «Насос» гясябясиндяки щярби аеропорт бу 
бахымдан йахшы вязиййятдя иди, тяййаряни ора гябул етди. Щямин 
аеропортун бцтцн яразиси инсанларла долу иди. Мян дя орада 
идим.  

Хатиримдядир, орадан онун цчцн айрылмыш игамятэаща гя-
дяр – о, индики дювлят игамятэащы иди – йолларда, бцтцн кцчя-
лярдя йцз минлярля адам Ъамал Ябдцл Насири саламлайырды. 
Йадымдадыр, ону апаран автомобилин ирялилямяси бязян чох 
лянэийирди, чцнки инсанлар автомобили сахлайыб ону саламлайыр, 
ону эюрмяк истяйирдиляр.  

Мян юзцмц чох хошбяхт щесаб едирям ки, щямин вахт Бакы-
да идим, Ъамал Ябдцл Насирин гаршыланмасында иштирак едирдим 
вя онунла таныш олдум, эюрцшлярдя иштирак етдим. Бу, гялбимдя 
индийя гядяр дя йашайыр. Тябиидир ки, бу о вахт бцтцн халгын 
мцстямлякя системиня, ясарятя, истисмара олан етиразы иди. Ейни 
заманда халгларын мцстягиллик ялдя етмяк цчцн башладыглары 
щяряката олан дястяйи иди. Азарбайъанын инсанлары, халгы о вахт 
бу просеси дястякляйирди. Ъамал Ябдцл Насир бу просесдя чох 
фяргляндийиня эюря, она хцсуси мящяббят вя хцсуси щюрмят 
варды. 

Ону эюрянляр йягин билирляр ки, чох щцндцрбой, енликцряк, эюзял 
киши иди. Онун симасында щям яряб ъизэиляри, щям дя чох йцксяк 
мядяниййят ъизэиляри варды. О, вяфат едяндя дя Советляр Иттифа-
гында да, Азярбайъанда да щамымыз чох мяйус олмушдуг.  

Хатиримдядир, сонра, 1973-ъц илдя мян Мисиря эедяндя – 
орада сяккиз-доггуз эцн галмышдым, Советляр Иттифагынын бю-
йцк бир нцмайяндя щейятиня башчылыг едирдим – онун гябрини 
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зийарят етдим. Онун гябри Гащирядя бир мясъиддядир. Тарихи 
фактлары дцз дейирямми? 

Ондан сонра Мисир Яряб Республикасына Ъамал Ябдцл 
Насирин йахын силащдашларындан бири, бюйцк сийаси хадим Янвяр 
Сядат башчылыг етди. О да чох бюйцк ишляр эюрдц. Анъаг тяяссцфляр 
олсун ки, террор нятиъясиндя щялак олду. Мян даща вахтынызы ал-
маг истямирям. Садяъя, бу ингилабын башланьыъыны вя онун гейри-
адилийини сизя чатдырмаг цчцн бунларын цзяриндя чох дайандым. 

Чох севиндириъи щалдыр ки, щямин о нясил, йяни о вахтлар 
мейдана чыхмыш вятянпярвяр инсанларын нясли давам едир. Янвяр 
Сядат щялак оландан сонра онун йериня буэцнкц президент, 
мяним чох щюрмят етдийим ъянаб Щцсни Мцбаряк сечилди. Щцсни 
Мцбаряк дя Ъамал Ябдцл Насирля, Янвяр Сядатла бир йердя иди вя 
о вахт Мисирин Мцдафия назири иди. 

Артыг мян дедим ки, 1973-ъц илдя Мисирдя олмушам. О вахт 
мярщум Янвяр Сядатла да эюрцшдцм. Гейд етдим ки, Ъамал 
Ябдцл Насирин гябрини зийарят етдим. Сонра артыг мцстягил Азяр-
байъанын президенти олараг, Мисирдя, бир сыра бейнялхалг тяшкилат-
ларда мян щюрмятли достум Щцсни Мцбарякля бир нечя дяфя 
эюрцшляр кечирмишям, данышыглар апармышам. Бцтцн бу эюрцшляри-
миз, данышыгларымыз Мисирля Азярбайъан арасында олан ялагяляр вя 
онларын мющкямляндирилмяси барядя олубдур. 

Мян президент Щцсни Мцбаряки Азярбайъана дявят етмишям. 
Бир нечя дяфя эюрцшляримиздя – 1994-ъц илдя мян Гащирядя оланда, 
ондан сонракы эюрцшляримиздя дя о мяни Мисиря рясми сяфяря 
дявят етмишдир. Анъаг ня о мяним дявятими йериня йетириб, ня дя 
мян онун дявятини йериня йетирмишям. Амма щесаб едирям ки, 
мян онун дявятини йериня йетирмялийям вя вахт тапыб мцтляг 
Мисиря рясми сяфяр етмялийям. 

Эюрцрсцнцз, тарихя мян чох вахт щяср етдим. Амма бу ла-
зымдыр. Чцнки буэцнкц эцн, гейд етдийимиз эцн, йяни 23 ийул 
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Мисир ингилабы – мян чыхышымын яввялиндя дедим – ХХ яср та-
рихиндя ян бюйцк, мющтяшям щадисялярдян биридир. Биз щямишя 
буну йадымызда сахламалыйыг вя гиймятляндирмялийик.  

Мисирля Азярбайъан арасында чох йахшы достлуг вя гаршылыглы 
сурятдя файдалы ямякдашлыг ялагяляри вар. Биз Азярбайъанда бу 
ялагяляря хцсуси ящямиййят веририк. Щесаб едирик ки, ялагяляримизи 
даим эенишляндирмялийик. Бунун цчцн имканларымыз да вар. 
Эцман едирям ки, эяляъяк иллярдя биз бу ялагяляримизи даща да 
эенишляндиря биляъяйик.  

Мян бу байрам мцнасибятиля сизи бир даща тябрик едирям. Сизя 
билдирмяк истяйирям ки, мян икинъи дяфядир бу салонда сизин бай-
рамыныза эялмишям. Сиздян яввялки сяфир Азярбайъанда ишляйяндя 
дя мян бурайа эялмишям.   

Сиз мяни дявят едяндя, бялкя дя инанмырдыныз ки, эяляъяйям. 
Амма ишим ня гядяр дя чох олсайды, мян буэцнкц байрама 
эялмяйя билмяздим. Мян артыг Мисир ингилабы щаггында бурада 
чох эениш нитг сюйлядим. Беля бир щадисяни эялиб бурада, Мисирин 
сяфирлийиндя гейд етмямяк вя бу барядя оланлары йада салмамаг, 
бу щадисядян, бу эцндян истифадя едиб бизим мцнасибятляримиз 
щаггында данышмамаг – тябиидир ки, мян буну етмяйя билмяздим.  

Бир дя тябрик едирям. Хащиш едирям мяним тябриклярими язиз 
достум президент Щцсни Мцбарякя чатдырасыныз. Сизя вя бцтцн 
халгыныза бир даща сцлщ вя ямин-аманлыг арзулайырам.  

                                                           
                                        *  *  *       
Мярасим баша чатдыгдан сонра Азярбайъан президенти Щейдяр 

Ялийев байрам тядбириндя иштирак едян хариъи юлкялярин Бакыдакы ся-
фирляри, республика иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшцб сямими 
сющбят етди. 
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯЩМЯД НЕЪДЯТ СЕЗЯРЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин шимал–шярг вилайятляриндя баш вермиш эцълц 

сел дашгыны нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты вя даьынтылар 
барядя хябяр мяни црякдян кядярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 
йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, фялакятин нятиъяля-
ринин тезликля арадан галдырылмасыны арзулайырам. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 25 ийул 2002-ъи ил   
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК НАЗИРИ  
ЯЛИ ЙУНИСИ БАШДА ОЛМАГЛА,  
БУ ЮЛКЯНИН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
25 ийул 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Гонаглар, Сизи сямими-гялбдян 

саламлайырам вя щесаб едирям ки, щюрмятли назирин сяфяри 
Иран–Азярбайъан ялагяляринин инкишаф етдирилмяси цчцн чох 
ящямиййятли олаъагдыр.  

Мяним Ирана рясми сяфярим чох йахшы кечди. Иран щюкумяти 
вя президент Хатями, башга вязифяли шяхсляр Азярбайъана, 
Азярбайъан президентиня чох бюйцк диггят эюстярдиляр. Биз бир 
чох мясяляляри мцзакиря етдик вя чохлу ваъиб сянядляр имза-
ладыг. 

Тябиидир ки, данышыгларын, эюрцшлярин щамысы президент ъянаб 
Хатями иля апарылырды. Анъаг мян щям парламентдя олдум, 
онун сядри иля эюрцшдцм, щям дя ки, щяр дяфя олдуьу кими, 
Иранын али рящбяри Айятуллащ Хаменеи иля дя эюрцшдцм, чох 
ятрафлы сющбят етдим. 

Айятуллащ Хаменеи иля мян 10 ил бундан юнъя таныш олму-
шам. Онда Нахчыван Мухтар Республикасынын башчысы идим. 
Мян Ирана, Тещрана дявят едилмишдим. Хцсуси олараг Мяшщя-
дя эетдим вя орада Айятуллащ Хаменеи иля илк дяфя эюрцшцб 
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сющбят етдик. Ондан сонра, 1994-ъц илдя Азярбайъан прези-
денти кими, мяним Ирана рясми сяфярим олмушду. Аьайи Ряф-
сянъани иля бир чох эюрцшляр кечирдик, данышыглар апардыг. 

Мяним бу илин апрелиндяки Ирана сяфяримин ян бюйцк няти-
ъяляриндян бири одур ки, Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян 
сонра биз илк дяфя олараг Иранла юлкямиз арасында достлуг, 
ямякдашлыг вя гаршылыглы тящлцкясизлик щаггында мцгавиля 
имзаладыг. Индийя гядяр бизим беля бир мцгавилямиз олмайыб-
дыр. Сяфяря щазырлашаркян мян билдирдим ки, биз эяряк мцтляг 
мцгавиля имзалайаг. Бир дяфя Тещрандан хябяр эялди ки, буна 
о гядяр ещтийаъ йохдур. Амма икинъи дяфя еля бир лайищя эялди 
ки, ону щеч имзаламаг олмазды. Сонракы айларда щяр ики тя-
ряфдян чох бюйцк ъящдляр эюстярилди. Мцштяряк ишимиз нятиъя-
синдя, щесаб едирям ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляри тян-
зимляйян чох дяйярли бир мцгавиля щазырланды вя президент Ха-
тями вя мян Тещранда ону имзаладыг. Мян бу барядя она 
эюря данышырам ки, баьладыьымыз мцгавиля Иранла Азярбайъан 
арасындакы ялагялярин щцгуги-норматив ясасыдыр. 

Биз бир чох башга сянядляр дя имзаладыг. Амма бунларын 
ясасы мян дедийим мцгавилядир. Бир сюзля, щесаб едирям ки, 
Ирана сяфярим чох уьурлу олубдур. Инди мян аьайи Хатяминин 
Азярбайъана сяфярини эюзляйирям. 

Биз – президентляр юлкяляримизин ялагяляринин цмуми мясяля-
лярини щялл едирик. Бизим назирляримиз, башга йцксяк вязифяли 
шяхсляримиз ися бу бюйцк програмларын щяйата кечирилмяси  цчцн 
ямяли фяалиййят эюстярир вя эюстярмялидирляр. Бу бахымдан – 
Азярбайъана сизин сяфяриниз дя, щесаб едирям, мящз Иран–
Азярбайъан ялагяляринин инкишаф етдирилмяси Тещранда бизим 
имзаладыьымыз сянядлярин иърасы цчцн чох ящямиййятлидир. 

Я л и   Й у н и с и: Сямими гябул цчцн Сизя тяшяккцр едирям, 
иъазянизля ъянаб Хатяминин саламыны Сизя чатдырым вя билдирим 
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ки, Иран президенти ян йахын заманда Азярбайъана сяфяр ет-
мяйя щазырдыр. 

Зати-алиляри, Сизин Тещрана сяфяриниз щям ялагяляримиз цчцн 
чох ящямиййятли иди, щям дя реэиондакы мясялялярин щялли 
бахымындан вахтында едилмишди. Сизин бу сяфяриниз бядхащларын 
шайияляриня, уйдурмаларына бирдяфялик сон гойду вя бир даща 
эюстярди ки, сийаси ирадяниз нятиъясиндя бу сяфяр щяйата кечди, 
бир сыра мясяляляр юз щяллини тапды. 

Бизя, йяни щюрмятли ъянаб Аббасовла мяня аид олан мясяля-
ляри бир ил бундан яввял мцзакиря етмяйя башламышыг. Индийя 
гядяр Тещранда вя Бакыда кечирдийимиз эюрцшляр вя данышыглар 
нятиъясиндя йахшы разылашмалар ялдя етмишик. Биз тящлцкясизлик 
хидмятляри органлары арасында ямякдашлыьа, ямяли ишляря баш-
ламышыг. Щесаб едирям ки, бунлар юз мцсбят нятиъясини веря-
ъякдир. 

Истяр Милли Тящлцкясизлик назири, истяр Дахили Ишляр назири, 
истярся дя Ядлиййя назири вя диэяр рясми шяхслярля кечирдийим 
эюрцшляр ону эюстярир ки, щяр ики тяряф мцзакиря едилян мя-
сялялярин щялли цчцн чалышыр. 

Тящлцкясизлик сащясиндя ямякдашлыьа башламаг цчцн ъянаб 
Намиг Аббасов юз нцмайяндясини Тещрана эюндярир вя би-
зим назирликдян дя бурайа нцмайяндя эюндяриляъякдир. Дцшц-
нцрям ки, щяр ики юлкянин тящлцкясизлик назирляри дювлят башчы-
ларынын гяти ирадясини вя гярарыны щяйата кечирмяк цчцн яллярин-
дян эяляни едяъякляр. 

Дювлятимизин, о ъцмлядян али дини рящбярин, президентин гяти 
гярары бундан ибарятдир ки, гоншу юлкялярля, илк нювбядя мц-
сялман дювлятляри вя хцсусиля Азярбайъанла мцнасибятляр эениш 
инкишаф етдирилмялидир. Ъянаб Президент, мян щяр дяфя юз прези-
дентимин дилиндян ешитдийими бу эцн Сизин дилиниздян ешитдим. 
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Мяним дедиклярим вя сизин дедик-
ляриниз тамамиля ейнидир вя цст-цстя дцшцр. Ъянаби Аллащ юзц 
бизим халгларымызы даим достлуг, гардашлыг шяраитиндя йаша-
маг цчцн йарадыбдыр. Она эюря бизим бир кюкцмцз вар, бир 
динимиз вар, адят-яняняляримиз вар, милли дяйярляримиз вар, 
щамысы да бир-бири иля гарышыбдыр. Мясялян, бюйцк бир шаир вар – 
Гятран Тябризи, о, бцтцн Азярбайъанын шаиридир. Амма о, Ира-
нын да шаиридир. Сейид Мящяммяд Шящрийар … Азярбайъанын 
шаиридир, амма Иранын да шаиридир. Мясялян, эютцряк Сяди, Ща-
физ, Фирдовси… Биз бунлары щямишя юзцмцз цчцн доьма шаирляр 
щесаб етмишик. Мяним йадымдадыр, щяля орта мяктябдя 
Фирдовсинин «Шащнамя»сини охуйурдум. 60 ил бундан юнъя 
охумушам. 1993-ъц илдя Ирана эедяндя Мяшщядя эетдим, 
Фирдовсинин гябрини, Надир шащын да гябрини зийарят етдим. 
Орада Имам Рзанын гябрини зийарят етдим. Имам Рзанын 
гябрини зийарят етмяйим мяндя чох бюйцк тяяссцрат йаратды. 
Онун мягбярясиня, хатирясиня щяср олунмуш ясярляря баханда 
вя инсанларын орайа фасилясиз ахыныны эюряндя тясяввцр едирсян 
ки, Имам Рза бизим халглар цчцн ня демякдир. 

Мян йеня дя дейирям, Аллащ бизи еля йарадыб ки, бир йер-
дяйик, бир торпагдайыг, йяни бир яразидяйик, гоншуйуг. Кюкц-
мцз бир, адятимиз бир, янянямиз бирдир, щамысы ейнидир. Беля 
олан щалда биз бир-биримизя дост, гардаш олмаг явязиня, ара-
мызда нифаг салмаг… Онсуз да дцнйада, башга мянтягяляр-
дя бизя дцшмян оланлар чохдур. Буна эюря биз эяряк юзцмцз 
еля едяк ки, арамызда достлуг, гардашлыг мцнасибятляри олсун 
вя хариъдян бизя олан тяхрибатлардан вя саирядян юзцмцзц 
бирликдя горуйаг. Азярбайъан дювлятинин, Азярбайъан прези-
дентинин Иран иля ялагяляря аид сийасяти бундан ибарятдир. Биз 
бу сийасяти дя щяйата кечиририк. Президент Хатями иля, башга 
шяхслярля эюрцшляримдя дуйдум ки, Иранда да артыг Азярбай-
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ъана мцнасибятдя беля бир сийасят мейдана чыхыбдыр. Биз буну 
горумалы, инкишаф етдирмялийик. Онда Иран да, Азярбайъан да 
эцълц олаъагдыр. Амма ян ясас одур ки, биз бир-биримизя гаршы 
щеч вахт мянфи иш эюрмяйяъяйик. 
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СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ  С.Р.НАТАНА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сингапур Республикасынын милли байрамы – Милли эцн мц-

насибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапан достлуг 

мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим инкишаф едя-
ъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 25 ийул 2002-ъи ил   
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ИСВЕЧРЯ КОНФЕДЕРАСЫЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ КАСПАР ВИЛЛИЭЕРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Исвечря Конфедерасийасынын милли байрамы – Конфедера-

сийасынын йарадылмасы эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы цряк-
дян тябрик едирям.  

Юлкяляримиз арасында ялагялярин инкишафына бюйцк ящямиййят 
верирям. 

Цмидварам ки, гаршылыглы сяйляримизля щяртяряфли ямякдаш-
лыьа наил олаъаьыг. 

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

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 25 ийул 2002-ъи ил   
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МАКЕДОНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ БОРИС ТРАЙКОВСКИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Македонийа Республикасынын милли байрамы – Респуб-

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

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында файдалы ямякдашлыьа 
наил олмаг йолунда эюстярдийимиз сяйляр юз бящрясини веря-
ъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Македо-
нийа  халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 25 ийул 2002-ъи ил   
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ АВУЛ ПАКИР 
ЪАЙНУЛАБДИН ЯБДЦЛ КАЛАМА  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щиндистан Республикасынын президенти вязифясиня сечилмя-

йиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Азярбайъан иля Щиндистан арасындакы достлуг вя ямяк-

дашлыг мцнасибятляриня бюйцк ящямиййят верирям. Яминям ки, 
юлкяляримиз арасындакы ялагяляр халгларымызын мянафейи нами-
ня даим инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Щиндис-
тан халгынын рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 26 ийул 2002-ъи ил   
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АЗЯРБАЙЪАН АЛИ ЩЯРБИ МЯКТЯБИ 
МЯЗУНЛАРЫНЫН ИКИНЪИ ВЯ  
АЗЯРБАЙЪАН АЛИ ЩЯРБИ ТЯЙЙАРЯЧИЛИК 
МЯКТЯБИ МЯЗУНЛАРЫНЫН БИРИНЪИ 
БУРАХЫЛЫШЫНА ЩЯСР ОЛУНМУШ  
МЯРАСИМДЯ НИТГ 
 
27 ийул 2002-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын президенти, Силащлы Гцввялярин 

Али Баш Команданы Щейдяр Ялийев мярасимдя иштирак етмяк 
цчцн Али Щярби Мяктябя эялди. 

 Азярбайъан Республикасынын президенти, Али Баш Командан 
Щейдяр Ялийевин шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 
Мцдафия назири, эенерал-полковник Сяфяр Ябийев вя фяхри гаро-
вул дястясинин ряиси Али Баш Командана рапорт вердиляр. 

Дювлятимизин башчысы фяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечди. 

Мярасимин кечирилдийи стадиона топлашан щярбчиляр, валидейн-
ляр, иътимаиййятин нцмайяндяляри, дювлят вя щюкумят рящбярляри 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви  щярарятли алгышларла гар-
шыладылар.  

Али Щярби Мяктябин ряиси полковник Тофиг Гасымов Али Баш 
Командана рапорт веряряк, шяхси щейятин бурахылыш мярасими 
мцнасибятиля дцзцлдцйцнц билдирди.  

Азярбайъан президенти, Али Баш Командан Щейдяр Ялийев 
мязунлары саламлады. 
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Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц уьрунда шящид 
оланларын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунду. 

Мцдафия Назирлийинин нцмуняви оркестринин вя курсантларын 
ифасында Азярбайъанын дювлят щимни язямятля сяслянди. 

Азярбайъан Республикасынын Мцдафия назири, эенерал-пол-
ковник Сяфяр Ябийев мярасимдя чыхыш етди. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Язиз эянъ забитляр! 
Язиз эянъ курсантлар! 
Щюрмятли забитляр, эенераллар! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Мцстягил Азярбайъан Республикасынын щяйатында баш верян 

буэцнкц яламятдар щадися мцнасибятиля сизин щамынызы тябрик 
едирям вя Азярбайъан Али Щярби Мяктябини битириб ихтисаслаш-
ма курсларына эедянляри црякдян тябрик едирям. Язиз мязун-
лар, язиз эянъ забитляр, сизя эяляъяк хидмятляриниздя уьурлар ар-
зулайырам. 

Бу эцн она эюря яламятдардыр ки, мцстягил Азярбайъанын 
орду гуруъулуьу просесин эцндян-эцня йцксялмясини бир даща 
нцмайиш етдирир. Бу эцн она эюря яламятдардыр ки, Азярбай-
ъанын Силащлы Гцввяляри, Милли Ордусу йени бюйцк забит дястяси 
алыр. Али Щярби Мяктябдя тящсил алмыш, мцасир дюврцн тялябляри-
ня уйьун вя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин щяйата кечирдийи 
ислащатларла ялагядар дяйишикликляря уйьун тящсил алмыш эянъляр 
бизим Силащлы Гцввяляримизин мцхтялиф щиссяляриня хидмят 
етмяйя эедирляр. 

Бу эцн она эюря яламятдар эцндцр ки, Азярбайъан эянъ-
ляринин щярби хидмятя, щярби пешяйя ня гядяр бюйцк мараг 
эюстярдиклярини нцмайиш етдирир. Эянъляримиз юзлярини щярби 
пешяйя щяср едяряк, Азярбайъанын ордусунда хидмят едиб 
дювлятин кешийиндя дурмаьы севимли пешя щесаб едяряк бу 
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мяктябя дахил олублар вя ону битирибляр. Гцрур щисси иля щярби 
хидмятлярини давам етдирмяйя щазыр олдугларыны билдирибляр. 

Бу эцн бизим щамымызы чох севиндирир. Бизим халгымызы 
севиндирир. Чцнки бу эцн бир даща нцмайиш етдирир ки, Азяр-
байъанын низами ордусу вар, Азярбайъанын йцксяк сявиййядя 
тяшкил едилмиш Силащлы Гцввяляри вар, Азярбайъан дювлятини, 
дювлятчилийини вя бцтцн мянафелярини, торпагларыны горумаьа 
гадир ордусу вар вя бу орду пешякар щярбчиляр, пешякар забит-
ляр тяряфиндян идаря олунур. Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин 
сыралары илбяил йени, эянъ забитлярля артыр вя эенишлянир. 

Язиз ювладларымыз, мян тясяввцр едирям ки, сиз бу эцн щансы 
щиссляри кечирирсиниз. Сиз эянъсиниз, гаршынызда бюйцк йол вар. 
Амма йолунузу сечмисиниз вя дцзэцн сечмисиниз. Йолунуз 
Азярбайъан Силащлы Гцввяляриндя хидмят етмяк, доьма юлкя-
мизи, халгымызы, дювляти горумаг йолудур, сиз бу йолу сечми-
синиз. Мян сизин бу сечиминизи чох йцксяк гиймятляндирирям. 
Амма сиз бу йолун башланьыъындасыныз. 

Дюрд ил Азярбайъан Али Щярби Мяктябиндя тящсил алмысыныз. 
Бу тящсил яввялкиндян тамамиля фяргли бир систем ясасында 
гурулубдур. Бу тящсил мцасир техниканын, технолоэийанын бцтцн 
имканларындан истифадя олунмагла сизя чох биликляр верибдир. Бу 
тящсил сизи инкишаф етдириб, юзцнцзцн сечдийиниз пешяйя даща да 
баьлайыбдыр. Эцман едирям ки, бу дюрд илдя юз пешянизи даща 
чох севмисиниз. Али Щярби Мяктябдя охумаг цчцн чякдийиниз 
зящмят вя чох щяйяъанлы эцнляр дюрд ил бундан юнъя олубдур. 
Инди ися, дюрд илдян сонра Али Щярби Мяктяби гуртарыб щярби 
хидмятя башлайырсыныз. Бу сизин щяйатынызда бюйцк бир мярщяля-
дир. Сиз бу дюврц шяряфля кечмисиниз, Али Щярби Мяктяби гуртар-
маьа щагг, щцгуг газанмысыныз. Инди биликляринизи вя бцтцн 
кейфиййятляринизи, баъарыьынызы хидмятдя эюстярмялисиниз. Она 
эюря бу эцн сизин цчцн чох щяйяъанлы эцндцр. Биз бунлары 
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эюрмцшцк. Щяр бир валидейн ушаьы илк дяфя мяктябя эедяндя ня 
гядяр щяйяъан щиссляри кечирир. Орта мяктяби гуртаранда ня 
гядяр щяйяъанлы щиссляр кечирир. Али мяктябляря, университетляря 
дахил олмаг эянъляр цчцн, тябиидир ки, асан дейилдир. Кимин 
билийи варса, анъаг о гябул олуна билир. Анъаг али мяктябя дахил 
олана гядяр юзц дя, онун валидейнляри дя ня гядяр щяйяъанла-
нырлар. Нящайят, университети, али мяктяби битириб щяйатда ишя 
башлайыр. 

Мян юзцм бир валидейн, ата кими бу щиссляри кечирмишям. 
Анъаг мян бу эцн бу щиссляри сизинля бярабяр, сизин щяр бири-
низя доьма бир инсан кими кечирирям вя щяддиндян артыг севи-
нирям. Шадам ки, бу ил Азярбайъанын Силащлы Гцввяляри йени 
бир эянъ забит дястяси алды. Демяли, ордумуз тязялянир. Ор-
dumuza yeni nəsillər, zabit nəsilləri sistemli olaraq gəlir. Bun-
ların hamısı bizim ordumuzu ilbəil gücləndirir, onun qüdrə-

tini artırır. Bax, bunlara görə mən sizinlə birlikdə böyük se-
vinc hissi keçirirəm.  

Ötən ili xatırlayıram. Bir il bundan öncə də biz burada idik, 
belə bir gözəl mərasim keçirdik. Amma bu il bir neçə gün öncə 

mənə deyəndə ki, buraxılıĢ var, soruĢdular ki, bu buraxыlıĢa 
gəlmək istəyirəm, yoxsa yox? Birincisi, təəccübləndim. Vaxт 

nə tez keçdi. Elə bil dünən biz buraдa görüĢmüĢdük və bu güн 
yenidən görüĢürük. Иkincisi, suala cavab olaraq dedim ki, siz 

nahaq bu sualı mənə verirsiniz. Ola bilərmi ki, mən, birincisi, 
özümü bu gənclərin valideyni kimi hesab edərək, ikincisi isə, 
Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ Komandanı, Azərbaycan prezi-

denti kimi, yaratdığımız gənc, müstəqil Azərbaycanın Ali 
Hərbi Məktəbinin buraxılıĢına gəlməyim. GəlmiĢəm, sizi gör-

məyə gəlmiĢəm. Sizi, bu mənzərəni görərək həddindən artıq 
sevinirəm, həyəcanlanıram. Deməli, son ildə Azərbaycanda 

ordu quruculuğunu daha da yüksək səviyyədə təĢkil etmək, 
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Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrini müasir tələblərlə hazırlan-

mıĢ, bilik almıĢ zabitlərlə təmin etmək arzularımız, niyyətləri-
miz, proqramlarımız artıq həyata keçirilir. Bu sistem artıq 

gedir və gedəcəkdir. Илbяil bundan da artıq davam edəcəkdir.  
Bu il Ali Hərbi Məktəbi bitirənlərin sayı keçən ilkindən 

çoxdur. Bu tərəfdə duranlar, hansılar ki, son kursda oxuya-
caqlar, onların da sayı keçən ilkindən çoxdur. Məlumdur ki, 

Ali Hərbi Məktəbə daxil olmaq üçün böyük müsabiqədən 
keçmək lazımdır. Bu müsabiqədən keçib, dörd il təhsil alaraq 

zabit səviyyəsinə çatmıĢ gənclərimiz ilbəil artır və artacaqdır.  
Bizim Ali Hərbi Məktəbimiz, Ali Təyyarəçilər Məktəbi-

miz, Ali Dənizçilik Məktəbimiz, Hərbi Akademiyamız, tək-
milləĢdirmə kursları, ordumuzu təmin etmək, lazım olan qüv-

vələri hazırlamaq üçün müxtəlif səviyyədə yaranmıĢ kurslar – 
bunların hamısı indi artıq Azərbaycanda Silahlı Qüvvələrin 

böyük bir təhsil sisteminin tam yaranmasını nümayiĢ etdirir 
və bu, davam edəcəkdir. Ġlbяil yeni, gənc zabitlərin sayı 

artacaq, bizim ordumuz yeni zabitlər, müxtəlif sahədə 
ixtisaslaĢmıĢ mütəxəssislər alacaqlar. Bunların hamısı bizim 
ordumuzu müasir tələblərə uyğun inkiĢaf etdirəcəkdir.  

Azərbaycanda ordu quruculuğunun iĢində, hərbi təhsil sis-
teminin yaranması iĢində, mövcud hərbi hissələrimizdə zabit-

lər və əsgərlərin gündəlik təlimlərinin təĢkil edilməsi iĢində bu 
nailiyyətləri əldə etməyimizə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azər-

baycan Respublikası arasında, Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri arasında 

artıq bir çox illər bundan öncə yaranmıĢ əlaqələr, əməkdaĢ-

lıq, müĢtərək iĢ böyük kömək göstərmiĢdir. Bu iĢ indi də, gə-

ləcəkdə də davam edəcəkdir.  
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Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasın-

da dostluq, qardaĢlıq, strateji əməkdaĢlıq əlaqələri var. Bu 
əlaqələri biz yüksək qiymətləndiririk və onların təkmilləĢməsi 

üçün daim səylərimizi göstəririk və göstərəcəyik. Bu əlaqə-

lərin böyük bir hissəsini təĢkil edən bizim ordu quruculuğu 

sahəsində, hərbi sahədə olan əməkdaĢlığımızdır.  
Bu mərasimi keçən il biz Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı 

Qüvvələrinin baĢçısı, BaĢ Qərargah rəisi, ordu generalı, hör-
mətli Hüseyn Кıvrıqoğlu ilə bərabər Azərbaycana gəlmiĢ nü-

mayəndə heyəti ilə birgə keçirdik. О günlərdə bizim bütün 
xalqımızı sevindirən «Türk Yıldızları» Azərbaycanda oldular. 

Onda bu məktəbin ilk buraxılıĢı idi. Bu məktəbi bir yerdə ha-
zırlamıĢıq. Təbiidir, mən çox Ģad oldum ki, ilk buraxılıĢı da 

bиrlиkdя keçirdik.  
Bu gün yenə də mərasimimizdə Türkiyə Cümhuriyyəti Si-

lahlı Qüvvələrinin burada bizimlə bərabər fəaliyyət göstərən 
yüksək rütbəli Ģəxsləri və Türkiyədən Azərbaycana эялmiĢ 

qonaqlar da iĢtirak edirlər. Mяn qonaqlarımızı səmimi-qəlb-
dən salamlayıram və Türkiyə Cümhuriyyətinə, xalqına və 
Türkiyənin Silahlı Qüvvələrinə dostluq, qardaĢlıq, strateji 

əməkdaĢlıq əlaqələrinin daim inkiĢaf etdirilməsində və ordu 
quruculuğunda bərabər iĢləməyimizlə əlaqədar təĢəkkürümü, 

minnətdarlığımı bildirirəm.  
Əziz gənc zabitlər, mən artıq dedim ki, siz keçdiyiniz yolun 

birinci mərhələsini baĢa vurmusunuz. QarĢınızda yolun daha 
да аьыр щиссяси дурур. О да, гейд етдийим кими, алдыьыныз би-
ликляринизи, юз имканларынызы сизя щяваля олунан вязифянин йе-
риня йетирилмясиня сярф етмяйиниздир. Güman edirəm ki, siz bu 

peĢəni Ģüurlu seçdiyinizə və Ali Hərbi Məktəbi uğurla bi-
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tirdiyinizə görə, gələcəkdə də yaxĢı nümunələr göstərəcək, öz 

xidmətinizi daim davam etdirəcəksiniz.  
Мян дяфялярля демишям, бу эцн дя сизя дейирям ки, щярби пе-

шя инсанлардан чох шей тяляб едир. Щям физики щазырлыг, щям 
низам-интизам, щям дювлятя, вятяня, юлкяйя, доьма торпаьа ясл 
сядагят, щям дя бюйцк ъяфакешлик, зящмятсевярлик, мярдлик, 
гящряманлыг, мятинлик вя саир. Яэяр бунлар олмаса, эяляъякдя 
сизин цчцн бу йол чятин олаъагдыр. Мян демяк истямирям ки, 
бунлар сиздя йохдур, яэяр бунлар олмасайды, сиз бу пешянин 
ардынъа эетмяздиниз. Анъаг сиз эяряк даим юзцнцздя бу кей-
фиййятляри нцмайиш етдирясиниз. Бу кейфиййятляр сизин ишиниздя 
эяряк юзцнц эюстярсин, эет-эедя мющкямлянсин вя сизин ади 
адятинизя чеврилсин. Эцман едирям, сиз буну едяъяксиниз.   

Bizim Silahlı Qüvvələrimizdə hər bir zabit, hər bir koman-
dir mənəviyyatca saf olmalıdır. Mənəvi saflıq insanı daim 

yüksəldir və lazım olan bütün baĢqa keyfiyyətlərin onda cəm-
lənməsi üçün əsas yaradır. ġübhə etmirəm ki, siz bu tövsiyəni 

də unutmayacaqsınız.  
Siz bilməlisiniz ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri Azər-

baycanın torpaqlarını, dövlətçiliyini qorumalı və Ermənistan 
Silahlı Qüvvələri tərəfindən iĢğal olunmuĢ torpaqların azad 

edilməsi üçün üzərinə qoyulacaq vəzifələrin yerinə yetiril-
məsinə daim hazır olmalıdırlar. Ona görə də siz öz hərbi xid-

mətinizdə hər gün, hər vaxt bunu düĢünməlisiniz, bunu bilmə-
lisiniz, bunu yadınızdan чыxarmamalısınız. 

Bizim ordumuz bu günün, gələcəyin ordusudur. Azərbay-
can dövlət müstəqilliyinin onilliyini qeyd etdi. Bir neçə aydan 

sonra biz dövlət müstəqilliyimizin on birinci ildönümünü qeyd 
едяъякдир. Aylar keçir, illər keçir, ancaq bu aylar, illər keç-

dikcə Azərbaycan inkiĢaf edir, yüksəlir, güclənir və o cüm-
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lədən Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri güclənərək daha da 

qüdrətli olubdur.  
Ancaq Azərbaycanın müstəqil dövlətinin üzərinə düĢən və-

zifələr hər bir Ģəxsdən, hər bir təĢkilatdan iĢləri daha da yaxĢı 
aparmağı tələb edir. О cümlədən mən bu gün Azərbaycanın 

Silahlı Qüvvələrindən, Azərbaycan Ordusundan, Müdafiə 
Nazirliyindən öz vəzifələrini daha da keyfiyyətli, daha da 

yaxĢı yerinə yetirməyi tələb edirəm. Bunu bu gün ona görə 
bəyan edirəm ki, bu bizim daimi tələbimizdir. Biz bu prin-

sipdən bir gün də geri çəkilməyəcəyik.  
Bir də ona görə ki, təəssüflər olsun, bizim ayrı-ayrı hərbi 

hissələrdə hələ nöqsanlar da var. Bəzi hallarda çox nara-
hatedici nöqsanlar var. Bəzi hissələrdə hərbi nizam-intizam 

lazımi səviyyədə deyil, komandirlər, zabitlər əsgərlərə, хцсu-
sən gənc əsgərlərə – yəni orduya yeni səfərbər edilmiĢ əsgər-

lərə lazımi qayğı göstərmirlər. Belə faktlar var və mən bir 
neçə dəfə bu cür tənqidi fikirlərimi deməyimə baxmayaraq, 

qüsurların daha da sürətlə aradan qaldırılmasını tələb etmə-

yimə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, hələ ki, belə hallar var 
və çoxdur.  

Mən bu gün, bayram günü burada hansыsa konkret faktlar-
dan danышmaq istяmirяm. Amma, ümumiyyətlə, deyirəm ki, 

Azərbaycanın Silahlı Qüвvələrində, Azərbaycan Ordusunda 
hər bir zabit, hər bir komandir, hər bir yüksək vəzifəli Ģəxs 

bilməlidir ki, o, sədaqətlə xidmət etməlidir. О, xidmətini elə 
aparmalıdır ki, ordumuz gündən-günə güclənsin, zəifləməsin. 

Mən bu gün bu tələbi bir daha bəyan edirəm. Güman edirəm 
ki, mənim bu tənqidi sözlərimdən və bəyan etdiyim bu tələ-

blərdən nəticə çıxarılacaqdır. Biz heç vaxt arxayınlaĢmama-
lıyıq.  
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Mən bu gün çox tərifli sözlər dedim. Amma bu o demək 

deyil ki, biz hər Ģeyə nail olmuĢuq. Yox. Hələ çox Ģeylər var 
ki, biz onları etməliyik. Bəzilərini indiyə qədər etməmiĢik, 

çünki imkan olmayıbdır. Amma bəzilərini də etmiĢik. Çünki 
ayrы-ayrı hissələrdə, ayrı-ayrı sahələrdə buraxılan səhvlər və 

bəzi vəzifəli Ģəxslərin, o cümlədən ordumuzun ayrı-ayrı his-
sələrində olan vəzifəli Ģəxslərin öz вязifələrindən sui-istifadə 

etməsi və öz vяzifəlяrиnin yeрiнə yetirilməsində məsuliyyətсиз-
lik göstərməsи иstədиyимиz naиlиyyətlərиn əldə olunmasına hələ 

imkan verməyibdir. Ona görə də biz, bir tərəfdən, Silahlı 
Qüvvələrimizi hələ daha da təkmilləĢdirməliyik. Bu səviyyəni 

hələ son səviyyə hesab etmək olmaz. Иkinci tərəfdən, mövcud 
olan nöqsanları, qüsurları aradan qaldırmalıyıq.  

Güman edirəm ki, bizim gənc zabitlərimiz mənim bu sözlə-
rimi daim yadda saxlayacaqlar. Çцnki bu sözlər bu gün də 

aktualdır, gələcək illərdə də aktual olacaqdır və heç vaxt ak-
tuallığını itirməyəcəkdir.    

Bizim Ali Hərbi Məktəbimizin qısa bir zamanda belə yük-
sək səviyyəyə çatması, təbiidir ki, bu məktəbin professor-
müəllim heyətinin çox böyük səylərini nümayiĢ etdirir. Bəzən 

kənardan, yəni bizim ordumuzu yaxĢı görməyənlər, yaxud 
görmək istəməyənlər, ordumuzda olan vəziyyəti bilməyənlər, 

yaxud həqiqəti bilmək istəməyənlər – təəssüflər olsun ki, bu 
indi müəyyən qədər dəb Ģəklini alıbdır – ordumuz haqqında, 

onun ayrı-ayrı hissələri haqqında cürbəcür, həqiqətə uyğun 
olmayan fikirlər söyləyirlər, Ģayiələr yayırlar.  

Mən dedim, təbiidir ki, səhvlər də var. nöqsanlar da var. 
Ancaq bizim gördüyümüz bu iĢlərin arxasında böyük əmək, 

böyük zəhmət və böyük hərbi xidmət durur. Bunu da edənlər 
bizim ordumuzun, Silahlı Qüvvələrimizin komandan hissəsi-
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dir, ali vəzifəli Ģəxsləridir. Təhsil sahəsində bunu edənlər, 

mяktяbə rəhbərlik edənlər, müəllimlər, professorlar, təhсил 
iĢini təĢkil edənlərdir.  

Mən bu gün bуnu гейд edərək, мяннуниййят hissi keçiri-
rəm ki, bizim Ali Hərbi Məktəbimizdə yüksək səviyyədə təh-

sil vermək imkanına malik olan kadrlarımız vardır. Ancaq bu 
kadrları artırmaq lazımdır. Onların biliklərinin təkmilləĢməsi 

haqqında düĢünmək lazımdır. Güman edirəm, bu da bizim 
qarĢımızda duran vəzifələrdəndir.  

Əziz gənc zabitlər! Mən sizin haмınızı bir daha təbrik edi-
rəm. Sizə cansağlığı, gələcək xidmətinizdə uğurlar arzulayı-

ram. Arzu edirəm ki, lazım olan vaxt siz yüksək qəhrəmanlıq 
nümunələri göstərəsiniz. Arzu edirəm ki, bizim ordumuzda 

qəhrəmanlardan da qəhrəman olanların sayı daha da çoxalsın. 
Siz gələcək xidmətinizdə mütləq yüksək komandan heyəti-

nin qayğısı və diqqəti altında olacaqsınız. Bunu bilməlisiniz. 
Bu gün mən Səfər Əbiyev ilə bu barədə söhbət aparanda 

ona bildirmiĢəm. Ali Hərbi Məktəbi bitirmiĢ hər bir Ģəxs gərək 
xüsusi qeydiyyatda və nəzarətdə olsun. Birincisi, o necə xidmət 
edir, ikincisi, onun lazımi səviyyədə xidmət etməsi üçün hansı 

diqqət və qayğı göstərilir. Əgər daimi diqqət və qayğı olmasa, 
bəziləri üçün çox çətin olar. Mən bunu Müdafiə Nazirliyinin 

rəhbərliyindən tələb edirəm.  
Bu tərəfdə duranlar 4-cü kursa keçənlərdir. Əziz ювладлар, 

mən sizə arzu edirəm ki, qarĢınızda olan bu bir ili daha da sə-
mərəli keçirəsiniz və sizinlə üzbəüz duran qardaĢlaрыnыz kimi, 

gələn il siz də bu tərəfdə zabit paltarında durasınız. Mən də 
söz verirəm ki, gələn il də gəlib sizi burada salamlayacağam 

və təbrik edəcəyəm.  
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Azərбaycan dövlətinin, o cümlədən prezidentin, Ali BaĢ 

Komandanın çox iĢləri var. Ancaq bizim dövlətimiz üçün, 
mənim üçün, Azərbaycanın prezidenti, Ali BaĢ Komandan 

üçün ordu ilə, Silahlı Qüvvələrlə əlaqədar olan iĢlər hər Ģey-
dən vacib, hər Ģeydən əhəmiyyətlidir. Məн öz вязифяmi bu 

prinsiplə həyata keçirirəm və bundan sonra da bu prinsiplə 
həyata keçirəcəyəm. Ona görə bilin, mənim Silahlı Qüvvələr 

haqqında qayğım, diqqətim adi xarakter daĢımır. Mən bütün 
Silahlı Qüvvələrimizi özüm üçün ən doğmalаrdan hesab 

edirяm. Çünki birincisi, Silahlı Qüvvələrdə xidmət göstərənлər 
çətin peĢə ilə məĢğuldurlar. Ейни зamanda, xalq üçün, dövlət 

üçün, millət üçün çox vacib bir peĢə ilə мяшьулdurlar. Ona gö-

rə də əmin ola bilərsiniz ki, mənim diqqətim və qayğım daimi 

olacaq, həm ordunun, həm də bizim ali təhsil sиsteмиnin 
maddi-texniki bazasının yaranması, baĢqa vaситялярля tяmin 

edilməsi və digər iĢlərlə – onlar çoxdur – Ģяxsяn mən məĢğu-
lam və daim məĢğul olacağam. Hesab edirəm ki, bu, Azər-

baycanın gələcəkdə müstəqil dövlət kimi yaĢamasının əsas 
təminatıdır.  

Əziz övladlarımız!  

Mən sizi bir daha, bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı 
arzu edirəm, iĢinizdə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bir 

ildən, iki ildən, üç ildən sonra hərbi hissələrə gələndə sizin hər 
birinizi özüm gözümlə görüm, sizinlə görüĢə bilim və müvəffə-

qiyyətləriniz haqqında məlumatlar, raportlar alım. Güman 
edirəm ki, bu da olacaqdır.  

Bizim ordumuz güclüdür. Ordumuzun gücü günü-gündən 
artır. Ölkəmizin gözəl gələcəyi var. Azərbaycan xalqı, Azər-

baycan dövləti iĢğal olunmuĢ torpaqları mütləq azad edəcək-
dir. Onu biz azad edəcəyik, biz! Biz bunu sülh yolu ilə həll 
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etmək istəyirik, bu barədə çox səylər qoymuĢuq və bundan 

sonra da qoyacağıq. Ancaq bizim bu səylər sonsuz olmaya-
caqdır. Biz bütün səylərimizi qoyub məsələni sülh yolu ilə həll 

etməyə çalıĢacağıq. Əgər bu, mümkün olmasa, bizim əziz 
zabitlərimiz, яziz Silahlı Qüvvələrimiz, siz torpaqlarımızın 

azad olunması üçün hər gün hazır olмалысыныз!  
Torpaqlarımız azad olacaq, ordumuз, iнкиĢaf edəcək, res-

publikamızın iqtisadiyyatı yüksələcək və yaxın illərdə Azər-
baycan böyük inkiĢaf yoluna qədəm qoyacaqdır. Bуна  əmin 

ola bilərsiniz. Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sağ 
olun.  
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UKRAYNA PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB LEONĠD KUÇMAYA  
 

Hörmətli Leonid Daniloviç! 

Donetsk vilayətindəki Zasyadko adına Ģaxtada partlayıĢ 
nəticəsində insan tələfatı olması barədə xəbər məni dərindən 

kədərləndirdi. 
Sizə, həlak olanların qohumlarına və yaxın adamlarına 

dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
 

      HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı Ģəhəri, 1 avqust 2002-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАН КИНОСУ ЭЦНЦНЯ ЩЯСР 
ОЛУНМУШ ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ ЧЫХЫШ 
 
Республика сарайы 
 
2 август 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан киносу эцнц мцнасибятиля Республика сарайын-

да тянтяняли мярасим кечирилмишдир. 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин са-

лона эялиши щярарятли, сцрякли алгышларла гаршыланды. 
Мярасими республикамызын президенти Щейдяр Ялийев ачды. 
 

         * * *   
Əziz kinematoqrafçılar! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Bu gün Azərbaycan kinosu günüdür. Bu münasibətlə biz 

hamımız buraya toplaĢmıĢıq ki, bu tarixi hadisəni qeyd edək. 
Mən sizi, Azərbaycan kinematoqrafiyasında çalıĢan bütün in-

sanları, bütün kinosevərləri ürəkdən təbrik edirəm. Özünü 
kino sənətinə həsr etmiĢ bütün insanlara yeni yaradıcılıq 

uğurları arzu edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm 
ki, Azərbaycan kinosu bundan sonra daha böyük inkiĢaf yolu 

ilə gedəcəkdir. 
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ТЦРКИЙЯ СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРИ  
БАШ ГЯРАРЭАЩЫНЫН РЯИСИ,  
ОРДУ ЭЕНЕРАЛЫ ЪЯНАБ ЩИЛМИ ЮЗКЮКЯ 
 
Щюрмятли Щилми Юзкюк! 
Тцркийя Силащлы Гцввяляри Баш Гярарэащынын ряиси вязифяси-

ня тяйин олунмаьыныз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, бу йцксяк вязифядя фяалиййятиниз дюврцндя 

дост вя гардаш юлкяляримиз арасында щярби ямякдашлыг сащясин-
дя йени-йени наилиййятляр ялдя едяъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы хошбяхтлик, ишляриниздя уьурлар ар-
зулайырам. 

 
Щюрмятля, 

HEYDƏR ЯLIYEВ 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 5 avqust 2002-ci il 
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ТЦРКИЙЯНИН «АКСОЙ ЩОЛДИНГ» СЯЩМДАР 
ШИРКЯТИ ИДАРЯ ЩЕЙЯТИНИН СЯДРИ, 
ИСТАНБУЛДАКЫ «КОНГАД» ОТЕЛИНИН  
САЩИБИ ЯРДАЛ АКСОЙ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 август 2002-ъи ил 
 
Qonağı səmimiyyətlə salamlayan Азярбайъан президенти 

Heydər Əliyev İstanbulda onunla görüşünü xatırladı. 
Səmimi qəbula görə prezident Heydər Əliyevə dərin min-

nətdarlığını bildirən cənab Ərdal Aksoy əvvəllər də Bakıya 
gəldiyini, çox gözəl şəhərimizlə tanış olduğunu, lakin dövləti-

mizin başçısını narahat etməmək üçün onunla görüşmədiyini  
söylədi.  

Prezident Heydər Əliyev dedi ki, son günlər Türkiyə parla-
menti çox işlər gördü. 16 saat toplantı olubdur, Avropa Birliyi ilə 

əlaqədar olan qərarların hamısı qəbul edilibdir. Eyni zamanda, 
noyabrın 3-də erkən seçki keçirəcəksiniz. Bu, ölkəniz üçün xeyirli 
olsun. Elə olsun ki, bu seçkidən sonra qurulmuş hökumət daha 

güclü olsun. Bu qərarlarınız Türkiyə üçün həqiqətən çox lazımlı 
idi. Amma bunu neçə vaxtdır qəbul etmək mümkün olmurdu.  

Parlamentdə qəbul edilmiş qərarların çox əhəmiyyətli ol-
duğunu bildirən qonaq vurğuladı ki, əhalinin 80 faizi Avropa ilə 

işbirliyi qurmaq istəyir. Ümumiyyətlə, bu işlərin nə olduğunu 
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əhaliyə anlatmaq lazım idi.  Keçən həftə bizim üçün tarixi bir 

həftə oldu.   
Azərbaycan prezidenti bu münasibətlə qonağı təbrik edərək 

dedi  ki, mən istərdim siz Azərbaycanla daha yaxın əlaqəlяr qu-
rasınız, əgər burada bir iş görmək istəsəniz, görə bilərsiniz. Biz 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin maliyyələşdirmə məsələsini 
artıq həll etdik. Bu çox böyük məsələ idi. 2 milyard 900 milyon 

dolların bir hissəsini Türkiyə öz üzərinə götürür. Amma böyük 
bir hissəsini də Azərbaycan üzərinə götürür. Azərbaycan Döv-

lət Neft Şirkəti layihənin 25 faizini maliyйələşdirir. Bir həftə 
bundan öncə mən Fərman imzaladım. İndi biz hazırlaşırıq ki, 

bu təməl daşı qoymağın gününü müəyyən edək və Bakı–Ceyha-
nın inşası başlasın.  

Ərdal Aksoy dövlətimizin başçısına müraciətlə vurğuladı ki, 
Siz olmasaydınız, bu layihə baş tutmazdı. İnanın, bu, Türkiyə 

üçün tarixi bir layihədir. Azərbaycan və Türkiyə qardaşdır, 
amma bu layihədə Sizin yeriniz tamamilə başqadır. Bu layihə 

Sizin sayənizdə gerçəkləşdi. İnşallah, bundan  sonra qaz kəməri 
də çəkiləcəkdir.  

Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanda neft layi-

hələri uğurla həyata keçirilir. Biz nefti çıxarıb burada saxla-
mayacağıq, onu satmaq üçün dünya bazarı lazımdır. Boru kə-

məri çəkmək üçün yollar çoxdur. Amma mən 1994-cü ildə qə-

rar qəbul etmişəm ki, bu ancaq Bakı–Tbilisi–Ceyhan olacaq və 

bunun üzərində də 8 ildir çalışıram. Çoxları buna inanmırdı. 
Hətta bəzilərи indi də inanmır ki, bəlkə bu, baş tutmayacaqdır. 

Maliyyə məsələlərində bizim problemlərimiz var idi. Amma 
yolunu tapdıq, onu da həll etdik. Bu, Türkiyə üçün, Gürcüstan 

üçün, təbiidir, Azərbaycan üçün tarixi bir hadisədir və əsrlər 
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boyu yaşayan bir şeydir. Bu bizim ölkələri bir-birinə daha da 

sıx bağlayır. 
Ərdal Aksoy dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi ki, ъənab 

Prezident, bütün türk milləti Sizə minnətdardır. Bu həm siyasi, 
həm də iqtisadi baxımdan tarixi bir layihədir və inşallah, Sizin 

sayənizdə tam həyata keçiriləcəkdir. 
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BOLĠVĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB QONSALO SANÇES DE LOSADAYA  
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Boliviya Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilmə-

yiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Boliviya arasında təĢəkkül 
tapmaqda olan dostluq münasibətləri xalqlarımızın rifahı na-

minə faydalı əməkdaĢlıq üçün geniĢ imkanlar açacaqdır.  
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, xalqınıza əmin-

amanlıq və firavanlıq arzulayıram.   
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 6 avqust 2002-ci il    
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CƏNUBĠ AFRĠKA RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB TABO MBEKĠYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Afrika Ġttifaqının təsis edilməsi və bu təĢkilatın ilk sədri 
seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  

Ümidvaram ki, Afrika Ġttifaqının yaradılması zəngin insan 
potensialına və təbii sərvətlərə malik Afrika qitəsində sülhün, 

təhlükəsizliyin, iqtisadi tərəqqinin təmin olunmasına, dövlət-
lər arasında qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığın inkiĢafına xidmət 

edəcəkdir.  
Sizə iĢlərinizdə uğurlar, qitənin bütün xalqlarına firavanlıq 

və əmin-amanlıq arzulayıram.  
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 6 avqust 2002-ci il     
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ  
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН АСИЙА,  
ОКЕАНИЙА ВЯ МЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТЛЯР 
БИРЛИЙИ ЮЛКЯЛЯРИ ЦЗРЯ  
МЦАВИНИ МЮЩСЦН ЯМИНЗАДЯНИН  
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ  

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 август 2002-ъи ил 
   
Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan Azərbaycan prezi-

denti Heydər Əliyev son vaxtlar ölkələrimiz arasında müxtəlif 
səviyyələrdə qarşılıqlı görüşlərin sayının artmasından, müzaki-
rələrin daha mənalı keçməsindən məmnun qaldığını bildirərək 

dedi ki, İran ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yaxşı olmalı və 
gündən-günə genişlənməlidir. Güman edirəm ki,  əməkdaşlığı-

mızı bundan sonra da bu cür davam etdirsək, həll olunmamış 
məsələləri də həll edə bilərik. 

Səmimi qəbul üçün təşəkkür edən cənab Möhsün Əminzadə 
dövlətimizin başçısına İran prezidenti Xatəminin salamlarını 

çatdıraraq dedi ki, zati-alinizin ölkəmizə səfəri dövlətlərimiz 
arasında münasibətlərdə dönüş nöqtəsi idi. Cənab Xatəmi Si-

zinlə apardığı danışıqlardan və müzakirələrdən çox razıdır. Za-
ti-aliniz mühüm bir ölkənin rəhbəri kimi, bütün bölgədə böyük 

nüfuza malikdir.  
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Azərbaycana ilk dəfə gəldiyini söyləyən qonaq İran və Azər-

baycan  rəhbərliyinin birgə səyləri, əzmi və iradəsi nəticəsində 
əməkdaşlığın daha da inkişaf edəcəyinə əmin olduğunu bildirdi. 

Cənab Əminzadə dedi ki, Azərbaycan bizim üçün mühüm öl-
kədir. İran İslam Respublikası Azərbaycanla bütün sahələrdə 

əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışır. Qarşılıqlı hörmət və bir-bi-
rinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri üzərində qurulan 

münasibətlər qonşular arasında etimadı təmin edir. Biz qon-
şularımız arasında Azərbaycanı mühüm ölkə kimi qiymətlən-

diririk. Biz Azərbaycanı sabit, tərəqqi edən bir ölkə kimi gör-
mək istəyirik. Sizin təhlükəsizliyiniz bizim təhlükəsizliyimiz və 

bölgənin təhlükəsizliyi deməkdir. Biz regionda sülh və sabitlik 
olmasını istəyirik.  

Prezident Heydər Əliyev qonağın fikirləri ilə razı olduğunu 
söyləyərək bildirdi ki, biz, yəni hər iki dövlət və onların başçı-

ları eyni fikirdəyik. Bu fikirlərimizi də mən mayın 18-də Teh-
randa rəsmi səfərdə olarkən imzaladığımız rəsmi sənədlərdə 

əks etdirdik. Hesab edirəm, mənim səfərimlə bağlı çox mühüm 
hadisələrdən biri ondan ibarətdir ki, İran ilə Azərbaycan ara-
sında əlaqələrimizin hüquqи bazasını yaradan dostluq, əmək-

daşlıq və təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzaladıq. Çox məm-
nunam ki, bu müqavilə İranla olan əlaqələrimizin bütün  sahə-

lərini əhatə etdi. Biz bir çox başqa sənədlər də imzaladıq. An-
caq bu müqavilə  bizim gələcək əlaqələrimizin əsasını təşkil 

edir. Belə müqavilə imzalanandan sonra, təbiidir ki, biz gərək 
səylərimizi artıraq və bu müqavilədə əks etdirdiyimiz müddə-

aların hamısını həyata keçirməyə çalışaq. Biz müqavilədə əks 
olunmuş bütün müddəalara sadiqik və bundan sonra da sadiq 

olacağıq. Ancaq eyni zamanda, bu müddəaların həyata keçiril-
məsi çox əhəmiyyətlidir ki, həm siyasi, iqtisadi, həm də hu-
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manitar,  elmi, mədəni əlaqələrimiz  daha da canlansın və geniş-

lənsin.   
Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, biz İranı vahid dövlət kimi 

tanıyırıq. İranın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyırıq və 
ona hörmət edirik. Biz istəyirik ki, İranda daxili sabitlik, sülh, 

əmin-amanlıq olsun. Ölkənizin istənilən istiqamətdə inkişaf et-
dirilməsində sizə heç bir maneçilik olmasın. Bizim imzaladı-

ğımız  müqavilədə göstərilən prinsiplərdən biri də ölkələrin bir-
birinin daxili işlərinə qarışmaması prinsipidir. Biz bütün ölkə-

lərlə münasibətlərimizdə, əlaqələrimizdə, xüsusilə də İranla 
əlaqələrimizdə bunu xüsusi prinsip hesab edirik. Biz  bu prinsi-

pə riayət edirik, bundan sonra da riayət edəcəyik. Eləcə də istə-

yirik ki, bizim daxili işlərimizə heç kəs qarışmasın.  

İndi artıq dünyada hamı anlamalıdır ki, ayrı-ayrı ölkələrin 
daxili işlərinə müdaxilə etmək, yaxud müdaxilə yolu ilə bu öl-

kələrin daxili quruluşunu dəyişdirmək, ya da hansısa başqa bir 
tədbir görmək – bunlar tamamilə perspektivsiz işlərdir. Əgər 

dünyanın hansısa bir ölkəsindən digər bir ölkəyə qarşı belə bir 
cəhdlər göstərilirsə, biz bunları tamamilə pisləyir və yolveril-
məz hesab edirik.  

Biz istəyirik ki, İran inkişaf etsin. İran böyük dövlətdir və İra-
nın böyük  imkanları, iqtisadi potensialı, qədim, çox gözəl tarixi 

var. Biz istəyirik ki, İran xalqı rahat, rifah, sülh içində yaşasın. 
Eyni zamanda, bütün ölkələrdən özümüzə qarşı da bu cür mü-

nasibət gözləyirik.  
Prezident Heydər Əliyev təəssüflə vurğuladı ki, bu baxımdan  

vəziyyətiмizin tamamilə normal olduğunu deyə bilmərik. Çünki 
Ermənistan 1988-1989-cu illərdən Azərbaycana qarşı təcavüz 

edibdir, ölkəmizin Dağlıq Qarabağ ərazisinə iddia edibdir, mü-

haribə gedib və müəyyən səbəblərdən Ermənistanın silahlı qüv-
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vələri bizim torpaqlarımızı işğal edibdir. Ərazimizin təxminən 

20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu 
ərazilərdən, o cümlədən Ermənistanın öz ərаzisindən zorla çı-

xarılmış və indi Azərbaycanda  ağır vəziyyətdə yaşayan azər-
baycanlıların sayı bir milyona çatır. Belə bir təcavüzkar dövlət, 

ölkə – Ermənistan heç bir əsası olmadan Dağlıq Qarabağa 
«respublika» statusu verib və indi orada artıq guya seçki keçi-

rirlər. Seçki  yolu ilə «dövlət başçısı» seçmək istəyirlər. Biz  
bunlara qəti etiraz etmişik və edirik. Bizim Xarici İşlər Na-

zirлиyinin bəyanatı var. Biz bu barədə həm Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı ilə, Təhlükəsizlik Şurası, BMT-nin Baş katibi ilə, həm  

də Avropa Birliyi ilə və başqa beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə 
saxlamışıq. Onlar Dağlıq Qarabağda seçkilər keçirilməsini qa-

nunsuz hesab edirlər. BMT-nin Baş katibi Koffi Annan bunu 
bizim yazdığımız məktuba cavab olaraq bildiribdir  və bu, mət-

buatda dərc olunmuşdur.  
Avropa Birliyi bu barədə məlumat veribdir ki, o belə «res-

publika» və orada keçiriləcək seçkiləri tanımır. Bir çox başqa 
dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar da bunu bildiriblər. Güman 
edirəm, bizim bölgəmizdəki bu qanunsuz hərəkətlərə dostla-

rımızın hamısı münasibətlərini bildirməlidirlər.  
1994-cü ilin may ayından biz atəşi dayandırmışıq, danışıqlar 

aparırıq və məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. ATƏT bu 
barədə çox böyük işlər görür. ATƏT-in Minsk qrupu var, onun 

həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır, 
onlar da çox işlər görürlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, Ermənis-

tan bütün beynəlxalq təşkilatların qərarlarına etinasızlıq gös-
tərir, onları yerinə yetirmir. Bizim sülhsevər siyasətimiz, çox 

ədalətli təkliflərimiz, cəhdlərimiz, təəssüf ki, Ermənistan tərə-

findən hələ ki, qəbul olunmur.  
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Bilirsiniz ki, son illərdə ATƏT-in Minsk qrupunun bir neçə 

təklifinə biz razılıq verəndən sonra, ermənilər bunlardan imtina 
etmişlər. Biz isə məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün bütün 

imkanlardan istifadə etməyə çalışırıq.  
O cümlədən son illər Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan 

prezidenti arasında bilavasitə görüşlər və danışıqlar sistemi də 
yaranıbdır. Bu görüşlərdə biz bir çox məsələləri müzakirə etmi-

şik. Bəzi kompromislər haqqında fikir mübadiləsi aparmışıq. 
Ancaq hələ ki, bir nəticə əldə olunmayıbdır.  

Bu ayın 14-də mən Ermənistan–Azərbaycan sərhədində, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda Ermə-

nistan prezidenti Kюçяryanla görüşəcəyəm. Yəni indi yenə bir 
cəhd göstəririk ki, nəticə əldə edək. Bunların hamısını siz bi-

lirsiniz, mən Tehranda olanda prezident cənab Xatəmiyə bu 
barədə çox geniş məlumat vermişəm. Siz Ermənistanla sıx 

əməkdaşlıq edirsiniz. Cənab Xatəmi dedi ki, İran da münaqi-
şənin həll olunması üçün öz səylərini göstərə bilər. Ermənis-

tanla çox geniş iqtisadi əlaqələr saxladığına görə, İran ona təsir 
etməlidir. Çünki Ermənistan bütün beynəlxalq qanunları pozur 
və ədalətsiz mövqedə durur, təcavüzkardır. Biz öz sülhsevər 

siyasətimizi davam etdiririk. Eyni zamanda, torpaqlarımızın 
işğal altında qalmasına da artıq dözə bilmirik. Ona görə də bu 

məsələlər üzərində ciddi düşünürük.  
Beləliklə, mən demək istəyirəm ki, dövlətlər, qonşu dövlətlər 

gərək bir-birinin işlərinə qarışmasın, bir-birinin torpağına göz 
dikməsin, təcavüzkarlıq etməsin. Təbiidir ki, bir dövlət güclü, 

digəri ondan zəif ola bilər. Bu o demək deyildir ki, güclü dövlət 
zəif dövləti əzməlidir. Təbiidir, Ermənistanı Azərbaycanla mü-

qayisə edəndə, biz onlardan zəif deyildik. Amma o illərdə Sovet 
İttifaqının rəhbərliyinin Ermənistana dəstəyinə görə və erməni 
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diasporunun köməyinə görə, bəzi başqa səbəblərə görə onlar 

bizim torpaqlarımızı işğal edə bildilər. Ancaq indi müstəqil 
Azərbaycan ilə Ermənistan bir-biri ilə müharibə aparsa, deyə 

bilmərik ki, biz onlardan gücsüzük. Mən güclü-gücsüz məsələ-

sini ümumiyyətlə deyirəm. Çünki dünyada dövlətlərin hamısı 

eyni gücə malik deyildir. İran kiçik dövlətlərə nisbətən güclü 
dövlətdir. Amma İrandan da güclü dövlətlər var. Elədirmi? Gə-

rək heç bir güclü dövlət özündən kiçik, yaxud hərbi cəhətdən 
zəif dövlətə təcavüz etməsin. Təcavüzkarlıq, özlüyündə ən bö-

yük cinayətdir.  
Bir sözlə, gərək hamı sülh yolu ilə getsin. Biz bu yolla gedi-

rik. İran ilə əlaqələrimiz indi elə qurulubdur ki, güman edirəm, 
İran da, biz də eyni yolla – sülh yolu ilə gedirik.  

Möhsün Əminzadə dedi ki, zati-alinizin də yaxşı bildiyi kimi, 
ölkəmiz uzun əsrlər boyu yadellilərin müdaxiləsindən zərər 

görmüşdür, biz ölkəmizdə inqilab etməklə başqalarının daxili 
işlərimizə müdaxilə yolunu bağlamağa və müstəqil ölkə 

qurmağa çalışmışıq. İstəyirik ki, heç kəs bizim daxili işlərimizə 
qarışmasın. Özümüz də heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmaq 
istəmirik. Öz ərazi bütövlüyümüzə və suverenliyimizə hörmətlə 

yanaşdığımız kimi, başqalarının, xüsusilə qonşularımızın da 
suverenliyinə  hörmət edirik.  

Nümayəndə heyətinin başçısı bildirdi ki, İran Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü müdafiə etmişdir və indi də edir. Biz bu mü-

hüm prinsipə zidd istənilən hərəkəti pisləyirik, rədd edirik. Bu 
fikirdəyik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbay-

can xalqının maraqları və mənafeyi nəzərə alınmalıdır. Sizin 
müzakirələrə əsaslanan siyasətinizi yüksək qiymətləndiririk. 

Münaqişənin tezliklə aradan qaldırılmasını və regionda sülhün, 
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sabitliyin bərqərar edilməsini istəyirik və bu yolda səylərimizi 

əsirgəməyəcəyik.  
Cənab Əminzadə dedi ki, son vaxtlar Minsk qrupu İranı 

məsləhətləşmələrə dəvət etmişdir. Bizim nümayəndəmiz Paris-
də Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə danışıqlar aparmış İranın 

mövqeyini açıqlamışdır. Biz səylərimizi davam etdirəcəyik və 
ümidvarıq ki, bu məsələ tezliklə həll olunacaqdır.  

Prezident Heydər Əliyev dedi ki, mən iqtisadi məsələlərə to-
xunmadım, çünki bu gün siz Baş nazirlə görüşmüsünüz. Baş na-

zir bu görüş, müzakirə etdiyiniz məsələlər haqqında mənə məlu-
mat verdi.  

Bu gün Naxçıvanda sizin nazir Əli Sufi ilə Azərbaycanın 

Iqtisadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev görüşüblər, Naxçıvanla 
bağlı məsələləri xüsusi müzakirə ediblər. Mən dəfələrlə demi-

şəm, siz gərək Naxçıvanla bağlı məsələlərə daha da yaxından 
münasibət göstərəsiniz. 
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XALQ RƏSSAMI TOKAY MƏMMƏDOVA 
 
Hörmətli Tokay Məmmədov! 

Sizi – heykəltəraĢlıq sənətinin tanınmıĢ nümayəndəsini 75 
illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  

Siz Azərbaycan təsviri sənətini zənginləĢdirən qiymətli 
əsərlərinizlə milli mədəniyyətimizin inkiĢafında böyük xid-

mətləri olan görkəmli sənətkarlardansınız. HeykəltəraĢlığın 
müxtəlif janrlarında yaratdığınız əsərlər zəngin bədii ənənələ-

rə malik milli heykəltəraĢlıq tarixində özünəməxsus yer tutur. 
Siz Azərbaycanın dahi Ģəxsiyyətlərinin unudulmaz obraz-

larını diqqətəlayiq gözəl abidələrə çevirərək mədəniyyət tari-
ximizə həmiĢəlik həkk etmisiniz. Sənətin əbədi mövzularını 

bütün dərinliyi ilə əks etdirən əsərləriniz Azərbaycan heykəl-
təraĢlığının gözəl və kamil nümunələridir. Öz bədii-estetik 

təsir gücü, plastik formaların rəngarəngliyi və milli koloriti ilə 
seçilən bu monumental abidələr insanlara xoĢ duyğular aĢı-

layır.  
Bakının küçə və meydanlarını bəzəyən abidələriniz pay-

taxtımızın görkəminin ayrılmaz hissəsinə çevrilərək onu daha 

da gözəlləĢdirir, milli-mədəni irsə dərin ehtiram və məhəbbət 
duyğuları oyadır. Bu, doğma torpağa, xalqına bağlı olan sə-

nətkar kimi, Sizin müstəqil Azərbaycanımıza, onun mədə-

niyyətinin çiçəklənməsi naminə verdiyiniz əvəzsiz töhfədir. 

Ölkəmizdə gənc heykəltəraĢlar nəslinin yetiĢdirilməsi iĢinə 
xidmət edən pedaqoji fəaliyйətiniz də təqdirəlayiqdir. Siz bö-

yük sənət yolunda əldə etdiyiniz zəngin təcrübəni gənc iste-
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dadlarla həvəslə bölüĢürsünüz. Dünyanın bir çox ölkələrində 

təĢkil edilmiĢ sərgilərdə nümayiĢ etdirilən əsərləriniz Azər-
baycan mədəniyyətinə Ģöhrət gətirmiĢdir.  

Ġnanıram ki, Azərbaycan heykəltəraĢlığı xəzinəsinin qızıl 
fonduna daxil olan bir çox əsəriniz hələ xalqımızın neçə-neçə 

nəslinin zövqünü oxĢayacaq, böyük sənət məktəbinin nümu-
nələri kimi həmiĢə örnək olacaqdır.  

Sizə cansağlığı, xoĢbəxtlik və uğurlar arzulayıram. 
 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 7 avqust 2002-ci il    
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РУСИЙА ПРЕЗИДЕНТИНИН ИЪРА АПАРАТЫ 
РЯЩБЯРИНИН МЦАВИНИ ЪАЩАН ПОЛЛИЙЕВАДАН,  
МЯДЯНИЙЙЯТ НАЗИРИ МИХАИЛ ШВИДКОЙДАН 
ВЯ БАШГА ШЯХСЛЯРДЯН ИБАРЯТ  
РУСИЙА НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
9 август 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonaqları səmimiy-

yətlə salamlayaraq vurğuladı ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

münasibətlər bütün istiqamətlərdə, o cümlədən mədəniyyət sa-
həsində çox dinamik inkişaf edir. Lakin digər sahələrdən fərqli 

olaraq, Azərbaycan–Rusiya əlaqələri humanitar sahədə daha sə-
mərəli inkişaf edir, belə ki, prezident Heydər Əliyevin dediyi kimi, 

«mədəniyyətin sərhədi yoxdur».  
Rusiyanın mədəniyyət xadimlərinin nümayəndə heyəti ilə hər 

bir görüş Azərbaycanda böyük maraq doğurur, Rusiya ar-

tistləri vaxtaşırı ölkəmizdə qastrollarda olur və müxtəlif təd-
birlər həyata keçirilir. Azərbaycan prezidenti Rusiya estrada-

sının ulduzu Alla Puqaçovanın Bakıda konsertinin uğurla keç-

diyini xatırladaraq bildirdi ki, ölkələrimizin mədəniyyət na-

zirliklərinin rəhbərliyi arasındakı sıx əlaqələrin də mədəni 
əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti var. 

Cahan Pollиyeva səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirərək 
dedi ki, Azərbaycanın və Rusiyanın mədəniyyət nazirlikləri ara-
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sında yaranmış əməkdaşlıq əlaqələri həm nəticələrinə, həm də 

intensivliyinə görə müstəsnadır. O bildirdi ki, Bakıda Mədəniyyət 
Nazirliyində keçirilmiş görüşlərdə Rusiya kinematoqrafçılarının 

son əsərlərinin payızda Azərbaycan paytaxtında nümayiş etdi-
rilməsi haqqında saziş əldə olunmuşdur.  

Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət naziri Mixail Şvidkoy 
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi ilə keçirilmiş 

görüşlərin əsas cəhətlərindən danışaraq dedi ki, indiki Rusiya 
şəraitində müsbət azərbaycanlı obrazının hansı yollarla yaradıl-

ması barədə ətraflı söhbət getdi. Rusiyalılar Azərbaycan prezi-
denti Heydər Əliyevin simasında azərbaycanlılar haqqında mü-

sbət təsəvvürə malikdirlər. Bununla belə, diaspor məişət səviy-
yəsində müəyyən problemlərlə qarşılaşır. Nazirin fikrincə, Rusi-

yanın ictimai həyatında mövcud olan bəzi mənfi halları bir sıra 
mədəni tədbirlər keçirməklə dəyişdirmək olar. 

Mixail Şvıdkoy Azərbaycandakı rus diasporunun və rusdilli 
vətəndaşların vəziyyətinə toxunaraq bildirdi ki, onlar MDB-nin 

hər hansı bir ölkəsindəkindən daha yaxşı yaşayırlar.  
Nazir 2003-cü ildə Rusiyada keçiriləcək Azərbaycan mədəniy-

yəti günlərindən danışaraq dedi ki, tədbiri aprel ayında Sankt-

Peterburqda keçirmək və şəhərin 300 illiyinə həsr etmək barədə 
razılıq əldə olunmuşdur. Cənab Şvıdkoy xüsusi vurğuladı ki, 

Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan diasporu çox mütəşəkkildir, bu 
ilin yayında orada Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışında iştirak 

edərkən Azərbaycan prezidenti də buna əmin olmuşdur.  
Rusiya mütəxəssisləri kinoprokatın və kino sənayesinin inki-

şafına dair proqram hazırlamaqda azərbaycanlı həmkarlarına 
kömək etmişlər.  

Mixail Şvıdkoy Azərbaycanın Mədəniyyət naziri ilə birgə bu 
proqramın əsas istiqamətləri haqqında məlumat vermək arzu-
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sunda olduğunu bildirdi. Onun fikrincə, ölkələrimizin qarşılıqlı ki-

no bazarının açılması Azərbaycanda və Rusiyada kinematoqrafi-
yanın inkişafına təkan verəcəkdir.  

Rusiyanın Mədəniyyət naziri regional TÜRKSOY təşkilati-
nin sədri olan Azərbaycanın Rusiya ilə türk dünyası arasındakı 

vasitəçilik rolunun böyük əhəmiyyətini xüsusi vurğulayaraq 
bildirdi ki, həm də türkdilli ölkə olan Rusiya bu təşkilata daxil 

olmaq fikrindədir.  
Nazir Azərbaycanın görkəmli musiqi xadimləri Fikrət Əmi-

rovun, Niyazinin, Qara Qarayevin Moskvada yubiley tədbirlə-

rinin, habelə rəssam Sakit Məmmədovun sərgisinin keçirilmə-

sinin planlaşdırılması barədə məlumat verdi. O dedi ki, ilk 
növbədə prezident Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış etimad 

şəraitini və Azərbaycan rəhbərinin Rusiya prezidenti Vladimir 
Putinlə əlaqələri sayəsində iki ölkə arasında yaranmış yeni 

münasibətləri Rusiyada yüksək qiymətləndirirlər.  
Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, mədəniyyət sahəsində bər-

qərar olmuş qarşılıqlı münasibətlərin qədrini bilmək, onları qoru-
maq və inkişaf etdirmək lazımdır. Dövlətimizin başçısı xatırlatdı 
ki, bu il sentyabr ayının əvvəllərində Azərbaycanda Müslüm Ma-

qomayevin yubileyi qeyd olunacaqdır. Tədbirlər planı hazırlan-
mışdır, Rusiya artistlərinin böyük nümayəndə heyətinin gəlişi 

gözlənilir. Azərbaycan prezidenti müğənninin yaradıcılığından da-
nışaraq prezident Vladimir Putinin belə bir sözünü də xatırlatdı 

ki, «onun kimə – Rusiyaya və yaxud Azərbaycana məxsus oldu-
ğunu demək çox çətindir».  

Prezident Heydər Əliyev bəyan etdi ki, Azərbaycanla Rusiya 
arasında dövlətlərarası münasibətlərin, o cümlədən mədəniyyət 

sahəsində əlaqələrin gələcəkdə də inkişafına yönəlmiş hər bir 
addımı, hər bir təklifi dəstəkləyir.  
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VYETNAM SOSĠALĠST RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ÇAN DIK LIONQA  
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Vyetnam Sosialist Respublikasının prezidenti vəzifəsinə 
yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında təĢəkkül tapmaqda 
olan dostluq və əməkdaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı xalqları-

mızın mənafeyinə xidmət edəcəkdir.  
Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, dost Vyetnam xalqı-

nın rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. 
  
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 9 avqust 2002-ci il  
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНА  
СЯФЯРЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ  
БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА КЦТЛЯВИ 
ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ  
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
10 август 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Mənim səfərimin proqramı mə-

lumdur. Avqustun 14-də sərhəddə, Sədərəkdə Ermənistan 

prezidenti Kючяryan ilə mənim aramda görüĢ olacaqdır. An-
caq ona qədər Naxçıvanda bir neçə tədbirlər həyata keçirmək 

planlaĢdırmıĢam. Birincisi, Naxçıvanın yeni hava limanının 
tikilməsidir. Sabah oraya mütəxəssislər, lazımi adamlar gə-

ləcəklər. Orada bu məsələni müzakirə edəcəyəm, layihəyə ba-
xacağam və yəqin qərar qəbul edəcəyəm ki, yeni müasir, dün-

ya standartlarına cavab verən, dünyanın hər bir ölkəsi ilə əla-
qə saxlamaq imkanı olan hava limanı tikilsin.  

Ġkincisi, sizə məlumdur ki, mən sərəncam vermiĢəm, Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Ģöbəsini ya-

ratmıĢam. Bu çox mühüm  məsələdir. Orada bir neçə institut 
yaranacaq və onlar Naxçıvanın qədim tarixini, etnoqrafi-

yasını, təbii sərvətlərini, tarixi abidələrini öyrənməlidirlər. 
Çünki Naxçıvan Azərbaycanın çox qədim bir hissəsidir. Am-
ma təəssüflər olsun ki, indiyə qədər orada həm tarixi nöqteyi-

nəzərdən, həm də  Naxçıvanın sərvətlərinin müəyyən edilməsi 
nöqteyi-nəzərindən lazımi iĢ görülməyibdir. Ona görə Milli 
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Elmlər Akademiyasının bir qrup nümayəndəsi oraya gedir. 

Bu məsələləri onlarla müzakirə edəcəyəm. 
Üçüncü məsələ də odur ki, hələ 1981-ci ildə, mən burada iĢ-

ləyərkən  biz Naxçıvanda Vayxır çayı üzərində böyük bir 
bənd tikib su anbarı yaratmaq barədə layihə hazırlamıĢdıq və 

həmin il bəndin inĢasına  baĢlanmıĢdı. Mən 1982-ci ilin so-
nunda Moskvaya getdim. O vaxta qədər, ondan sonrakı bir-

iki ildə də xeyli iĢ görülmüĢdü. Ancaq təəssüflər olsun  ki, o, 
yarımçıq qalıbdır. Bu da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Çünki Naxçıvanda su qıtlığı var. Dağlardan çaylar çox gəlir, 
amma aran hissədə torpaqlarımızın suvarılması lazımi qədər 

təmin olunmur. Bir də, ümumiyyətlə, 1981-ci ildə baĢlanmıĢ iĢi 
o vəziyyətdə saxlamaq olmaz. Mən keçən dəfə orada olanda 

bu məsələni müzakirə etmiĢdim. Ġndi orada böyük tədbirlər 
görmək lazımdır. Orada həm yerində, bənddə olacağam, həm 

də  mütəxəssislərlə müzakirə edəcəyəm. Güman edirəm ki, 
onun daha sürətlə tikintisinə baĢlanması haqqında qərar qəbul 

edəcəyəm. Əsas bu məsələlərlə məĢğul olacağam. Ola bilər 
baĢqa məsələlər də ortaya çıxacaqdır.   

S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti ilə görüĢü-

nüzün təĢəbbüsçüsü kimdir–Siz, yoxsa Robert Kюçяryan? Gö-

rüĢdə ATƏT-in Minsk qrupunun təklif etdiyi hansısa ideyalar 

müzakirə olunacaq, yoxsa prezidentlər özləri bütün variantları 

müzakirə edəcəklər?  

C a v a b: Bilirsiniz, təĢəbbüsçüsü deyəndə, burada həm o 
tərəf təĢəbbüsçüdür, həm də bu tərəf. Bizə bir neçə dəfə təklif 

olunmuĢdu ki, görüĢmək lazımdır. Biz son dəfə 9 ay bundan 
öncə görüĢmüĢük. Kюçяryan da bəyan etmiĢdi ki, yaxın vaxt-

larda görüĢmək lazımdır. Mən də demiĢdim. Hətta mən de-
miĢdim ki, iyun ayında görüĢmək lazımdır. Ancaq imkanım 
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olmadı. Sonra Minsk qrupundan mənə dedilər ki, Kюçяryan 

bir neçə dəfə təĢəbbüs göstəribdir, indi yəqin ki, Siz təĢəbbüs 
göstərməlisiniz. Çünki həqiqətən də bu belədir. Mən də tə-

Ģəbbüs göstərdim və avqustun 14-nə görüĢ təyin olundu. Bu-
rada elə bir qeyri-adi Ģey yoxdur. Amma nə müzakirə edəcə-

yimizə gəldikdə isə, görüĢəndə çox Ģey müzakirə olunacaqdır.  

S u a l: Cənab Prezident, Ağdam bölgəsində atəĢkəsin pozul-

masını danıĢıq prosesinə təzyiq kimi qiymətləndirmək olarmı?  

C a v a b: Bilirsiniz, bu Ģeyləri ĢiĢirtmək lazım deyildir. 

Amma bunu ĢiĢirdirsiniz. Mən bilmirəm, sən harаdansan?  
J u r n a l i s t: «Saman yolu» televiziyasından.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən də bir az düz yola gəl. Bizim 
müxalifət adamlarının təsiri altına düĢmə.  

J u r n a l i s t: AtəĢkəsin ermənilər tərəfindən pozulmasını 
deyirəm.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Qulaq as, axı sən niyə deyirsən ki, 
atəĢkəs pozulubdur? Axı, kim dedi ki, atəĢkəs pozulubdur.  

J u r n a l i s t: Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə de-
yilir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Müdafiə naziri deməyib ki, atəĢkəs 
pozulubdur. Bilirsiniz, müxalifətdən bir nəfər bu damğanı 

vurur, ondan sonra hamınız  götürüb bunu təkrar edirsiniz. 
Siz anlayın, baĢa düĢün, hamınıza deyirəm, bütün Azərbay-

can xalqına deyirəm: dünya praktikasında indiyə qədər ol-
mayan Ģeydir ki, bir neçə il müharibə aparmıĢ iki dövlət mü-

haribə nəticəsində böyük itkilər verildiyi, Azərbaycan tor-
paqlarının bir qisminin iĢğal olunduğu halda 1994-cü ildə 

atəĢkəs barədə qərara gəlmiĢdir.  
Bəli, onda cəhd var idi ki, buraya Rusiyanın sülhyaratma 

güvvələri gəlsinlər, bizim aramızda dursunlar. Mən bunu qə-
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bul etmədim. Ermənistanla o vaxt danıĢdıq ki, biz özümüz 

bunu təmin edəcəyik. Özümüz də təmin edirik. Bu, dünyada 
analoqu olmayan bir Ģeydir. Bu, təkcə bizim xidmətimiz 

deyil, Ermənistan tərяfinin də xidmətidir.  Demək,  bu onu 
göstərir ki, Ermənistan tərəfi də istəyir ki, atəĢkəs olsun, biz 

də istəyirik. Bunu heç kəs pozmur. Amma sərhəddə, siz təsəv-
vür edin – sən get o sərhəddə, səngərlərin içində 3-4 gün ol, 

onda görərsən orada nə cürdür –  erməni əsgərləri ilə Azər-
baycan əsgərləri bir-birindən 100 metr məsafədə  üz-üzə du-

rublar. Biri səngərdən baĢını çaxardanda snayper vurur. Ora-
dan da çıxaranda bizimkilər vurur. Bu, keçən illər çox olmuĢ-

du. Ġldə təxminən 250–300 nəfəri bu tərəfdən də, o tərəfdən 
də vururdular. Haradan çox, haradan az, onu deyə bilmərəm.  

Biz danıĢdıq, mən göstəriĢ verdim, Kюçяryan da. Bizim 
müdafiə nazirləri sərhəddə görüĢdülər, danıĢdılar ki, bunların 

qarĢısı alınsın. Bunun qarĢısını almaq bizim ümumi siyasə-

timizdir. Amma cavan bir əsgər orada durub, o birisi baĢını 

çıxaranda həvəslidir ki, atım, görüm vura biləcəyəm, yoxsa 
yox. Vurdu. Ağdam istiqamətində belə bir Ģey olubdur. Bizim 
bir zabiti, deyəsən, baĢ leytenantı vurublar. Sonra iki əsgər 

onun meyiтini götürmək istəyəndə onlara da güllə atıblar, 
qıçlarından yaralanıblar. Bu, atəĢkəsin pozulmasıdırmı? 

Amma o dəqiqə bizim bu özəl televiziyalar yayır,  qatı müxa-
lifət qəzetləri böyük baĢlıqla yazır ki, atəĢkəs pozuldu. Bunlar 

hamısı yalan Ģeylərdir. Ona görə də siz ağlınızı baĢınıza yığın. 
Ümumiyyətlə, Ermənistan–Azərbaycan münasibətlərinə aid 

belə səhvlər buraxmayın. Ġndi bizim daxilimizdə nə edirsiniz, 
edin. Nə bilim, prezidenti təhqir edirsiniz, söyürsünüz, nala-

yiq sözlər deyirsiniz. Bununla öz mənəviyyatsızlıqlarını göstə-

rirlər. Mən bunu sizə demirəm, həmin bu iĢləri edənlərə 
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deyirəm. Edin, demokratiyadır. Amma baĢa düĢün ki, biz bu-

rada, nеъя deyərlər, ülgücün üstündə durmuĢuq. AtəĢkəsin 
pozulması nə bizə, nə də Ermənistana lazım deyildir. Amma, 

əlbəttə, cürbəcür  фитнякарлыг  ola bilər – üç gün pozuldu, iki 
gün pozuldu. Onu aradan qaldırmaq üçün 10 gün lazımdır.  

S u a l: Cənab Prezident, son vaxtlar Ġranın Minsk qrupu 

səviyyəsində məsləhətləĢmələrə cəlb olunması Meщri variantı ilə 

bağlıdır? 

C a v a b: Yox, onunla bağlı deyildir. Onun əsas təĢəbbüs-

karı Ermənistandır. Ermənistan bir neçə dəfə deyib ki, Ġran 
da bizim bölgədədir, qoy bunu onlar da bilsinlər. Minsk qru-

pu da Parisdə Ġranın nümayəndəsi ilə görüĢübdür, onu məlu-
matlandırıbdır.  

S u a l: Cənab Prezident, Sizcə Ermənistandakı siyasi böh-

ran onun mövqeyinə təsir edə bilərmi? 

C a v a b: Mən Ermənistandakı siyasi böhranı bilmirəm və 
buna qarıĢmaq da istəmirəm.  

С у а л: Cənab Prezident, Gürcüstanda vəziyyət gərginlə-

Ģibdir. Bakı–Ceyhanın reallaĢması ərəfəsində bu Sizin na-

rahatlığınıza səbəb olurmu? 

C a v a b: Yox, narahat deyiləm. Onlardan heç bir Ģey ola 
bilməz. Sağ olun.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН  
НАХЧЫВАНА СЯФЯРИ 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

avqustun 10-da Naxçıvanа  gəlmişdir. 
Республикамызын дювлят байраглары, Азярбайъан президенти-

нин портретляри иля бязядилмиш Нахчыван щава лиманында дювля-
тимизин башчысынын шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Prezident Heydər Əliyevi təyyarənin pilləkəni yanında mux-

tar respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, digər rəsmi 
şəxslər, ictimaiyyətin nümayəndələri səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Milli geyimli qızlar Azərbaycan prezidentinə gül-çiçək dəstəsi 
təqdim etdilər. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti, Ali Baş Komandan Heydər Əliyevə raport verdi. 
Dövlətimizin başçısı fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi, 

Azərbaycan əsgərlərini salamladı. 
Prezident Heydər Əliyev muxtar respublikanin rəhbər işçilə-

ri, Ali Məclisin deputatları ilə görüşdü. Respublikamızın rəhbə-

rinə şərbət təqdim olundu.  

Hava limanına Naxçıvanın minlərlə sakini toplaşmışdı. Azər-
baycan prezidenti onlara yaxınlaşaraq, qədim diyarın nüma-

yəndələrini səmimiyyətlə salamladı. Naxçıvanlılar dövlətimizin 
başçısını hərarətlə alqışladılar və qısa müddətdə ikinci dəfə 

muxtar respublikaya səfər etdiyinə görə minnətdarlıqlarını bil-
dirdilər. 
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev hava limanından onun 

üçün ayrılmış iqamətgaha yola düşdü.  
 
                                     * * * 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev həmin gün axşam 

Naxçıvan şəhərinə gəzintiyə çıxdı. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə 
Heydər Əliyev adına uşaq və gənclər parkına gəldi. Muxtar 

respublika paytaxtının minlərlə sakini Azərbaycan prezidenti 
ilə görüşmək üçün buraya toplaşmışdı. Onlar prezidenti həra-

rətli alqışlarla, mehribanlıqla qarşıladılar. Prezident Heydər 
Əliyev şəhər sakinləri ilə səmimiyyətlə görüşüb söhbət etdi. 
Ушаглар президентя, вятяня щяср олунмуш шеирляр сюйлядиляр.  

Президент даща сонра Щейдяр Ялийев Музейинин гаршысына 
эялди, бурадакы паркы сейр етди. 

Мухтар республиканын пайтахтында эязинти «Яъями» сейрян-
эащында баша чатды. Нахчыванын йцзлярля сакини бурада Азяр-
байъан президентини бюйцк сямимиййятля саламлады, дювляти-
мизин башчысына дярин щюрмят вя ещтирамыны билдирди. Президент 
Щейдяр Ялийев шящяр сакинляри иля мещрибанлыгла сющбят етди. 
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ  
АЛИ МЯЪЛИСИНДЯ КЕЧИРИЛЯН  
МЦШАВИРЯДЯ НИТГ 
 
11 август 2002-ъи ил 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının problemləri çoxdur. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan vaxtilə 
respublikamıza edilən qəsd nəticəsində – mən bunu dəfələrlə 
demiĢəm – Azərbaycanın əsas, böyük ərazisindən bir az ayrı 

düĢübdür.  
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi baĢ-

layandan da Naxçıvan blokada Ģəraitindədir. Ġndi də belədir. 
Dəmir yolu rabitəsi kəsilib, qaz xətləri o vaxt kəsildi, elektrik 

xətləri kəsildi. Burada o vaxtdan iĢləyən adamların hamısı 
bunu xatırlayır. Onda mən də burada idim. Ancaq biz bun-

lardan o qədər də sarsılmadıq. Doğrudur, respublikanın əha-
lisi çox ağır vəziyyətə düĢdü. Amma biz vəziyyətdən çıxıĢ yol-

larını tezliklə axtarıb tapdıq. Türkiyədən, Ġrandan elektrik 
xətləri çəkdirdik, baĢqa iĢləri gördük. Xüsusən Bakı ilə Nax-

çıvan arasında hava yolunu daha da geniĢləndirdik. Eyni za-
manda, Ġran ərazisindən avtomobil nəqliyyatının Naxçıvana 

və Naxçıvandan Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə, o cümlədən 
Bakıya hərəkətini təmin edə bildik.  

Blokada Ģəraitinə baxmayaraq, son dövrdə, yəni təxminən 
1994-1995-ci illərdən sonra Naxçıvanda sosial-iqtisadi inkiĢaf 
vardır. Muxtar Respublika, onun iqtisadiyyatı inkiĢaf edir, 
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quruculuq iĢləri gedir. Naxçıvan Ģəhəri abadlaĢıb, onun si-

ması çox dəyiĢibdir. Naxçıvanın əskidən, keçmiĢdən çox gö-

zəl, özünəməxsus siması var. Onun memarlıq abidələri, ümu-

miyyətlə, Ģəhər quruluĢu var. Əgər insanlar onları öyrənə bil-
sələr, görərlər ki, Naxçıvanda hələ qədim zamanlardan Ģəhə-

rin planlaĢdırılması, küçələrin, evlərin, məhəllələrin yerləĢdi-
rilməsi xaotik olmayıb, çox əsaslı olubdur. Əksinə, bu xaotik-

lik bizim dövrümüzdə, xüsusən 1988-1989-cu illərdən sonrakı 
dövrdə olubdur. Amma keçmiĢi götürsək – mən o vaxt  Nax-

çıvanda yaĢayan adamlardan biriyəm – Naxçıvanın kücələri 
çox ağılla qurulmuĢdu. Məsələn, PuĢkin küçəsini götür-

səniz, o, Əlixan məhəlləsindən baĢlayıb ġahab məhəlləsi 
qurtarana qədər uzanan prospekt kimi böyük küçədir. Am-

ma onu kəsən kücələr də vardı. Bir neçə kücə onu perpen-
dikulyar olaraq kəsirdi. Amma Əlixan məhəlləsindən ġa-

hab məhəlləsinə gedən təkcə PuĢkin küçəsi deyildi. Onunla 
paralel küçələr də vardı.  

Memarlıq nöqteyi-nəzərindən 1930-40-cı illəri xatırlayar-
kən mən həmiĢə düĢünürəm ki, vaxtilə Ģəhərin salınmasında, – 
baxmayaraq ki, o dövrdə nə Dövlət Plan Komitəsi vardı, nə 

də dövlət vardı, – Naxçıvanda Ģəhərsalma qanunlarına nə 
qədər riayət olunubdur. 

1970–80-ci illərdə biz Naxçıvanda çox böyük inĢaat, qu-
ruculuq iĢləri apardıq. Yeni mikrorayonlar salındı, yaĢayıĢ 

binaları, sənaye müəssisələri  tikildi. Bu iĢlərin də hamısı 
müəyyən Ģəhərsalma qanunlarına uyğun olaraq görüldü. Yəni 

bununla onu demək istəyirəm ki, Naxçıvanda keçmiĢdən, kö-

kündən hər Ģey düzgün qurulubdur. Ancaq müstəqillik döv-

ründə keçid illəri çox ağır olmuĢdur. 1991-ci ilin sentyabrında 
biz burada birlikdə iĢə baĢladıq. Amma o illər çox ağır illər 
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idi. Ondan sonrakı dövrdə – 1993, 1994,1995-ci illərdə Azər-

baycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək, iqtisadiyyatın 
tənəzzülünün, bir çox mənfi halların qarĢısını almaq lazım idi. 

Biz bunları etdik.  
1995-1996-ci illərdən, ümumiyyətlə, Azərbaycanda inkiĢaf 

baĢladı. Ġndi inkiĢaf da çox yüksəkdir. Baxmayaraq ki, prob-
lemlərimiz var, amma biz çox yüksək göstəricilər əldə edirik. 

MDB dövlətləri ilə müqayisə etsək, onların bizim kimi prob-
lemləri yoxdur, bu ölkələrdən heç birinin ərazisinin bir qismi, 

təxminən 20 faizi  iĢğal olunmayıbdır. Bu respublikaların heç 
birində 1 milyon qaçqın, çadırlarda yaĢayan insanları yox-

dur. Bəzilərində var, amma bunu heç müqayisə etmək müm-
kün deyildir. Bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadiy-

yatı hər il inkiĢaf edir. Bu ilin 7 ayı qurtarıbdır, 8-ci ayında-
yıq, büdcə yerinə yetirilir. Ümumi daxili məhsul 8–10 faiz, 

kənd təsərrüfatı istehsalı təxminən 8–10 faiz, sənaye istehsalı 
təxminən 5 faiz artıbdır. Mən təxmini deyirəm, bir az o yan, 

bu yan ola bilər, çünki bu, ilin axırında yekunlaĢacaqdır. 
ÖzəlləĢdirmə həyata keçirilir və biz onun nəticələrini görürük. 
Bunların hamısı Azərbaycanda böyük dəyiĢikliklər meydana 

gətiribdir. Naxçıvan da Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq 
bu inkiĢaf yolu ilə gedir. Ancaq Naxçıvanın çətinliyi bir də 

ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın baĢqa yerləri, xüsusən də 
paytaxtı ilə nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələri, demək olar, 

çox ağır vəziyyətdədir. Mən indi dedim, biz müəyyən yollar 
tapmıĢıq. Ancaq insanların Naxçıvandan baĢqa yerlərə, xü-

susən Bakıya, digər Ģəhərlərə getməsi, əsasən hava yolu vasi-
təsilə təmin olunur. Bilirsiniz ki, hava yolları ilə də gündə 5-6 

təyyarə uçur. Elədirmi?  
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C a h a n g i r   Ə s g ə r o v («Azərbaycan Hava Yolları» 

Dövlət Konserninin Baş direktoru): Cənab Prezident, hər gün 
4–6 təyyarə uçur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Gündə 4–6 təyyarə uçur, insanlar 
bundan istifadə edirlər. Ancaq mən bunu deyəsən, keçən dəfə 

demiĢdim, bir də demək istəyirəm. Biz «Azərbaycan Hava 
Yolları» konserninə ildə 45 milyard manat subsidiya veririk. 

Bütün baĢqa reyslərdə uçuĢ qiyməti konsernin sərf etdiyi 
xərclərlə, baĢqa iqtisadi göstəricilərlə tənzimlənir. Amma bu-

rada da belə olsa, sizin təyyarə biletlərinin qiyməti iki dəfə ar-
tıq olacaq, elədirmi?  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: 2-3 dəfə artıq olacaqdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: 2-3 dəfə artıq olacaqdır. Mən də bu-

na imkan vermirəm. Çünki hesab edirəm ki, Naxçıvanda ya-
Ģayan insanların təyyarədən istifadəyə ehtiyacı bütün baĢqa 

yerlərdə yaĢayan insanlara nisbətən çoxdur. Bizdə dəmir yolu 
nəqliyyatı indi çox yaxĢı iĢləyir, özü də təkçə Azərbaycan əra-

zisində yox. Dəmir yolu vasitəsilə Rusiyaya, Ukraynaya, Be-
larusa gedirlər. Rusiya dedikdə, təkcə Moskva deyil, Rusi-
yanın baĢqa Ģəhərlərinə də gedirlər. Ġnsanlar bundan çox isti-

fadə edirlər.  
Yaxud, avtomobil yolları açıqdır... Bakıdan avtomobilə 

minib Avropaya qədər gedə bilərsən. Amma Naxçıvanda bu 
imkanlar yoxdur. Ona görə də mən imkan verməmiĢəm ki, 

baĢqa uçuĢ reyslərindəki qiymətlər Naxçıvana da tətbiq olun-
sun. Biz Naxçıvana yardım və konsernin iqtisadi vəziyyətini 

təmin etmək məqsədi ilə büdcədən ildə 45 milyard manat 
subsidiya veririk. 

Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Naxçıvanda inkiĢaf 

Azərbaycanın baĢqa bölgələrindən heç də aĢağı səviyyədə de-
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yil, bəlkə də yuxarıdır. Bu da çox sevindiricidir. Yenə də deyi-

rəm, Ģəhər çox abadlaĢıb, gözəlləĢibdir.  
Dünən axĢam saat 10 idi, çıxdım sizin parklara baxmağa, 

adam əlindən tərpənə bilmədim. Doğrudur, ola bilər insan-
ların çoxu məni görən kimi toplaĢmıĢdı. Amma, eyni zaman-

da, mən bilirəm ki, sizin parklarda insanlar axĢamçağı, baĢqa 
istirahət vaxtları rahat dincəlirlər. Ancaq 1991-1992-ci illərdə, 

1993-cü ildə mən də burada yaĢayanda bunları düĢünmək 
qətiyyən mümkün deyildi. Ġnsanlar küçəyə qətiyyən çıxa bil-

mirdilər. Ġndi bunları görmək sevindirici haldır.  
Naxçıvan inkiĢaf etməlidir. Muxtar Respublikanın 400 min 

nəfərə qədər əhalisi var. Əhalinin artımı da yaxĢıdır və art-
malıdır. Güman edirəm ki, əsl naxçıvanlılar Naxçıvanı qoyub 

heç yerə getməməlidirlər. Mən indi də deyirəm, əgər o vaxt 
Azərbaycanda elə ağır vəziyyət olmasaydı və orada mənə bö-

yük ehtiyac olmasaydı, mən Naxçıvandan getməyəcəkdim.  
1991-cи ildə mən Naxçıvana o məqsədlə gəlmiĢdim ki, öm-

rümün sonuna qədər burada yaĢayım. Bu həqiqətdir. Keç-

miĢdə burada atamın bir evi vardı – haradakı mən doğulmu-
Ģam, məndən sonrakı qardaĢlarım doğulub, biz yaĢamıĢıq, 

böyümüĢük – həmin evin yerində mən özümə ev də tikməyə 
baĢladım. Əgər mən buradan getməli olsaydım, niyə ev ti-

kirdim? Elə oldu ki, evi tikib təzəcə köçmüĢdüm ki, buradan 
ayrıldım. 

Yəni, demək istəyirəm ki, Naxçıvanı sevənlər Naxçıvanı bu-
raxıb heç yerə getməməlidirlər. Buranın iqlimi çox gözəldir.  

Biz dünən gəlmiĢik, Bakıda da çox isti var, burada da. Ha-
va çox istidir. Amma fərq nədədir? Burada hava qurudur, 

nəmlik yoxdur. Amma Bakıda bu son 10–15 gün ağır hava 
var. Ümumiyyətlə, təkçə indi deyil, Bakıda rütubət həmiĢə 
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var. Naxçıvanda yaĢayan, böyüyən adamlar çox sağlam olur-

lar. Eyni zamanda keyfiyyətlərinə görə çox yüksək səviyyədə 
olurlar. Bəziləri də deyirlər ki, naxçivanlilar niyə belədirlər? 

Bu gözəl dağların ətəklərində yaĢayan, bu sərt qayalarla bir 
yerdə yaĢayan insan daha da möhkəmlənir, güclənir. Bu, təbii 

haldır. Kim istəyir belə olsun, naxçıvanlılar kimi olsun, qoy 
gəlib Naxçıvanda yaĢasın. Bir sözlə – mən bunları təəssürat-

larım altında deyirəm, sevinirəm ki, Naxçıvan çiçəklənir və 
bundan sonra da çiçəklənəcəkdir. 

Mən çoxdan bu fikirdə idim ki, Naxçıvan hava limanını 
yenidən quraq, yəni yeni bir hava limanı tikək. Birincisi, gə-

rək elə edək ki, təyyarələr buradan təkcə Bakıya, Gəncəyə 
yox, bir çox istiqamətlərə uçsun. Ġkincisi də, Naxçıvan öz 

coğrafi vəziyyətinə görə elə yer tutur ki, burada beynəlxalq 
standartlara uyğun hava limanının olması təkcə Naxçıvan 

üçün yox, bütün qonĢu ölkələr üçün də çox əhəmiyyətli ola-
caqdır. Bunları nəzərə alaraq mən belə bir qərara gəldim.  

«Azərbaycan Hava Yolları» Konserninin BaĢ direktoru 
Cahangir Əsgərova göstəriĢ verdim ki, o bu barədə lazımi 
mütəxəssislərlə hazırlıq görsün. Onlar hazırlıq görüblər, Bakı-

da mənə məruzə etdilər, Əsgərov mənə məruzə etdi. Bu gün 
biz bu iĢə baĢlayacağıq, siz də burada iĢtirak edəcəksiniz, siz-

siz olmayacaqdır. Ona görə mən istədim ki, bu gün burada 
Cahangir Əsgərov məlumat versin. Mən bir də bu məlumatı 

dinləyim və siz də dinləyəsiniz. Baxaq görək, bəlkə məsləhət-
ləriniz var, utanmayın, çəkinməyin, kimin fikri, məsləhəti 

olsa, desin. Ondan sonra mən bu hava limanının tikilməsi 
haqqında qərar qəbul edəcəyəm. Ġndi Əsgərova söz verirəm. 
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«Azərbaycan Hava Yollarы» Dövlət Konserninin  

BaĢ direktoru Cahangir Əsgərovun çыxыĢы 
   
Möhtərəm cənab Prezident, icazənizlə, bizə göstərdiyiniz 

diqqət və qayğıya görə Azərbaycanın mülki aviasiya iĢçiləri 
adından Sizə səmimi-qəlbdən minnətdarlığımızı və təĢəkkürü-

müzü bildirmək istəyirəm. Bugünkü müĢavirə bu diqqət və 
qayğını bir daha sübut edir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin göstəriĢinizə əsasən, son 
iki ayda «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserni tərə-

findən Naxçıvan hava limanının tikintisinə dair ilkin kon-

septual layihə hazırlanmıĢ və Beynəlxalq Mülki Aviasiya 
təĢkilatının tələbləri bu layihədə öz əksini tapmıĢdır. Ġcazə-

nizlə, konseptual layihədə nəzərdə tutulan bir sıra iĢlər haq-
qında Sizə məlumat verim.  

Birincisi, Naxçıvan hava limanında köhnə, istismarda ol-
mayan, uzunluğu 1800 metr, eni 35 metr olan uçuĢ-enmə 

zolağında yenidənqurma iĢləri görülməlidir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Necə yəni köhnə, istismarda olmayan? 

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, köhnə, istis-
marda olmayan zolağı deyirəm. Ġndi orada iki zolaq var. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Biri istismardadır, o biri yox? 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Böyük zolaq istismardadır, ki-

cik zolaq isə istismarda deyildir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġstismarda olmayanı böyütmək istə-

yirsiniz?  
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bəli, istismarda olmayan, eni 

35 metr olan uçuĢ-enmə zolağının yenidən qurulması nəzərdə 
tutulubdur. Ġkincisi, indi istismar edilən və 3300 metr uzun-
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luğu, 45 metr eni olan uçuĢ-enmə zolağının tamamilə yenidən 

tikilməsi nəzərdə tutulur. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Onların yeni parametrləri nədən iba-

rət olacaqdır? Əgər eyni ölçüdə qalacaqsa, yəqin ki, bu olmaz.   
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v:  Cənab Prezident, icazənizlə, 

mən bütün görüləcək iĢləri deyim, sonra bunlar barədə bir-bir 
açıqlama verim. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı. 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Saatda 300 sərniĢinə xidmət 

etməyə imkan verən aerovağzal binasının tikintisi nəzərdə 
tutulur. Bundan əlavə, uçuĢları idarəetmə məntəqəsinin, sa-

həsi 1000 kvadratmetr olan yük terminalının, 8 min tonluq 
yanacaq anbarının, yanğınsöndürmə binasının, istilik mərkə-

zinin, su anbarının, aerodrom avadanlığının təmiri üzrə ema-
latxana binasının tikintisi, vağzalyanı meydanda 250 avto-

mobil üçün dayanacağın inĢası planlaĢdırılır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən layihənin maketini buradan 

yaxĢı görürəm. MüĢavirə iĢtirakçıları da görürlərmi? 
V a s i f   T a l ы b o v: (Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri): 

Cənab Prezident, baxıblar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən maketin arxa tərəfini görürəm, 
siz isə əsas tərəfini görürsünüz. Buyurun.  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, biz bu layi-
hədə uçuĢların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə dün-

yada qəbul edilmiĢ beynəlxalq standartlara uyğun iĢlərin apa-
rılmasını nəzərdə tutmuĢuq. Ġcazənizlə, hər bir obyekt barədə 

açıqlama vermək istəyirəm.  
Bu, Naxçıvan hava limanının indiki vəziyyətini göstərən 

plandır. Köhnə, istismarda olmayan 1800 metr uzunluğunda 
uçuĢ-enmə zolağı... 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Onu elə asmısan ki, məndən baĢqa 

heç kim görmür. 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, ayrı imkan 

yoxdur. Bu zolağı biz 900 metr uzadacağıq, enini də 10 metr 
artıracağıq. Yəni həmin zolağın uzunluğu 2700 metrə çatdı-

rılacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi onun uzunluğu nə qədərdir? 

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: 1800 metrdir, 900 metr artırıla-
caqdır. Uzunluğu 2700, eni də 45 metr olacaqdır. Bu, asfalt-

beton zolaq olacaqdır. Əvvəlcə biz bu zolaqda iĢə baĢlayaca-
ğıq. Naxçıvan hava limanında uçuĢları fasiləsiz təmin etmək 

məqsədi ilə ilk növbədə bu zolağın yenidənqurma iĢləri gö-

rülməlidir. Bunun üçün bizə 5-6 ay vaxt lazımdır. Həmin 

müddətə biz bu zolaqda iĢləri tam baĢa çatdıra bilərik. 
Həmin zolağı istismara verdikdən sonra mövcud olan 3300 

metr uzunluğundakı böyük zolağın asfalt örtüyünü götürəcəyik, 
yeni örtük salacağıq. Bu, tamamilə yenidən tikilmiĢ zolaq 

olacaqdır. Onun örtüyü monolit betondan olacaqdır. Uzunluğu 
əvvəlki kimi, 3300 metr qalacaq, bu kifayətdir. Eni də 45 metr 
olacaqdır. Bu zolağın tikintisi baĢa çatdırıldıqdan sonra dün-

yada mövcud olan ən ağır təyyarələri – «Boinq-747» və digər 
təyyarələri qəbul etməyə imkan yaranacaqdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ağır yük təyyarələrini qəbul edə bi-
ləcəkmi? 

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Ağırlığı 400 tondan çox olan 
təyyarələri qəbul edə biləcəkdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: 400 ton? 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bəli, 400 tondan çox. Ġstismar-

da ondan ağır təyyarələr yoxdur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Zolağın örtüyü betondan olacaq? 
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C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, zolağın örtü-

yü monolit betondan olacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Müasir aeroportlarda monolit be-

tondan istifadə olunurmu?  
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Yox. Bu materialdan çoxdan 

istifadə olunmur.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: Olunmur? 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, uçuĢ-enmə 

zolağında iĢlər Ġstanbulun Atatürk hava limanında çalıĢan 

mühəndislər, inĢaatçılar tərəfindən görüləcəkdir. Azərbaycan-
da bu tipli, yəni monolit beton örtükli uçuĢ-enmə zolağı ilk 

dəfə məhz Naxçıvanda olacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bakıda yoxdur? 

C a h a n g  i r   Ə s g ə r o v: Bakıda, Azərbaycanda yoxdur. 
MDB ölkələrində də yoxdur. MDB ölkələrində uçuĢ-enmə 

zolaqları monolit betondan deyil, beton pilətələrdən salınır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda bundan sonra Bakıda da ol-

malыdır... 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, inĢallah... 
Ancaq öncə biz bunu Naxçıvanda edəcəyik. Nə üçün biz 

bu qərara gəldik? Biz bunu iqlimə görə etdik. Naxçıvanda 
gecə və gündüz temperaturda çox böyük fərq olur. Asfalt bu 

temperatur fərqinə dözmür. Asfalt yumĢalır, təyyarə qalxıb-
enəndən sonra asfalt üzərində dalğavari izlər qoyur. Ona görə 

də biz uçuĢ-enmə zolağını monolit betondan etmək istəyirik 
ki, birdəfəlik olsun, on illərlə bizim üçün problem yaranma-

sın. Belə olduqda, uçuĢ-enmə zolağını təmir etməyə ehtiyac 
qalmayacaqdır.  

Beləliklə, cənab Prezident, hava limanında iki uçuĢ-enmə 
zolağı yenidən inĢa olunacaqdır. Böyük uçuĢ-enmə zolağı 
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monolit betonla örtüləcəkdir. Ġkinci zolağın uzunluğu isə 

2700 metr, eni 45 metr olacaqdır. Bu zolağın örtüyü asfalt-
betondan  olacaqdır.  

Cənab Prezident, bundan əlavə, uzunu 468 metr, eni isə 
204 metr, sahəsi təxminən 100 min kvadratmetr olan perron 

inĢa ediləcəkdir. Bu perron hazır olandan sonra eyni vaxtda 
20 təyyarə qəbul etmək mümkün olacaqdır. Burada 20 təy-

yarə dayana biləcəkdir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yəni orada təyyarələr dura bilə-

cəklər... 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Böyük təyyarələrdən – «Boinq-

747»-dən təxminən 12-ni, amma «Boinq-757», «TU-154» tipli 
təyyarələrdən isə 20-ni burada saxlamaq mümkündür.  

Cənab Preziдent, icazə  verin, aerovağzal binasının tikintisi 
məsələsinə keçək. Diqqətinizə təqdim edilən maketdə göstəri-

lən aerovağzal binasının ümumi sahəsi 8 min kvadratmetr 
olub, iki mərtəbədən ibarətdir. Burada binanın fasad hissəsi, 

vağzalyanı meydandan görünüĢü və perron tərəfdən görünüĢü 
verilmiĢdir.  

Cənab Prezident, ümumi sahəsi 5 min kvadratmetr olan və 

iki salondan ibarət birinci mərtəbədə eyni vaxtda 300 sərni-
Ģinə xidmət göstəriləcəkdir. Dünyada ĠKAO təĢkilatının tə-

ləblərinə cavab verən hansı standartlar mövcuddursa, biz bu 
layihəni onlara uyğun Ģəkildə hazırlamıĢıq. Burada giriĢ his-

səsi, sonra gömrük və sərhəd zonası və bir də sərniĢinlərin 
dincəlməsi üçün 2 min kvadratmetr sahəsi olan salon nəzərdə 

tutulmuĢdur. Kafe və mağazalar, yardımçı otaqlar, bir də 
uçuĢ meydançasına, perrona keçmək üçün 3 yerdən çıxıĢ ola-

caqdır. Binanın sağ tərəfində isə yük salonu nəzərdə tutu-
lubdur. Onun təxminən 100 kvadratmetrədək  sahəsi olacaq-
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dır. Binanın sol tərəfində isə Naxçıvana gələn sərniĢinlər üçün 

salon olacaqdır. Onun sahəsi 2700 kvadratmetrə bərabər 
olacaqdır. Perrondan eyni vaxtda buraya 3 qapıdan 300-dək  

sərniĢin daxil ola bilər. SərniĢinlər sərhəd nəzarətindən keç-

dikdən sonra yüklərini almaq üçün böyük bir salona ke-

çəcəklər.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Deməli, gəliĢ salonuna buraya 

gələnlər daxil olacaqdır. 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bəli, onlar üçündür. Perrondan 

sərniĢinlər buraya daxil olacaqlar. Bu biri tərəfdə isə 
vağzalyanı meydan yerləĢəcəkdir.   

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs çıxıĢ? 
C a h a n g i r  Ə s g ə r o v: Naxçıvana gələn sərniĢinlər 

buradan daxil olacaq, o biri tərəfdən isə çıxacaqlar.  
Bakıdakı hava limanında nə varsa, hansı inĢaat material-

larından, avadanlıqdan istifadə olunmuĢdursa, burada da 
onlardan istifadə olunacaqdır.  

Hava limanında iki baqaj konveyri düzəldiləcəkdir. Sərni-
Ģinlər baqajlarını aldıqdan sonra gömrük nəzarətindən ke-
çərək çıxıĢa doğru gedə biləcəklər. Aerovağzal binasının layi-

həsi çox gözəl, yığcamdır.  
Bir də biz nəzərdə tutmuĢuq ki, bütün əməliyyatlar birinci 

mərtəbədə həyata keçirilsin. Nəzərə almıĢıq ki, sərniĢinlərin 
yüklə ikinci  mərtəbəyə çıxmasına ehtiyac qalmasın, onlara 

çətinlik törətməsin. Layiщənin dəyəri də bununla bağlı ola-
caqdır. Biz layihəniн iqtisadi baxımdan bu cür hazırlanmasını 

üstün tutduq. 
Cənab Prezident, binanın ikinci mərtəbəsində isə hava 

limanı və avionaviqasiya iĢçiləri üçün inzibati otaqlar nəzərdə 
tutulubdur. Ġkinci mərtəbənin bu hissəsi aeronaviqasiya iĢçi-
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ləri üçündür. Dispetçerlər buradan təyyarələrin havada hərə-

kətinə nəzarət edəcəklər. Onların iĢ yerləri müasir dünya 
standartlarına cavab verəcəkdir. Ġkinci mərtəbədəki sağ tərəf 

hava limanının iĢçiləri üçün ayrılmıĢdır. Təxminən 80 nəfərə 
yaxın iĢçi üçün inzibati otaqlar, iĢ yerləri olacaqdır. Onların 

burada normal iĢləməsi üçün hər cür Ģərait yaradılacaqdır. 
Cənab Prezident, Naxçıvan hava limanını elektrik enerjisi 

ilə təmin etmək məqsədi ilə burada transformator stansiyası 
tikiləcək və dizel generatorları quraĢdırılacaqdır. Transfor-

mator stansiyası 1000 kilovat gücündə nəzərdə tutulubdur. 
Bu, böyük  yarımstansiya olacaqdır, burada bir stansiya tiki-

ləcəkdir. Elektrik enerji buradan həm aerovağzala, həm də o 
biri obyektlərə veriləcəkdir. 4-5 yerdə də generator quraĢdı-

rılacaqdır. Bu generatorların gücü 250–300 kilovat olacaqdır.  
Cənab Prezident, layihədə yük terminalının, yanacaq aн-

barının, yanğınsöndürmə binasının, istilik mərkəzinin və su 
anbarının tikintisi, mühəndis-kommunikasiya xətlərinin çəki-

liĢi də nəzərdə tutulmuĢdur. Adları çəkilən iĢlərin görülməsi 
iĢçi layihəsində təqdim olunacaqdır.  

Cənab Prezident, layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı bir-

iki məsələ,  mən deyərdim, problem var. Birincisi, uçuĢ-enmə 
zolağının sonunda təpələrin yüksəkliyinin azaldılması prob-
lemidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nəyin yüksəkliyinin?  
C a h a n g i r  Ə s g ə r o v: Yüksəkliklərin azaldılması, o 

təpələrin kəsilməsi... Cənab Prezident, bu, mövcud olan zona-
mızdır. Bu zonada 34 istiqamətdə təxminən 15–18 metr hün-

dürlüyü olan iki təpə vardır. Bu təpələri biz gərək kəsdirək. 
Onların yüksəkliyini azaldaq. Topoqraflar bu məsələ ilə 

məĢğuldurlar, onlar bizdən bir-iki gün vaxt istədilər. Orada 
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nə qədər torpaq iĢi görüləcəksə, onun həçmi  barədə bizə mə-

lumat verəcəklər. Mən də Sizə bu barədə məruzə edəcəyəm. 
Bizim hesablamalarımıza görə, 800 min, 1 milyon kubmetr 

torpaq götürülməlidir. Bu, böyük iĢ həcmidir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu, hərbi təyyarənin o vaxt dəydiyi 

təpədir?  
V a s i f   T a l ы b o v: Bəli, həmin təpədir. Bir hissəsi o vaxt 

götürüldü. 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Ġndi topoqraflar nə desələr, biz 

onu edəcəyik.  
V a s i f   T a l ы b o v: Burada problem olmamalıdır, boĢ 

torpaqdır, partlayıĢ aparılmadan götürüləcəkdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: O mənada problem hesab edir ki, 

orada böyük iĢ həcmi var.  
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, digər problem 

isə hava limanı yaxınlığındakı ərazidə hərbçilərin olmasıdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Kim? 
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Hərbçilər. Əgər imkan olsa, 

hərbçiləri oradan baĢqa yerə köçürmək məsləhətdir. Çünki 
həmin ərazi bizə lazımdır. Hava limanı geniĢlənir. O ərazidən 

biz istifadə etməli olacağıq. Mən xahiĢ edirəm, əgər imkan 
varsa...  

V a s i f  T a l ы b o v: Cənab Prezident, Siz bilirsiniz, orada 

hava hücumundan müdafiə qüvvələri yerləĢir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O yer aeroporta yaxındır?  

V a s i f    T a l ы b o v: Bəli, yaxındır. Hərbçilər o hissədə yer-
ləĢmiшlər. O zaman orada vertolyot meydançası var idi. Bu, hə-

min ərazidir. O ərazidən də istifadə etmək mümkündür. Yəni 
biz oranı saxlamıĢıq ki, gələcəkdə  vertolyot eskadrilyası yarat-

maq mümkün olarsa, bu məqsəd üçün istifadə oluna bilər.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən o hissəni tanıyıram, orada ol-

muĢam, o, aeroporta yaxın deyildir.  
V a s i f   T a l ы b o v: Həmin ərazi onlara aiddir. O da 

problem ola bilməz.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Baxarsınız.  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, hava li-
manının və hərbçilərin hasarı birdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, bu izahat verilibdir.  
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, tikintidə isti-

fadə ediləcək bütün avadanlıq, inĢaat materialları dünya stan-
dartlarına uyğun olacaqdır. Bakıda hava limanında hansı 

material istifadə edilibsə, eyni materiallardan burada da isti-
fadə olunacaqdır. DöĢəməsi, sütunlar və s. hamısı qranit, 

mərmər olacaqdır, ayrı material olmayacaqdır.  
Möhtərəm Prezident, əlavə olaraq məlumat vermək istər-

dim ki, Sizin tövsiyənizə əsasən, layihənin həyata keçirilmə-

sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli iĢçi qüvvəsin-

dən və müvafiq təĢkilatlarından istifadə olunması nəzərdə 
tutulmuĢdur. Ġlkin hesablamalara görə, layihənin həyata ke-
çirilməsi üçün lazım olan maliyyə vəsaiti təxminən 90–100 

milyard manatdır. Bu, təxminən 18–20 milyon ABġ dolları 
həcmindədir. Layihə tam dəqiqləĢdirildikdən sonra qəti rə-

qəm də bəlli olacaqdır.  
Möhtərəm cənab Prezident, Sizin tərəfinizdən layihə qəbul 

edilsə, daha ətraflı və dəqiq layihə hazırlanacaqdır. Ġnsaat iĢ-

lərini baĢlamaq sentyabr ayına planlaĢdırılıbdır. Torpaq iĢ-

lərinə baĢlanacaqdır.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Axı sentyabr ayına bir Ģey qalma-

yıbdır.  
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bəli, 15 gün qalıbdır.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz o vaxta qədər hazır ola bilər-
sinizmi?  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, hazır ola-
cağıq. O vaxta qədər bizə 10 ədəd «Belaz» markalı avtomaĢın 

lazımdır. Biz altı ayda hər gün iĢləməliyik. ĠnĢaat iĢlərinin 
baĢa çatması 2003-cü ilin sonuna nəzərdə tutulur. Bunu 

etmək üçün gərək biz iĢə sentyabr ayında baĢlayaq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yəni inĢaat iĢlərinin qurtarması, ha-

va limanının istifadəyə verilməsi.  
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bəli. Mən bu gün burada Sizə 

məruzə edirəm ki, bütün obyektlər həmin vaxtda istifadəyə 
veriləcək, iki zolaq istismarda olacaqdır. Bütün iĢlər paralel 

surətdə görüləcək, dekabrın 24-də baĢa çatdırılacaqdır. 
Cənab Prezident, bir-iki məsələyə də toxunmaq istəyirəm. 

Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində Naxçıvan hava 
limanı müasir dünya standartlarına cavab verən obyekt ola-
caqdır. Bu liman müxtəlif tipli, o cümlədən ən ağır təyyarələri 

qəbul edə biləcəkdir. Naxçıvan hava limanından dünyanın 
müxtəlif istiqamətlərinə, o cümlədən Ankara, Ġstanbul, Qars, 

Trabzon, Tehran, Təbriz Ģəhərlərinə və MDB ölkələrinə bey-
nəlxalq uçuĢlar etməyə imkan yaranacaqdır. Mən bununla da 

çıxıĢımı yekunlaĢdırıram.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sualı olan var?  

V a s i f   T a l ы b o v: Cənab Prezident, binanın dam örtü-

yünün Naxçıvanın iqlim Ģəraitinə uyğun quraĢdırılmasını 

xahiĢ edirəm. Yəni, iqlim Ģəraiti kəskin olduğuna görə, bura-
da əvvəllər tikilmiĢ binaların dam örtüyü dözmür.  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, biz Vasif 
müəllimlə danıĢdıq. Burada iki dam olacaq. Heç bir problem 
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yoxdur. Bir metrə qədər qaldıraraq,  pandusun üstündə milli 

naxıĢlar formasında bir Ģey düzəldəcəyik ki, görünməsin.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunu qaldırıb nə edəcəksiniz?  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bunu qaldıracağıq ki, dam yer-
dən görünməsin.  

V a s i f   T a l ы b o v: Görünməmək üçün qırmızı rəngli 
Ģiferlə örtülsə, buna gözəllik verər və binanın formasına heç 

bir xələl gətirməz. Bunu qaldırmağa, bəlkə də, bir o qədər eh-
tiyac yoxdur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Hər halda, layihə hazır olanda mən 

baxacağam.  
C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, bu məsələ 

nəzərdə tutulacaqdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: BaĢqa sözünüz yoxdur? Burada 

iĢtirak edənlərin sualı varmı? Yoxdur. ƏyləĢ.  
V a s i f   T a l ы b o v: Cənab Prezident, bərpa olunacaq 

yeni zolaqda iĢlərin iqlim Ģəraitinə uyğun aparılmasını nəzərə 

almaq lazımdır. Siz o vaxt burada iĢləyən zaman yeni zolağı 
tikdirəndə onu standartlara uyğun etdiniz. Naxçıvana enmə 

Ģəraiti nəzərə alındı ki, təyyarə zolağa enəndən sonra, ola bil-
sin, nəzərdə tutulandan bir az da çox irəliləyər. Ona görə hə-

min məsafə bir az uzun götürülmüĢdür. Ġndi bu zolaq 100–200 
metr uzun olsa, təhlükəsizlik baxımından yaxĢı olardı.  

C a h a n g i r  Ə s g ə r o v: Cənab Пrezident, burada relyef 
məsələsi var. Problem olmasa, 2700 metrdən çox edəcəyik. 

Amma 2700 metr tam təhlükəsizlik Ģəraitini təmin edir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əgər relyef məsələsi varsa, onu dü-

zəldin və zolağı uzadın. BaĢa düĢdün?  

C a h a n g i r    Ə s g ə r o v: Oldu.  
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H e y d ə r    Ə l i y e v: Relyef məsələsinə baxarsınız, mənə 

göstərərsiniz. Zolağı mümkün qədər uzadarsınız. Onun zərəri 
yoxdur, amma xeyri həmiĢə ola bilər. BaĢqa sualı olan var? 

Yoxdur. ƏyləĢ.  
V a s i f  T a l i b o v: Möhtərəm Prezident! 

Siz Azərbaycana rəhbərliyinizin birinci dövründə Naxçivan 
Muxtar Respublikasının nəqliyyat sisteminin yaxĢılaĢdırıl-

ması sahəsində mühüm tədbirlər görmüsünüz. Belə ki, 1976-cı 
ildə Azərbaycan dəmir yolunun Naxçıvan Ģöbəsini yarat-

mısınız. Bu mühüm tədbirin həyata keçirilməsi nəticəsində 
minlərlə iĢ yeri açılmıĢ, dəmir yolunun ətrafındakı kəndlər və 

qəsəbələr xeyli abadlaĢdırılmıĢdır. Bundan əlavə, Füzuli 
rayonundan keçməklə Mehridən Naxçıvana avtomobil yolu-

nun çəkiliĢinə baĢlanmıĢdı və bu iĢ tamamlanmaqda idi. Mə-

lum hadisələrdən sonra həmin yolun tikintisi dayandırıldı.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanla olan 
bütün kommunikasiya xətləri mənfur qonĢularımız tərəfindən 

kəsilsə də... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Vasif, dayan. Sən o dəmir yolundan 

dedin. O düzdür. Amma gərək bir Ģeyi heç kəs unutmasın. 

Çünki o vaxtlar, 1978-1979-cu illərdə olan Ģeydir. Bəlkə sən 
də bilmirsən. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın dəmir yolu Ģöbələrə 

bölünübdür. Bakı Ģöbəsi vardı. Gəncə Ģöbəsi vardı. Bir də 
ĠmiĢlidə Ģöbə var idi. ĠmiĢlidəki Ģöbə dəmir yolunun Ermənis-

tan sərhədinə qədər Naxçıvanı da əhatə edirdi, bir də Lənkə-

ran tərəfi idarə edirdi.  

Mən bunu əvvəllər bilmirdim. Bir dəfə bununla tanıĢ olanda 
çox təəccübləndim. Dedim ki, əgər dəmir yolunda bu Ģöbələr 

yaranıbsa, qoy onlar dəmir yolunun müəyyən hissələrinə 
rəhbərlik etsinlər. Nə təhər olur, Bakı Ģöbəsi bütün Bakının 
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ətrafını, böyük radiusu, Gəncə Ģöbəsi Gürcüstana qədər böyük 

radiusu, ĠmiĢli Ģöbəsi isə Bakı ilə Gəncənin qoltuğunda qalan 
digər radiusu əhatə edir. Amma Ģöbə Naxçıvanda deyil – hansı 

ki, Azərbaycanın ən ucqar yeridir və demək olar, dəmir 
yolunun qurtardığı yerdir – nədənsə, ĠmiĢlidə idi. Mən onda 

əmr verdim. Bu, böyük bir Ģey idi. Çünki o, uzun illər, onillərlə 
yaranmıĢ bir vəziyyət idi. ġöbə deyəndə, bunu düzgün baĢa 

düĢün. Onun çox böyük Ģtatı var idi və dəmir yolunun o 
hissəsinə rəhbərlik edirdi. Məsələn, Naxçıvanın dəmir yolu 

ĠmiĢli Ģöbəsinə tabe idi. BaĢa düĢürsünüz, gərək hər dəfə ĠmiĢli 
Ģöbəsinə gedəydilər. Amma mən bunu ĠmiĢlidən götürdüm, 

Naxçıvana köçürdüm. Bunu bilirsən, yoxsa yox?  
V a s i f   T a l ы b o v: Bəli, bilirəm.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs niyə yadından çıxarırsan?  
V a s i f   T a l ы b o v: Vaxtınızı çox almamaq üçün.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, sən 2-3 kəlmə ilə mənim vaxtı-
mı çox ala bilməzdin. Sadəcə, bunu unudursunuz. O vaxt bu, 

çox böyük problemlər yaratdı. Çünki orada müxtəlif dəmir 
yolu təĢkilatları var idi. Onların da hər birinin Ģtatları var idi. 
Ġnsanlar iĢləyirdilər, yaĢayıĢ binaları, inzibati binalar tikil-

miĢdi. Yəni ora böyük dəmir yolu qovĢağı idi. Mən onu Nax-
çıvana köçürdüm və artıq ĠmiĢlidən Naxçıvana gəlməli 

oldular. BaĢa düĢürsən?  
V a s i f   T a l ы b o v: Bəli.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bütün bu Ģöbəni Naxçıvana köçür-
məklə buranı möhkəmləndirdik. Ġndi siz düzgün baĢa düĢün. 

Yəqin ki, baĢqaları da düzgün baĢa düĢməlidir. Mən bunu 
ona görə etmirdim ki, təkcə Naxçıvana yaxĢılıq edim. Ona 

görə ki, bu, reallığı əks etdirirdi. Amma vaxtilə, birincisi, sub-
yektivliyə yol verilmiĢdi. Ġkincisi də, hələ 1976-1977-ci illərdə 
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bunu edəndə, 20–30 il ondan qabaq ağılsızlıq nəticəsində 

edilmiĢ iĢi aradan qaldırmaq istəyirdim. Subyektivlik nəticə-

sində görülən iĢi aradan qaldırmaq istəyirdim. Ona görə yox 

ki, mən Naxçıvana yaxĢılıq etmək istəyirdim, Naxçıvanı daha 
da möhkəmləndirmək istəyirdim. Ona görə ki, bunu bizim 

dəmir yol sisteminin strukturu tələb edirdi. Mən də istəyirdim 
ki, dəmir yol sisteminin strukturu daha da düzgün olsun.  

Təbiidir ki, bunu da edəndə Naxçıvanda yeni iĢ yerləri 
açıldı, yeni binalar tikmək, yeni təĢkilatlar yaratmaq lazım 

oldu. Mən o vaxt bunu da etdim. Sonra yol kəsildi, filan 
oldu, bunlar hamısı pozuldu. Amma mən o gün dəmir yolu-

nun rəisi ilə danıĢırdım. O mənə deyirdi ki, biz Naxçıvanda 
dəmir yolunda təxminən 100 milyon manatlıq iĢ görərkən. 
oraya 600 milyon manat pul verdik.  

V a s i f   T a l ы b o v: Düzdür.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: BaĢa düĢürsünüz, altı dəfə çox. Mən 

də bilirəm ki, Naxçıvanda dəmir yolunda böyük iĢ görülmür. 

Çünki buradan dəmir yolu hara gedir, bilmirəm. ġərura 
gedir?  

V a s i f   T a l ы b o v: Ordubad–Sədərək.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ordubad–Sədərək. Oradan da Təb-
rizə gedirsiniz, yoxsa yox?  

V a s i f   T a l ы b o v: Bəli, gedirik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: BaĢqa bir Ģey yoxdur. Amma buna 

baxmayaraq , mən göstəriĢ vermiĢdim və iki gün bundan öncə 
dəmir yolunun rəisi ilə danıĢırdım. Bunu ondan soruĢdum. O 

mənə belə dedi. 
ÇıxıĢına davam et, bunları yadınızdan çıxarmayın. Sən 

cavansan, o vaxtlar, 1976-cı ildə nə edirdin, əsgərlik edirdin, 
nə edirdin, bilmirəm.  
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V a s i f   T a l ы b o v: Orta məktəbdə oxuyurdum. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Orta məktəbdə oxuyurdun. Əlbəttə, 
bu barədə sənə irad tutmaq olmaz ki, niyə yadında deyildir. 

Amma irad tutmaq olar ki, sən artıq Naxçıvanın baĢçısısan. 
Sən gərək bütün bu tarixi öyrənəsən. Ġnsanlar hər Ģeyi bilir 

ona görə yox ki, bunu görüblər. Ona görə ki, tarixi öyrənirlər. 
YaxĢı, davam et. 

Mən bu sözü təkcə ona demirəm, hamınıza deyirəm. 
Ġnanıram ki, o, azdan-çoxdan bunu bilir. Amma baĢqalarının 

çoxu heç bir Ģey bilmir.  
V a s i f   T a l ы b o v: Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Azərbaycanla olan bütün kommunikasiya xətləri mənfur qon-
Ģularımız tərəfindən kəsilsə də, Sizin uzaqgörən siyasətiniz 

sayəsində 1974-cü ildə tikilib istifadəyə verilən Naxçıvan hava 
limanı bu gün də naxçıvanlılar üçün həyati əhəmiyyət kəsb 

edir və həyat yolu adlandırılır.  
Hörmətli Prezident, 1974-cü ildə tikilən hava limanının 

uçuĢ-enmə zolağının uzunluğu 1800 metr olduğundan, ancaq 
kiçik təyyarələr, yəni «YAK-40» təyyarələri üçün nəzərdə 
tutulmuĢdu. Bu o dövr üçün kifayətləndirici idi. Çünki həmin 

dövrdə Naxçıvandan Bakıya iki sərniĢin qatarı iĢləyirdi və 
avtomobil yolu mövcud idi. 

Məlum Dağlıq Qarabağ hadisəsindən sonra bütün kom-
munikasiya xətləri ermənilər tərəfindən dağıldığından, mux-

tar respublikada gərginlik yarandı və mövcud hava limanı 
tələbatı ödəmədi. Yenə də Sizin uzaqgörən müdrik siyasətiniz  

naxçıvanlıları bu gərginlikdən xilas etdi. Belə ki,  1992-ci ildə 
Naxçıvanda Ali Məclisin sədri iĢlədiyiniz dövrdə Sizin 

rəhbərliyiniz və göstəriĢiniz əsasında,  Naxçıvan hava lima-
nında uzunluğu 3300 metr olan ikinci uçuĢ-enmə zolağı 
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tikilib istifadəyə verildi. Ġri, yəni «TU-134» və «TU-154» tipli 

təyyarələrin enib-qalxmasına Ģərait yaradıldı.  
Siz o vaxt bu mühüm obyektin tikintisinə ciddi diqqət 

yetirirdiniz. 1992-ci ilin fevralında Ali Məclisin Rəyasət 
heyətinin iclasında inĢaat iĢlərinin gediĢini xüsusi müzakirəyə 

çıxararaq, təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini, lazım gələr-
sə, çoxnövbəli iĢ rejiminə keçirilməsini tələb etmiĢdiniz. Mux-

tar respublikanin əhalisi yaxĢı xatırlayır ki, Siz Naxçıvan 
hava limanının tikintisinin baĢa çatması münasibətilə keçiri-

lən tədbirdə Ģəxsən iĢtirak edərək, muxtar respublika üçün 
həyati əhəmiyyəti olan obyektə xeyir-dua verdiniz. Böyük 

təyyarələri qəbul edə bilən hava limanının qısa müddətdə 
istifadəyə verilməsinə nail olmaqla, ölkəmizin əsas ərazisi ilə 

hava nəqliyyatı imkanını geniĢləndirməklə Naxçıvanı qoru-
yub saxladınız. O ağır günlərdə xüsusilə mərkəzdən edilən 

təzyiqlərə baxmayaraq, həyati əhəmiyyətli Naxçıvanın qurtu-
luĢu üçün gördüyünüz iĢləri qədirbilən Naxçıvan əhalisi heç 

bir zaman unutmamıĢdır və bu mühüm iĢə görə Sizə həmiĢə 
minnətdardır.  

Zati-aliləri, Sizin tapĢırığınız əsasında yenidən qurulmuĢ 

Naxçıvan hava limanından indi həftədə iki dəfə Gəncə Ģəhə-

rinə, hər gün dörd dəfə  Bakı Ģəhərinə sərniĢin təyyarələri 

uçur və qismən də olsa, əhalinin tələbatını ödəyir. Hava lima-
nının xidmətindən gündə orta hesabla 600–650 nəfər istifadə 

edir və həyati əhəmiyyətli müxtəlif zəruri yüklər daĢınır.  
Lakin Naxçıvan hava limanının gücü bugünkü tələblərə 

cavab vermir. Ancaq Naxçıvan əhalisi əmin idi ki, möhtərəm 
Heydər Əliyev qayğısını yenə də göstərəcəkdir. Biz bu gün 

bunun bir daha canlı Ģahidi olduq. Naxçıvan hava limanının 
tikintisinə göstəriĢ verməyiniz və bu gün Sizin iĢtirakınızla 
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layihənin müzakirə edilməsi muxtar respublikaya, Naxçıvan 

əhalisinə göstərilən diqqət və qayğının ifadəsidir.  
Möhtərəm Prezident, icazə verin, bu diqqət və qayğıya gö-

rə Naxçıvan əhalisi adından və öz adımdan Sizə minnətdar-
lığımızı bildirim. Əmin edirəm ki, Sizinlə daim bir yerdə olan 

Naxçıvan əhalisi bundan sonra da Sizin ideyalarınızın həyata 
keçirilməsi və doğma respublikamızın inkiĢafı üçün bütün 

qüvvəsini səfərbər edəcəkdir.  
  

    YEKUN НИТГИ 
 
Mən bu gün bizim görüĢümüz baĢlayanda da dedim. Bir 

də demək istəyirəm ki, bu gün burada bu müĢavirəni keçir-

məyimin məqsədi ondan ibarətdir ki, Naxçıvan hava limanını 
yenidən inĢa edəcəyik. Orada olan bina, zolaqlar hamısı ləğv 

olunacaq, yeni bir Ģey yaranacaqdır. Təbiidir ki, bu, böyük 
hadisədir və bu, Naxçıvan üçün lazımdır. Ona görə də mən 

bunu nəzərə aldım. Mən konsernin BaĢ direktorunu dinlə-

miĢəm, hesab etdim ki, sizinlə bir yerdə ikinci dəfə də din-

ləyim və fikirlərinizi öyrənim.  
Mən görürəm ki, siz bunu bəyənirsiniz. Elədirmi? Bəlkə 

istəmirsiniz? 
V a s i f   T a l ы b o v: Bəli, istəyirик.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz bunu bəyənirsiniz və Talıbovun 
dediyinə görə, təĢəkkür edirsiniz. Ġndi siz бəyənsəniz də, bəyən-
məsəniz də mən bu qərarı qəbul etmiĢəm və bunu edəcəyəm.  

Əsgərov deyir ki, sentyabrın 1-dən iĢə baĢlanmalıdır. Mən 
buna ayrı baxacağam. Yəqin ki, bu razılığı verəcəyik. Çünki 

bütün baĢqa məsələlərə Bakıda bir də baxacağam. Sən söz 
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verdin ki, 2003-cü ilin sonunda hava limanı tamam hazır 

vəziyyətdə təhvil veriləcəkdir.  
C a h a n g i r  Ə s g ə r o v: Bəli, tamam hazır vəziyyətdə 

istismara veriləcəkdir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz də birlikdə bunun açılıĢında iĢti-

rak edərik və Naxçıvanın beynəlxalq hava limanı olar.  
Ġndi Naxçıvana bizdə «TU-154» təyyarələri iĢləyir, sərni-

Ģinləri daĢıyır. Ancaq mənim fikrim var ki, iki ədəd yeni 
«TU-154» təyyarəsi alaq. Mən bunu sənə bir dəfə demiĢəm.  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bəli, cənab Prezident. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çünki indi istifadə olunan təyyarələr 

köhnəliblər. Bir də, ümumiyyətlə, gərək təyyarələrin sayını 
artıraq. Çünki gələcəkdə uçuĢlar çox olacaqdır. Onun da xər-

ci çoxdur. Biri 15 milyondur? 
C a h a n g i r     Ə s g ə r o v: Bəli, cənab Prezident. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Təyyarənin biri 15 milyon dollardır. 
Ġndi bazar iqtisadiyyatıdır. Gərək bu pul qazanılsın ki, təy-

yarə ala bilsin. Amma bizim konsern qazandığı pulları aldığı 
kreditlərə, filana verir. Çünki Bakıda hava limanını tikmək 
üçün kredit götürmüĢdük. «Boinq» təyyarələri almıĢıq, indi 

bir çox ölkələrə uçur. Bu da böyük bir hadisədir ki, sərniĢinlə-

rimiz artıq «Boinq» təyyarəsi ilə uçurlar. Bakıdakı hava 

limanı beynəlxalq hava limanıdır, onun binasını da görmü-

sünüz. Bəzən görürsən ki, dünyanın ən böyük Ģəhərlərində elə 

bir bina yoxdur. Bilirsiniz ki, 1981-ci ildə mən Azərbaycanda 
iĢləyəndə onun bütün layihəsini hazırlatmıĢdım və onun in-

Ģaatına baĢladım.  
Moskvada mülki aviasiya naziri Buqayev var idi, biz bunu 

onların pulu,  vəsaiti ilə tikirdik. Yadımdadır, bir neçə dəfə 
onu Bakıya gətirmiĢdim, həmin layihəyə, iĢin gediĢinə bax-
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mıĢdıq. Ancaq mən Azərbaycandan getdim. Qayıdıb gələndə 

gördüm, necə qoyub getmiĢəmsə, eləcə də qalıbdır. Burada da 
iĢləyəndə gedirdim, baxırdım, ürəyim yanırdı ki, niyə belədir? 

Ancaq bu iĢi baĢa çatdırmaq yenə mənə nəsib oldu. Mən onu 
etdim. Ġndi yenə də deyirəm, Azərbaycanın beynəlxalq hava 

limanı var.  
Ümumiyyətlə, hava limanı hər bir ölkənin giriĢ qapısıdır. 

Ġndi ölkələr arasındakı əsas nəqliyyat növü təyyarələrdir. Ona 
görə hava limanının  səviyyəsi, o ölkəyə gələn yeni adama, 

yaxud dəfələrlə gələn adama göstərilən xidmət, o adamların 
rahat gəlib keçməsi həmin ölkə haqqında fikir yaradır. Mən 

çox məmnunam ki, bizim hava limanımız belə yüksək 
səviyyədə neçə ildir istismar olunur, yaxĢı səviyyədədir. Am-

ma mən bunun əsasını 1981-ci ildə qoymuĢdum. 
Ġndi Naxçıvanda da beynəlxalq hava limanı yaradırıq. 

Yenə də deyirəm, təyyarələr köhnəlibdir. Amma siz onu 
vaxtında təmir edirsiniz. 

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Bəli, cənab Prezident, təhlü-

kəsizliyi təmin edirik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Təhlükəsizliyi təmin edin. Bilirsiniz, 

bu xətdə Allah eləməmiĢ, bir Ģey olsa, ondan sonra... BaĢa 
düĢürsən? 

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: BaĢa düĢürəm.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu təkcə konsernə aid deyil, sizə də 

aiddir. Təkcə konserndən asılı deyil ki, hava limanında nə cür 
xidmət edirlər. Siz gərək orada xidmətin keyfiyyətini artıra-

sınız. Xüsusən, indi orada iĢ gedəcəkdir. ĠĢ gedəndə çox adam 
cəlb ediləcəkdir. Yerli adamlar maksimum cəlb olunmalıdır.  

C a h a n g i r   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, bizim layihə-

lərlə görülən iĢlərə maksimum cəlb olunurlar.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Ancaq lazım olan mütəxəssislər kə-

nardan gələcəkdir. Qalan hamısı yerli adamlar cəlb olun-
malıdır ki, onlar üçün yeni iĢ yerləri açılsın. Amma belə bir 

Ģəraitdə orada rejimi saxlamaq daha da çətin olacaqdır. Siz 
gərək bunu biləsiniz və lazımi tədbirlər görəsiniz.  

Beləliklə, yenə deyirəm, bu mənim planımda var. Ġndi hələ 
bunu fikirləĢirəm, nə cür edək. Çünki vəsait tapmaq lazımdır 

ki, Naxçıvana iĢləməsi üçün iki ədəd «TU-154» təyyarəsi 
alaq. Bununla da Naxçıvan əhalisinin nəqliyyat tələbatını da-

ha da yüksək səviyyədə ödəyək.  
Demək, bu gün mən sizin yanınızda bu qərarı qəbul edi-

rəm. Mən Bakıda, sadəcə, layihənin bəzi hissələrinə baxaca-
ğam, onun maliyйələĢdirmə məsələsi barədə təkliflərə baxaca-

ğam. Çünki bunlar sizin iĢiniz deyil,  bizim iĢimizdir. Bir 
halda ki, Əsgərov deyir sentyabrın 1-dən baĢlamaq lazımdır, 

demək, baĢlamaq lazımdır. Siz öz iĢlərinizi görün, nə lazım-
dırsa, bu günlərdə baxıb həll edəcəyik. YaxĢı, sağ olun. He-

sab edirəm, bu gün böyük bir iĢ gördük.  
C a h a n g i r  Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, icazə verin 

hava limanının maketini Vasif müəllimə hədiyyə edim. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunu Vasif müəllimə hədiyyə ver, iĢ 
otağına qoysun və gündə ona baxsın. Sağ olun. 
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ġAHBUZ RAYON САКИНЛЯРИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ ЧЫХЫШ 
 
11 август 2002-ъи ил 
 
Əziz Ģahbuzlular!  
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin hamınıza 

cansağlığı, xoĢbəxtlik arzu edirəm və bütün iĢlərinizdə uğur-
lar arzulayıram.  

ġahbuz rayonu Naxçıvanın gözəl bir guĢəsidir. ġahbuz ra-
yonu və onun sakinləri Naxçıvanın həyatında həmiĢə çox bö-

yük rol oynayıblar. Mən bunu həm keçmiĢdən, yəni 1970–
1980-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman, həm də 

sizinlə bərabər 1990–1993-cü illərdə Naxçıvanda yaĢadığım 
və muxtar respublikaya baĢçılıq etdiyim zaman bilirəm. Ona 
görə bunlar adi sözlər deyil, mənim Ģəxsi müĢahidələrimdir, 

Ģəxsi fikirlərimdir. 
Mən bilirəm ki, 1990–1993-cü illərdə mən burada olarkən 

və təbiidir, ondan sonra da Ģahbuzlular həmiĢə Naxçıvan ha-
kimiyyətinin dayağı, arxası olublar. Mən burada iĢləyəndə 

həmiĢə çətin Ģəraitdə iĢləyirdik, blokadada idik. Ġndi də blo-
kadadayıq, amma biz indi Naxçıvanın yaĢaması üçün böyük 

imkanlar yaratmıĢıq. Amma o vaxt blokada Ģəraitində yaĢa-
yıĢ çox çətin idi, çox ağır idi. Daxili vəziyyət də sabit deyildi. 

Mən ictimai-siyasi vəziyyəti deyirəm. Həm Azərbaycanda, 
həm də Naxçıvanda müxtəlif qüvvələr – indi xatirimə gələndə 
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məni ancaq gülmək tutur – hakimiyyət uğrunda mübarizə 

aparırdılar, hakimiyyəti ələ almaq istəyirdilər. 
Bizə – sizə, mənə, Naxçıvanın yaĢamasına imkan vermə-

mək üçün cəhd edirdilər. Ancaq bunlardan bir Ģey çıxmadı. 
Xatirinizdədir, 1992-ci il oktyabrın 24-də Xalq Cəbhəsi üzv-

lərinin bir dəstəsi qəflətən gəlib Naxçıvanın Daxili ĠĢlər Na-
zirliyini zəbt etdi. Təxminən 300 nəfər Naxçıvanın televizi-

yasını zəbt etdi və mənə ultimatum verdilər ki, onlar haki-
miyyəti ələ alacaqlar. Mən isə, təbiidir ki, onların bu ultima-

tumuna heç fikir vermədim. Ona görə ki, bilirdim, Naxçıva-
nın əhalisi həmiĢə dayaq olduğu kimi, yenə də mənə dayaq 

olacaqdır. O vaxt televiziya bizim əlimizdən çıxmıĢdı, baĢqa 
vasitə yox idi. Xatirimdədir, bizim hakimiyyəti istəyən adam-

lar avtomobillərlə gedib Naxçıvanın müxtəlif bölgələrinə 
xəbərlər yaydılar ki, Naxçıvanın hakimiyyəti, Heydər Əliyev 

təhlükə altındadır. Təxminən bir-iki saatdan sonra Naxçıvan 
Ali Məclisinin qarĢısında 20–25 min adam toplaĢdı. O cüm-

lədən ġahbuzdan.  
Ġndi mən Naxçıvandan buraya avtomobillə gəldim, özü də 

yüksək sürətlə. Amma təsəvvür edirəm, o vaxt nəqliyyat yox 

idi, çətinliklər vardı, ancaq mən çox sevindim, eyni zamanda, 
təəccüb etdim. Bir də gördüm, mənim iĢ otağıma Ģahbuzlular – 

ağsaqqallar, çox hörmətli insanlar daxil oldular ki, Heydər 
Əliyev, narahat olmayın, biz buradayıq. Ġmkan vermərik ki, 

Sizə bir Ģey olsun. O vaxt mən bunu gördüm, o ağır dövrdə 
gördüm. Yəni sizi, Ģahbuzluları gördüm.  

Mən o vaxt demiĢdim, bu fürsətdən istifadə edib indi də 
təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, indi, 

Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə – Heydər Əliyev artıq 9 
ildir Azərbaycanın prezidentidir, hələ bundan sonra da xeyli 
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vaxt prezidenti olacaqdır – heç bir Ģeydən qorxumuz yoxdur. 

Ġndi siz də, mən də, Azərbaycanın hakimiyyəti də çalıĢırıq ki, 
dövlətçiliyimizi möhkəmləndirək, müstəqilliyimizi möhkəmlən-

dirək. Ġslahatlar həyata keçiririk, ölkəmizi inkiĢaf etdiririk, bu 
sahədə uğurlar əldə etmiĢik və bundan sonra da əldə edəcəyik.  

Mənim xatirimdədir, biz Naxçıvanda Yeni Azərbaycan 
Partiyasını yaradırdıq. Onun ġahbuz Ģöbəsi yaranmıĢdı. Bu-

rada çox təĢəbbüskarlar var idi. Məndən xahiĢ etdilər ki, təsis 
konfransına gəlim. Mən buraya gəldim. Həmin bu binada, 

onun salonunda ġahbuzda Yeni Azərbaycan Partiyasını ya-
radanlar toplaĢmıĢdılar. Görürəm, Taməddin həkim baĢını 

tərpədir. Çünki o bu iĢlərdə əsas təĢəbbüskarlardan, irəlidə 
gedənlərdən biri idi. Bəli, qəhrəman adamdır. Mən onu tanı-

yıram. Yenə ArıĢ kəndində yaĢayırsan?! ArıĢ kəndində yaĢa-
yır, özünün təsərrüfatı var. O vaxt hələ Ģəxsi təsərrüfat yox 

idi. Özü həkimdir, təsərrüfatı var. O vaxt ondan soruĢdum ki, 
nəyin var? Dedi ki, neçə pətək arım var, nə bilim, neçə hey-

vanım var. Dedim, a kiĢi, sən bunları necə saxlayırsan? Gərək 
ki, üç oğlun var, görürsən, hamısı yadımdadır. Dedi ki, mə-

nim üç oğlum var, onlarla birlikdə – oğlanların oxuyub qur-

tarıblar  – təsərrüfatı saxlayırıq. O çox çalıĢdı ki, təsərrüfatına 
gedim, mən də istədim, amma qismət olmadı. Yəqin ki, qis-

mət olacaqdır. 
Biz hələ o vaxtlar ilk dəfə Naxçıvanda torpaq islahatı 

aparmaq istəyirdik. Hələ Azərbaycanda hakimiyyət bununla 
məĢğul olmurdu. Amma biz torpaq islahatı aparmaq istəyir-

dik. Mən də istəyirdim bir neçə kiçik dağ kəndlərində bu isla-
hatları aparım. Nədən ötrü? Çünki kolxozlar, sovxozlar da-

ğılırdı. Kolxoz sədrləri, nə bilim, briqadirlər, anbar müdirləri – 
indi sizin aranızda onlardan var – heyvanları kəsib yeyirdilər. 
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Sonra da, 24-cü cədvəl var, orada hər ay yazırdılar ki, filan 

qədər öldü. Görürdün ki, aybaay kolxozların mal-qarası 
dağılır.  

Mən fikirləĢdim, yaxĢı olar ki, bunları özümüz dağıdaq, 
kəndlilərə verək. Kəndlilər özləri saxlasınlar. Torpağı da on-

lara verək. Mən istədim bunu kiçik dağ kəndlərindən edim. 
Biçənək, Kolanı kəndlərinə getdim. Çünki bilirsiniz, orada 

təsərrüfatlar xırda idi. Gəldim, camaatı toplayıb dedim ki, 
istəyirəm bu kolxozu dağıdam, torpaqları da, mal-qaranı da 

sizə verəm. Bir neçəsi çıxıĢ etdi ki, yox, biz istəmirik. Ay ba-
lam, niyə istəmirsən, bunu sənə vermək istəyirəm. Deyir ki, 

mən burda qarovulçuyam, maaĢ alıram, bununla dolanıram. 
Kolxoz dağılanda mən necə dolanacağam? Deyirəm, ay kiĢi, 

sənə mal-qara verəcəyik, torpaq verəcəyik, get torpağında 
iĢlə. Yəni o vaxtkı sistem insanları, bax, belə, hökumətin 

himayəsində yaĢamağa öyrətmiĢdi. Onlar iĢləmirdilər. Bəli, 
bir qarovul məvacibi onu təmin edirdi. Ancaq indi Naxçı-

vanın hər yerində torpaq islahatı gedib, torpaq kəndlilər-
dədir, mal-qara kəndlilərdədir. Kənd təsərrüfatının nə qədər 
inkiĢaf etdiyini siz yaxĢı bilirsiniz.  

Mənim yadımdadır, biz burada yaĢayırdıq, ət tapmaq 
mümkün deyildi. Hələ mən burada iĢləməyəndə, 1990-cı ildə, 

təzə gəlmiĢdim, bacımın evində yaĢayırdım. Sentyabr-
oktyabr ayları idi. Bir də görürdün, deyirdilər ki, yemək biĢir-

mək üçün ət tapa bilmirik. Sonra bir nəfər qonĢu gəlib xəbər 
verirdi ki, Cəhridə heyvan kəsiblər. QonĢular tez yığıĢırdı ki, 

gedib Cəhridən ət alsınlar. Bəziləri gedib çatırdı, bəziləri də 
gedəndə ət qurtarırdı. Amma indi Naxçıvanda əti alan yox-

dur. Elədir, yoxsa yox?  
Y e r d ə n   s ə s l ə r: Bəli, elədir.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Mal-qaranız çox, heyvanınız çox, 

ətiniz də, yağınız da, südünüz də var, taxıl da əkirsiniz. 
Elədirmi?  

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Elədir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Ġslahatların nəticəsi, bax, budur, 

müstəqillik budur, sərbəst iqtisadiyyat budur. Biz bu yol ilə 
gedirik və gedəcəyik. Mən çox məmnunam ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının həm rəhbərliyi, həm də bütün əhalisi 
bu islahatların aparılmasında çox cəsarətlə hərəkət edirlər və 

yaxĢı nəticələr əldə ediblər. O cümlədən ġahbuz rayonu.  
Mən buradan Kolanı, Biçənək kəndlərinə gedirəm. Kola-

nıda həmin qarovulçunu axtarıb tapacağam. Görüm, o indi 
necə yaĢayır. O vaxt deyirdi ki, mən kolxozda qarovulçuyam, 

maaĢ alıram. Əgər ondan sonra vaxt çatsa, istəyirəm Bataba-
ta gedim, baxım. Necə məsləhət görürsünüz?  

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Cənab Prezident, getsəniz yaxĢı olar.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Deyirlər ki, indi Batabat da abad-

laĢıbdır.  
Y e r d ə n   s ə s l ə r: Vasif müəllim oranı da düzəldibdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, sağ olun. Çox Ģadam ki, si-

zinlə görüĢdüm. Arxayın olun, Azərbaycan dövləti etibarlı 
əllərdədir, müstəqilliyimiz inkiĢaf edir, iĢğal olunmuĢ torpaq-

larımızı azad edəcəyik və Azərbaycanın bütövlüyünü bərpa 
edəcəyik. Arxayın ola bilərsiniz. Sağ olun.  

 
    * * * 

Şahbuzlular prezident Heydər Əliyevin çıxışını böyük ma-
raq və diqqətlə dinlədilər, dəfələrlə gurultulu alqışlarla qar-

şıladılar. Balaca uşaq Heydər babaya həsr olunmuş şeиr söy-
lədi. 
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Sən xalqın ümidi, 

Xoş günü, gələcəyisən.  
Onun möhkəm dayağı, 

Ömrümüzün fərəhi, 
Ən gözəl diləyisən. 

Yaşa, Heydər babamız! 
 
 * * * 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Şahbuz rayonunun 
Kolanı kəndinə gəldi. Dövlətimizin başçısını burada da böyük 

mehribanlıqla, hörmət və ehtiramla qarşıladılar.  
 

Коланы кянд сакинляри иля эюрцш 
  

H i d a y ə t   I s m a y i l o v (kənd ağsaqqalı, əməkdar 
müəllim): Cənab Prezident, xoĢ gəlmisiniz! Azərbaycan xalqı-

nın böyük oğlu, əzizi, Kolanı camaatının ikiqat əzizi, xoĢ 
gəlmisiniz! Siz 35 ildir Azərbaycana rəhbərlik edirsiniz. Bu 

yaxınlarda Azərbaycan xalqı, sadə zəhmətkeĢlərin hamısı 
bunu xüsusi bayram kimi qeyd etdi. Bizim buna haqqımız 

var, çünki Siz Azərbaycan xalqını çox çətin bəlalardan qur-
tarmısınız. Allah Sizə uzun ömür versin. Arzu edirəm ki, neçə 

belə illər yaĢayasınız və bizi bu qara günlərdən qurtarasınız. 
Qara gün deyəndə, müharibəni nəzərdə tuturam. GəliĢinizin 

məqsədini televiziyadan bilirik. Bu günlərdə Kюçяryan ilə 
görüĢünüz olacaqdır. Bu görüĢdə də Sizə uğurlar arzulayırıq. 

Biz Sizin daxili və xarici siyasətinizi ürəkdən dəstəkləyirik. 
Doğrudan da bu, sadə vətəndaĢların qəlbindən gələn sözdür. 
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Son illər Sizin rəhbərliyiniz altında muxtar respublikanin 

baĢçıları bizim kənddə elə iĢlər görüblər ki, bunlar ağlasığ-

mazdır. Keçən illərdə Sizin tapĢırığınız ilə çayın üzərindən iki 

körpü salınıbdır. Biz Sizi, Sizin iĢlərinizi ürəkdən bəyənirik. 
Konstitusiyada olacaq dəyiĢиklikləri biz maddə-maddə müza-

kirə etmiĢik və bəyənmiĢik. Mən bu fürsətdən istifadə edib, 
bütün Azərbaycan xalqını referenduma çağırıram. Elə bilirəm 

ki, Azərbaycanın bir neçə baĢqa kəndi kimi, Kolanı kəndi də 
Sizin qəlbinizdə yaĢayır. Çox sağ olun.    

H e y d ə r   Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə, мян сизя дя, 
кянд ъамаатына да  minnətdarlığıмı bildiriрям. 

Mən ġahbuzun rayon mərkəzində çıxıĢımda yadıma sal-
dım ki,  Naxçıvanda Ali Məclisin sədri olarkən Kolanı, bir də 

Biçənək kəndlərinə  gəlmiĢdim. Çünki biz o vaxt istəyirdik ki, 
kənd təsərrüfatı islahatlarını öz təĢəbbüsümüzlə keçirək, onda 

hələ qanun yox idi. Amma mən niyə Kolanı ilə Biçənək 
kəndlərini seçdim. Çünki bunlar kiçik dağ kəndləridir. O vaxt 

kolxozlar dağılırdı.  
Mənim yadımdadır, burada neçə adamla danıĢdım. Kol-

xoz sədri idi, baĢqaları idi, mənə dedilər ki, kolxozu dağıtmaq 

olmaz. Xatirimdədir, birindən soruĢdum, axı niyə olmaz? 
Dedi, mən kolxozda qarovulçu iĢləyirəm, oradan maaĢ alı-

ram, kolxoz dağılanda maaĢsız necə yaĢayacağam? Mən ona 
dedim ki, kolxozu biz dağıtmırıq. Biz kəndliyə mal-qaranı, 

torpağı, hər Ģeyi verəcəyik. Kəndli özü əkəcək, biçəcək, mal-
qara da saxlayacaq. Ġndi islahatlar aparılıb, o cümlədən Nax-

çıvan Muxtar Respublikasında çox uğurlu keçibdir. Sən 
mənə de görüm, burada nə təhər keçibdir?  
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H i d a y ə t   Ġ s m a y ы l o v: Cənab Prezident, burada da 

uğurla keçibdir. Yəqin ki, Siz buranın vəziyyətini hamıdan 
yaxĢı bilirsiniz. Dağ kəndidir. 

H e y d ə r    Ə l i y e v: Torpaq azdır.  
H i d a y ə t  Ġ s m a y ы l o v: Bəli, torpaq azdır. Bizimki 

maldarlıq, heyvandarlıqdır.  
H e y d ə r    Ə l i y e v: Mal-qara artıb, yoxsa yox? 

H i d a y ə t   Ġ s m a y i l o v: Artıbdır. Güzяranımız yaxĢı-

laĢıb və günü-gündən yaxĢılaĢır. Mən özüm riyaziyyatçıyam. 

Bir söz demək istəyirəm. Məsələn, təbiət elmləri sahəsində ix-
tiralar edən alimlər adi adamlardan, haradasa, 50–100 il qa-

bağı görə bilirlər. Yəni onun bugünkü ixtirasını biz sadə 
adamlar yüz ildən sonra baĢa düĢə bilirik. Mən Sizi riyaziy-

yatçıya bənzədirəm. Yəni bir neçə il bundan əvvəl «Əsrin 
müqaviləsi» adlanan o böyük müqavilə imzalananda biz heç 

nə qavramırdıq. Amma indi onun reallığı, ondan gələn gəlir 
göz qabağındadır, çadır Ģəhərciklərində ağır Ģəraitdə yaĢayan 

bacı-qardaĢlarımıza qəsəbələr salınır. Bütün bunlar Sizin bö-

yüklüyünüzdür, iqtisadiyyatda əldə etdiyiniz irəliləyiĢdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox gözəl ki, bunları burada bilir-

siniz və qiymətləndirirsiniz.  
H i d a y ə t   Ġ s m a y ы l o v: Cənab Prezident, bunları 

bilməmək olarmı?  
H e y d ə r   Ə l i y ev: YaxĢı, indi riyaziyyatçı ilə danıĢdıq. 

Deyin görüm, sizin mənə nə sözünüz var.  
V a q i f   Z ü l f ü q a r o v (müəllim): Cənab Prezident, çox 

səmimiyyətlə deyirəm ki, uĢaqdan böyüyə kimi, hamı Sizi se-
vir. Sizin Ģəxsiyyətinizə hörmət edən, Sizin Ģəxsiyyətinizlə fəxr 

edən bu kəndə xoĢ gəlmisiniz!  
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Mənim dediklərim həm Ģəxsidir, həm də təĢəkkürdür və elə 

bilirəm hamı bununla razılaĢacaqdır. Təxminən bir il bundan 
əvvəl, 2001-ci il sentyabrın 3-də Siz Azərbaycanın ali mək-

təblərinə yüksək balla qəbul olunmuĢ 25 tələbəyə təqaüd tə-

yin etmisiniz. Naxçıvan Muxtar Respublikasından da bu 

kəndin yetirməsi həmin tələbələrin içərisindədir. Düzünü de-
yim ki, o vaxt elə sevinmiĢik, bunu bir Allah bilir. Bütün vali-

deynlər, müəllimlər, tələbə yoldaĢları nə qədər dualar edib, 
ona bir Allah Ģahiddir. Adətən, uca dağ kəndində yaĢayan 

adamlar həm məsafəcə, həm də mənəviyyatca Ulu Tanrıya 
daha yaxın olurlar. Ona görə də inĢallah, Ulu Tanrı bizim 

dualarımızı daha tez qəbul edəcək.  
Hörmətli Prezident, bir az həyяcanlıyam. Çünki artıq mə-

nim arzum həyata keçib və öz təĢəkkürümü Ģəxsən Sizə demə-

yi böyük xöĢbəxtlik bilirəm. Bu barədə Vasif müəllimə də de-

miĢəm. Sizə deyim ki, bu gün Sizin qarĢınızda durub danıĢ-

maq Ģərəfini az-çox oğlum təmin edibdir. Mən valideyn, 

müəllim kimi, Sizə söz verirəm ki, yaxın gələcəkdə bu gənc  
millətlər, xalqlar, dövlətlər içində öz sözünü deyəcəkdir. Çün-
ki bir müəllim kimi, ona baĢa salmıĢam. 

Siz keçən il Strasburqa gedəndə Paris hava limanında azər-
baycanlı tələbələrlə görüĢdünüz. Orada bir ifadə iĢlətdiniz, ola 

bilər bir az dəqiqliyi ilə demirəm. Dediniz ki, Azərbaycan 
xalqının öz sənətini gözəl bilən, xarici dillərdə danıĢan, dünya 

siyasətindən baĢ çıxardan, bütün ixtisaslardan olan mütəxəs-
sislərə böyük ehtiyacı daha çoxdur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Doğrudur.  
V a q i f  Z ü l f ü q a r o v: Mən elə bilirəm ki, dərs 

dediyimiz Ģagirdlər, tərbiyə etdiyimiz övladlar Sizin bu sözü-

nüzdən kompas kimi istifadə edəcəklər. Sizə məlumat üçün 
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deyim ki, ona təyin etdiyiniz təqaüdü bir ildir alır və axıra 

qədər də alacaqdır. Çünki onun baĢqa yolu yoxdur. Siz ona o 
cür etibar etmisiniz, xeyir-dua vermisiniz. Hörmətli Prezident, 

inanın ki, biz onun maddi tərəfini götürmürük, onun gələcək 
həyatına Sizin verdiyiniz xeyir-dua kimi baĢa düĢürük. Onu 

heç bir Ģeylə əvəz etmək olmaz. ĠnĢallah, Sizin etimadınızı 
doğruldacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ ol. Mən sənin bu sözlərindən 
çox məmnunam. Ona görə yox ki, mənə təĢəkkür edirsən. 

Məsələn, Kolanı kəndi nəinki Naxçıvanın, Azərbaycanın ucqar 
kəndlərindən biri, kiçik kənddir. Bilirəm ki, burada insanların 

yaĢayıĢı üçün baĢqa kəndlərə nisbətən torpaq çatmır. Bax, belə 
kənddə belə bir gənc böyüyübdür, gəlib imtahanını veribdir, 

fərqlənibdir və mənim xüsusi təqaüdümü almağa nail olubdur. 
Bu, ən böyük hadisədir. Yəni bunun mənası nədir? Bunun 

mənası xalqımızın nə qədər zəkalı, nə qədər ağıllı olmasıdır. 
Fərqi yoxdur, harada – Bakıda, Gəncədə, ġamaxıda, Naxçıvan-

da, yaxud da Kolanıda yaĢayır. Məni sevindirən budur. Çox 
sevinirəm, bəlkə də o vaxtlar heç mənim yadımda qalmayıb ki, 
o, Kolanı kəndindəndir, sənin oğlundur. Amma indi sən 

bunları mənə danıĢanda hamısını xatırlayıram və bunun nə 
qədər qiymətli olduğunu bir daha dərk edirəm, düĢünürəm.  

Ümumiyyətlə, kəndlərdə insanlar çox yüksək mənəviyyatla 
böyüyürlər.  Bu belədir. Təəssüflər olsun ki, indi Ģəhərlərdə Ģə-

rait baĢqa cürdür. Amma kəndlərdə böyüyən gənclər – həm 
oğlanlar, həm də qızlar, adətən, ali məktəblərə gedəndə çox 

yüksək bilik göstərirlər və mənəviyyatca da çox yüksək olurlar. 
Bu, hər halda, reallıqdır. Mən də bunu deyirəm. Ġstərdim ki, 

Azərbaycanın hər yerində belə olsun. Ancaq indi hər yerdə belə 
deyil, fərqlidir. Bu fərqlənənlərdən biri də kənd yerləridir. 
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YaxĢı, kolanılıların nə dərdi var?  

F a m i l ə   M ə m m ə d o v a (şəhid anası): Cənab Prezident, 
Kolanıda xəstəxana var, mən orada iĢləyirəm, insanların qay-

ğısına qalır, onların sağlamlığını qoruyuram. 1993-cü il dekabrın 
10-da mənim oğlum Beyləqanda Ģəhid olubdur. Özü könüllü 

getmiĢdi. Vasif müəllimin köməyi sayəsində iĢlədiyim xəstəxana-
ya onun adı verilibdir. Vəziyyətimiz yaxĢıdır. Əsas odur ki, mü-

haribəni dayandırmısınız, atəĢkəs əldə etmisiniz. Mənim böyük 
oğlum Ģəhid olubdur. Ondan baĢqa, iki oğlum da var. Sizin yolu-

nuzda, Vətən yolunda qurban verməyə hazıram. Bu Ģərtlə ki, 
qara bulud üstümüzdən götürülsün, analar səksəkəli yatmasınlar. 

Qarabağ problemi həll olunsun. Bütün qadınlar adından Sizə 
cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Allah Sizi Azərbaycan xalqı-

nın üstündən əskik eləməsin.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Çox sağ ol, bacı. Çox sağ ol. Allah 

sənin oğluna rəhmət eləsin. Oğlanlarını da yetiĢdir. Amma 
mən çalıĢacağam ki, müharibə olmasın, sülh olsun. Bizim 

gənclərimiz yaĢasınlar, böyüsünlər. Onlar Azərbaycanın gələ-

cəyi üçün lazımdır. Mən onları qırğına vermək istəmirəm, 
müharibə etmək istəmirəm. Məsələni sülh yolu ilə mütləq həll 

edəcəyik. Narahat olmayın.  
Sən xəstəxananın müdirisən? 

F a m i l ə  M ə m m ə d o v a: Müdiri yox, qadın-uĢaq 
Ģöbəsində iĢləyirəm.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Doğum Ģöbəsi də oradadır? 
F a m i l ə   M ə m m ə d o v a: Bəli, oradadır. Bu xəstəxana 

altı kəndi əhatə edir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bizim nəslimiz, millət artmalıdır.  

F a m i l ə  M ə m m ə d o v a: ġükür Allaha, doğulan 
uĢaqların 90 faizi oğlandır.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: Oğlan da yaxĢıdır. Qız da yaxĢıdır. 

Fərqi yoxdur. Amma millət artmalıdır.  
YaxĢı, sağ olun. Bizim müəllim burada dedi ki, siz referen-

duma çıxarılan bütün düzəliĢlərin hamısını öyrənmisiniz və 
ayın 24-də seçki məntəqələrinə gedəcəksiniz və referendumun 

keçirilməsi üçün öz münasibətinizi bildirəcəksiniz. Prezidentin 
təqdim etdiyi layihəyə səs verəcəksiniz. Elədirmi?  

K ə n d   s a k i n l ə r i: Bəli, doğrudur.  
H e y d ə r    Ə l i y e v: Sağ olun. 

Təqaüdçü D a ğ b ə y i   Z a m a n o v  prezident Heydər 
Əliyevə yaxınlaĢaraq dedi: 

Cənab Prezident, mən bütün aqsaqqalлar adından deyirəm 
ki, xalqımızın böyük milli lideri, xilaskarı möhtərəm Heydər 

Əliyevin gördüyü  nəhəng iĢləri həmiĢə qiymətləndiririk. Siz 
Naxçıvana, Kolanı kəndinə daim qayğı göstərirsiniz. Sizin 

bütün tapĢırıqlarınızı Naxçıvanın rəhbərliyi tam yerinə ye-
tirir. Biz onlardan razıyıq.   

Biz, Sizin unutmadığınız Kolanı camaatı avqustun 24-də 
keçiriləcək ümumxalq səsverməsinə çıxarılacaq maddələri 
oxumuĢuq, bilirik və yekdilliklə dəstəkləyəcəyik. Biz Sizin 

televiziyadakı çıxıĢlarınızı izləyirik. Bunlar bizim üçün böyük 
məktəbdir. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm.  
 

Бичяняк кянд сакинляри иля эюрцш 

 

Şahbuz rayonunun ucqar dağ kəndi olan Biçənəkdə döv-
lətimizin başçısını böyük mehribanlıqla qarşıladılar. Təqaüdçü 

Bəbir Məmmədov prezident Heydər Əliyevi səmimiyyətlə sa-
lamladı, ona həsr etdiyi şeиrini söylədi:  
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Mən bir dua edim,  

söyləyin amin,  
Heydərə kömək ol, 

Rаbbиlaləmin! 
Məhəmməd Peyğəmbər  

Heydərə zamin, 

Heydərə kömək ol,  
Rаbbиlaləmin! 

 
 
YetmiĢ doqquz il öncə  

yaratdın onu,  
Əyninə geydirdin siyasət  

donu,  
Dünyada Heydər tək  

rəhbər hanı,  
Heydərə kömək ol,  

Rəbbülaləmin!  
 
 
Vətənin laləsi, çiçəyi, gülü,  
 
DüĢünən beyni, danıĢan dili,  
 
Quran, yaradandır,  

zərgərdir əli,  
Heydərə kömək ol,  

Rаbbиlaləmin!  
 
 
Heydər baba,  

ildönümün mübarək,  
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Ey Xudaya, Xudavəndi  
təbarək,  

O gün olsun, yüz  
illiyin keçirək,  

Heydərə kömək ol,  
Rаbbиlaləmin!  

 
Bəbir də dərk edir  

az-çox həyatı,  
Xudam xəlq etdiyi bu  

kainatı,  
Həm yeri, həm göyü,  

həm yeddi qatı, 
Heydərə kömək ol, Rаbbиlaləmin! 

 
Kənd sakini Alidə Haciyeva dövlətimizin başçısına müraciət-

lə dedi:  

Hörmətli Prezidentimiz, Biçənək kəndinin qadınları, ana-
ları adından Sizi ürəkdən salamlayır, xoĢ gəldiniz deyirəm. 
Siz bizim gözəl, füsunkar Batabatın ətəyində yerləĢən bu ba-

laca kəndə xoĢ gəlibsiniz. Hamımız bilirik ki, sərhədlərdə atə-

Ģin kəsilməsi, qanların tökülməməsi, anaların, bacıların qəlbi-

nə qan yaxılmaması, balaların Ģad, xürrəm gəzməsi anaların 
ən böyük sevinci, fərəhidir. Səmamızыn aydınlığı hörmətli 

prezidentimizin uğurlu siyasəti, gözəl iĢləri nəticəsində olmuĢ-

dur. Sağ olun, Sizə bütün analar adından bir daha təĢəkkür 

edirəm. Allah canınızı sağ eləsin, Sizə uzun ömür arzulayı-

ram. Bizi həmiĢə qəlbinizdə saxlayın, bizi sevindirin. Siz gə-

ləndə ruhumuz təzələnir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: HəmiĢə qəlbimdə olacaqsınız.  

Əziz biçənəklilər, bacılar, qardaĢlar, uĢaqlar, gənclər! 
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Mən sizin hamınızı salamlayıram. Bu gün, həqiqətən, tə-

biətin füsunkar guĢəsi olan Biçənək kəndində olmağımdan, 
bütün bu dağı-daĢı, yenilməz qayaları görməyimdən həddin-

dən artıq sevinirəm. Siz qəhrəman insanlarsınız ki, burada, 
bu dağların baĢında yaĢayırsınız. Sizin ətrafınız qayalardır, 

daĢlardır.  
Bilirəm, burada təbii fəlakətlər olur. Ġndi biz avtomobillə 

gələndə Vasif Talıbov mənə danıĢırdı ki, sel gələndə oraları 
necə dağıtmıĢdı, nə qədər böyük daĢlar gətirmiĢdi, körpünü 

dağıtmıĢdı. Təbii fəlakətdir. Belə Ģeylər siz yaĢadığınız yerlər-
də daha çox olur, nəinki Ģəhərlərdə, yaxud aran yerlərində 

olan kəndlərdə. Amma sizin xüsusiyyətiniz odur ki, dağ ada-
mısınız. Dağ adamı həmiĢə öz sağlamlığı ilə fərqlənir. Həm 

fiziki sağlamlığı, həm də zehni sağlamlığı ilə, yüksək mənə-

viyyatı ilə fərqlənir. Dağ adamı zəhmətkeĢliyi ilə fərqlənir. 

Bilirəm, bu dağların arasında, qayaların arasında yaĢamaq və 
yaĢamaq üçün Ģərait yaratmaq asan məsələ deyildir. Amma 

siz fədakar insanlarsınız, eyni zamanda, qəhrəman insanlar-
sınız ki, burada yaĢayırsınız.  

Buranın xüsusiyyəti odur ki, gözəl iqlimi var, gözəl havası, 

yamacları, çəmənləri, qayaları var. Bəzi qayalara baxanda elə 
bil dünyanı görürsən. Amma çətinlik də odur ki, burada 

yaĢayıĢ Ģəraiti baĢqa yerlərə nisbətən çətindir. Yəni o tərəfi də 
var, bu tərəfi də var. Ancaq sizin taleyiniz bura ilə bağlıdır. 

Ata-babalarınız burada yaĢayıblar, özünüz də burada yaĢa-
yırsınız. Amma görün burada, dağın baĢında, bu qayaların 

içində nə qədər gözəl uĢaqlarınız var. Baxıram, hər biri gedib 
gözəllik müsabiqəsindən keçsə, ən yüksək qiymət alacaqdır. 

Həm qızlar, həm də oğlanlar nə qədər gözəldirlər. Çünki tə-

biətlə yaĢayırlar. Təbiətlə yaĢayan insanlar, yenə də deyirəm, 
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həm güclü olur, həm ağıllı olur, həm də gözəl-göyçək olur. 

Bax, sizi görürəm, sevinirəm. Amma yuxarı baxıram, uĢaqları 
görürəm. Allah, nə qədər sevinirəm. Bunlar bizim gələcəyi-

mizdir, Azərbaycanın gələcəyidir. Nə gözəl gələcəyimiz var! 
Bunlar böyüyəcəklər, oxuyacaqlar, təhsil alacaqlar və müs-

təqil Azərbaycani irəliyə aparacaqlar.  
Siz sərhədə yaxın yaĢayırsınız. Arxayın ola bilərsiniz ki, 

sizin təhlükəsizliyiniz təmin olunubdur. Xatirimdədir, mən 
burada iĢləyəndə ermənilər iki adam öldürmüĢdülər. Mən 

onda buraya, ölənlərin yasına gəlmiĢdim. O ailə ilə görüĢdüm. 
Belə Ģeylər olmuĢdu. Amma indi belə Ģeylər ola bilməz. Biz 

sərhədlərimizi etibarlı qoruyuruq. Bizim güclü ordumuz var, 
bundan arxayın ola bilərsiniz. 

Arxayın ola bilərsiniz ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 
yaĢayır, yaĢayacaq və inkiĢaf edəcəkdir. Bizim böyük iĢləri-

miz, böyük proqramlarımız var. Onları həyata keçiririk və 
keçirəcəyik. Mən doqquz ildir bu iĢlərlə məĢğulam və bu gün 

də çalıĢıram, sabah da çalıĢacağam, hələ bundan sonra bir 
çox illər də çalıĢacağam. Buna əmin ola bilərsiniz.  

Avqustun 24-də referendum olacaqdır. Bilirsiniz, məluma-

tınız var. Referenduma çıxarılan məsələləri sizə izah ediblər, 
düzəliĢlərlə tanıĢ olmusunuz, bilirsiniz. Bunlarla razısınız? 

Referendum günü seçki məntəqələrinə gələcəksiniz? Mən sizi 
dəvət edirəm.  

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Cənab Prezident, hamısını yaxĢı bili-
rik və tamamilə razıyıq.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Güman edirəm ki, mənim təqdim et-
diyim düzəliĢlərə səs verəcəksiniz. 

Y e r d ə n    s ə s l ə r: Hamımız yekdilliklə səs verəcəyik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm.  
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Kənd sakini ġ i r a l ы   B a y r a m o v  onlarla görüĢə gəl-

diyinə görə prezident Heydər Əliyevə minnətdarlığını bildirə-

rək dedi: 

Cənab Prezident, nə qədər ki, Sizin kölgəniz bizim baĢımı-

zın üstündədir, özümüzü xoĢbəxt hesab edirik. Dediyiniz ki-

mi, bura dağlıq yerdir. Görün Siz nə qədər alicənabsınız ki, 
belə bir yerə 60–70 kilometrlik  yol çəkdirmisiniz. Sizin sayə-

nizdə yerli rəhbərlik bu yolu çəkibdir. Biz xoĢbəxt olmuĢuq, 
bir saat ərzində Naxçıvana gedib-gəlirik. Batabat yolları da 

həmçinin. Bunların hamısı Sizin sayənizdə olmuĢdur.  
Hörmətli Prezident, Sizə təĢəkkür edirik ki, Vasif Talıbov 

kimi kadr qoyub getmisiniz. Sizin davamçınız var. Allah Sizə 
dəyməsin.  

Z a k i r   S a l m a n o v (kənd sakini): Cənab Prezident, 
referendumla bağlı məntəqələr yaradılıbdır. Bütün planlar 

hazırlanıb, iĢlər qaydasında gedir. ĠnĢallah, avqustun 24-də 
bütün kənd camaatı yüksək əhval-ruhiyyə ilə referendumda 

iĢtirak edəcək, Konstitusiyamızda lazım olan dəyiĢikliklərin 
aparılmasının lehinə səs verəcəkdir. Camaatımız Sizin siyasə-

tinizi həmiĢə dəstəkləyir. Torpaqlarımızın azad edilməsi, əra-

zi bütövlüyümüzün təmin olunması üçün apardığınız siyasətin 
bəhrəsini görəcəyik. Əgər lazım olarsa, Ali BaĢ Komandanın 

əmri ilə biz özümüz də Vətən yolunda canımızı, qanımızı 
verməyə hazırıq. Sağ olun. Sizə uzun ömür, iĢlərinizdə uğur-

lar arzulayıram.  
        * * * 

Daha sonra dövlətimizin başçısı məşhur Batabat yaylağında 

oldu, qədim diyarın uca dağları qoynunda Azərbaycan təbiəti-
nin nadir guşələrindən birinin füsunkar gözəlliyini heyranlıqla 

seyr etdi, dillər əzbəri olan Zor bulağının suyundan içdi.   
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АЗЯРБАЙЪАН MĠLLĠ ELMLƏR AKADEMĠYASININ  

NAXÇIVAN BÖLMƏSĠNĠN YARADILMASINA  

HƏSR OLUNMUġ MÜġAVĠRƏДЯ  
НИТГ 
 

Нахчыван МП-нин Али Мяълисинин иълас салону 
 

12 август 2002-ъи ил 
 

Hörmətli dostlar! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Siz bilirsiniz ki, avqust ayının 7-də mən Azərbaycan Elm-
lər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin yaradılması haqqında 

sərəncam imzalamıĢam. Bu sərəncamda da bu bölmənin qar-
Ģısında duran vəzifələr haqqında qısa fikirlərimi bildirmiĢəm.  

Mən bununla Naxçıvan Muxtar Respublikasının indiyə 
qədər çox az öyrənilmiĢ qədim tarixinin, mədəniyyətinin, 

elminin, ədəbiyyatının yenidən dərindən araĢdırılması və on-
lar haqqında elmi əsərlərin, populyar kitabların, yaxud baĢqa 

nəĢrlərin hazırlanması məqsədi daĢıyıram. Eyni zamanda, 
Naxçıvanın özünəməxsus təbiəti, təbii sərvətləri, torpağı, təbii 

abidələri də, təəssüf olsun ki, indiyə qədər lazımi dərəcədə öy-
rənilməyib, bəlkə də düz olardı deyim ki, heç öyrənilməyib-
dir. Bunlara, mənim irəli sürdüyüm məsələlərin öyrənilməsinə 

böyük eщtiyac var. Ona görə ki,  Naxçıvan Azərbaycanın ay-
rılmaz bir hissəsi olaraq, Azərbaycan xalqının tarixində, 

ümumiyyətlə, Azərbaycan anlayıĢında çox böyük yer tutur.  
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Azərbaycan elə bir ölkədir ki, onun çox qədim tarixi var. 

Bizim tarixçilər XX əsrdə çox iĢlər görüblər. Ancaq  mən cəsa-
rətlə deyə bilərəm ki, hələ ki, Azərbaycanın, xalqın, ümumiy-

yətlə, bu torpağın, ölkənin tarixi lazımi səviyyədə öyrənilməyib, 
tədqiq olunmayıbdır. Bu sahədə çox böyük iĢlər görülməlidir. 

Bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan nadir bir ölkədir, 
nadir bir ərazidir, bəĢər tarixində Azərbaycan bir ərazi kimi, bir 

ölkə kimi və Azərbaycan xalqı bir xalq kimi, böyük tarixi 
proseslərin iĢtirakçısı olubdur. Biz indi, müstəqil Azərbaycanda 

özümüz ölkəmizin, torpağımızın sahibi olduğumuz halda gərək 
bu qədim, çox zəngin tariximizi araĢdırıb meydana çıxaraq və 

bu gün də, gələcəkdə də xalqımızın o dərin köklərini ümumi, 
bəlkə də bəzən çox gözəl ifadələrlə bəzənmiz sözlərlə yox, elmi 

sübutlarla, elmi əsaslarla həm öz xalqımıza çatdıraq, həm də 
dünyaya göstərək ki, Azərbaycan xalqının kökü haradandır, 

tarixi nədir və Azərbaycan bir ölkə kimi, bəĢər tarixində hansı 
yeri tutur. Mən açıq deyə bilərəm ki, görkəmli yer tutur. Ancaq 

biz bunu indiyə qədər göstərə bilməmiĢik. 
Azərbaycan haqqında fikirlərimi sizə çatdıraraq demək 

istəyirəm ki, bu baxımdan Naxçıvan xüsusi yer tutur. Nax-

çıvanın qədim, zəngin tarixi Azərbaycan tarixinin çox parlaq 
səhifələrindəndir. Əgər Azərbaycanın tarixi haqqında, ümu-

miyyətlə, bir çox iĢlər görülübsə, Naxçıvanın tarixi haqqında, 
qədim tarixi haqqında və Naxçıvanın bir diyar kimi öyrə-

nilməsi – həm təbiətinin, həm adət-ənənələrinin, etnoqrafiya-
sının öyrənilməsi barədə çox az iĢ görülübdür. Bunları nəzərə 

alaraq, mən bu sərəncami vermiĢəm.  
Bir məsələ də nəzərə alınmalıdır ki, Naxçıvan Azərbay-

canın tərkibində Muxtar Respublikadır. Təəssüflər olsun ki, 
vaxtilə, Sovet Ġttifaqı yarananda, müttəfiq respublikalar yara-
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nanda, onların arasında sərhədlər qoyulanda Azərbaycan 

torpaqlarının bir qismi Ermənistana verilibdir və bunun 
nəticəsində də Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazicə Azər-

baycanın əsas torpağından aralı düĢübdür. Bunların hamısı 
Naxçıvanın çox ətraflı öyrənilməsini tələb edir.  

Mən burada tarix haqqında çox danıĢıram. Tarix, mədə-

niyyət, tarixi  abidələr, memarlıq abidələri... Məsələn, Naxçı-

vanın ərazisini götürsək, bu kiçik ərazidə həddindən çox 
dünya miqyaslı tarixi-memarlıq abidələri var.   

Azərbaycanın bir çox bölgələrində bunlara rast gəlmək ol-
mur. Amma burada var. Onlar yüz illərlə durub, yaĢayıbdır. 

Baxmayaraq ki, onlara yüz illərlə heç qayğı da göstərilməyibdir, 
hətta müxtəlif proseslər zamanı, bəzən müharibələrlə, yaxud da 

ki, baĢqa hadisələrlə əlaqədar onların uçurdulması, dağıdılması 
halları olubdur. Amma buna baxmayaraq, bu tarixi-memarlıq 

abidələri yaĢayıb və bu gün də yaĢayır. Onların hər biri Azər-
baycan xalqının həm tarixini, həm də mədəniyyətini, adət-ənənə-

lərini göstərən abidələrdir. Mən indi desəm ki, Mömünə xatın 
türbəsi haqqında geniĢ təsvirli, müasir poliqrafiya səviyyəsində 
hazırlanmıĢ albom, onun haqqında tarixi mənbələr və baĢqa 

Ģeylər toplusu varmı? Hesab edirəm ki, yoxdur, mən görməmiĢəm. 
Əgər olsaydı, mən görərdim. Ayrı-ayrı bukletlər var, broĢürlər var. 

Ancaq elə bircə bu abidə böyük bir kitaba bərabərdir. Yəqin ki, 
kitab da bunun yanında heç bir Ģeydir. Amma o, kitabda əks 

etdirilməyibdir. Onun həm memarlıq xüsusiyyətləri, həm mü-

həndis iĢləri,  inĢaat iĢləri, tikinti materialları, abidənin yaranması 

tarixi və sair. Onun hər bir fraqmenti müasir poliqrafiya 
üsulundan istifadə edilərək albomda əks olunsa, onun özü elə 

Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu göstə-
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rəcəkdir. Amma Naxçıvanda olan təkcə Mömünə xatın abidəsi 

deyil, nə qədər bu cür abidələr var. Nə qədər təbii abidələr var.  
Mən keçən il, bu il çox ciddi göstəriĢlərlə nail olmağa çalı-

Ģıram ki, Gəmiqaya obyektində lazımi ekspedisiya iĢləri 
aparılsın. Keçən il mən bunu gec bildim. Sərəncam verdim. 

Bizim arxeoloqlar gəldilər-getdilər, orada bir az iĢ gördülər. 
Artıq mövsüm qurtardı, iĢ görmək mümkün deyildi.  

Bu il əvvəldən xəbərdarlıq etmiĢəm. Bilmirəm, indi orada 
iĢlər gedir, ya getmir, aparılır, ya aparılmır. Amma bu elə bir 

abidədir ki, gedib iki-üç gün onun yanında oturmaqla, yaxud 
çadır qurub yatmaqla onu heç kim öyrənə bilməz. Hər il 

ekspedisiya mövsümündə orada aylarla tədqiqat aparmaq la-
zımdır. Aylarla... Çünki orada payızın ilk vaxtlarından so-

yuqlar düĢür, Ģaxta, qap olur. Oraya getmək mümkün deyil-
dir. Bunun üçün ancaq yay fəslindən istifadə etmək lazımdır.  

Bu, bildiyiniz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni 
zamanda, insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbay-

canındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir. Amma 
onu öyrənməkdə biz passivik. Çox passivik.  KeçmiĢdə, sovet 
dövründə passiv olmusunuz, bunları bağıĢlayıram. Müstəqilliyi-

miz haqqında hamı böyük iftixar hissi ilə danıĢır. Lakin demək-
dən savayı, kim nə edir? Müstəqillik haqqında Ģüar demək, ya-

xud onun haqqında yaxĢı bir Ģeиr oxumaq – bu hələ müstəqilliyi 
möhkəmləndirmək demək deyildir. Müstəqilliyi möhkəmləndir-

mək üçün xalqımızın, millətimizin qədim tarixini, keçdiyi yolu 
elmi surətdə tədqiq edib əsərlər, illüstrativ materiallar, kino-

telelentlər yaratmaq, bunu həm öz xalqımıza, həm də bütün 
dünya xalqlarına göstərmək lazımdır. Ancaq Naxçıvan bölmə-

sinin fəaliyyəti təkcə bunlarla məhdudlaĢmayacaqdır. 
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Azərbaycanın təbii sərvətləri – həm yeraltı, həm də yerüstü 

sərvətləri çox zəngindir. Mən indi bu barədə xırdalıqlara 
varmaq istəmirəm. Bunların hamısı məni məcbur etdi ki, 

nəhayət, qərar qəbul etdim, sərəncam verdim. Mən 300 nəfər 
Ģtat ayırmağa hazıram. Bu barədə də artıq sərəncam vermi-

Ģəm. Bu iĢi təĢkil etmək lazımdır. Amma belə böyük bir iĢi 
təĢkil etmək üçün onun səviyyəsinə qalxmaq lazımdır. Mən 

çox narahatam ki, ola bilər, Ģtat da verək, bölmə də yaradaq, 
baĢqa iĢləri də görək, amma bütün iĢlər köhnə qayda ilə get-

sin. Köhnə qayda ilə gedəndə də – necə ki, on illərlə həmin 
qayda ilə gedib, lazımi nəticə əldə etməmiĢik – sabah da nəti-

cə olmayacaqdır. Mən bununla razılaĢa bilmərəm.  
Desək ki, Naxçıvanda bu barədə lazımi tədbirlər görül-

məyib, bu, düzgün olmaz. Çünki vaxtilə, Azərbaycanda ilk 
dəfə, 1945-ci ildə Elmlər Akademiyası təĢkil ediləndə onun 

bir neçə bölgədə Ģöbələri, yaxud təĢkilatları yaradılmıĢdı. 
Bildiyimə görə, ilk dəfə Akademiyanın Naxçıvan Ģöbəsinə 

bizim hörmətli, qocaman müəllimimiz Lətif Hüseynzadə baĢ-

çılıq etmiĢdir. Elədirmi, Lətif müəllim? Bəli, o, baĢçılıq etmiĢ-

dir. Görün həmin dövrdən nə qədər vaxt keçib, 55 il, ondan 

da çox vaxt keçibdir. Ondan sonra müxtəlif yerlərdə elmi 
mərkəzlər, orada-burada xüsusi konstruktor büroları yara-

dılıbdır. Hərə guya bir iĢ görmək istəyibdir. Amma bu iĢlər 
çox pərakəndə vəziyyətdə gedibdir. Belə bir Ģəraitdə, ola bilər 

ki, bunu indiki kimi, bir tərəfdən, anlamayıblar, ikinci tərəf-
dən də, imkan da olmayıbdır. 

Xatirimdədir, mən Moskvada iĢləyəndə «ġərq qapısı» qəze-
tində Gəmiqaya haqqında məqalə çıxmıĢdı. Onu böyük bir 

problemə çevirdilər. ermənilər qalxdılar ki, burada – Azərbay-
canda millətçilik var. Xatirimdədir, bir dəfə biz – Siyasi Büro-
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nun üzvləri Moskvada Böyük Teatрda mövsümün açılıĢına get-

miĢdik. Qorbaçov idi, Siyasi Büronun baĢqa üzvləri idi, mən 
idim, tənəffüs zamanı oturmuĢduq, çay içirdik. Qorbaçov mən-

dən soruĢdu ki, Azərbaycanda millətçilik çoxdur, yoxsa azdır? 
Mən dedim ki, ümumiyyətlə, millətçilik müttəfiq respubli-

kalarda var, Azərbaycan ən  beynəlmiləl bir respublikadır və 
orada millətçilik baĢqa respublikalara nisbətən çox azdır.  

Onda bizim yanımızda oturan Siyasi Büronun üzvlərindən 
biri qayıtdı ki, «yox, Heydər Əliyeviç, yəqin ki, Siz düz demir-

siniz. Bax, görürsünüzmü, Naxçıvanda «ġərq qapısı» qəzetində 
məqalə dərc ediblər, millətçilik haqqında, filan haqqında...». 

Mən dedim ki, nə məqalədir? Düzü, mənim bundan heç xəbə-

rim yox idi ki, nə məqalədir, nədir. Bunu ĢiĢirdərək elə bir 

vəziyyətə gətirib çıxarmıĢdılar ki, SSRĠ-nin rəhbərliyi, Siyasi 
Büro səviyyəsində söhbət gedirdi. Mən dedim ki, bilmirəm. 

Sonra maraqlandım, həqiqətən, belə Ģey olmuĢdur. Moskvadan 
buna çox ciddi reaksiya vermiĢdilər. Azərbaycan Kommunist 

Partiyasının rəhbərliyi – mən burada olanda eĢitmiĢdim, bəlkə 
bu fikirlərim dəqiq olmasın – Naxçıvan Vilayət Partiya Komi-
təsinə göstəriĢ vermiĢdi ki, bu məsələ araĢdırılsın. Həmin məsələ 

burada müzakirə olunmuĢdu – Naxçıvanda  keçmiĢ vaxtlardan 
iĢləyən iĢçilər var, yəqin ki, onlar bilirlər – kimlərisə cəzalan-

dırmıĢdılar. Vasif, elədirmi yoxsa yox?  
V a s i f   T a l ы b o v: «ġərq qapısı» qəzetinin redaktorunu iĢdən 

çıxarmıĢdılar. Əvvəllər o qəzet «Sovet Naxçıvanı» adlanırdı. Re-
daktorun müavininə töhmət vermiĢdilər. Ondan sonra bu məsələ 

Mərkəzi Komitənin plenumunda da müzakirə olunmuĢdu.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Azərbaycan Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsinin plenumunda? 
V  a s i f   T a l ы b o v: Bəli.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Görürsünüzmü? Nə üçün? Çünki ermə-

nilər deyirmiĢlər ki, bu abidə Azərbaycanın deyil, ermənilərindir. 
Amma həqiqətən də bu, Azərbaycanındır. Həmin abidənin Azər-

baycana məxsus olması barədə bir  söz deyəndə, görürsünüzmü, 
söhbət hansı səviyyəyə gedib çatmıĢdı və buna necə reaksiya veril-

miĢdi. Mən onda dəhĢətə gəldim, inanmırdım ki, belə Ģey var. 
Sonra, 1990-cı ildə mən buraya – Naxçıvana gəldim, burada yaĢa-

yarkən bununla maraqlandım. Bunları, Vasif Talıbovun dediklə-

rini mənə çatdırdılar. Bu fakt nəyi göstərir? O tərəfin bu barədə 

çox təĢəbbüskarlığını, gözüaçıqlığını, onlara mənsub olmayan 
Ģeyləri özlərinə çıxmaq, əllərinə keçirmək cəhdini, amma bizim tə-

rəfin passivliyini və biri  kiçik bir iĢ görəndə onun baĢından vur-
masını. Ġndi mən fikirləĢirəm, məgər o vaxt Azərbaycan Kommu-

nist Partiyası Mərkəzi Komitəsi bunu araĢdırıb Moskvaya, Mər-
kəzi Komitəyə bildirə bilməzdimi ki, burada bir Ģey yoxdur? 

Amma yox, canlarını qurtarmaq üçün deyiblər ki, müzakirə edin, 
yəni özümüz boynumuza alaq ki, bəli, burada biz millətçiliyə yol 

vermiĢik və beləliklə də, özümüzü göstərək ki, biz millətçi deyilik.  
Mən bunu ona görə xatırlayıram ki, o vaxt bir tərəfdən, 

Ģərait münasib olmayıbdır, bir tərəfdən də, yenə də deyirəm, 

bizim insanlarda çox passivlik olubdur. Amma mən istəyirəm 
ki, daha bu passivlik olmasın. Ġndi heç kəs, heç nədən qorx-

masın. Belə Ģeylərdən ötrü heç kəsi cəzalandırmaq mümkün 
deyildir. Heç kəs müstəqil Azərbaycanın iĢinə qarıĢa bilməz. 

Mən də Azərbaycan prezidenti kimi, sizə və bütün əhalimizə, 
bütün alimlərimizə, ziyalılarımıza bildirmək istəyirəm ki, 

Azərbaycanın, onun xalqının tarixini, mədəniyyətini, keçmi-
Ģini dürüst, əsaslı Ģəkildə sübut edən hər bir əsər bəyəniləcək-

dir. Bu barədə heç kəsə nə millətçi damğası vurulacaq, nə də 
kimsə günahlandırılacaqdır. Bununla bir daha bildirmək istə-
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yirəm ki, indi, müstəqil dövlət Ģəraitində bizim alimlərimizin 

böyük  imkanları var. Amma alimlərimiz gərək keçmiĢ sovet 
sistemində çalıĢdıqları iĢ üslubundan uzaqlaĢsınlar. 

Gərək o passivlikdən əl çəksinlər, bəziləri gərək «yuxudan 
ayılsınlar». Çünki əgər bizim millətimizin keçmiĢini, tarixini, 

mədəniyyətini, onun mənliyini bizim alimlərimiz, ziyalıları-

mız tədqiq etməsələr, xalqımıza, dünyaya göstərməsələr, sü-

but etməsələr, bəs bunu kim edəcəkdir? Bax, bütün bu səbəb-
lərdən mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Elmlər Aka-

demiyasının bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul 
etmiĢəm. Qərarı qəbul edəndən sonra özüm buraya gəlmiĢəm. 

Ġstəyirəm ki, bu qərarın həyata keçirilməsinin təĢkilatı iĢində, 
onun baĢlanğıcında özüm iĢtirak edim və fikirlərimi bildirim. 

Çünki bəzən mən çox vacib sərəncamlar verirəm, ancaq təəssüf-
lər olsun ki, icraçılar o sərəncamыn ruhunun səviyyəsinə qalxa 

bilmirlər. Onun hərfi mənasını da düзgün anlaya bilmirlər. 
Görürsən ki, gözəl sərəncam, gözəl təĢəbbüs bir müddətdən 

sonra batmağa məruz qalır. Bunun üçün də mən özüm, 
görürsünüz, buradayam, sizinlə birlikdəyəm və bu iĢin baĢ-

lanğıcını sizinlə birlikdə müzakirə etmək istəyirəm. 

                                                 
   


 Мцшавирядя МР-ин рящбяр ишчиляри, Али Мяълисин депутатлары, МЕА-нын нцма-

йяндя щейяти, танынмыш алимляр, иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. 
Академик Мащмуд Кяримов МЕА-нын Нахчыван бюлмясинин йарадылмасы 

иля ялагядар щазырланмыш тяклифляр барядя ятрафлы мялумат верди. 
Президентин фяхри тягацдчцсц ямякдар мцяллим, филолоэийа елмляри намизяди Ля-

тиф Щцсейнзадя, Нахчыван Дювлят Университетинин ректору, МЕА-нын мцхбир цзвц 
Иса Щябиббяйли, ъоьрафийа елмляри доктору, профессор, Нахчыван Шящяр Аьсаггаллар 
Шурасынын сядри Сяфяряли Бабайев, Нахчыван Дювлят Университетинин проректору, 
профессор Исмайыл Щаъыйев, Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин кафедра 
мцдири, профессор Вяли Ялийев, МЕА-нын мцхбир цзвц Мяшядиханым Немятова 
мцшавирядя чыхыш едяряк, Азярбайъан елминин инкишафына эюстярилян диггят вя 
гайьыйа эюря дювлятимизин башчысына дярин миннятдарлыгларыны билдирдиляр.  
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ЙЕКУН НИТГИ 

 
Щесаб едирям ки, Милли Елмляр Академийасынын президен-

ти Мащмуд Кяримовун мялуматы, мярузяси августун 7-дя 
мяним вердийим сярянъамын щяйата кечирилмяси цчцн эюрцлян 
ишлярин ясасы кими гябул олуна биляр. Буна эюря дя мян Милли 
Елмляр Академийасына, онун президентиня, мяним апараты-
мын щуманитар сюбясиня вя онун мцдири Абдуллазадяйя тапшы-
рырам ки, инди илкин щазырланмыш лайищя ясасында Азярбайъан 
Милли Елмляр Академийасы Нахчыван бюлмясинин щям структу-
ру, щям дя йаранаъаг институтларын юзцнцн структур вя вязифя-
ляринин щамысы мцяййян едилсин. Бунларын щамысы Милли Елмляр 
Академийасынын юзц тяряфиндян тяшкил олунаъагдыр. 

Анъаг мян истярдим ки, онлар буну мцзакиря едиб гябул 
етмяздян юнъя мян дя буна бахым, таныш олум вя юз фикирля-
рими билдирим. Буну тезликля етмяк лазымдыр, эеъикдирмяк ол-
маз вя ишя башламаг лазымдыр. 

Бурада билдирилди ки, Нахчыван Мухтар Республикасында 
мцхтялиф елми мяркязляр – щям Милли Академийа иля, щям баш-
га тяшкилатларла баьлы – фяалиййят эюстярир. Мащмуд Кяримов 
деди ки, орада тяхминян 200-я йахын адам чалышыр, белядирми? 
Сян мярузяндя беля бир шей дедин. 

М а щ м у д   К я р и м о в:  Бяли, 200-я йахын адам чалышыр. 
Щ е й д я р   Я л и й е в: 200-я йахын адам… Бу рягями мян 

инди бурада ешидяркян беля дцшцндцм, сиз щесаб етмяйин ки, 
200-я йахын ишчи вар вя 100 дя мян ялавя едяъяйям, ъямиси 300 
олаъагдыр. Йени институтлар ки, йаранаъаг, онларын йаранма-
сында бурадакы айры-айры  елми мяркязлярдир, тяшкилатлардыр, 
онлардан истифадя олунмалыдыр. Онларын сай тяркиби ихтисар 
олунмайаъагдыр. Онлар да йени йаранан институтлара гатыла-
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ъагдыр. Она эюря дя сиз инди щесаблайын, сонра мяня дейяр-
синиз. Беля щалда, цмумиййятля, яэяр доьрудан да 200 няфярин 
щамысы йарарлы олса, йяни инсанлар йох, о штатлар, тяшкилатлар йа-
рарлы олсалар, онлар да инди йени йаранан институтларын тяркибиня 
дахил олсалар, онда бурада Милли Елмляр Академийасынын 
бюлмясинин тяхминян 500-я гядяр штаты олаъагдыр. Демяли, 
500-я гядяр адам бурада елми-тядгигат иши иля вя бизим бу 
инди гойдуьумуз мцхтялиф вязифялярин щяйата кечирилмяси иля 
мяшьул олаъагдыр. Она эюря дя мян истядим ки, сиз мясяляни 
дцз баша дцшясиниз вя бу истигамятдя дцз щярякят едясиниз. 
Бунларын щамысы топланыб мяня билдирилмялидир. Эцман едирям 
ки, бу елми мяркязляр, мцхтялиф тяшкилатлар да йарадылаъаг мц-
вафиг институтларын тяркибиня дахил олаъагдыр. Онлар йа индийя 
гядярки структурлары иля дахил олаъагдыр, йахуд да ки, мцяййян 
дяйишикликляр едиляъякдир. Буна да бахмаг лазымдыр. Бунларын 
щамысы асан мясяля дейилдир. Чцнки бурада иллярля мцяййян бир 
мяркяз фяалиййят эюстярир. Онун юзцнцн индийя гядяр исти-
гамяти вар. Инди эяряк о, институтда юз йерини тапсын. Йерини дя 
мювъуд структурла тапмыр, институтун структуру йараныр. 

О мяркязин цзяриня дцшян вязифяляр институтун тяркибиндя 
олан  мцяййян бюлмяляря бюлцнцр вя беляликля, онун ичиндя 
ярийир. Йяни артыг бурада паралел башга елми мяркязляр олма-
малыдыр. Бунлар щамысы бирляшмялидир вя Милли Елмляр Акаде-
мийасынын бюлмяси кими фяалиййят эюстярмялидир. Бу чох да 
асан мясяля дейилдир. Она эюря  мян бир даща тякрар едирям. 
Академийанын президенти Мащмуд Кяримова вя апаратымын 
шюбя мцдири Фатма Абдуллазадяйя тапшырырам ки, бунунла чох 
ъидди мяшьул оласыныз вя мяня тезликля тяклифляринизи тягдим 
едясиниз. 

Академийанын президенти беля фикир сюйляди ки, бурада 
ишляйян адамларын маашы Бакыда олан институтлардакыларын 
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маашындан артыг олсун. Сян дедин, ики дяфя артыг, буна баха-
рам. Мян дя дцшцнцрям ки, бурада маашлар артыг олмалыдыр. 
Инди ики дяфя, йа ня гядяр, она бахарам. Щяр щалда, бурада 
артыг олмалыдыр. Бизим алимлярин щамысы Бакыда отурмаьа 
юйрянибляр. Она эюря орадан гопуб бурайа эялмяк цчцн, тябии 
ки, мадди стимул да олмалыдыр. Биз буну да тямин едяъяйик. 

Анъаг бу институтларын кадрларынын комплектляшдирилмясин-
дя биринъи нювбядя йерли кадрлардан истифадя етмялисиниз. Ейни 
заманда, аттестасийа да кечирмялисиниз. Бахын эюрцн, йерли 
кадрлардан бязиляри ола биляр. Узун илляр щансыса бир хырда тяш-
килатда отуруб маашыны алыр, файдалы бир иш эюрмяйибдир, йахуд 
о иши эюрмяйя, садяъя, онун елми потенсиалы чатмыр. Онда 
тябиидир ки, о дяйишдирилмялидир. Йяни сиз билин, бу институтларда 
структурлар, штатлар мцяййян едиляндян сонра кадрларла тямин 
олунанда эяряк бурайа чох ъидди мцнасибят эюстярясиниз. 
Дедим, йерли кадрлардан, тяърцбяли кадрлардан истифадя едя-
синиз. Ейни заманда, эянъ кадрлардан, мцасир сявиййядя ща-
зырлыьы олан кадрлардан, хариъи дил билян  кадрлардан истифадя 
етмяк лазымдыр. 

Бурада йашлы кадрларла эянъ  кадрларын вящдятинин тямин 
олунмасы чох ваъибдир. Чцнки бурадакы тяърцбяли йашлы кадрлар 
чох шей билирляр, чох шейи дя едибляр. Беляляри  Бакыда да вар, 
эялиб бурада ишляйя билярляр. Анъаг ейни заманда, биз дцшцн-
мялийик ки, елми-тядгигат институтлары эянъ, мцасир тялябляря 
ъаваб верян, хариъи дилляр билян кадрларла да тямин олун-
малыдыр. Сиз буну да нязяря алмалысыныз. 

Бурадакы чыхышларда – щям академийанын президентинин, 
щям  дя башга натиглярин чыхышларында, щесаб едирям ки, бизим 
эюряъяйимиз иши, йяни академийанын бурада бюлмясинин йаран-
масы щаггында сярянъамдан иряли эялян вязифяляри дцзэцн шярщ 
едирляр. Ейни заманда, индийя гядяр эюрцлмцш ишляр щаггында 



_________________________________________________________ 

 

251 

бу мялуматлары вердиляр. Мян гейд етмяк истяйирям ки, индийя 
гядяр бурада эюрцлмцш ишляр инкар олунмур. Биз онлары 
гиймятляндиририк, индийя гядяр дя гиймятляндирмишик. Буна 
эюря дя бурада бязи алимляр мцкафатланыблар, йцксяк елми дя-
ряъяляр алыблар. Мян бу эцн бир дя гейд едирям ки, биз буну 
гиймятляндиририк. Доьрудан да бязи сащялярдя чох ишляр эю-
рцлцбдцр. 

Мясялян, мян Вяли Ялийеви таныйырам. Юмрцнцн чохуну еля 
бурада кечирибдир. Орада археоложи ахтарышлар апарыр, бурада 
торпаглары газыр. Йадымдадыр, 1990-ъы илдя Нахчывана тязя 
эялмишдим. Щяля щеч бир ишля мяшьул дейилдим. Эялди мянимля 
эюрцшдц. Дедим, щарайа эедирсян? Деди ки, Кцлтяпядя газынты 
ишляри апарырыг. Кцлтяпядя ишляринизи гуртардынызмы, йохса щяля 
давам едир?! Шярурда да газынты ишляри апарырдыныз. Бу ишляр 
эедибдир, чох иш эюрцбляр, нятиъяляр дя ялдя едибляр. Ейни за-
манда, инди Вяли Ялийев дейир ки, Эямигайа щаггында кечян 
ил вя бу ил биз експедисийа тяшкил етдик, иш апардыг. Амма ня 
цчцн тяк кечян ил вя бу ил? 

Мян бу эцн чыхышымда дедим, кечян ил щяля илин йарысы иди, 
мян бу мясяляни гойдум. Онда сизи тяъили сяфярбяр едиб орайа 
эюндярдик. Йадындадымы, бу сизин тяшяббцсцнцзля олмайыбдыр. 
Буну билмялисиниз. Ондан сонра мян дедим ки, кечян ил эюря 
билмядийиниз ишляря эялян ил, йяни бу ил яввялъядян щазырлашын. 
Бу барядя Нахчыванын башчысы Васиф Талыбов да щям кечян ил, 
щям дя бу ил чох ишляр эюрмцшдцр – орайа щямин о йолун 
чякилмяси, мцяййян шяраитлярин йарадылмасы. Мян она тапшыр-
дым ки, археоложи експедисийанын орада тяминат мясяляси вар. 
Онларын щамысыны Нахчыван Мухтар Республикасынын рящбяри 
Васиф Талыбов цзяриня эютцрдц. Бунларын нятиъясиндя инди сян 
бурада чох бюйцк севинъ щисси иля дейирсян ки, артыг биз 
Эямигайа щаггында китаб веряъяйик. Чох эюзял, амма 3-4 ил 
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бундан габаг щеч орадан хябярин йох иди. Хябярин вар иди, 
амма эедиб орайа ялини вурмамышдын. Баша дцшцрсян! 

Нящайят, эетдин, инди бу эцн дейирсян ки, орада тякъя 
Эямигайа йазылары дейил, орада археоложи газынтылар да 
апармаг лазымдыр. 2-3 ил эедяндян сонра орада даща да чох 
шей эюряъяксян. Амма мян демяк истяйирям ки, орада сизин 
ишиниз бунунла гуртармыр. Билин, планыныза салын, щяр ил – юзц дя 
дюврц максимум эютцрцн – орада иш апармалысыныз. Цмидва-
рам ки, орада йени-йени чох шейляр, Азярбайъанын гядим 
тарихини тясдиг едян сцбутлар тапаъагсыныз. 

Чыхышларда чох мясяляляр щаггында данышдылар, дедиляр ки, 
бир чох мювзулар юйрянилмяйибдир. Щамысы дцздцр. Амма 
мян бу сярянъамы щазырлайаркян, бунун щаггында дцшцняр-
кян, нящайят, сярянъамы имзалайаркян, бурада сизинля эюрц-
шяндя эириш сюзцмдя дя дедим – дцшцнцрдцм ки, бцтцн бу  
ишляр эюрцлмялидир. Анъаг щамысы бярабяр сявиййядя эюрцля 
билмяз. Йяни бярабяр етмяк олмаз. 

Биз инди вясаит айырмалыйыг. Бурада доьру дедиляр, биз вя-
саит айырмалыйыг ки, биналар щазырлансын, мцяййян ъищазлар, 
компцтерляр алынсын. Бунларын щамысыны биз едяъяйик.  Институт-
лар йаранаъагдыр. Амма бунларын щамысыны бярабярляшдирмяк 
олмаз. Сиз, академийанын президенти, академийа буну билмя-
лидир, буну бярабярляшдирмяк олмаз. Бурада вар ясас истига-
мятляр, щансы ки, биринъи нювбядя едилмялидир, бир дя икинъи, 
цчцнъц дяряъяли истигамятляр вар. 

Цмумиййятля, бизим бюйцк мягсядимиз Нахчыванын тари-
хини бцтцн, щяртяряфли юйрянмяк, тядгиг етмяк, онлары щям ел-
ми китабларда дяръ етмяк, щям популйар китабларда дяръ 
етмяк, щям дя тяблиьат материалларында истифадя етмякдир. 
Амма бурада бир нюмряли мясяляляр вардыр. Щябиббяйли дейир 
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ки, Мяммяд Сяид Ордубадинин ясярляри 35 илдир чап олунмур. 
Чап олунмалыдыр. О бизим мцасиримиздир. 

Мяммяд Сяид Ордубадинин юзцнц мян дя эюрмцшям, 
«Думанлы Тябриз», «Эизли Бакы», «Дюйцшян шящяр» китабларыны 
да охумушам. Онун цч мяшщур ясяри вардыр. Инди дя йа-
дымдадыр. Бир дя «Гылынъ вя гялям» ясяри. Елядир, йолдаш Щя-
биббяйли? Сян ядябиййатчысан, мян ися ядябиййатчы дейилям. 
Амма эюрдцн, щамысыны неъя дягиг дедим. Бунлар щамысы 
вар, бизим хатиримиздядир. Имкан оланда бунлары етмяк ла-
зымдыр. Амма бу, мцасир щяйатдыр. Мцасир щяйат онсуз да 
мялумдур. 

Бурада кимся деди, вахтиля Нахчыванда комсомол щяря-
катынын тарихи, ня билим, колхоз щярякатынын тарихи, Нахчыванда 
коммунист партийасынын тарихи, щямкарлар иттифагынын тарихи, 
башга тарих – ишлярин чоху буна эедибдир. 

Амма инди Азярбайъанын гядим дийары кими, Нахчыванын 
тарихини юйрянмяк, Азярбайъан халгынын тарихини якс етдирмяк 
цчцн ондан материалларын чыхарылмасыны тямин етмяк лазымдыр. 
Тякъя йерин алтында дейил, архивлярдян, дцнйа китабханаларын-
дан чыхармаг лазымдыр. Фондлар вар, ялйазмалар фонду. 

Дцнйанын бир чох мяшщур китабханаларында эедиб ишлямяк 
лазымдыр. Мярщум Зийа Бцнйадов Атабяйляр щаггында китабы 
ня ъцр йазды? Мяня еля эялир ки, дейясян, Истанбулда ишлямишди, 
материаллары орадан тапырды. Бир дяфя эедиб ишляйиб материаллары 
топламышды вя бюйцк бир китаб йазды. Инди эюрцн, яэяр биз беля 
тядгигатлары бир дяфя йох, дяфялярля апарсаг вя паралел олараг 
дцнйанын мяшщур китабхана мяркязляриндя апарсаг, тякъя 
йерин алтындан дейил, онлардан да чох материал топлайаъаьыг. 

Мясялян, мян даща чох иштярдим ки, Нахчыван ханлыьынын 
тарихи чох эюзял йазылсын. Нахчыван ханлыьынын чох бюйцк тарихи 
вар. Бу ханлыг ня вахт йараныбдыр, фяалиййяти нядян ибарят 
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олубдур? Ахы Нахчываны идаря едибляр. Иряван ханлыьы вар. 
Нахчыван ханлыьы иля Иряван ханлыьы бир-бириля чох баьлы иди. 
Инди ермяниляр дейирляр ки, йох, орада ермяниляр олубдур. 
Амма щягигятян Иряван ханлыьыдыр. Нахчыван ханлыьыны сиз 
дяриндян юйряняндя, мцтляг Иряван ханлыьына эедиб чыхаъаг-
сыныз. Иряван ханлыьы щаггында Ермянистанда тапмадыьыныз 
материаллары Русийанын архивляриндя, Санкт-Петербургда, рус 
империйасынын архивляриндя тапаъагсыныз вя эюряъяксиниз ки, 
няляр вар. 

Мян буну мисал цчцн дейирям, сизя йени мювзулар вермяк 
фикриндя дейилям. Йяни бунунла сизи мяним истядийим истига-
мятя йюнялтмяк истяйирям. Истяйирям ки, сиз эцъцнцзц сяпяля-
мяйясиниз, бурада беля олсун, орада еля олсун, ня билим, ики 
штат буна веряк, цч штат она веряк. Йох. Ясас мясяляляр, мюв-
зулар ятрафында ъямлянмялидир. Бялкя дя мювзу яввялдян 
мцяййян олунмалыдыр. Щямин мювзунун щяйата кечирилмяси 
цчцн бир коллектив йарадылмалыдыр. Онун цчцн айрыъа вясаит 
верилмялидир. Бунлар да ола биляр. 

Бир сюзля, истяйирям ки, щамыныз мяним бу тяшяббцсцмц, 
сярянъамымы, бир дя дейирям, онун рущуну дяриндян дярк 
едясиниз вя онун рущу ясасында ишляринизи гурасыныз. Онда биз 
нятиъяляр ялдя едяъяйик. 

Маашлар щаггында, капитал гойулушу щаггында, тяъщизат 
щаггында, йяни лазым олан материалларла тяъщиз щаггында на-
ращатлыьыныз олмасын. Чцнки бир щалда, биз бу иши тяшкил едирик, 
демяк, о сащяляря ки, ялавя вясаит айырмаг лазымдыр, ялавя ишляр 
эюрмяк лазымдыр, бунлары эюряъяйик. 

Бир сюзля, мян цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, 
Азярбайъанын Милли Елмляр Академийасы бу сярянъамла чох 
бюйцк вя ваъиб ишя башлайаъагдыр. Бу, тякъя Нахчывана аид 
олан иш дейилдир. Бунун мяним цчцн дярин мянасы вар, о мя-
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нада ки, бизим Азярбайъан халгынын тарихиня, юлкямизин та-
рихиня аид олан бир мясялядир. Мян бу мясяляни бундан ютрц 
галдырмышам. Цмидварам ки, сиз бу вязифяляри йериня йетиря-
ъяксиниз. Сизин щамыныза ишляриниздя уьурлар, ъансаьлыьы вя 
сяадят арзулайырам. Саь олун.  
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VAYXIR SU ANBARI ĠLƏ TANIġLIQ  
 
12 август 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının böyük bir ərazisində suvar-
manın təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq Vayxır su an-

barının tikintisi ilə bağlı məsələlərlə yerində tanış olmaq üçün 
buraya gəlmişdir.  

Azərbaycan Baş nazirinin müavini Abid Şərifov, Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, Me-
liorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Əhməd Əhmədza-

də muxtar respublikada bütün sahələrdə, xüsusən iqtisadi sa-
hədə islahatların uğurla həyata keçirilməsi üçün son illər görül-

müş işlər, o cümlədən Vayxır su anbarının inşası barədə dövlə-

timizin başçısına məlumat verdilər. Bildirildi ki, su anbarı xa-

rici sərmayə hesabına tikiləcəkdir. Bəndin hündürlüyü 70 metrə 
çatdırıldıqdan sonra anbara yığılan su Üçtəpə, Nehrəm, Sirab 

dəryaçalarının doldurulmasında mühüm rol oynayacaqdır.  
Sonra Vayxır su anbarında aparılacaq inşaat işləri, bu sutu-

tarın perspektivləri və imkanlarından maksimum səmərə ilə 
istifadə olunması məsələləri ətraflı təhlil olundu, mütəxəssislə-

rin rəyləri öyrənildi.  
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev su anbarının tikinti-

sində işlərin daha da sürətləndirilməsi üçün dəyərli tövsiyələrini 
verdi.  
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A b i d  ġ ə r i f o v: Cənab Prezident, su anbarının həcmini 

Siz bilirsiniz. Nəzərdə tutulmuĢ layihədə 100 milyon kub-
metrdir. Onun 10 milyonu göl, 90 milyonu suvarma üçündür.  

Beləliklə, 9900 hektar sahənin suvarılması yaxĢılaĢdırılacaq 
və əlavə olaraq təxminən 7 min hektar yeni sahələr suvarıla-

caqdır. 
Ə h m ə d  Ə h m ə d z a d ə: Cənab Prezident, bu vaxta 

qədər olan suvarma Ģərti suvarmadır, yəni nasosların hesabı-

nadır. Ancaq tikiləndən sonra 9900 hektar sahənin suvarıl-

ması yaxĢılaĢacaq, 6900 hektar yeni suvarma sahəsi yarana-
caqdır. Sağ və sol tərəfdən iki kanal da çəkiləcəkdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, su kanallarla gedəcəkdir. 
Kanalların uzunluğu nə qədər olacaq?  

A b i d    ġ ə r i f o v: Təxminən 22–27,5 kilometr.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: 27,5 kilometr tam çatacaгdır? 

V a s i f   T a l ы b o v: Cənab Prezident, Naxçıvanın bir his-
səsinə çatacaqdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Hansı hissəsinə, yəqin ərazi hissəsinə 
çatacaqdır.  

V a s i f  T a l ы b o v: Bəli. Biz buradakı gölцn boĢalmasına 

yol vermirik, yəni  su iĢləndikcə yenidən doldururuq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Göllərdə daim su olur? 

V a s i f   T a l ы b o v: Bəli. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Demək, burada əsas iĢ bəndin tor-

paqla doldurulması və lazımi səviyyəyə qaldırılmasıdır. Bundan 
sonra betonlanması və su sızan yerlərin qarĢısının alınması 

olacaqdır. Birinci növbədə iĢ bundan ibarətdir. Bəndi qaldır-
maq, betonlamaq, sonra suyu doldurmaq. Ġndi burada kanal 
yoxdur?  

V a s i f   T a l ы b o v: Bəli, faktiki yoxdur.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, suyu çaya buraxırsınız.  

V a s i f  T a l ы b o v: Köhnə kanallar vasitəsilə çaya bu-
raxırıq.  

A b i d   ġ ə r i f o v: Hazırda müəyyən iĢlər görülür. Mü-

təxəssislər bəndin bütün qüsurlarını yoxlayırlar.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: Siz deyirdiniz ki, haradasa deĢik var. 
V a s i f   T a l ы b o v: Biz özümüz əlavə bir kanal açmıĢıq 

ki, əgər sel olarsa – bəzən güclü sel olur – bəndi dağıtmasın, 
zərər verməsin.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yəni bəndin deĢilməsində problem 
yoxdur. 

V a s i f   T a l ы b o v: Yox, heç bir Ģey yoxdur.  

A b i d   ġ ə r i f o v: Biz Sizə məruzə etdik. Sentyabrın 30-
dək mütəxəssislər  rəylərini deyəcək və qiymətlər müəyyən 

olunacaqdır.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Əgər bənd varsa, demək, bu daha da 

möhkəmlənibdir, strukturunu necə itirə bilər?   

Ə h m ə d   Ə h m ə d z a d ə: Cənab Prezident, bəndin hər 
iki küncündə birləĢmə getməlidir. Bu ondan ötrüdür ki, 

möhkəm olsun, su tam dayansın. Ġndiyə qədər bu birləĢmə 
aparılmayıbdır.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəndi yoxlayanda əsas onun beton 
hissəsinə baxmaq lazımdır. Siz deyirsiniz ki, bu bəndin sə-

viyyəsi qalxacaqdır. Burada istifadə olunacaq, ya olunmaya-
caqdır? 

Ə h m ə d   Ə h m ə d z a d ə: Beton bəndin səviyyəsini 
yuxarı qaldıracaqdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə qədərdir? 
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Ə h m ə d   Ə h m ə d z a d ə: 24 metr. Yuxarıda, bəndin üs-

tündən 1,5 metrlik beton divar töküləcəkdir. Arxa hissəsində 
də maĢınla gedib gəlmək üçün 10 metrlik yol olacaqdır.  

A b i d   ġ ə r i f o v: Ġndi mütəxəssislər iĢləyirlər. Sentyabrın 
axırında dəqiq rəqəmlər müəyyən olunacaqdır.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Sentyabrın axırında. Hələ sizin bir 
ay yarımınız var. Yəqin burada yeni iĢ yerləri də olacaqdır.  

A b i d  ġ ə r i f o v: Bəli. Cənab Prezident, Sizin göstə-

riĢinizlə Vayxır su anbarının yenidən iĢə baĢlaması ilə əlaqə-

dar tapĢırıqlar verilibdir. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Ko-
mitəsinin mütəxəssisləri və mühəndislər hazırda iĢləyirlər. Si-

zə məruzə etdiyimiz kimi, sentyabrın sonuna layihəçilər öz 
iĢlərini təqdim edəcəklər. Biz buraxılıĢ obyektlərinin siyahı-

sını Sizə verəcəyik. Bu obyektləri tikmək üçün ən son layihə 
və qiymət göstəriləcəkdir. 

Sizin tapĢırığınızla aĢağıdakı iĢlərin görülməsini nəzərdə 
tuturuq. Birinci növbədə su anbarının tikintisinin qurtarması. 

Su anbarının həcmi 100 milyon kubmetrdir. Bu gün anbara 
yığılan su 22–25 milyon kubmetrdir. Bildiyiniz kimi, bu su 
anbarının tikintisi maliyйə çətinlikləri ilə əlaqədar 1995-ci 

ildən tam dayandırılmıĢdır. Elə bilirəm ki, biz iki ay ərzində 
Sizə tam məruzə edəcəyik. Layihədə sağ-sol kanallarının ti-

kilməsi də nəzərdə tutulur. Bu kanalların ümumi uzunluğu 50 
kilometrə yaxındır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu kanallar hansı hissəni, hansı 
kəndləri tutur? 

V a s i f  T a l ы b o v: Cənab Prezident, Sirab, Nəcəfalı, 
Dizə kəndlərini və Culfa rayonunun ərazisini tutur. Bu, ha-

zırda suvarılan 9,5 min hektar torpaqdır. 4 min 364 hektar isə 
yeni suvarılacaq sahələrdir. Sonra Culfanın 2 min 311 hektar 
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və ġahbuzun 406 hektar suvarma sahələrinin yenidən qurul-

ması, 244 hektar isə yeni sahələrin suvarılmasıdır.   
 A b i d  ġ ə r i f o v:  Cənab Prezident, bu yeni kanallar 

hesabına nasos stansiyalarından istifadə olunmayacaqdır. Yə-

ni suvarma üçün nasosların hamısı ləğv olunur.  

V a s i f  T a l ы b o v: Nasoslar ləğv olunmur, ehtiyatda 
qalır. Kanaldakı su öz axarı ilə gedir, bu əraziləri suvarır. 

Nasoslar isə ehtiyata keçir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu, əsas kanaldır?  

V a s i f   T a l ы b o v: Bu çaydır.  
H e y d ə r  Ə l i y e v:  Anbardan çıxan suyun bir hissəsi 

kanallarla, bir hissəsi də çayla gedəcəkdir.  
A b i d  ġ ə r i f o v: Çoxu kanallarla gedəcək, qalan hissəsi 

isə çaya buraxılacaqdır. Ehtiyac olanda suyu anbara yığaca-
ğıq, ehtiyac olmayanda isə çaya buraxılacaqdır.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: BaĢa düĢürəm, buraya toplayaca-
ğımız sudan kanallarla istifadə edəndə, eyni zamanda, artıq 

su qalacaqdır və bunu çaya buraxacaqsınız. Elədir? 
A b i d   ġ ə r i f o v: Bəli. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu, köhnə kanaldır. Ġndi yenisini 

tikəcəksiniz. Köhnə kanal gedib oraya qədər çatır?  
V a s i f  T a l ы b o v: Köhnə kanal var, ancaq bunlar nasos-

larla qidalanırlar. Ona görə də səmərəli istifadə etmək olmur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, köhnə kanal var və gedib 

oraya qədər çatır. Su buradan niyə öz axarı ilə getmir? 
A b i d   ġ ə r i f o v: Həm relyefinə görə, həm də buraxma 

qabiliyyəti çox azdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Deməli, su buradan öz axarı ilə get-

mir. Amma kanalı siz buradan çəkəndə su öz axarı ilə gedə-

cəkdir. Ġkinci kanal hanı? 
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A b i d  ġ ə r i f o v: Budur, uzunluğu 25 kilometr olacaqdır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Haraya qədər gələcəkdir? 
V a s i f   T a l ы b o v: Əliabada, Qaraçuqa qədər.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu kanal suvarma üçün deyildir. 
Ə h m ə d  Ə h m ə d z a d ə: Həm suvarma üçündür, həm də 

Uzunoba gölünü doldurmaq mümkün olacaqdır. 
H e y d ə r    Ə l i y e v: YaxĢı, onda su bu kanaldan haraya 

gedəcəkdir? Çünki əgər aĢağıya gələcəksə.. 
Ə h m ə d   Ə h m ə d з а д я: Yox. Çayla o biri kanalın ara-

sı ilə gələcək. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Buradan da öz axarı ilə gələcəkdir, 

yoxsa... 
Ə h m ə d  Ə h m ə d з а д я: Bəli, hamısı öz axarı ilə gə-

ləcək.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, su bura qalxacaqdır.  
Ə h m ə d  Ə h m ə d z a d ə: Bəli. Buradakı üç gölü – 

Uzunoba, Sirab və Nehrəm göllərini doldurmaq mümkün olur. 

Bununla 30 milyon kubmetr su yığmaq olur. Vayxırda su çox 
olanda bu üç gölü doldurmaq mümkün olacaqdır. Faktiki 

olaraq, bu sistemlə 130 milyon kubmetr su yığmaq olacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizin bu çoxillik müĢahidələriniz nə-

yi göstərir? Vayxırla bu göl həmiĢə dolacaqdır? 
Ə h m ə d   Ə h m ə d z a d ə: Cənab Prezident, 75 faiz 

təminatla 142 milyon kubmetr su var. Yəni 100 ilin 75 ilində 
142 milyon kubmetr su olacaqdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yəni istədiyimiz qədər.  
Ə h m ə d  Ə h m ə d z a d ə: Bəli. Amma arada quraqlıq 

illər də olur. Ancaq bu göllərin dolması hesabına düzələcək-
dir. Ümumiyyətlə, bizə 16 min 800 hektar sahəni suvarmaq 

üçün 175 milyon kubmetr su lazım olur.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: 175 milyon, demək, onda çatmır? 

Ə h m ə d  Ə h m ə d z a d ə: Biz 130 milyonu birdəfəlik 
yığırıq. Amma suyun axını davam edir. Yəni suyun dövr et-

məsi hesabına bu düzəlir və tam təminatlı suvarma sistemi 
olur. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, əsas məsələ, bəndi, bu ka-

nalları yaratmaqdır. 
Ə h m ə d  Ə h m ə d z a d ə: Burada iki məsələ də qalır. 15 

kilometrlik elektrik xəttinin və 8 kilometrlik ġahbuz yolunun 
3 kilometrinin çəkilməsi qalıbdır. Bunları da etmək lazımdır. 

Çünki 460 hektar sahəni su basması ehtimalı ola bilər. Ona 
görə də o sahədən yolu və elektrik xəttini çıxarmaq lazımdır. 

V a s i f   T a l ы b o v: Yol ġahbuza tərəf düz keçəcəkdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ona görə yolu dəyiĢmək lazımdır.  

V a s i f  T a l ы b o v: Bəli, bir hissəsi, 5 kilometri çəkilibdir. 
Ortada bir hissə, 3 kilometr qalıbdır.  

A b i d   ġ ə r i f o v: Biz bu gün səhər yerli mütəxəssislərlə 

yerində xəttin və  yolun yenidən qurulmasına baxmıĢıq. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, deməyə baĢqa sözünüz var? 

A b i d   ġ ə r i f o v: Xeyr.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənim üçün hər Ģey aydındır. Sa-

bah müĢavirədə geniĢ məlumat verərsiniz.    
     

ĠĢgüzar müzakirələrdən sonra Vayxır su anbarının tikinti 

meydançasında jurnalistlərə verdiйи  müsahibə 
 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Təmiz hava alırsınız. Görürsünüz, 
sizin üçün nə qədər yaxĢı iĢ görürəm. Məndən nə istəyirsiniz?  

S u a l: Cənab Prezident, Naxçıvanın enerji təchizatı ilə 
bağlı üç layihə var idi. Bu layihələr problemi həll edə bilərmi?  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Əhmədzadə, hazırlaĢ, cavab ver. 

Ə h m ə d   Ə h m ə d z a d ə: Cənab Prezident, Ordubadla 
bağlı su elektrik stansiyası kanal vasitəsilə həyata keçirilir. 

Bu, Ġranla bağlı məsələdir. O vaxt Siz Ġranda olanda Məzrə 
su elektrik stansiyasının tikilməsi barədə söhbət etmiĢdik. Biz 

də Ordubad su elektrik stansiyasını tikmək istəyirdik. Danı-

Ģıqlar bir müddət getdi. Amma onlar da tikmədilər, biz də 

tikmədik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Araz çayının üzərində Ġranla bizim 

layihəmiz var. Sən Araz çayından danıĢırsan, yoxsa Dəstə 
çayından danıĢırsan?  

J u r n a l i s t: Dəstə kəndinin yaxınlığından...  
Ə h m ə d   Ə h m ə d z a d ə: Dəstə kəndinin yaxınlığında 

su elektrik stansiyası olmalı idi.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu, Ġranla əlaqədardır. Biz Ġranla 

danıĢıqlarımızda bu məsələni çox tez-tez qoyuruq. Ancaq 
təəssüf ki, onlar gətirib bunu Xudafərinlə bağlayırlar. Yəni 

siz icazə verin, biz Xudafərində iĢi davam etdirək və qur-
taraq. Biz isə buna razılıq vermirik. Çünki Xudafərində Araz 
çayının biz tərəfdəki sahili Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

iĢğalı altındadır. Ona görə, təbii, biz buna razı ola bilmərik. 
Doğrudur, onlar bizə cürbəcür izahatlar verirlər ki, biz hazır-

layaq, baĢlayaq, bu iĢ çox vaxt aparacaq, o vaxta qədər 
məsələ həll oluna bilər. Dedim, bu ola bilməz. Hətta biz 

onlara bir-iki dəfə demiĢdik ki, siz ermənilərlə danıĢın, Araz 
çayının sahilində təxminən 5–7 kilometr zolağı – Xudafərin 

hissəsində – azad etsinlər, bizim ordumuz oraya daxil olsun, 
o hissəni mühafizəyə götürsün. Onda biz bu iĢi apara bilərik. 

Onlar bunu edə bilmədilər. Çünki güman  edirəm, ermənilər 
onlara bu razılığı vermədilər.  
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S u a l: Cənab Prezident, Naxçıvana Ġrandan qaz alınıb 

verilməsi məsələsi nə yerdədir?  

C a v a b: Bu olacaqdır. Bizim Iqtisadi InkiĢaf naziri 

Fərhad Əliyev və Ġranın Kooperasiya naziri Sufi, yəni bizim 
müĢtərək komissiyanın sədrləri mən Naxçıvana gedəndən iki 

gün qabaq orada görüĢmüĢlər, bu barədə prinsipial razılıq 
var. Yəqin bunu həyata keçirmək mümkün olacaqdır. 

S u a l: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağda yeni «seçkilər» 

keçirilib və Qukasyаn  qalib gəlibdir. Sizcə, bu amil danıĢıqlara 

təsir edəcəkmi? 

C a v a b: Heç bir təsir etməyəcəkdir. Çünki hamı bilir ki, 

orada «seçkilər» keçiriləcək, kim qalib gələcək, özlərinin 
iĢidir. Bilirəm, keçirilibdir. 

S u a l: 110 meqavat gücündə Naxçivan qaz-turbin stansi-

yası ilə bağlı bir layihə var idi. Ġnvestisiyaya görə qalmıĢdı. 

Bununla əlaqədar göstəriĢiniz olacaqmı? 

C a v a b: Mən orada iĢləyən vaxt Türkiyədən dörd ədəd 

turbin alıb gətirdik. Onun birini iĢlətməyə də baĢladıq, bir az 
enerji verdi. Ġndi də hərdən iĢlədirlər. 

V a s i f   T a l ы b o v: Bəli, bayram günlərində iĢlədirik.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Onlar var. Əgər indi qaz alsaq, 
onları iĢə salmaq olar. Onların hərəsi neçə meqavatdır? 

V a s i f   T a l ы b o v: 15 meqavatdır. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Hərəsi 15 meqavat, 4 ədədi də daimi 

60 meqavat elektrik enerjisi versə, bu, Naxçıvanın 50 faizdən 
çoxunu təmin edir. Elədirmi? 

V a s i f  T a l ы b o v: Elədir. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Amma onun üçün də qaz lazımdır.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz indi içəridə müzakirə keçirdi-

niz. Orada mətbuat üçün açıqlana bilən məqamlar varmı? 
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C a v a b: Yox. Sadəcə olaraq, orada yer yox idi ki, siz 

gələsiniz. Sizdən xəlvət bir Ģey yoxdur, hər Ģey aĢkardır. 
Sabah müĢavirədə burada danıĢdığımız məsələlərin hamısını 

geniĢ surətdə müzakirə edəcəyəm.     

S u a l: Cənab Prezident, Ġrandan hansı yolla qaz alınması 

daha sərfəlidir?  

C a v a b: Bilirsən, bir neçə variant var. Əvəzləmə də var, 

ödəmə də var. Ġndi biz bunların hansından istifadə edəcəyik, 
onu deyə bilmərəm. Çünki əvəzləmə bir-iki Ģərtlərlə bağlıdır. 

Ödəmə də, əlbəttə, bizim vəsaitimizdən asılı olacaqdır. Yaxud 
ola bilər, ekvivalent olaraq onlara neft məhsulu verək. Bu da 

ola bilər. Bunlar hamısı dəqiqləĢdiriləcəkdir.  

S u a l: Ġran yüksək qiymət qoyur, Ermənistanla eyni qiymət 
qoyur. 

C a v a b: Bu, keçmiĢ Ģeydir. 

С у а л: Ermənistanla eyni qiymətə razılaĢırsınızmı? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ermənistana qiymət nə qədərdir? 

J u r n a l i s t: Ġran deyir ki, rəsmi 82 dollardır, amma 
qeyri-rəsmi 60 neçə dollardır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Ġnanmıram. Qiyməti danıĢacağıq. Ġndi 
mən sizə bir qiymət deyə bilmərəm. Qiymət çox çətin məsələdir. 

Elə bizim bu tikintinin qiymətini də mən soruĢuram, deyirlər. 
Deyirəm yox, gəlin sabaha qədər də fikirləĢin.  

S u a l: Cənab Prezident, bu, baĢ verərsə, Naxçıvanın sənaye 

həyatının inkiĢafını necə görürsünüz?  

C a v a b: Oğlum, bu, sənayeyə aid deyil, kənd təsərrüfa-
tına aiddir. Bunu orada dedilər, sabah da deyiləcəkdir. Mən 

əvvəlcədən bunları bildirmək istəmirəm.  
J u r n a l i s t: Ġrandan qaz alınmasından sonranı deyirəm.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, biz Ġrandan qaz alıb burada 

sənaye inkiĢaf etdirmək istəmirik. Çünki buna o qədər imkan 
yoxdur. Sadəcə, Naxçıvanı qazla təchiz etmək istəyirik.  

S u a l: Cənab Prezident, referenduma çıxarılan məsələlər 

Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Amma bir məsələ var ki, 

Azərbaycanda bir az baĢqa cür fikirlər yaradır. Məsələn, 

alternativ hərbi xidmət məsələsi. Sizcə, bu, indiki reallıqda 

problemlər yaratmayacaq ki? 

C a v a b: Bilirsiniz, o məsələ Avropa ġurasının tələbi ilə 

əlaqədardır. Bu məni də düĢündürür. Sağ olun.    
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ВАЙХЫР СУ АНБАРЫНЫН ТИКИНТИСИНЯ  
ЩЯСР ОЛУНМУШ МУШАВИРЯДЯ  
НИТГ 
 
Нахчыван МП Али Мяълисинин иълас салону 
 
13 август 2002-ъи ил 
 
Əziz dostlar! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən bu dəfə Naxçıvana gələndə bəyan etdim ki, Nax-

çıvanda bir neçə böyük problemlərin həll edilməsi ilə məĢğul 

olacağam. Görürsünüz ki, ayın 10-da buraya gələndən bunu 
edirəm. Bu problemlərdən biri Naxçıvan Muxtar Respubli-

kası üçün çox böyük əhəmiyyəti olan Vayxır su anbarının 
tikilib baĢa çatdırılması və layihəyə uyğun olaraq istismara 

verilməsidir. Güman edirəm ki, bunu dəfələrlə burada müza-
kirə etmisiniz, keçmiĢdə də müzakirə edilibdir. Onun əhəmiy-

yəti sizə yaxĢı məlumdur, izah etməyə ehtiyac yoxdur. 
Hələ 1981-ci ildə onun layihəsi hazırlanmıĢdır. Ancaq belə 

bir su anbarının yaranması haqqında qərarı biz Azərbaycan-
da bundan bir neçə il öncə qəbul etmiĢdik. Yəni belə böyük 

tikintiləri biz özümüz həll edə, onları öz vəsaitimizlə inĢa edə 
bilmirdik. Bunlar Azərbaycanın  büdcəsinə daxil ola bilmirdi-

lər. Bunların hamısını biz o vaxtlar ümumittifaq büdcəsindən 
və ümumittifaq iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrindən istifadə 

edərək həyata keçirirdik. Ona görə Vayxır su anbarının tikil-
məsinin ideyası çoxdandır və bu iĢin görülməsi haqqında da 
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hələ xeyli zaman layihə iĢlərinə baĢlanmamıĢdan əvvəl biz 

lazımi qərarlar qəbul etmiĢdik. Nəhayət, 1981-ci ildə bu layi-
hələĢdirildi, 1982-1983-cü illərdə inĢaat iĢlərinə baĢlandı. An-

caq indi 2002-ci ildir, 20 il keçib, bu, yarımçıq qalıbdır. 
Təbiidir ki, indi zamanı gəlib, yəqin bizim imkanlarımız buna 

Ģərait yaradır ki, bu böyük layihəni tamamilə həyata keçirək.  
Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında bu, indi də 

böyük rol oynayır. Amma inĢaat iĢləri tam qurtarandan son-
ra böyük rolu olacaqdır, kənd təsərrüfatı istehsalını artıra-

caqdır. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın su təminatı məsələsi biryol-
luq həll olunacaqdır. Ona görə də mən bu layihənin həyata 

keçirilməsini öz nəzarətimə götürdüm. Amma gördüm ki, bu 
məsələ mənim nəzarətimlə həll olunmur. TəĢəbbüsü öz üzə-

rimə götürdüm ki, bu barədə lazımi tədbirlər görüm.  
Dünən mən su anbarında, bənddə oldum. Ondan əvvəl 

mən BaĢ nazirin müavini ġərifovu, sizin naziri, baĢqa mütə-

xəssislərimizi oraya göndərmiĢdim. Onlar o iĢlərlə məĢğul 

olmuĢdular. Dünən axĢamçağı mən də orada oldum. ĠĢlərlə 
yerində tanıĢ oldum, orada kiçik bir müzakirə apardıq. Ġndi 
isə mən istəyirəm ki, bu məsələni burada müzakirə edim. 

Yəni o mənada ki, tapĢırıqlarımın yerinə yetirilməsi haqqın-
da mənə məlumat verilsin. Sizinlə birlikdə baxaq, görək bu 

gələcək proqramı nə cür tərtib edəcəyik və onu nə cür həyata 
keçirəcəyik.  

Mən indi bu salona girərkən bir Ģey xatirimə gəldi. Bir an-
lığa düĢündüm ki, bəlkə mən elə 1993-cü ildən buradan get-

məmiĢəm, buranın Ali Məclisinin sədriyəm. Çünki o vaxtlar 
biz bu salonda tez-tez toplaĢırdıq, sessiyalar, iclaslar keçi-

rirdik. Dünən birinci dəfə alimlərlə, bu gün də ikinci dəfə 
buraya daxil olanda elə bildim ki, həmin o dövrdür və mən də 
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həmin vəzifədəyəm. Amma  həqiqətən belə deyildir. Mən, 

sadəcə, indi bu salondan istifadə edirəm. O vaxt xatirinizdə-

dir, yoxsa yox? YoldaĢ Vasif Talıbov, deyəsən bunlar yad-

larından çıxarıblar. 
V a s i f   T a l ы b o v (Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri): 

Cənab Prezident, çoxunun xatirindədir. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Biz bu masanın arxasında nə qədər 

günlər, saatlar, dəqiqələr keçirmiĢik. Bizim nə qədər ağır 
günlərimiz, gecələrimiz olubdur. Ona görə bu bina, bu salon, 

hesab edirəm ki, böyük tarixə malikdir. 
 

YEKUN NĠTQĠ 
 
Mənim sizin müzakirənizə verdiyim, yəni sizi tanıĢ et-

mək üçün bu gün irəli sürdüyüm məsələ, hesab edirəm ki, 
Abid ġərifovun, Əhmədzadənin və xüsusən Vasif Talıbovun 

çıxıĢlarında tamamilə aydın göstərildi.  
Burada ġərifov da, Talıbov da bəzi tarixi anları yada 

saldılar. Həqiqətən, zaman keçdikcə biz gördüyümüz iĢlərin 
çoxunu unuduruq. Bəzən yeni nəsillər də düĢünürlər ki, elə-

belə də varmıĢ, belə imiĢ. Amma həqiqət də ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycanda və o cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Nax-

çıvan Muxtar Respublikasında son 30 ildə çox iĢlər görülmüĢ, 
yaxĢı nəticələr əldə olunmuĢ, Azərbaycan bütün sahələrdə 

inkiĢaf etmiĢ, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, ölkəmizdə insanların 
yaĢayıĢ səviyyəsi yüksəlmiĢ, Azərbaycan tamamilə dəyiĢmiĢdir. 

Fərqi yoxdur, bu nailiyyətlər biz Sovet Ġttifaqının tərkibində 
olduğumuz zaman, yaxud da ondan sonrakı dövrdə, müs-

təqillik dövründə olubdur – bunlar hamısı Azərbaycanındır, 
hamısı bizimdir, bizim millətimizindir. Doğrudur, 1987-1988-
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ci illərdən Azərbaycanda dağıdıcı proses baĢladı. Bu proses 

1990-1991-ci illərdə, 1992-1993-cü illərdə ən dəhĢətli miqyasa 
gəlib çıxdı. 

Çox Ģey dağıdıldı. Ġndi 9 ildir onların bəzilərini biz bərpa 
edirik. Amma mən bütün bu tarix haqqında düĢünərkən 

həmiĢə çox iftixar hissi keçirirəm ki, görün Azərbaycanın o 
illərdə yaradılan iqtisadi potensialı, intellektual potensialı nə 

qədər böyük olub ki, bunu tamamilə dağıda bilmədilər. Çox 
zərbələr vurdular, çox yaralar vurdular. Bir tərəfdən, Azər-

baycanı dağıdan 1987-1988-ci illərdən baĢlayaraq daxildə 
gedən proseslər, ikinci tərəfdən, ən dəhĢətli hadisə – Ermənis-

tan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi idi. Bu müna-
qiĢədə yenə də Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi vəziyyətinin 

sabit olmamasından və hakimiyyət uğrunda çəkiĢmənin daim 
davam etməsindən istifadə edən Ermənistan qəsbkarları 

Azərbaycanın torpaqlarını iĢğal edə bildilər. ĠĢğal olunmuĢ o 
torpaqlarda Azərbaycanın dağıdılmıĢ varidatı yüz illərlə, bir 

çox nəsillərin zəhməti nəticəsində yaranmıĢ varidatdır. Ġndi 
onların hamısı dağıdılıbdır, oralar viran olubdur. Hətta 
bizim o gözəl, münbit Qarabağ torpaqları da, Arazboyu ən 

məhsuldar torpaqlarımız da indi çox ağır vəziyyətə düĢübdür. 
Bu, Azərbaycanın bütün həyatı üçün, o cümlədən iqtisadiy-

yatı üçün böyük zərbədir. Bu iĢğalın nəticəsi də ikinci zərbə-

dir. Ona görə ki, biz böyük itkilər vermiĢik və  Azərbaycanın 

ərazisinin 20 faizinin iĢğal olunduğu bir vəziyyətdə oradan 
zorla çıxarılmıĢ insanlar hələ çadırlarda yaĢayırlar. Bunlar 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün əlavə çətinliklər yaradıbdır.  
Bütün bunlara baxmayaraq, 1995–1996-cı illərdən Azər-

baycanın iqtisadiyyatı ardıcıl surətdə inkiĢaf edir. Təsəvvür 
edin, o illərdə, 1987–1988-ci illərdən baĢlanan dağıdıcılıq iĢlə-
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ri 1990–1991-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatını tamamilə 

böhran vəziyyətinə gətirib çıxarmıĢdı. Ġlbəil tənəzzül gedirdi. 
Sənaye, kənd təsərrüfatı istehsalı, iqtisadiyyatın ümumi göstə-

riciləri ildə təxminən 20 faiz azalırdı. Yəni artmaq əvəzinə 
aĢağı düĢürdü. Ancaq biz bunu 1994–1995-ci illərdə böyük 

çətinliklə dayandırdıq. 1996-cı ildən iqtisadiyyatımız inkiĢaf 
etməyə baĢladı. Ġndi hər il inkiĢaf davam edir. Ötən ili çox 

gözəl iqtisadi göstəricilərlə bitirdik. Bu il – artıq 8 ay baĢa 
çatacaqdır – çox yaxĢı göstəricilərlə biz ili sona çatdırırıq. 

Onların hamısı bizim apardığımız düzgün iqtisadi siyasətin 
nəticəsidir. Ümumiyyətlə, bu, Azərbaycan dövlətinin ümumi 

daxili və xarici siyasətin, apardığımız, həyata keçirdiyimiz 
islahatların, struktur dəyiĢikliklərinin nəticəsidir. Bunları bu-

rada siz də həyata keçirirsiniz. Öz həyatınızda görürsünüz ki, 
nə qədər dəyiĢikliklər əmələ gəlibdir. Ġndi Azərbaycanda, 

onun bir hissəsi olan Naxçıvanda bolluq yaranıbdır. ÇatıĢ-

mayan bir Ģey yoxdur. Əgər biz XX əsri götürsək, yaxud da 

ki, sovet hakimiyyəti qurulan dövrdən indiyədək heç vaxt Azər-
baycanda bütün xalq üçün – ayrı-ayrı qruplar üçün yox – bütün 
əhali üçün bu qədər bolluq olmayıbdır. Hər Ģeyin bolluğu var. 

Ərzaq məhsullarının, istehlak mallarının, bütün malların 
bolluğu var. Bu da bizim həyata keçirdiyimiz bazar iqtisadiy-

yatının nəticəsidir.  
Beləliklə, mən o fikirdən baĢladım ki, Azərbaycan ötən 

dövrdə – burada 30 il haqqında danıĢılırdı – çox inkiĢaf etdi, 
böyük potensial yarandı. Onu dağıtsalar da, tam dağılmadı. 

Ötən 9 il ərzində biz bir çox Ģeyi bərpa etdik. Nəinki bərpa 
etdik, ümumiyyətlə, müstəqil bir dövlət kimi, öz müstəqil  və 

dünya standartlarına uyğun olan iqtisadi siyasətimizi həyata 
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keçirdik və bu gün də keçiririk. Onların nəticəsində də biz 

belə nailiyyətlər əldə etmiĢik.  
Bu gün müzakirə etdiyimiz məsələ Vayxır su anbarı ilə 

əlaqədardır. Amma burada xatırladılar, 1970-ci ildən sonra 
Azərbaycanda ölkəmizin torpaqlarının kənd təsərrüfatı isteh-

salı üçün su ilə təchiz olunması məqsədi ilə nə qədər çox iĢlər 
görülmüĢdür, SSRĠ büdcəsindən nə qədər çox vəsait alın-

mıĢdır. Alınan vəsait həmin o siz dediyiniz meliorasiya iĢlə-

rinə ittifaq büdcəsindən gəlirdi. Bütün bu su anbarlarının, 

elektrik stansiyalarının tikilməsinə vəsaitin hamısı mərkəzi 
büdcədən gəlirdi. Amma mərkəzi büdcədən, mərkəzi höku-

mətdən də – bu bizim tariximizdir, çoxları bunu görməyib, 
görübsə də unudub, amma mən bu problemlərlə yaĢamıĢam – 

bu cür böyük layihələri almaq, vəsaitləri almaq çox çətin mə-

sələ idi.  

  1969-cu ildə mən Azərbaycana rəhbərliyə baĢlayanda – 
burada avqust plenumunu yada saldılar – həqiqətən 1969-cu 

il avqust ayının 5-də ilk plenumda Azərbaycanın iqtisadiy-
yatına geniĢ təhlil verildi. Həm Azərbaycana, yəni bizim xal-
qımıza, ölkəmizə, respublikamıza, həm də SSRĠ-yə biz açıq-

aydın göstərdik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ağır vəziyyət-
dədir və buna kömək etmək lazımdır. Ona görə də yadımda-

dır,  1970-ci ildə Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiyasının Mər-
kəzi Komitəsi, SSRĠ Nazirlər Soveti Azərbaycan haqqında 

iki böyük qərar qəbul etdi. Bu qərarların biri Azərbaycanda 
kənd təsərrüfatı istehsalının, ikincisi, sənaye potensialının 

inkiĢafı barədə idi. Bu, o vaxtlarda da ağlagəlməz bir hadisə 
idi. Moskvada nazirlər, çox böyük-böyük adamlar, bir tə-

rəfdən, bizi təbrik edirdilər, ikinci tərəfdən də deyirdilər ki, 
axı biz çox illərdir burada iĢləyirik, bir respublika üçün bu cür 
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qərarların qəbul olunmasını görməmiĢdik. Amma biz bunu 

etdik. Biz 5 il müddətində, 1970-ci ildən 1975-ci ilə qədər 
onları artıqlaması ilə yerinə yetirdik. Ona görə də mənim 

mənəvi haqqım oldu, getdim Moskvaya, həm Mərkəzi 
Komitənin qarĢısında, həm Nazirlər Sovetinin qarĢısında 

məlumat verdim ki, siz Azərbaycan haqqında qərarlar qəbul 
etdiniz. Siz də, çoxları da inanmırdı ki, Azərbaycan bunları 

yerinə yetirəcəkdir. Çünki keçmiĢdə Moskvada belə bir fikir 
yaranmıĢdı ki, Azərbaycanın rəhbərləri gəlir, söz verir, bəzən 

müəyyən kömək alır, amma heç bir Ģeyi yerinə yetirmirlər. Siz 
mənə də belə baxırdınız, haqqınız vardı. Amma indi mən sizə 

məlumat verirəm. Onlar məlumatı mənsiz də almıĢdılar. Am-
ma mən oraya geniĢ məktub yazmıĢdım, hamısını göstər-

miĢdim. Mənə dedilər ki, nə istəyirsən, dedim ki, gələcək illər 
üçün yeni qərarlar lazımdır. Çünki bilin, o sistem belə idi ki, 

artıq o qərarlar olanda hər bir ittifaq naziri onu yerinə 
yetirməli idi. Qərar olmasa, get ondan, bundan xahiĢ et. Am-

ma qərar var, qərarı partiyanın BaĢ katibi, Nazirlər Sovetinin 
sədri imzalayıbdır. Əgər nazir, yaxud baĢqa ittifaq təĢkilatı 
bunu yerinə yetirmirsə, onda dərhal gedirsən oraya, məlumat 

verirsən, onlar da bundan çox qorxurdular. Ona görə də 
həmin qərarların əhəmiyyəti bundan ibarət idi. Bir də bizim 

iĢlərimizi planlaĢdırmaq lazım idi. Bu qərarlar bunun üçün də 
lazım idi.  

Bəli, 1975-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsa-
lının daha da intensivləĢdirilməsi tədbirləri haqqında ġərifo-

vun dediyi qərar və 1976-cı ildə Azərbaycanda mütərəqqi 
sənaye sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi haqqında qərar qəbul 

edildi. Sən deyirdin ki, maĢınqayırma zavodları filan.., elek-
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tronika, elektrotexnika – bunların hamısını yaratmaq haq-

qında 1976-cı ildə qərar aldıq. Bunlar sonralar da oldu.  
Buna çox vaxt sərf etmək istəmirəm. Sadəcə, məsələ bu-

rada xatırlandı, mən istədim bu barədə geniĢ məlumat verim. 
Bunların da hesabına Azərbaycanda –burada Əhmədzadə sa-

yırdı – kənd təsərrüfatı, su təsərrüfatı, meliorasiya sahəsində 
nə iĢlər görülübdür.  

Azərbaycan həmiĢə kənd təsərrüfatı sahəsində su qıtlığın-
dan əziyyət çəkibdir. Azərbaycanın hər yeri, Naxçıvan xüsu-

silə çətinlik çəkibdir. Naxçıvanın gözəl torpağı, iqlimi, gözəl 
ab-havası və fədakar insanları var. Amma mənim xatirim-

dədir, 1940–50-ci illərdə Naxçıvanda su qıtlığı lazım olan 
iĢlərin görülməsinin qarĢısını alırdı. Ona görə də burada bu 

tədbirləri gördük. Həmin burada sadalanan göllər, kanallar, 
nasos stansiyaları tikildi və sair. Biz nə qədər iĢlər görürük. 

Təsəvvür edin, indi əgər onlar olmasaydı, bu torpaqlardan nə 
cür istifadə oluna bilərdi? Yox, bu, mümkün deyildi! Onlar-

dan biri də Vayxır su anbarıdır. Onun tarixi haqqında danı-

Ģıldı. Niyə mən keçən dəfə gələndə də bununla maraqlandım, 
ondan əvvəl də maraqlanmıĢam, bu dəfə gələndə bunu proq-

ramıma salmıĢam? Çünki bu iĢ baĢlanıb, bunun bir hissəsi 
görülüb, yarımçıq qalıbdır. Birincisi, mən 1981-1982-ci illərdə 

baĢladığım iĢi yarımçıq qoya bilmərəm. Hələ 1975-ci ildə 
həmin bu su anbarının tikilməsi SSRĠ-nin qərarına düĢübdür, 

ġərifovun burada elan etdiyi qərara salınıbdır. Sonra 1980-ci 
ilin əvvəllərində layihələĢdirilib, tikintisinə baĢlanıbdır. Ġndi 

mən bunu buraxım, bundan sonra hələ 30 il də keçəcək, heç 
kəs bir Ģey edə bilməyəcək.      

Ona görə yox ki, mən hansısa bir iĢi baĢa çatdırmaq istə-

yirəm, bu təbiidir, bu da lazımdır. Amma ona görə ki, burada 
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göstərildi, onun nə qədər böyük mənfəəti olacaqdır. Mən 

istəyirəm ki, bu mənfəəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
kənd təsərrüfatında çalıĢan insanlar görsünlər, alsınlar.  

Ġkincisi, təkcə kənd təsərrüfatı üçün yox. Naxçıvanda su 
olmadığından insanlar məiĢətdə də çox əziyyət çəkiblər. Xati-

rimdədir, gənclik vaxtlarımda  bizim həyətdə bir quyu vardı, 
ondan su çıxarırdıq. Orada da nə motor vardı, nə bir Ģey, 

kəndiri vedrəyə  bağlayır, 6 metr dərinliyində olan quyudan 
su çıxarırdıq. Bu mənim yadımdadır. Bəzən quyuda su olma-

yanda kаnkanı dəvət edirdik, gəlib quyunun dibinə düĢürdü. 
Biz də baxırdıq ki, o bu 6 metrlik quyunun dibinə necə düĢür, 

onu təmizləyir, sonra çıxır. Mənim özüm o quyudan nə qədər 
su çıxarmıĢam. Anam da çıxarırdı, bizim baĢqa uĢaqlar da 

çıxarırdı. Biz o sudan istifadə edirdik. Su yox idi. «Kran» 
sözünü Naxçıvanda, ümumiyyətlə, o  vaxt heç kim bilmirdi. 

Sonralar su kəməri iĢə düĢdü, onda Naxçıvanda belə bir söz 
yarandı ki, bu, kran suyudur, yoxsa yox. Abid ġərifov, o sən 

dediyin «qrant» sözü deyildir. Mən bunları görmüĢəm... 
Amma ondan sonra da çox Ģey görmüĢəm. 

Nəhayət, 1990–1993-cü illərdə mən burada yaĢayıb iĢləyən-

də – bunu bir neçə dəfə demiĢəm – səhərlər əl-üzümüzü yu-
mağa su tapmırdıq. Bacımın nəvələri gedib vedrə ilə har-

dansa su gətirirdilər, nəyin üstündəsə qoyub bir az qızdırır-
dılar, qıĢ vaxtı mən əlimi yuyurdum. Mən bunları görmüĢəm, 

bu Ģəraitdə yaĢamıĢam. ġəxsən bunları görən, bu Ģəraitdə 
yaĢayan adam indi ola bilərmi ki, lazımi tədbir görməsin ki, 

burada bundan sonra belə problemlər olmasın. Allaha Ģükür, 
indi Vayxırın o hissəsi elə Naxçıvanın su təchizatını yax-

ĢılaĢdırıbdır. Naxçıvanda indi su təchizatı barəsində çətinlik 
yoxdur.  
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V a s i f   T a l ы b o v: Vayxırdan böyük xətlə Naxçıvan Ģə-

hərinə 800 millimetrlik diametrli borularla su kəməri çəkil-
miĢdir. Kəmərdə su çox olduğundan bir hissəsi çaya axıdılır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi artıq Naxçıvanda fəvvarələr 
var. Bunlar görünməyən Ģeylərdir. Bunlar varsa, deməli, su 

var. Əgər su olmasaydı, Naxçıvan bu qədər yaĢıllaĢardımı? 
Mən hər dəfə Naxçıvana gələndə baxıram. 9 il bundan öncə 

buradan getmiĢəm. O vaxt Ali Məclisin qarĢısında ağaclar 
vardı, amma onların boyu bu qədər deyildi. Ġndi baxıram, 

qalxıblar, yoğun gövdələri var. Bu ağaclar Naxçıvana nə 
qədər gözəllik verir!  

Bu, eyni zamanda, Naxçıvanın iqlimini daha da yaxĢı-

laĢdırır. Bunlara görə bu su anbarının tikintisini mütləq baĢa 

çatdırmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, artıq bu məsələni mən 
müzakirə etdim. Abiд ġərifova tapĢırıram ki, Bakıya dönən 

kimi, bununla bağlı layihə iĢlərini aparsın, hazırlıq iĢləri 
görülsün. Qısa müddətdə mənə təkliflər, proqram  verəsiniz. 

Ġki il müddətində 550 metr uzunluğunda və 75 metr hündür-
lüyündə bənd tikilməlidir. Bəndin tikilməsinə – bax, bu ca-
maatın yanında deyirəm – xüsusi fikir verməlisiniz. Orada 

heç bir səhv olmamalıdır. Bənd o qədər etibarlı və mühəndis, 
texnologiya nöqteyi-nəzərindən o qədər keyfiyyətli olmalıdır 

ki, sənin burada dediyin həmin ifadə ki var, əgər bir Ģey olsa, 
o, Naxçıvan üçün böyük fəlakət olacaqdır, ona görə buna 

cavabdeh sizsiniz. Siz bunu ən yüksək dünya standartları 
səviyyəsində etməlisiniz. Qalan qurğular da – mən o barədə 

danıĢacağam  – keyfiyyətli olmalıdır. Amma ən keyfiyyətlisi 
bənd olmalıdır.  

Kanallar – o köhnə torpaq kanallar kənarda qalır – yeni-
dən qazılır və beton iĢləri, dediyim kimi, yüksək keyfiyyətlə 
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aparılır ki, heç bir yerdən su sızmasın. Çünki nə su itkisinə, nə 

də – burada deyildi  – torpaqların ĢoranlaĢmasına yol vermək 
olmaz. Burada bənd, iki kanal, 5 meqavata yaxın  elektrik 

stansiyası, bu da sizin üçün əlavə yaxĢı bir Ģeydir. Qalan 
lazımi qurğular olacaqdır. Bunlar üçün nə qədər müasir 

texnika, baĢqa nə lazımdırsa, hamısını hazırlamalısınız. Bun-
dan sonra mənə təqdim etməlisiniz və tezliklə iĢə baĢlama-

lısınız. ĠĢə baĢlamalısınız ki, bu gün səhər mənə dediyiniz ki-
mi, 2004-cü ilin sonunda raport verəsiniz ki, hər Ģey hazırdır, 

yoxlanılıbdır, mən də buraya gəlim, gedək onun açılıĢını qeyd 
edək və bununla da Naxçıvanın böyük problemini həll edək. 

2004-cü ilin sentyabr–oktyabr aylarında... 
Mən dünən də, bu gün də Naxçıvan haqqında öz fikir-

lərimi bir daha bildirmiĢəm. Amma bu, birinci dəfə deyildir. 
Çünki Naxçıvanın nə qədər böyük qayğıya ehtiyacı olduğunu 

bəlkə də Azərbaycanda mənim qədər bilən yoxdur. Biriнcisi, 
ona görə ki, burada siz qeyd etdiniz, mən 1969-cu ildən, 

Azərbaycana rəhbərlik edəndən respublikamızın hər bir böl-
gəsinin, o cümlədən Naxçıvanın da problemlərini həmiĢə öy-
rənmiĢəm, bilmiĢəm və lazımi tədbir görmüĢəm. Ġkincisi də, 

Naxçıvan ağır vəziyyətə düĢəndə, 1990-cı ildə mən gəlib 
burada 3 il yaĢamıĢam. Ona görə bunu mən özüm həyatımda, 

özü də bu ağır dövründə hiss etmiĢəm. Bu mənim Ģəxsi hisslə-

rimdir. Amma dövləti nöqteyi-nəzərdən, siyasi nöqteyi-nəzər-

dən,  müstəqil bir dövlət kimi  Azərbaycan, vahid Azərbay-
can dövləti haqqında düĢünərkən, Naxçıvanın burada xüsusi 

yeri var və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onun xüsusi qayğıya 
ehtiyacı var.  

Keçən dəfə mən burada olanda bildirmiĢdim ki, Azərbay-
canın nazirləri, baĢqa vəzifəli adamları mənim göstəriĢim ol-
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madan, özləri ən azı iki aydan bir gəlib Naxçıvanda vəziy-

yətlə tanıĢ olub, burada mövcud olan problemləri həll etmə-

lidirlər. Ondan sonra bəzi nazirlər buraya gəlir və gələcəklər. 

Mən qorxuram, sonra siz deyəsiniz ki, göstəriĢ verin, çox 
gəlməsinlər, biz hər Ģeyi özümüz həll edirik. Yox. Siz edin. Siz 

çox iĢlər görürsünüz və deməliyəm ki, bu son illərdə Naxçı-

vanın rəhbərliyi və xüsusən Vasif Talıbovun rəhbərliyi nəti-

cəsində çox iĢlər görülübdür. Naxçıvanın siması gündən-günə 
dəyiĢir. Amma bunlar hələ azdır. Mənim anlayıĢıma görə, 

böyük dövlətçilik nöqteyi-nəzərindən azdır. Böyük dövlət-
çilik, Azərbaycan dövlətçiliyi nöqteyi-nəzərindən bunlar hələ 

azdır. Ona görə, görüləsi iĢlər çoxdur və görüləcəkdir. Güman 
edirəm ki, siz bu qayğıdan, köməkdən, yardımdan səmərəli 

istifadə edəcəksiniz. Bundan heç vaxt sui-istifadə etməyə-

cəksiniz. Bunu mən xüsusi vurğulayıram. Heç vaxt sui-istifa-

də etməyəcəksiniz. Səmərəli istifadə edəcəksiniz ki, mənim 
arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil 

Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz 
hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə 
yetirilsin. Güman edirəm ki, biz bunlara nail olacağıq.  

Mən sizə bu iĢlərdə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə can-
sağlığı, səadət, mənim üçün çox əziz olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının bütün əhalisinə, insanlarına öz dərin məhəb-
bətimi və sevgimi bildirirəm. Sağ olun. 
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РЕСПУБЛИКАНЫН ВЯ ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРИН 
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ЦЧЦН КЕЧИРДИЙИ 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ 
 
Нахчыван МР Али Мяълисинин иълас салону 
 
13 август 2002-ъи ил 
 

Q ə n i r ə  P a Ģ a y e v a («ANS» telekanalı): Cənab 
Prezident, biz belə qərara gəlmiĢik ki, suallarımız üç hissədən 

ibarət olacaqdır. Birinci hissə ictimaiyyəti də maraqlandırır, 
yəni Qarabağla əlaqədardır. Ġkinci hissə xarici siyasət və 

referendum, üçüncü hissə isə  daxili siyasət barədə olacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, siz məni burada nə qədər sax-

layacaqsınız? 
Q ə n i r ə   P a Ģ a y e v a: Bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə 

təĢəkkür edirik. Sizin nə qədər vaxtınız varsa, o qədər. 
Cənab Prezident, Siz sabah Ermənistan prezidenti Robert 

Kюçяryan ilə görüĢəcəksiniz. Prezident Heydər Əliyev bu da-
nıĢıqlardan konkret nəticələr, irəliyə doğru addımlar gözlə-

yirmi?  Yoxsa bu, iki prezident arasındakı müzakirədir? 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu barədə konkret bir Ģey 

deyə bilmərəm. Çünki bilməlisiniz ki, iki prezidentin görüĢləri 
1999-cu ildən baĢlayıbdır və bunlar xüsusi görüĢlərdir. Bu, 
qeyri-adi bir haldır. Mənim keçmiĢ prezident Levon Ter-

Petrosyan ilə də görüĢlərim olubdur. Ancaq onda, adətən, biz 
beynəlxalq tədbirlərdə olduğumuz zaman, yaxud Moskvada 



_________________________________________________________ 

 

280 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin toplantılarında olanda vaxt 

tapıb görüĢürük. Kюçяryan prezident seçiləndən sonra onunla 
da belə görüĢlərimiz olmuĢdur. Ancaq 1999-cu ildə biz 

VaĢinqtonda olanda Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Xarici 
IĢlər naziri xanım Olbrayt mənimlə görüĢdü, onunla da gö-

rüĢdü. Cəhd göstərdi ki, bizim görüĢümüzü təĢkil etsin və belə 
də oldu. Üçümüz də oradakı bir otaqda görüĢdük. Ancaq beĢ 

dəqiqədən sonra xanım Olbrayt çıxıb getdi. Dedi ki, mən sizi 
tək qoyuram, gedirəm. O vaxtdan bizim bilavasitə görüĢ-

lərimiz baĢlayıbdır.  
Bəzən bu görüĢlərin müəyyən ümidverici nəticələri də 

olubdur, bəzən əksinə. Deyim ki, bu görüĢlərin əhəmiyyəti 
yoxdur, bunu deyə bilmərəm. Ancaq deyim ki, bu görüĢlərdə 

biz konkret nəsə əldə edə bilirik, hələlik bu da yoxdur.  
Düzdür, 1999-cu ildə bizim görüĢlərimizin müəyyən pers-

pektivləri göründü. Ancaq Ermənistanda parlamentdə terror 
hadisəsi olandan bir neçə ay sonra vəziyyət dəyiĢdi və əvvəlki 

görüĢlərimizdəki bəzi-bəzi ümidlər azaldı. Ona görə də mən 
indi deyə bilmərəm ki, bu görüĢdə nəsə əldə edəcəyik, yaxud 
nə qədərsə irəliyə gedəcəyik. Bunların heç birini deyə bilmə-

rəm. Sadəcə, görüĢüb vəziyyəti təhlil edəcəyik. Bunu da kon-
kret deyə bilmərəm. Çünki bu, təkcə məndən asılı deyildir. 

Gedəcəyəm, görəcəyəm o nə fikirdədir, mən nə fikirdəyəm. 
Yaxud, bir balaca söhbət edəndən sonra, ola bilər, ikimiz də 

istəyək ki, danıĢıqlar daha çox hansı istiqamətdə getsin. Ona 
görə əvvəldən bir Ģey deyə bilmərəm. 

Onu bildirmək istəyirəm ki, bunlar faydalıdır. Faydasız 
deyildir. Bəzən müxtəlif mənbələrdən deyirlər ki, bunun əhə-

miyyəti nədir? Faydalıdır. Bir halda ki, biz atəĢkəs rejimində 
yaĢayırıq, bu rejimi qoruyub saxlamaq üçün iki ölkənin 
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prezidentlərinin bilavasitə görüĢlərinin əhəmiyйəti var. Amma 

eyni zamanda, biz daha da açıq danıĢırıq. 
Minsk qrupunun həmsədrləri çox iĢ görürlər. Onlar həm 

bizimlə söhbət edirlər, həm onlarla söhbət edirlər. Ancaq biz 
özümüz təkbətək  daha da açıq danıĢırıq. Bir-birimizdən çə-

kinmədən sözlərimizi açıq Ģəkildə deyirik. Ermənistan–Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi məsələsi çox ağır bir 

vəziyyətdədir. HəmiĢə ağır vəziyyətdədir, yüngül vəziyyəti heç 
vaxt olmayıbdır. Ona görə əgər indi bundan da istifadə et-

məsək, nə edərik? Hər halda, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə, 
həmsədrlərin fəaliyyəti ilə yanaĢı, prezidentlərin bilavasitə 

görüĢlərinin də əhəmiyyəti var.  
A y n u r   N ə s i r o v a (Lider  telekanalı): Cənab Prezi-

dent, Minsk qrupunun həmsədrləri danıĢıqlara prezidentlər-
dən də əvvəl qoĢulublar. Amma heç bir nəticə olmayıbdır. Siz 

də bir neçə dəfə bunu onlara irad tutmusunuz. Azərbaycan 
tərəfi bu nəticəsizliyə görə hər hansı bir addım ata bilərmi, 

Minsk qrupundan imtina edə bilərmi?  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox. Bir prezident kimi, Ģəxsən mən 

heç bir Ģeydən imtina etmərəm. Çünki böyük siyasətdə imtina 

etmək o qədər də yüksək səviyyə göstərmir. Hər bir çətin 
vəziyyətdən çıxıĢ yolu tapmaq lazımdır. Bu birincisi. Ġkincisi, 

Minsk qrupu 10 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Onun 
müxtəlif dövrləri olubdur. 

Əgər xatirinizdədirsə, mən bir neçə dəfə Minsk qrupunun 
həmsədrləri ilə görüĢəndə onun tarixini xatırlatmıĢam. Mən 

1993-cü ildə Azərbaycana gələndə bir aydan sonra Minsk 
qrupunun həmsədri yox idi. Bir sədr var idi – Ġtaliya. Onun 

da Xarici IĢlər nazirinin müavini Raffaello bu iĢlə məĢğul 
olurdu. Mən onunla dəfələrlə görüĢmüĢəm. O vaxtdan indiyə 
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qədər mən müxtəlif ölkələrdən Minsk qrupuna sədrlik, 

həmsədrlik edənlərin hamısı ilə dəfələrlə görüĢmüĢəm, danıĢ-

mıĢam, danıĢıqlar aparmıĢam.  

Təkcə bu deyildir. Ġndi Minsk qrupunun həmsədrləri öz 
yerində. Amma Minsk qrupu ATƏT-in tərkibindədir. Bilir-

siniz ki, ATƏT-in də 6 aydan bir sədri dəyiĢilir. ATƏT-ə daxil 
olan ölkələrin Xarici IĢlər Nazirliyi növbə ilə ATƏT-ə sədrlik 

edir. Onlarla da hər dəfə görüĢmüĢəm. Onlar əvvəlki illərdə, 
yəni 5-6 il bundan öncə bu iĢlərə o qədər də qarıĢmırdılar. 

Ġndi onlar da bu iĢlərə qarıĢırlar, səfərlər edirlər, Ermənistana 
gedirlər, Azərbaycana gəlirlər. Onlarla da danıĢıqlar aparırıq. 

Ona görə hər bir belə danıĢığın əhəmiyyəti var, zərəri yoxdur.  
S ə b i n ə   Ə l i y e v a (Frans-Press agentliyi): Cənab Pre-

zident, sualı rus dilində verəcəyimə görə üzr istəyirəm. Çünki 
üçqat tərçümə zamanı bəzi qeyri-dəqiqliyə yol verilir.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Eyb etməz, bilirəm ki, sən həmiĢə rus 
dilində danıĢırsan. Sizin üçün olar, biz heç də bütün agent-

liklərin nümayəndələrini məcbur etmirik ki, ancaq Azər-
baycan dilində danıĢsınlar. Bu tələblər bizim öz kadrlarımıza 
aiddir, siz isə azad jurnalistlərsiniz. Buyurun, sualınızı verin. 

С я б и н я   Я л и й е в а: Cənab Prezident, Azərbaycan han-
sı vəziyyətdə hesab edə bilər ki, münaqiĢəni sülh yolu ilə həll 

etmək üçün artıq bütün imkanları tükənmiĢdir? Təxminən iki 
həftə əvvəl Siz bəyan etmiĢdiniz ki, Azərbaycan öz ərazisinin 

20 faizinin iĢğal olunması vəziyyəti ilə daha barıĢa və buna 
dözə bilməz. Azərbaycanı hansı kənar obyektiv və subyektiv 

amиllər belə bir qərara gəlməyə təhrik edə bilər ki, artıq 
imkanlar tükənmiĢdir? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Bəli, mən bunu demiĢəm və bir daha 
təkrar edirəm ki, Azərbaycan daha dözə bilməz. Ona görə də 
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biz münaqiĢənin həllini  tapmalıyıq. O ki qaldı nə kimi 

obyektiv və subyektiv amillərin olduğuna, onları demək 
çətindir, çox çətindir. 

Q ə n i r ə   P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, Levon Ter-
Petrosyan hakimiyyətdə olanda Qarabağ münaqiĢəsinin mər-

hələlərlə həlli variantı müzakirə edilirdi. Sonra informasiya 
sızdı ki, bu varianta Rusiya razılıq vermirdi. Təbii ki, o vaxt 

Rusiya–Azərbaycan münasibətləri o qədər də müsbət deyildi. 
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin bugünkü 

durumunda Rusiya problemin mərhələlərlə həllinə razılıq 
verə bilərmi?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Əvvəlcə, gərək münaqiĢənin mərhə-

lələrlə həllini müzakirə edək. Müzakirəyə heç kəs etiraz edə 

bilməz. Rusiya da etiraz edə bilməz. Amma onun həyata ke-
çirilməsi məsələsi baĢqadır.  

Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxalifətdə, jurnalist korpusunun 
böyük hissəsində bəzən əsası olmayan ifadələr iĢlədilir. Deyir-

lər ki, Rusiya razılıq vermir. Axı bunu kim deyir?! Mənə 
bunu deyəndə heç bu barədə söhbət aparmaq istəmirəm. 
Çünki mənə bir Ģey deyəndə gərək biləm ki, bunu kim deyir, 

nə əsasla deyir. Əsassız bəyanatlarla əlaqədar mən heç bir 
söhbət aparmaq istəmirəm.  

Mərhələli həll 1997-ci ildə olan məsələdir. Xatirinizdədir 
ki, 1996-cı ilin dekabr ayında Lissabon sammitində biz böyük 

nailiyyət əldə etdik. O vaxtlar mən bu barədə danıĢmıĢam. 
Oradakı cəsarətli hərəkətim nəticəsində mən ATƏT-in üzvü 

olan ölkələrin dövlət baĢçılarını Azərbaycana diqqət yetirmə-

yə məcbur etdim. Mənim ümumi sənədə konsensus verməmə-

yim, demək olar ki, Lissabon sammitini nəticəsiz vəziyyətə 
gətirib çıxaracaqdı, ona görə onlar mənim təklifimi qəbul et-
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dilər və Dağlıq Qarabağ barəsində çox yaxĢı bəyanat verdilər. 

Bəyanatda bizə nə lazım idi? Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-

nün tanınması, Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin həll 

olunması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yük-
sək dərəcəli status verilməsi. 

O vaxt Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya və Finlandiya 
idi. Finlandiyaya gedəndən sonra biz istədik ki, Amerika 

olsun. Amma Ermənistan və Rusiya Amerikaya etiraz etdilər. 
Belə olan halda – artıq mən bunun incəliyini danıĢmaq istə-

mirəm – nəhayət, danıĢıqlardan sonra, bir neçə aydan sonra 
qərar qəbul olundu ki, həmsədr üç ölkə olsun – Rusiya, Ame-

rika və Fransa. Bu, Minsk qrupunun tarixində yeni bir mər-
hələ oldu. Hesab edirəm bu, çox yaxĢı  baĢlanğıc oldu, çünki 

biz üç böyük dövləti bura cəlb etdik. Ondan əvvəl Rusiya, 
Finlandiya, Ġsveç – bunlar bərabər ölçülü ölkələr deyildi. 

Amma Amerika, Fransa və Rusiya dünyanın böyük dövlətlə-

ridir. Bu da Azərbaycanın təĢəbbüsü və fədakarlığı nəticə-

sində oldu.  
1997-ci ildə onlar fəal iĢə baĢladılar. 1997-ci ilin iyun ayın-

da bir paket təklifi verdilər. Bu bizim üçün məqbul deyildi, 

amma biz istəyirdik vəziyyətdən çıxaq. Biz onu qəbul etdik. 
Ermənistan qəbul etmədi. Bilirsiniz ki, iyul ayının sonunda, 

avqust ayının 1-də mənim Ağ evdə görüĢüm oldu, oraya 
rəsmi ziyarətə dəvət olunmuĢdum.  

Xatirimdədir, orada biz prezident Klinton ilə bu məsələni 
müzakirə edirdik. Artıq onlar paket təklifi geri götürüb mər-

hələ təklifini vermiĢdilər. Prezident Klinton mənə dedi ki, in-
di danıĢığımızdan sonra mətbuat konfransı olacaqdır. Siz də 

çıxıĢ edəcəksiniz, mən də çıxıĢ edəcəyəm. Siz orada bəyan 
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edin ki, bu təklifi, yəni mərhələ təklifini qəbul edirsiniz. Mən 

bunu bəyan etdim.  
Avqust ayından Ermənistanda proses baĢladı. Onlar əvvəl 

etiraz etdilər, sonra, nəhayət, Ter-Petrosyan özü belə fikrə 
gəldi ki, bunu qəbul etmək lazımdır. Bu barədə mənə məlu-

matları, əsasən, Fransanın prezidenti Jak ġirak verirdi. 
Xatirimdədir, 1998-ci ilin yanvar ayında Ter-Petrosyan 

Ermənistanın hansısa tədbirinə görə Parisə getmiĢ, orada pre-
zident ġirakla görüĢmüĢdü. Ondan sonra prezident ġirak mə-

nə telefon etdi və dedi ki, Ter-Petrosyanla bizim çox yaxĢı 
danıĢığımız oldu. O bu təklifi qəbul edibdir və artıq bəyanat 

da vermiĢdir, yanvar ayının əvvəlində bunu Təhlükəsizlik ġu-
rasında müzakirə edəcəkdir və qəbul edəcəkdir. Mən Sizinlə 

bu barədə əlaqə saxlayacağam.  
Amma o bunu qəbul etdirə bilmədi. Yəni nə oldu? Mən 

bundan əvvəl Ermənistanda gedən prosesləri bilmirəm. Ter-
Petrosyanın Təhlükəsizlik ġurasındakı silahdaĢlarından bir-

ikisi istefa verdi. Sonra Təhlükəsizlik ġurasında bu məsələni 
qoyanda, bildiyimə görə, onun ümid etdiyi adamların bəziləri 
onun əleyhinə çıxdı. O zaman da onun tərəfdarlarından iki-

üç nəfər istefa verdi. Bildiyimə görə, o özü belə çıxılmaz 
vəziyyətdə istefa verdi. 

Amma bunu, mərhələli həlli özü qəbul etmiĢdi, yaxud ona 
kimsə məsləhət görmüĢdü. Bəziləri onun əleyhinə çıxdılar, o 

cümlədən indiki rəhbərlik. Bunları kimin göstəriĢləri ilə 
edirdilər, yaxud özləri edirdilər, mən bu barədə heç bir Ģey 

deyə bilmərəm. Güman edirəm ki, bu onların özlərinin iĢi idi.  
Ġ l h a m ə  Q a s ы m l ы («525-ci qəzet»): Cənab Prezident, 

Kюçяryanla sabahkı görüĢünüzə ilk dəfə olaraq hər iki ölkə-

nin müdafiə nazirləri də qatılacaqdır. Ümumiyyətlə, bunu da-
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nıĢıqlarda yeni mərhələyə keçid kimi qiymətləndirmək olar-

mı? Yaxud bu, fərqli bir məsələdirsə, istərdik buna açıqlama 
verəsiniz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Müdafiə nazirləri bizim danıĢıqları-

mıza qatılmayacaqlar. Siz düz məlumat almamısınız. Mən də 

göstəriĢ vermiĢəm, Kюçяryan da göstəriĢ verib ki, müdafiə 
nazirləri burada bizim təhlükəsizliyimizi təmin etməlidirlər. 

Ona görə də Səfər Əbiyev buraya gəlibdir. Ġki gündür 
buradakı iĢlərlə məĢğul olur. Sabah o bizim görüĢümüzdən 

bir-iki saat əvvəl Ermənistanın Müdafiə Naziri ilə sərhəddə 
görüĢəcəkdir. 

Ġndi orada təhlükəsizlik üçün çox iĢ görülübdür. Xüsusən, 
mənim mühafizə idarəm var, ona Vaqif Axundov baĢçılıq 

edir, onlar çox iĢlər görüblər. Ancaq bir halda ki, o tərəfdəki 
ordu, bu tərəfdəki ordu müdafiə nazirlərinə tabedir, ona görə 

onlar burada olacaqlar. Amma onlar bizim danıĢıqlarımıza 
qətiyyən qatılmayacaqlar.  

Bu gün axĢam buraya bizim Xarici ĠĢlər Nazirliyindən 
Araz Əzimov gələcəkdir. Onların tərəfindən də Xarici IĢlər 
naziri gələcək və Araz Əzimovun tərəfdaĢı gələcəkdir. Ġndi 

yerində baxacağıq, görək danıĢıqlarda kim harada iĢtirak 
edəcəkdir.  

T u r a l  M ü s e y i b o v («Spаъе» telekanalı): Cənab 
Prezident, münaqiĢənin baĢlandığı gündən Türkiyə Azərbay-

cana siyasi dəstək verir. Türkiyə bu prosesdə bir az sıxıĢ-

dırılır. Avropa Birliyi təkid edir ki, Türkiyə Ermənistanla sər-

hədlərini açsın. Ümumiyyətlə, bu proses baĢ tutarsa, Azər-
baycana necə təsir edə bilər?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, Türkiyə bizim çox yaxın müttə-

fiqimizdir, Minsk qrupunun üzvüdür və biz Türkiyə ilə sıx 



_________________________________________________________ 

 

287 

əməkdaĢlıq edirik. O cümlədən Ermənistan–Azərbaycan mü-

naqiĢəsinin həlli prosesində Türkiyəni doğrudan da Avropa 
Birliyinə daxil olmaq məsələsində sıxıĢdırırlar. Siz düz de-

diniz. Ondan tələb edirlər ki, Ermənistana yol açsın, Gümrü–
Qars yolunu açsın, baĢqa bir çox Ģeylər tələb edirlər. Amma 

mən bildiyimə görə, Türkiyəni idarə edən insanlar bu barədə 
çox qəti fikirdədirlər. Son dəfə oradakı görüĢlərimdə mənə 

deyirdilər ki, onlar heç bir güzəĢtə getməyəcəklər.   
E m i n  M a h m u d o v («Zerkalo» qəzeti): Qukasyan 

bəyan edib ki, o, Azərbaycan prezidentindən daha konstruk-
tivlik gözləmir və danıĢıqlardan heç nə gözləmir. Sizə elə 

gəlmirmi ki, bu, indiki danıĢıqlara erməni tərəfinin verdiyi qiy-
mətdir və onların özləri bu danıĢıqlardan heç nə gözləmirlər? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Qukasyan həqiqətən belə bəyanatlar 
vermiĢdir və mən bu gün Qukasyanın həmin bəyanatları ilə 

tanıĢ oldum. Lakin bu, Kюcяryanın deyil, Qukasyanın bəya-
natıdır. DüĢünmürəm ki, bunu o, Kюçяryanın göstəriĢi ilə 

vermiĢ olsun. O, artıq özünü seçilmiĢ, həm də demokratik 
yolla seçilmiĢ «prezident» hesab edir, buna görə də özünü 
göstərmək istəyir.  Hətta mənə elə gəlir ki, bunu o bizim üçün 

yox, daha çox Ermənistanda təsir bağıĢlamaq üçün edir. Mən 
buna əhəmiyyət vermirəm. 

Ġ l k i n  B a ğ i r o v (Türkiyənin «STV» telekanalı): Cənab 
Prezident, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ probleminin həllin-

də qonĢu dövlətlərin, xüsusilə Türkiyənin səylərini necə qiy-
mətləndirirsiniz və bundan əlavə, Türkiyədən daha nələri 

gözləyirsiniz? 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən Türkiyənin səylərini həmiĢə 

çox yüksək qiymətləndirmiĢəm və bu gün də qiymətləndiri-
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rəm. Türkiyədən əlavə nələri gözləyirəm, artıq bu bizim daxili 

iĢimizdir. 
Q ə n i r ə  P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, Siz Parisdən 

qayıdarkən,  «ermənilər son status kimi nəyə razılaĢırlar?» – 
sualına cavabыnızda dediniz ki, heç bir statusa, Kюçяryan ya 

müstəqillik, ya da Ermənistana birləĢdirilməsini istəyir. Er-
mənistanın nümayəndələri ilə görüĢlər olur və təbii ki, müza-

kirələrin nəticələri Sizə çatdırılır. Bu mövqedən hansısa bir 
çəkilmələr varmı, yoxsa Ermənistan bu məsələni yenə qəti 
qoyur?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Xeyr, nə var, sabah görəcəyəm.  
A y n u r  N ə s i r o v a: Cənab Prezident, sabahkı danıĢıq-

larda Mehri variantı müzakirə olunacaqmı? 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox variantlar müzakirə olunacaq.  

N a t i q  M ə m m ə d o v («Yeni Azərbaycan» qəzeti): 
Cənab Prezident, Azərbaycanın daxili siyasəti ilə bağlı sual 
vermək istəyirəm. Bilirik ki, avqustun 24-də referendum keçi-

riləcəkdir və bununla əlaqədar ATƏT-in Bakı ofisi həm hö-

kumət, həm müxalifət, həm də qeyri-hökumət təĢkilatları nü-

mayəndələrinin iĢtirakı ilə «dəyirmi masa» təĢkil edir. Bunlar 
Azərbaycan televiziyasında yayımlanırdы. Bu müzakirələr Siz-

də hansı təəssürat doğurur? 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bilirsiniz, o «dəyirmi masa»nın ikisi-

nə baxdım. Çox yaxĢı təəssürat bağıĢladı. Mən ATƏT-in bu 
təĢəbbüsünü alqıĢlayıram. Referendum ərəfəsində belə «də-

yirmi masa»nın keçirilməsi çox faydalıdır. Faydalıdır ona 
görə ki, bir tərəfdən, referenduma çıxarılan düzəliĢlərin, dəyi-

Ģikliklərin təbliğatıdır. Ġkinci tərəfdən, bizim müxalifətdə olan 
partiyaların aparıcıları dəfələrlə deyirlər ki, onlara öz fikir-

lərini bildirmək üçün televiziyada imkanlar verilmir. Bunlara 
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televiziyada 4-5 saat imkan verilir və orada bütün partiyaların 

nümayəndələri – bəzən onların baĢçıları danıĢırlar, bəzən təm-
silçiləri – qeyri-hökumət təĢkilatlarının nümayəndələri, iqtidarın 

nümayəndələri danıĢırlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının nüma-
yəndəsi danıĢır. Yəni çox canlı müzakirə gedir, hərə öz fikrini 

bildirir. Onlar öz fikrini bildirirlər, iqtidar nümayəndələri, 
hansı ki, referendumu irəli sürüblər, onlar da öz fikrini bil-

dirir, xalq da görür. Bu çox yaxĢı Ģeydir. Mən bunu çox yük-
sək qiymətləndirirəm və buna görə ATƏT-ə təĢəkkür edirəm. 

Xalq da görür ki, məsələ nə yerdədir. Mən bundan çox ra-
zıyam. DüĢünürəm ki, bu, referendumun uğurla keçməsinə 

kömək edəcəkdir.  
S ə b i n ə   Ə l i y e v a: Cənab Prezident, referendumla əla-

qədar çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Mən bilən, referen-
duma çıxarılan bir çox müddəalar bilavasitə Avropa ġurası-

nın təĢəbbüsü ilə, yəni qanunvericiliyimizi Avropa ġurasının 
standartlarına uyğunlaĢdırmaq zərurəti ilə əlaqədar irəli sü-

rülmüĢdür. Eyni zamanda, Avropa ġurasının Qross, ġvimmer 
kimi nümayəndələri bu tədbiri «siyasi cəhətdən iddialı» tədbir 
adlandırır və bəyan edirlər ki, referenduma çıxarılan bəzi 

müddəalar kifayət qədər mübahisəlidir. Sizcə, bu cür qeyri-
standart vəziyyət nə ilə bağlıdır? 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Burada qeyri-standart bir Ģey yox-
dur. Hərə öz fikrini söyləyir. Qrossun rəyi hələ heç də Avropa 

ġurasının rəyi deyildir, yalnız Avropa ġurasının bir deputatı-
nın rəyidir. Avropa ġurasında isə 500 deputat var. 

Təəssüflər olsun, bizim mətbuat və təbiidir ki, bizim müxa-
lifət bir dənə Qross, yaxud ona bənzər baĢqa familiyalı adam 

gəlib bir söz deyən kimi, elə bilirlər bu, Allahdan gələn bir 
sözdür, onun sözünü hey fırlayırlar, fırlayırlar. Qross elə bir 
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Ģəxs deyil ki, ona o qədər diqqət yetirilsin. Mən düzü, təəccüb 

edirəm ki, niyə belədir, bizim insanlar nə üçün bu cür hərəkət 
edirlər? Axı hər bir xalq, hər bir insan, hər bir millət, hər bir 

millətə mənsub olan insan gərək öz milli mənliyi haqqında 
düĢünsün. Yoxsa, Qross gəldi belə dedi. Bəli, səhərdən axĢa-

ma kimi televiziyalar belə, qəzetlər belə. Mənim üçün bunla-
rın heç birinin əhəmiyyəti yoxdur. Referendumla bağlı heç 

bir qeyri-standart vəziyyət yoxdur. Hər Ģey normaldır.  
Q ə n i r ə  P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, referenduma 

çıxarılacaq məsələlərdən biri deputatların majoritar qaydada 
seçilməsinə aiddir. Müxalifət əsasən belə dəlil gətirir ki, bu, 

Azərbaycanda partiyaların inkiĢafına mənfi təsir göstərəcək-
dir. Siz necə fikirləĢirsiniz?  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən belə fikirdə deyiləm. Bu, 
partiyaların inkiĢafına heç bir mənfi təsir göstərməyəcəkdir. 

Əksinə, partiyaların inkiĢafına kömək edəcəkdir. Nə üçün? 
Əgər o partiyanın nümayəndələri, həqiqətən, hansısa bir 

dairədə seçicilərin etimadını qazana bilərlərsə, gedib oradan 
seçilmək və konkret bir dairənin nümayəndəsi olmaq daha 
hörmətlidir, nəinki siyahı ilə seçiləsən. Siyahı ilə seçiləndə o 

gedib öz namizədliyini müdafiə etməlidir. Belədir də. Burada 
partiyalar heç bir Ģey itirmir. Bilirsiniz ki, partiya siyahısı ilə 

25 nəfər seçilirdi. Bu 25 nəfər nədir? Bizim 125 deputatın 
içərisində bunun 25 faizidir. Elədirmi? Ġndi nə oldu ki, bu 25 

faizin partiya siyahısı ilə seçilməsi partiyaları inkiĢaf etdirir, 
amma bunların majoritar tərəfə keçirilməsi partiyaları inkiĢaf 

etdirməyəcək?! Bilirsiniz, bunlar sadəcə, bəhanədir. Bu 
olmasaydı, baĢqa bir Ģey olsaydı, yenə də müxalifət bunun 

əksinə gedəcəkdi. 
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Q ə n i r ə   P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, bəzi beynəl-

xalq təĢkilatlar bu referendumun keçirilməsini düzgün hesab 
eləmirlər. Siz belə bir göstəriĢ verəcəksinizmi ki, həmin o 

təĢkilatlar referendumu izləməyə dəvət olunsunlar? 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O beynəlxalq təĢkilatlar kimlərdir? 

Q ə n i r ə   P a Ģ a y e v a: Avropa ġurasında bəzi eks-
pertlər var, Amerikada bəzi kiçik institutlar var.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Biz, yəni bizim aparat kimə lazım-
dırsa, dəvət göndərmiĢdir. O cümlədən Avropa ġurasına da 

dəvətlər göndərilibdir. Narahat olmayın. MüĢahidəçilər dəvət 
olunublar və gələcəklər. Heç kəs bundan narahat olmasın. 

Y a d i g a r  M i k a y ы l o ğ l u («Şərq» qəzeti): Cənab 
Prezident, Sizin Naxçıvan səfərinizin mühüm hissəsi Milli 

Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin yaradılması ilə 
bağlı olduğu üçün sualım elm barədədir. Azərbaycanda elmi 

əsərlərin qiymətləndirilməsi ilə məĢğul olan Ali Attestasiya 
Komissiyasının gələcək fəaliyyəti haqqında planlarınız nədən 

ibarətdir?   
H e y d ə r  Ə l i y e v: Fəaliyyət göstərəcəkdir. Ali Attesta-

siya Komissiyası çox mühüm təĢkilatdır. O, fəaliyyət göstərir, 

sadəcə, indi sədri yoxdur. Bu yaxın günlərdə onun sədri təyin 
olunacaqdır və Ali Attestasiya Komissiyası öz iĢini apara-

caqdır.  
A y n u r  N ə s i r o v a: Cənab Prezident, Xəzəryanı döv-

lətlər Xəzərdə hərbi təlimlərə baĢlayıblar. Azərbaycanın hərbi 
təlim keçirmək təĢəbbüsü və imkanı nə qədərdir? 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Biz Rusiyanın hərbi təliminə qatıl-
mıĢıq. Biz Rusiyanın hərbi təlim keçirməsini dəstəklədik və 

orada iĢtirak etdik. Ona görə ayrıca hərbi təlim keçirməyə 
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ehtiyac duymuruq. Amma siz deyirsiniz baĢqa dövlətlər, yəni 
kim? 

A y n u r    N ə s i r o v a: Rusiya, Qazaxıstan. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Rusiya, Qazaxıstan, biz də onun 

içindəyik. Onlar ayrıca təlim keçirmirlər. Rusiya böyük bir 
təlim hazırladı, bizə müraciət etdi. Hətta prezident Putin 

mənə bu barədə müraciət etmiĢdi. Biz buna razılıq verdik və 
orada iĢtirak etdik. Ayrıca keçirməyə ehtiyac yoxdur.  

Q ə n i r ə  P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, alternativ hərbi 
xidmət barədə dünən Sizə verdiyim suala cavab olaraq de-

diniz ki, bunu Avropa ġurası öhdəlik kimi qoyubdur və Sizi 
də düĢündürür. Yəni bunun Azərbaycana zərəri varmı? Çünki 

Ermənistan da qəbul etmədi. DüĢüncələrinizi bilmək istərdik. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən sabah burada iĢimi qurtarıb 

Bakıya qayıdandan sonra bu məsələyə bir də baxacağam. 
Ġndi heç bir Ģey deyə bilmərəm.  

C a v i d  Ġ s m a y ы l o v («Yeni Müsavat» qəzeti): Cənab 

Prezident, qarĢıdan Azərbaycanın mərhum prezidenti Əbül-
fəz Elçibəyin vəfatının ikinci ildönümü gəlir. Bilmək istərdik, 

Əbülfəz Elçibəyin vəfatının ikinci ildönümünün qeyd 
olunması və xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi ilə bağlı hər hansı 

göstəriĢ vermək fikriniz varmı?  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Allah Əbülfəz Elçibəyə rəhmət etsin. 

Əbülfəz Elçibəy xəstə olan zaman, Türkiyədə müalicə dövründə 
mən müəyyən vasitələrlə öz qayğımı ona göstərdim. Vəfat etdi. 

Azərbaycanın ən mötəbər qəbiristanlığında – Fəxri xiyabanda 
dəfn olundu. Mən özüm matəm mərasiminə gedib onun tabu-

tunun yanında durdum. Yəni, həm öz vətəndaĢlıq borcumu ver-
dim, həm də Azərbaycanın prezidenti kimi, borcumu verdim.  
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6-7 ay bundan öncə mən Ģəhər icra hakimiyyətinin baĢçısı 

Abutalıbova göstəriĢ verdim ki, Əbülfəz Elçibəyin qardaĢı 
Almurad Əliyevlə görüĢsün və ona bildirsin ki, mən Əbülfəz 

Elçibəyin qəbrinin dövlət tərəfindən götürülməsi haqqında 
qərar vermək istəyirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, buna, birin-

cisi, onların razılığı olsun, ikincisi də, layihəni onlar versinlər. 
Qəbir üstünün nə cür olmasını istəyirlərsə, onlar nə layihə 

versələr, onun da həyata keçirilməsi barədə mən göstəriĢ 
verəcəyəm.  

Abutalıbov Almurad Əliyevlə görüĢmüĢdü. O demiĢdi ki, 
fikirləĢib  deyəcəyik. Ġkinci dəfə onunla görüĢmüĢdü. Eyni 

sözləri demiĢdi. Hələ onlardan bir cavab almamıĢıq. 
Mənə deyirlər ki, Əbülfəzin qəbrinin üstündə 10–12 ölkə-

nin bayrağı var.  Özbəkistanın, Qazaxıstanın, nə bilim, Türk-
mənistanın, Qırğızıstanın, Tatarıstanın, BaĢqırdıstanın və 

sair ölkələrin, türkdilli dövlətlərin bayraqları oradadır. Hacı-

bala Abutalıbov mənə deyibdir ki, Özbəkistanın səfirliyi tərə-

findən Xarici IĢlər Nazirliyinə nota verilibdir ki, Özbəkistan 
bayrağını onların icazəsi olmadan iĢlətməkdən  narazıdırlar 
və onu götürmək lazımdır. BaĢqalarından da belə nota 

gəlibdir. Onun həmin qohumlarına bunu da deyiblər. Ancaq 
onlar buna məhəl qoymayıblar.  

Yenə də deyirəm, Allah Əbülfəz Elçibəyə rəhmət eləsin. 
Ancaq yer üzündə nə qədər böyük Ģəxsiyyətlər dünyasını də-

yiĢiblər. Kimin haqqında belə tədbirlər görülür, mən baĢa 
düĢmürəm. Ümumiyyətlə, qəbiristanlıqda bayraq ola bilməz. 

Qəbrin üstündə heç bir bayraq ola bilməz. Ġndi siz bunu nor-
mal hesab edirsinizmi? Yox. Belə qeyri-normal Ģeylər çoxdur. 

Ġndi ikinci il keçər, vaxt ötər, əgər lazım olsa, onlar etiraz 
etməzlərsə, biz onun qəbrinin üstünü götürəcəyik, onun adını 
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əbədiləĢdirəcəyik. Amma bilmirəm, ikinci ilini necə qeyd et-

mək, mərasim keçirmək lazımdır, nə lazımdır, mən bunu 
anlaya bilmirəm. 

Bilirsiniz, bir müsəlman qayda-qanunları var, bir də ümu-
mi dünyəvi qayda-qanunlar var. Hər Ģey bunların çərçi-

vəsində olmalıdır. Amma kimsə istəyir ki, kimisə bütləĢdirsin 
və bunun üçün xüsusi bir qanun-qayda yaratsın, güman edi-

rəm ki, hüquqi, demokratik dövlətdə belə Ģeylərə yol vermək 
olmaz.  

M ə m m ə d   B a ğ ы r o v («Exo» qəzeti): Cənab Prezident, 

ABġ-da 11 sentyabr hadisələrindən sonra beynəlxalq terro-
rizmlə mübarizə məsələsi kəskin xarakter aldı və bu baxım-

dan NATO-nun rolu artdı. Əgər mümkünsə, deyə bilərsi-
nizmi, Azərbaycanın bu təĢkilata daxil olması məsələsi ilə 

bağlı  mövqeyində hər hansı bir dəyiĢiklik baĢ vermiĢdirmi, 
yəni belə hesab etmək olarmı, bu məsələ bizim xarici siya-
sətimiz üçün öncül məsələdir? 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Biz NATO ilə fəal əməkdaĢlıq edirik. 
«Sülh naminə tərəfdaĢlıq» proqramı var. Onun çərçivəsində 

biz əməkdaĢlıq edirik. Artıq baĢqa sahələrdə də bizim əmək-
daĢlığımız çox geniĢlənir. Biz bu əməkdaĢlıqdan məmnunuq. 

Ancaq bu populist fikirlər ki, var, «biz NATO-ya daxil olaq», 
«NATO-ya daxil olacağıq, ya olmayacağıq» – NATO-ya 

daxil olmaq bizdən asılı deyildir. NATO-ya daxil olmaq üçün 
gərək NATO standartları səviyyəsinə çatasan. Bu yaxın 

vaxtlarda Praqada NATO-nun zirvə görüĢü olacaqdır. Mən 
də oraya gedəcəyəm. Orada, məsələn, artıq deyirlər ki, Bal-

tikyanı ölkələr NATO-ya qəbul olunacaqlar. Rumıniyanın, 
Bolqarıstanın söhbəti gedir. Ancaq hələ onlara qarĢı bir çox 

tələblər qoyulubdur.  Görürsünüz, NATO belə asanlıqla heç 
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bir ölkəni qəbul etmir. QonĢumuz Gürcüstan NATO ilə 

bizdən də yaxın əməkdaĢlıq edir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 
ilə xüsusi əməkdaĢlıq edir. ABġ hərbçiləri gəlib orada təlim 

keçirlər, onları öyrədirlər. Gürcüstan bu barədə NATO-ya 
bizdən də yaxındır. Amma  bir məsələ var: bir-biri ilə müna-

qiĢədə olan ölkələr NATO-ya daxil ola bilərlərmi? Bu da var. 
Ġndi həmiĢə belədir, beynəlxalq təĢkilatlar bizə bir Ģey etmək 

üçün deyirlər ki, gərək Ermənistanla bir yerdə edək, Ermə-

nistana da edək. Məsələn, 907-ci düzəliĢi götürəndən sonra 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə bizim hərbi sahədə əməkdaĢlıq 
etməyimizə icazə verildi. Onların nümayəndələri Azərbay-

cana gəldilər, lazımi danıĢıqlar apardıq, lazımi razılıqlar əldə 
etdik. Amma bundan öncə onlar Ermənistanın Müdafiə 

nazirini VaĢinqtona çağırdılar, bizimlə əldə olunan, necə 
deyərlər, saziĢdir, razılıqdır, nədir, bunu əvvəlcə onlarla, 

sonra bizimlə etdilər. Ona görə də Ermənistanın vəziyyəti çox 
Ģeydə bizə mane olur.  

Ona görə bunları nəzərə alaraq, gərək siz də, siyasətçilər də 
NATO-ya daxil olmaq haqqında real fikirləĢəsiniz. Yoxsa ki, 
hə, biz NATO-ya daxil olmaq istəyirik, kimsə deyir ki, 

NATO-nun qoĢunları buraya gəlsin, kimsə deyir ki, Tür-
kiyənin qoĢunları buraya gəlsin. Çox Ģey istəmək olar. 

Amma bu mümkündürmü? Mümkün deyildir.  
Q ə n i r ə  P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, 907-ci düzəliĢ 

tamamilə ləğv olunmamıĢdır. O, bir illiyə dondurulmuĢdur. 
Deyirlər ki, bir ildən sonra bu məsələ yenidən Konqresin 

gündəliyinə çıxa bilər. Bir ilin bitməsinə az qalıbdır. Yəqin ki, 
bu barədə intensiv iĢ gedir. Bu məsələnin yenidən Konqresin 

gündəliyиnə qayıtması nə dərəcədə realdır?  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġnanmıram qayıtsın.  
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T u r a l   M ü s e y i b o v: Cənab Prezident, səhv etmi-

rəmsə, Sizin imzaladığınız əfv fərmanları ilə bu günə kimi 3 
minə yaxın məhbus azadlığa çıxmıĢdır. Ötən dəfə Fuad 

Ələsgərov dedi ki, əfv komissiyasına məhbusların azad olun-
ması barədə artıq Avropa ġurasından da siyahı daxil olub, 

əfv komissiyası bunun üzərində iĢləyir. Sizin tərəfinizdən 
yaxın vaxtlarda əfv fərmanının imzalanması gözlənilirmi?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bilirsiniz, sizin özünüz dediniz ki, 
mən nə qədər əfv fərmanları imzalamıĢam. Deməli, vaxtaĢırı 

bu fərmanları imzalayıram. Bizim əfv komissiyası daim iĢ-

ləyir. Əgər onlar iĢləyib, hazırlayıb müəyyən qədər təklif mə-

nə təqdim edə bilsələr, təbiidir ki, mən fərman imzalaya-
cağam.  

M i k a y ы l   Q u l i y e v («İki sahil» qəzeti): Cənab Prezi-
dent, Nardaran hadisələrinə Sizin münasibətinizi bilmək 

istərdik. Eyni zamanda, bu hadisələrdən siyasi alət kimi 
istifadə edən qüvvələrə qarĢı nə kimi tədbirlər görülür?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nardaran hadisələri ilə əlaqədar 
Azərbaycanın BaĢ prokuroru və Daxili IĢlər naziri geniĢ 
məlumat verdilər. Orada hər Ģey yazılıbdır, mənim əlavə 

münasibət bildirməyimə ehtiyac yoxdur. Ġkincisi, sən deyirsən 
ki, bəzi qüvvələr bundan istifadə etmək istəyirlər. Çox təəssüf. 

Bu, bir tərəfdən, məndə təəssüf doğurur, ikinci tərəfdən isə, 
bu adamlar haqqında mənim fikrim elə vəziyyətə gəlib çıxır 

ki, heç bilmirəm nə deyim. YaxĢı, sən siyasi mübarizə aparır-
sansa, apar. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq istəyir-

sənsə, apar. Amma indi Nardaran hadisələri məlumdur, ora-
da kimdir, nədir – bunların hamısı məlumdur. Ondan sui-

istifadə etmək, gedib orada çıxıĢ etmək, onları tərifləməklə, 
dəstəkləməklə siz Azərbaycanda daxili ictimai vəziyyəti yenə 
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də pozmaq istəyirsinizmi?! Mən bu sözləri həmin o müxalifət 

qüvvələrinə deyirəm. Heç kəs bunu edə bilməz. Həmin o 
adamlar, özlərinə partiya düzəltmiĢ həmin adamlar 1992-

1993-cü illərdə Azərbaycanı dağıdırdılar. Əgər hakimiyyət 
istəyirdilərsə, hakimiyyət əllərində idi. Niyə qaçdılar? Nə 

üçün qaçdılar? Əgər onların, sadəcə, insanlıq keyfiyyəti 
olsaydı, indi səslərini çıxarmağa haqларı yoxdur. Azərbaycan 

xalqına rəhbərlik etdikləri vaxtlar, xalqın, Azərbaycan 
Respublikasının ən faciəli, ən ağır vaxtında hamısı qoyub 

qaçdı. Mərhum Əbülfəz Elçibəy qaçdı, gəlib Kələkidə oturdu. 
Altı ay mən onun dalınca adamlar göndərdim. Türkiyədən 

adamlar dəvət etdim. Çox hörmətli adamları, millət 
vəkillərini dəvət etdim. Dedim ki, gedin onu baĢa salın, 

Bakıya gəlsin, belə Ģey olmaz, prezidentdir. Yox. YaxĢı, 
qaçmısan, orada otur, gizlən. Oradan daha sən nə üçün siyasi 

fəaliyyətə baĢlayırsan?!  
Yaxud da ki, о вахт hakimiyyətdə olan baĢqaları. Adlarını 

da çəkmək istəmirəm. Qaçdılar, elə gizləndilər ki, özü də bir il 
yox, bir neçə il bunların heç biri görünmədi. Amma birinin 
adını çəkəcəyəm – Pənah Hüseynov. Azərbaycanda bir misal 

var: «harada aĢ, orada baĢdır». O vaxt BaĢ nazir idi, istefa 
verdi, ondan sonra qaçdı. Bu adam üç il gizləndi. Ondan son-

ra təsadüfi olaraq onu Ģəhərdə görmüĢdülər, tutmuĢdular, 
həbs etmiĢdilər, istintaq gedirdi və ona cəza vermək istəyir-

dilər. Mən bunun qarĢısını aldım. Onu həbsxanadan yanıma 
çağırdım. Gəldi, oturdu, bütün günahlarını boynuna aldı. 

Mənim gördüyüm iĢlərin hamısını yüksək qiymətləndirdi ki, 
Siz haqlısınız, çox düz etmisiniz, biz bacarmadıq, belə, elə, 

filan. Mən də xahiĢ etdim ki, onun iĢini, nə bilim, dayan-
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dırsınlar, ya xətm etsinlər. Onu buraxdıq, çıxıb getdi. Bir-iki 

aydan sonra yenə həmin adamdır.  
Dəfələrlə demiĢəm, gərək adamın abır-həyası olsun. Bu, 

Azərbaycanda çox geniĢ yayılmıĢ sözdür. Yox, sən gəlmisən, 
hakimiyyəti əlinə almısan – indi nə yolla almısan, Allah bilir, 

bu sənin öz iĢindir, bunu müzakirə etmirəm – bu hakimiyyət 
bir ilin içərisində Azərbaycanı dağıdıbdır. Ondan sonra 

təhlükə əmələ gələn kimi qaçıblar, dağılıblar, gizləniblər.  
Bir-iki ildən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət 

sabitləĢdi. Bəli, Surət Hüseynov dövlət çevriliĢi etmək istədi, 
onun qarĢısını aldıq. Nə bilim, Cavadov qardaĢları dövlət 

çevriliĢi etmək istədi, qarĢısını aldıq. Bunların, onların qar-
Ģısını aldıq. Bu vaxt onlar gizləndilər. Ġndi məlum olur ki, 

onları oradan-buradan dəstəkləyənlər olubdur, xüsusən Ca-
vadov qardaĢlarını. Onları kim dəstəklədi? Onları Müsavat 

Partiyası dəstəklədi, onları Xalq Cəbhəsi, mərhum Əbülfəz 
Elçibəy dəstəklədi. Öz nümayəndəsini oraya göndərdi. Onları 

Moskvadan Mütəllibov dəstəkləmiĢdi. Adil Hacıyevi gön-
dərmiĢdi – hamısını həbs etmiĢdik. Həbsdən buraxmıĢam. 
Hamısı dəstəklədilər. 

Nəyə görə dəstəklədilər? Dəstəklədilər ki, Heydər Əliyevi 
«yıxsınlar». YaxĢı, Heydər Əliyevi öldürəydilər, dəfələrlə 

demiĢəm ki, mən burada Ģəhid olmağa hazıram, mən heç bir 
yerə qaçmayacağam. Ola bilərdi ki, hansısa təsadüfdən onlar 

güc gələrdilər. Bəli, mən iĢlədiyim otağa. Orada bir Ģey ola 
biləcəkdi... Mənim həyatım onunla qurtaracaqdı. Mən bunu 

gözümün qarĢısına almıĢdım. Mənim nə bir yerə qaçmaq, nə 
bir yerdə gizlənmək fikrim vardı. Mən meydanda idim. 

Meydanda vuruĢan adam gərək həmiĢə bilsin –  ya udacaq, 
ya da uduzacaq. Əgər o vaxt, həmin mart hadisələrində han-



_________________________________________________________ 

 

299 

sısa bir təsadüfdən onlar fürsət tapsaydılar, bəli, məni vurub 

öldürəcəkdilər. Amma nə olacaqdı? Əbülfəz Elçibəy oradan 
enib gələcəkdi, ya Mütəllibov Moskvadan gələcəkdi, ya 

Müsavat Partiyası Tofiq Qasımovla, baĢqaları ilə gələcəkdi, 
gəlib Cavadov qardaĢlarından hakimiyyət istəyəcəkdilər?! 

Hansılar ki, Azərbaycanda, onlar da yaxĢı bilirdi ki, insanları 
soymuĢdular, ölkəni dağıtmıĢdılar. Reket yolu ilə adam 

qalmamıĢdı ki, onlar soymasınlar. Onlardan gəlib hakimiyyət 
istəyəcəkdilər?! Yaxud da onlar həmin adamlara hakimiyyət 

verəcəkdilərmi? Onlarda ağıl vardımı, təsəvvür vardımı?!  
Bəs bunun sabahı nə olacaqdı? Mənim üçün hər Ģey aydın 

idi. Mən Azərbaycanın dövlətçiliyini nəyin bahasına olursa-
olsun, qoruyub saxlamalıydım. Öz qanımın, canımın baha-

sına. Ya o tərəflik olacaqdı, ya da bu tərəflik. Amma onlar...  
Ġndi onların hər birisi gəlibdir ki, biz partiyayıq. Biz, nə bi-

lim, burada bu sözü deyirik, o sözü deyirik. Mən məəttəl qa-
lıram. Mənəvi hüquq, haqq var... O vaxt hakimiyyətdə olan, 

hakimiyyəti dağıdan, qaçıb gizlənən, sonra meydana çıxan bu 
adamların indi siyasi fəaliyyətlə məĢğul olmağa haqları yox-
dur! Onlar məĢğul oldular, uduzdular, demək, getməlidirlər.  

Mən səhər baxırdım. Televiziyada Lənkəran hadisələrini 
göstərirdilər. 1993-cü ilin elə bu günləri idi. YaxĢı, bu Lən-

kəran hadisələrini törədənlər kimlər idi? Həmin Xalq Cəbhə-

sinin hakimiyyəti idi, mərhum Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti 

idi, Ġsa Qəmbərovun, Pənah Hüseynovun, Rəhim Qazıyevin 
hakimiyyəti idi. Əlяkram Hümbətov kim idi? Xalq Cəbhəsi-

nin üzvü idi. O vaxt Lənkəranda yerli hakimiyyəti yıxdılar, 
həmin Əlяkram Hümbətovu orada baĢçı qoydular. Ondan 

sonra vəzifəsini artırdılar, gətirdilər Müdafiə Nazirliyində baĢçı 
qoydular, polkovnik rütbəsi verdilər. Onlar qoydular. Onların 
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vaxtında o, Azərbaycan ordusunun təxminən 3 min nəfərlik 

hərbi hissələrini əlinə keçirdi. Onlar etdilər. Yəni bu onların 
hakimiyyətindən «doğulmuĢ» bir adamdır. Bir o deyil, onun 

ətrafında olan adamlar. Ġndi deyirlər ki, bizim vaxtımızda hansı 
rayon gedib, Heydər Əliyevin vaxtında hansı rayon gedibdir... 

Siz artıq ordunu elə dağıtmıĢdınız ki, Heydər Əliyev yox, 
Makedonийалы Исэяндяр də gəlib otursaydı, bir Ģey etmək müm-

kün deyildi. Çünki niyə? Ordunu dağıtmıĢdılar, Surət Hüseynov 
hər Ģeyi əlinə keçirmiĢdi, oradan Əlяkram Hümbətov ordunun 

bir hissəsini çəkmiĢdi Lənkərana. 
 Mən gəlmiĢəm, onlar qaçıblar, indi mən ölkənin daxilində 

vəziyyəti düzəltməliyəm, yaxud, 5–10 günə orduda vəziyyəti 
düzəltməliyəm? Orduda, necə deyərlər, heç kəs heç kəsi 

eĢitmir. Tutaq ki, Rəhim Qazıyev artıq Müdafiə naziri deyil-
di, amma bütün ordu hissələrini gəzirdi, «öz iĢlərini görürdü». 

Ġsgəndər Həmidov, artıq Daxili IĢlər naziri deyildi, amma öz 
komandası ilə, dəstəsi ilə bütün ordu hissələrini gəzirdi, «öz 

iĢlərini görürdü». Yəni hakimiyyət yox idi. Bu hakimiyyəti 
toplamaq, ələ almaq lazım idi. 

Surət Hüseynov dedi ki, Müdafiə naziri lazım deyil, mü-

dafiə iĢlərini mən aparacağam. Dedim apar, indi deyə 
bilərsiniz, niyə belə dedim. Mənim baĢqa əlacım yox idi. Nə 

edəcəkdim? O dedi ki, mən 10 günə Dağlıq Qarabağı alaca-
ğam. Dedim al görək. Necə alacaqdı, hər Ģey dağılmıĢdı. BaĢa 

düĢürsüzmü? Ondan sonra da bu Lənkəran hadisələri çıxdı. 
Ġndi onu, yenə də deyirəm, televiziyada göstərirlər. Bu cür 

cinayət etmiĢ insanlar  – bir var ki, cinayəti bilavasitə edib, 
bir də var ki, cinayətin mövcud olması üçün bunlar  Ģərait 

yaradıblar, iĢ görüblər – indi gəlib burada da Nardaran hadi-
sələrindən istifadə edirlər. Qoy 1993-cü ildən özlərinə nəticə 
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çıxarsınlar və bilsinlər ki, əgər onlar doğrudan da hansısa pis 

yola gedərlərsə, bir də qaçıb gizlənməli olacaqlar.  
M ə m m ə d  M ə m m ə d o v(«Şərq qapısı» qəzetinin 

redaktoru): Cənab Prezident, mənim sualım siyasətdən bir 
qədər uzaq olacaqdır. Mən Naxçıvanda yaĢayan jurnalistlər 

adından Sizə bir sual vermək istəyirəm. Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin deputatıyam. Sualımın məğzinə 

keçməzdən əvvəl bildirmək istərdim ki, son illər Naxçıvanda 
ictimai-iqtisadi, mədəni həyatla yanaĢı, kütləvi informasiya 

orqanları da inkiшaf edibdir. Mətbuatın bir çox çeĢidli növləri 
yaranıbdır. Bu sahədə çoxsaylı jurnalistlər fəaliyyət göstərir-

lər. Sizin rəhbərliyiniz altında respublikamız inkiĢaf etdikcə, 
burada da jurnalistika sənəti də inkiĢaf edir, peĢəkar jurna-

listlər formalaĢıblar.  
Cənab Prezident, mənim sualım Naxçıvanda yaĢayan çox-

saylı jurnalistləri maraqlandırır. Bu gün Naxçıvanın ictimai, 
mədəni həyatında baĢ verən müsbət dəyiĢiklikləri siz necə 

qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, bu dəyiĢikliklərin hamısı Sizin  
uzaqgörən, yorulmaq bilmədən apardığınız siyasətin nəticə-

sində mümkün olmuĢdur. Yəqin ki, Naxçıvanda beynəlxalq 

hava limanının tikilməsindən, Milli Elmlər Akademiyasının 
Naxçıvan bölməsinin yaradılmasından və bu kimi digər 

tədbirlərdən sonra həyat daha da qaynar olacaqdır. Sualımın 
ikinci tərəfini də belə qoymaq istərdim: Naxçıvanda böyük 

miqyasda aparılan bu quruculuq iĢlərini Bakıda aparılan 
iĢlərlə müqayisə etmək olarmı? Diqqətinizə görə sağ olun. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı. Sən çox uzun sual verdin, 
mən çox qısa cavab verəcəyəm. Mən dünən Elmlər Akade-

miyasının Naxçıvan bölməsinin məsələsini müzakirə edəndə 
Ali Məclisin salonu adamla dolu idi. Orada Naxçıvanda 
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görülən iĢlər, əldə edilən nailiyyətlər haqqında danıĢdım. Bu 

gün də Vayxır su anbarının məsələsi ilə əlaqədar bəzi Ģeyləri 
keçmiĢdən yada saldım, bəzi məsələlərdən də, bu gün görülən 

iĢlər haqqında da danıĢdım. Naxçıvanın siması dəyiĢibdir. 
ġəhərə baxın, mən bu Ģəhəri yaxĢı tanıyıram. Mən 1993-cü 

ildə buradan getmiĢəm. ġəhərin siması dəyiĢibdir. Ümumiy-
yətlə, muxtar respublikanin siması dəyiĢibdir. Burada in-

sanlar rahat yaĢayırlar. Blokada Ģəraiti olmasına baxmaya-
raq, insanların yaĢayıĢı yaxĢıdır. Məsələn, bu il özlərini 

taxılla təmin edəcəklər. Özlərini Ģəkərlə təmin edirlər. Buraya 
Ģəkər gətirmək lazım deyildir. ġəkər çuğunduru əkilir. 

Türkiyənin Naxçıvanla qonĢu vilayətlərinə göndərilir, orada 
Ģəkər zavodlarında emal olunur, Ģəkəri buraya gətirirlər. Ġndi 

əgər burada kiçik Ģəkər zavodu olsaydı, bu, Naxçıvan üçün 
ikiqat faydalı olardı. Çuğundurun emalında Ģəkər ki, ayrılır, 

onun qalan hissəsi bundan da qiymətlidir. Çünki ondan qiy-
mətli gübrə kimi istifadə olunur. Buna baxmayaraq, əgər belə-

liklə, Naxçıvan özünü Ģəkərlə təmin edirsə, bu çox gözəl haldır. 
Naxçıvan özünü baĢqa Ģeylərlə də təmin edir. Naxçıvanda çoxlu 
tikinti iĢləri aparılır. Bura blokada vəziyyətindədir. Bunu nəzərə 

almaq lazımdır. Tikinti iĢləri görülür, məktəblər, binalar tikilir. 
Ġndi burada bəzi otellər də tikilibdir. Naxçıvanda çox iĢlər 

görülür. Bu məni sevindirir. Güman edirəm ki, aeroportu bir ilə 
tikib istifadəyə verəcəyik. 

Akademiyanın bölməsi də, ümumiyyətlə, Naxçıvanın həya-
tına, o cümlədən ictimai-siyasi həyatına müsbət təsir göstərə-

cəkdir. Vayxır su anbarının da iki ilə tikilib qurtarması 
burada çox böyük imkanlar yaradacaqdır.  

Q ə n i r ə   P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, biz burada 
sakinlərlə söhbət zamanı öyrəndik ki, onlar meyvə-tərəvəz 
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məhsullarını aparıb Türkiyədə satırlar. Amma müəyyən 

norma tətbiq olunur, əhali bildirir ki, norma azdır, bu olma-
sa, biz məhsullarımızın satıĢından daha çox mənfəət əldə edə 

bilərik. Bununla bağlı Türkiyə ilə müəyyən iĢlər aparılırmı ki, 
normanın həcmi artırılsın? 

H e y d ə r  Ə l i y e v:Təəssüf ki, bilirsiniz, bizim qardaĢ 
Türkiyə belə normalar qoyur. Mən hesab edirəm ki, 

qoyulmamalıdır. Mən bu barədə Türkiyənin rəhbərləri ilə 
dəfələrlə danıĢmıĢam. Ġndi bu norma bir az artırılıbdır, yəqin 

sizə deyiblər. Amma norma qoyulmamalıdır. Mən Türkiyədə 
dövlət və hökumət baĢçıları ilə danıĢmıĢam ki, Türkiyənin bu 

Ģərq vilayətlərində meyvə-tərəvəz çox azdır və yaxud da 
yoxdur. Amma Naxçıvanda boldur, bu, birincisi. Ġkincisi, 

Naxçıvanın meyvə-tərəvəzi Azərbaycanın baĢqa bölgələrinin 
hamısından daha da keyfiyyətli və dadlıdır. Məsələn, burada 

vaxtilə, SSRĠ dövründə 120 min ton üzüm istehsal olunurdu, 
10–15 Ģərab zavodu vardı. Onlar o dövrdə qaldı. Ġndi 

bunların müəyyən üzüm bağları var, üzüm istehsal olunur. O 
zavodların da bəziləri qalıbdır. Amma Ģərab istehsal edirlər, 
özləri bu Ģərabı içməyəcəklər. Türkiyə bu Ģərabı öz ərazisinə 

buraxmır, Ġran buraxmır, hətta Ġranın ərazisindən keçən 
bizim avtomobillərlə spirtli içkilərin nəql olunmasına icazə 

verilmir. Ġndi Naxçıvan Muxtar Respublikasının vəziyyətinə 
baxın. Öz daxili bazarını təmin edir, amma çox Ģeyi xaricə 

çıxara bilmir. Burada çox cəviz var. Bilirsiniz də cəviz nədir? 
Siz buna Bakıda qoz deyirsiniz. Türkcə də adı cəvizdir, çox 

dadlı Ģeydir, Türkiyədə bunu sevirlər. Ġndi mənə deyirlər ki, 
Türkiyəyə aparırlar, satırlar, sonra da satacaqlar. Əlbəttə, 

Ġran öz ərazisinə buraxmır, çünki bunların hamısı Ġranda var. 
Türkiyədə, onun Ģərq hissəsində isə yoxdur, onları təmin et-
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mək lazımdır, amma burada da norma qoyublar. Ġndi hər 

dövlətin öz qanunu var. Nə edək. Yenə də danıĢıqlar apa-
racağıq.  

Q ə n i r ə   P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, Sizin bizə olan 
etimadınızdan çox sui-istifadə edirik. Amma jurnalist həm-

karlarım arasında mübahisə yaranmasın deyə, son sualı 
«Azadlıq» qəzetinin müxbiri vermək istəyir.  

Z ü l f i y y ə  Ə h m ə d l i («Azadlıq» qəzeti) : Cənab 
Prezident, bir müddət əvvəl Bakıda villaların siyahısının ha-

zırlanması ilə bağlı tapĢırıq vermiĢdiniz. Hazırda bu məsələ 
nə yerdədir? Kimlərinsə villaları bu siyahıdan kənarda qala 

bilərmi?  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Nə bildin ki, mən villaların siyahı-

sının hazırlanmasını demiĢdim? Bu məlumatı haradan almı-

sınız? Bilirsiniz, bu barədə mən istəyirəm sizinlə açıq danıĢam. 

Burada müəyyən qədər ziddiyyət yaranıbdır. Biz demokratik 
ölkədə yaĢayırıq. Yəni Azərbaycan demokratik ölkədir. Bazar 

iqtisadiyyatı Ģəraitində yaĢayırıq. Bazar iqtisadiyyatı da 
Azərbaycana böyük fayda gətiribdir. Mən bunu dəfələrlə de-
miĢəm. Bu gün yenə də orada, müĢavirədə deyirdim. Məsələn, 

burada əldə olunan nailiyyətlər bazar iqtisadiyyatının nəticə-

sidir. O cümlədən də bütün Azərbaycanda. Bazar iqtisadiy-

yatını da aparan iĢ adamlarıdır, sahibkarlardır. Ġndi bunlar iĢ 
görürlər, pul qazanırlar, çoxlu avtomobillər alırlar, baĢqa nə 

bilim, özlərinə gözəl  mənzillər düzəldirlər, bəziləri də gedib 
villalar tikirlər. Amma deyirlər ki, bu villaların bəziləri təkcə iĢ 

adamlarının deyil, hansısa məmurlarındır, lakin onların öz 
adlarına deyil, baĢqalarının adınadır. Düzünü deyim, bu, əlbət-

tə, mənim xoĢuma gəlmir. Ancaq yadınıza salmaq  istəyirəm ki, 
1970-ci illərdə mən Azərbaycanda iĢləyəndə bağ evlərinin 
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tikilməsi ilə mübarizə aparırdım. Bir neçə adamları, nazirləri 

iĢdən çıxarmıĢdım, partiyadan xaric etmiĢdim. Onlar öz 
gəlirlərindən artıq olan xərc çəkirdilər. O vaxt tikilən bağ evləri 

indikilərin yanında tövlə kimi ola bilərdi. Amma o vaxt da biz 
bu hallarla mübarizə aparırdıq ki, bu, sovet mənəviyyatına 

ziddir. Onun da ağrısını mən sonra çəkdim. Mən iĢdən 
kənarlaĢdırılandan sonra mənim haqqımda cürbəcür məqalələr 

yazdılar. Yazdılar ki, Heydər Əliyev burada özbaĢınalıq edib, 
filan edib. Mən indi də heç nədən qorxmuram, çəkinmirəm. 

Ancaq bunu mən nə cür aid edim ki, bu biznesmen villasıdır, 
yaxud da hansısa bir məmura mənsub olan villadır. Çünki onun 

nə adı var, nə familiyası var, nə bunun sübutu var. Ona görə 
burada belə ziddiyyətli vəziyyət var.  Sən deyirsən ki, villaların 

siyahısını çıxarmağı tapĢırmıĢam. Mən belə göstəriĢ 
verməmiĢəm.  

Q ə n i r ə  P a Ģ a y e v a: Cənab Prezident, enerji təhlü-

kəsizliyi baxımından...  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Hə, o vaxt elə bir Ģey demiĢdim. Enerji 
xətləri keçən yerlərdəki  tikililər barədə demiĢdim. YaxĢı, bir 
halda ki, siz maraqlanırsız, Bakıya gələndən sonra mən də 
maraqlanaram. 

Amma bir sualı vermirsiniz. Nə üçün soruĢmursunuz ki, 
mənim sahibkarlarla son görüĢüm, yaxud müĢavirə nə vaxt 

olacaqdır? Mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, artıq 15–
20 gündür ki, sənədlər hazırdır. Biz o sənədləri hazırlamalı 

idik, onlar hazırdır. Amma ortaya bir neçə tədbir düĢdü. Mən 
indi Bakıya qayıdan kimi, o sənədlərə baxacağam. Yəqin ki, 

onların bir çoxunu imzalayacağam. Çünki istəyirəm, əvvəlcə 
o sənədlər elan olunsun, referendumdan sonra həmin müĢavi-

rəni keçirəcəyəm. Sahibkarların fəaliyyətini artırmaq, onlara 
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yardım etmək – onlar məsələlər qoymuĢdular, – bunların 

hamısı nəzərə alınır, bu niyyətlərimi də həyata keçirəcəyəm.  
Q ə n i r ə  P a Ģ a y e v a: Biz jurnalistlər adından təĢək-

kürümüzü bildiririk ki, Siz vaxt ayırdınız, bizimlə görüĢdünüz, 
suallarımıza cavab verdiniz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun. 
Q ə n i r ə   P a Ģ a y e v a: Mümkündürsə, Sizinlə bir xatirə 

Ģəkli də çəkdirərdik.  
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev onu Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfərdə müşayiət edən və mətbuat konfransında 
iştirak edən jurnalistlərlə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ HEYDƏR ƏLĠYEV 

ĠLƏ ERMƏNĠSTAN PREZĠDENTĠ  

ROBERT KЮÇЯRYANIN 

TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ  
 
14 август 2002-ъи ил 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda, 

Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikasının sər-

hədində Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə Ermənistan 
prezidenti Robert Kюçяryan arasında təkbətək görüş olmuşdur. 
Görüş 4 saatdan çox davam etmişdir. 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşün faydalı ol-
duğunu, bu səviyyədə danışıqların davam etdirilməsinin zəru-

riliyini vurğuladılar. 
Prezidentlər təkbətək keçirilən hər bir görüşün Ermənistan–

Azərbaycan,  Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə ara-
dan qaldırılması üçün əhəmiyyətli olduğunu, münaqişənin həlli 

ilə bağlı bütün səyləri səfərbər etməyin vacibliyini bildirdilər. 
Atəşkəs rejiminə bundan sonra  da əməl olunmasının zərurili-

yini qeyd edən dövlət başçıları münaqişənin sülh yolu ilə niza-
ma salınmasında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səy-

lərinin davam etdirilməsinin vacib olduğunu vurğuladılar. Pre-
zidentlər MDB ölkələri dövlət başçılarının Kişinyovda keçirilə-

cək zirvə toplantısında yenidən görüşmək niyyətində olduq-
larını bildirdilər. Təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra prezi-
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dent Heydər Əliyev və prezident Robert Kюçяryan jurnalistlər 

qarşısında qısa bəyanatlarla çıxış etdilər. 
    

 Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatы 
 

Hörmətli jurnalistlər, Ermənistan Respublikasının və 
Azərbaycan Respublikasının mətbuat nümayəndələri! 

Bu gün iki prezidentin – Ermənistan prezidenti Robert Kю-
çяryanın və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin görüĢü 

oldu. Bilirsiniz ki, 1999-cu ildən baĢlayaraq, biz vaxtaĢırı 
görüĢürük. O vaxt biz bu görüĢlər barədə razılığa gəldik, o mə-

nada ki, ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri ilə yanaĢı, 

biz, iki prezident Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsinin nizama salınması məsələsinin uğurla həll olun-

masına Ģəxsi görüĢlərimiz vasitəsilə kömək edə bilərik. 
Bu gün biz görüĢdük və ötən görüĢləri xatırladıq. Bilirsiniz 

ki, bu kiçik otaqda 4 saat söhbət etdik və belə isti havada siz 
də bizi gözlədiniz. Lakin bütün bunlar münaqiĢənin nizama 

salınmasının qarĢılıqlı surətdə məqbul yollarını axtarıb 
tapmaq üçün lazımdır. Hesab edirəm ki, bu görüĢ faydalı, 

gərəkli oldu.  
Bəzən Azərbaycanda da, Ermənistanda da, dünyanın digər 

regionlarında da belə deyirlər ki, iki prezident görüĢür, nəticə 
isə yoxdur, onda belə görüĢləri davam etdirməyə ehtiyac var-

mı? Yeri gəlmiĢkən, bu gün biz həmin məsələni də müzakirə 
etdik, yəni fikir mübadiləsi apardıq. Ġkimiz də belə qənaətə 

gəldik ki, bəli, bu görüĢləri davam etdirməyə ehtiyac var. 
Ermənistan prezidenti və mən münaqiĢəni necə nizama sal-

maq məsələsini bir çox mövqelərdən nəzərdən keçirdik. Biz 
ötən görüĢlərimizin nəticələrini təhlil etdik və hər ikimiz belə 
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bir fikrə gəldik ki, danıĢıqlar, o cümlədən də prezidentlərin 

bilavasitə görüĢləri üçün potensial hələ tükənməyibdir. Biz – 
mən Azərbaycan tərəfindən deyirəm, əslinə qalsa, burada  ara-

mızda fikir ayrılığı olmadı – atəĢkəs rejimini qoruyub saxla-
malı və möhkəmlətməli, danıĢıqları davam etdirməli, ATƏT-in 

Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini stimullaĢdırmalı, 
məsələnin həllinə kömək etmək üçün digər imkanlardan 

istifadə etməli və iki prezidentin – Ermənistan və Azərbaycan 
prezidentlərinin Ģəxsi görüĢlərini davam etdirməliyik.  

Hesab edirəm ki, bizim 4 saatlıq söhbətimiz çox faydalı, 
çox maraqlı oldu və zənnimcə, bizi bir daha inandırır ki, mü-

naqiĢənin dincliklə nizama salınması üçün – Ģübhə yoxdur ki, 
buna nail olmaq lazımdır – Minsk qrupu həmsədrlərinin 

fəaliyyəti ilə yanaĢı, biz prezidentlərin görüĢlərinin bu for-
matını davam etdirə bilərik. Bəyan edirəm ki, münaqiĢənin 

dincliklə nizama salınması Azərbaycan üçün vacibdir, buna 
heç bir Ģübhə yoxdur, bu, Azərbaycana lazımdır. Mənə elə 

gəlir ki, Robert Sedrakoviç özü bu barədə danıĢacaqdır, mən 
onun əvəzinə danıĢmaq istəmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, 
biz bu baxımdan da yekdil fikirdə olduq. Mən məmnunam 

ki, bu gün biz görüĢdük, danıĢdıq, bu qədər vaxt sərf etdik. 
Zənnimcə, biz bu görüĢləri davam etdirməliyik. Ola  bilər 

MDB ölkələri dövlət baĢçılarının KiĢinyovda keçiriləcək top-
lantısında biz bir daha görüĢə bilək. Mənim demək istədiyim 

bunlardır. Ġndi isə mikrofonu Robert Kюçяryana verirəm. 
Robert Sedrakoviç, buyurun.  
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Ermənistan prezidenti Robert Kюçяryanin bəyanatы 
 
Heydər Əliyeviç, sağ olun.  
Hörmətli jurnalistlər, əvvəla, çöl Ģəraitində danıĢıqlar 

aparılması üçün kifayət qədər yaxĢı imkan yaradıldığına görə 
Azərbaycan tərəfinə təĢəkkür etmək istərdim. Həmçinin qeyd 

etmək istərdim ki, biz bir qədər mürəkkəb vəziyyətdəyik. 4 
saatlıq danıĢıqlardan sonra əhval-ruhiyyəmiz sanki yaxĢıdır, 

deməli, ümumən biz görüĢün gediĢindən razıyıq. Bununla 
belə, konkret olaraq heç nə deyə bilmirik, ona görə də bu ba-
xımdan sizi müəyyən dərəcədə məyus edirik. Ona görə deyə 

bilmirik ki, proses, ümumiyyətlə, mürəkkəbdir, proses yaxın 
keçmiĢdə zəifləmiĢdi və  deməliyəm ki, çoxdandır biz, bax, 

belə görüĢməmiĢdik. Hər halda, ümid var ki, bu görüĢ bir qə-

dər gecikmiĢ olsa da, prosesə təkan verəcək və biz irəliləyə 

biləcəyik.  
Təəssüflənirəm ki, konkretlik barədə təkrara varacağam. 

Biz, sadəcə olaraq, danıĢa bilmərik, indiki halda danıĢıqlar 
prosesinin texnologiyası, ümumiyyətlə, texnologiyalar belə-

dir. Heydər Əliyeviç, təkrar edirəm ki, sülh Ermənistana da 
lazımdır. Biz problemin dincliklə nizama salınması niyyəti-

mizdə, həqiqətən, səmimiyik. Mən bugünkü görüĢümüzdən 
kiçik bir epizod danıĢacağam. Tam açıq Ģəkildə dedik ki, 

problemi biz həll etməsək,  kim həll edəcəkdir. Heydər Əliye-
viçin tərcümeyi-halını nəzərə alaraq, mənim məhz Dağlıq Qa-

rabağla bağlı, bu problemin 10 illiyi,  hətta 12 illiyi ilə bağlı 
tərcümeyi-halımı nəzərə alaraq hiss edirik ki, bu baxımdan 

bizim üzərimizə böyük məsuliyyət düĢür. Üstəlik, vasitəçilər 
də daim deyirlər ki, bax, əgər prezidentlər razılığa gəlsələr, 
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onda beynəlxalq birlik əldə olunmuĢ razılaĢmaların həyata 

keçirilməsi üçün lazımi ehtiyatların – həm siyasi, həm də 
maddi ehtiyatların tam paketini təqdim etməyə hazırdır. Mən 

bugünkü görüĢümüzü müsbət qiymətləndirirəm, bundan son-
ra da iĢləyəcəyik. Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

SƏDƏRƏK, ġƏRUR VƏ BABƏK  RAYONLARIНДА 
 
14 август 2002-ъи ил 
  

Азярбайъан президенти Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Sədərək rayonunda, Azərbaycan–Ermənistan 
sərhədində Ermənistan prezidenti Robert Kюçяryan ilə təkbətək 
görüşdən sonra Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsinə 

gəldi. Qəsəbənin sakinləri prezidenti hərarətlə, sürəkli alqış-
larla qarşıladılar.  

 
Сядяряк район сакинляри гаршысында чыхыш 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Əziz sədərəklilər! 
Mən  sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Uzun müddət 

sizdən ayrıldıqdan sonra yenidən sizinlə görüĢməyimdən çox 

böyük məmnunluq hissi duyuram.  
Sədərək rayonunun Naxçıvan Muxtar Respublikasında, o 

cümlədən Azərbaycanda xüsusi yeri var. Böyük bir kənd 
olmuĢ və rayon statusu almıĢ Sədərək həmiĢə bizim, Azərbay-

canın ən kənar yerində, sərhəddə yerləĢərək Azərbaycan tor-
paqlarını qorumuĢ, saxlamıĢ və mərdlik nümunələri göstər-

miĢdir. Mən indi qəsəbəni bu cür görəndə həddindən artıq 
sevinirəm. Çünki sizin yəqin ki, xatirinizdədir, vaxtilə, 1977-

1978-ci illərdə mən Azərbaycanın baĢçısı olduğum zaman 
kənddən aralı bu qəsəbənin salınması haqqında qərar verdim. 
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Nə üçün kənddən aralı? Ona görə ki,  o vaxtlar ermənilər ya-

vaĢ-yavaĢ bu torpaqlara iddia edir, bu bizimdir, o bizimdir 
deyirdilər. Mənim yadımdadır, burada bir Həsənqulu bağı 

vardı, hə, düz deyirəm?   
S a k i n l ə r: Bəli, cənab Prezident, düz deyirsiniz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Guya ki, o bağ onlarındır. Sonra 
mən 1990-cı ildə buraya gələndə bu məsələlərlə məĢğul 

olmuĢam. O vaxt mən bunları hiss edirdim. Ona görə mən be-
lə qərara gəldim ki, burada, Azərbaycana Naxçıvan tərəfdən 

giriĢ yerində müasir tipli  evlər tikək ki, Ermənistanın ərazi-
sindən buraya keçənlər – yadınızdadırsa, o vaxt gediĢ-gəliĢ 

çox idi, turistlər də gedib-gəlirdi, sovet vaxtı baĢqaları da 
gedib-gəlirdi – onlar görsünlər ki, Azərbaycan torpağında 

indi yaĢayıĢ necədir. Ona görə mən burada o vaxt bu qə-

səbəni salmaq barədə göstəriĢ verdim. Layihələr hazırlandı, 

qəsəbə tikildi və sədərəklilərin bəziləri də buraya köçüb ya-
Ģamağa baĢladılar.  

Təəssüflər olsun ki, o ağır illərdə, xatirimdədir, 1989–1990-
cı illərdə  ermənilər bu tərəflərə hücum etmiĢdilər, qəsəbəni 
atəĢə tutmuĢdular, evlərin bir çoxu dağılmıĢdı və insanlar 

köçüb kəndə getmiĢdilər. 
Mən 1990-cı ildə Naxçıvana gələndə yaĢayıĢ məntəqələrinə 

ilk gediĢim Sədərək rayonuna oldu. Yəqin ki, onu da xatır-
layırsınız. Mən Naxçıvandan gələndən 3-4 gün sonra Sədə-

rəyə gəldim. Nə üçün Sədərəyə? Çünki bu bizim həm ucqar 
yaĢayıĢ məntəqəmizdir, rayonumuzdur, həm də ki, insanlar 

burada ermənilərin hücumundan, onların atəĢlərindən çox 
əziyyət çəkmiĢdilər.  

Onda o qəsəbə dağılmıĢdı. Mən birbaĢa kəndə gəldim. Siz 
orada məni çox hərarətlə, dostcasına, qardaĢcasına qəbul 
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etdiniz. Xatirimdədir, qoyunlar kəsdiniz. Bəzi televiziya lent-

ləri qalıbdır, mənim kəndə gəlməyimi və sizin klubdakı gö-

rüĢümüzü Azərbaycan televiziyası hərdən göstərir. Onu gör-

müsünüzmü? 
S ə s l ə r: GörmüĢük... 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bir neçə gün idi ki, Naxçıvana 
gəlmiĢdim. Ġlk çıxıĢımı Sədərəkdə etdim. Məhz buna görə, 

sədərəklilərin qəhrəmanlıqlarına görə, Azərbaycan torpağı-

nın bu ucqar yerində, sərhədində möhkəm dayandıqlarına 

görə və göstərdiyi Ģücaətə görə mən buraya gəldim. 
Ancaq bu qəsəbənin dağılması məni çox incidirdi. O vaxt 

nə edə bilərdim? Yadınızdadır, Naxçıvan blokada Ģəraitində 
idi. Mənim özüm də çox ağır vəziyyətdə yaĢayırdım. Bizi 

onda nəinki ermənilər sıxırdılar, bir tərəfdən də Azərbay-
canın rəhbərləri sıxırdılar. Bunlar hamısı xatirinizdədir. 

Yəqin xatirinizdədir ki, 1992-ci il mayın 17-dən 18-nə 
keçən gecə buraya ermənilər hücum etdilər. Orada  dağın 

üstündə postlara, Mil təpəsinə hücum etdilər. Bizim oradakı 
əsgərlərimizdən 8 nəfər həlak oldu. Yadınızdadırsa, orada 40 
gün atıĢma getdi. O vaxt mən bütün dünyaya haray saldım. 

Biz körpü tikmiĢdik. Hələ körpü açılmamıĢdı. Ancaq o kör-
püdən Türkiyədən nə qədər müxbirlər tökülüb Naxçıvana, 

həmin döyüĢ yerinə gəldilər. Onda bizim nəyimiz vardı? 
Ordumuz yox idi, silah-sursatımızı oradan-buradan yığmıĢ-

dıq. Amma o döyüĢdə sədərəklilər, yəni naxçıvanlılar – təkcə 
sədərəklilər yox, onda mən buraya bütün Naxçıvanı tökmüĢ-

düm, hamı bir yerdə döyüĢürdü – onları susdurdular.   
Yadımdadır, sonra mən Türkiyəyə getmiĢdim, orada mənə 

dedilər ki, Arazın o tərəfindən biz görürdük, siz atəĢ açırdı-

nız, ArmaĢ sizin atəĢlərlə yandı, Ġğdırdan onun yandığını 
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gördük. Bəli, biz o vaxt onları susdurduq. Ondan sonra atəĢ 

dayandı. O vaxt bu atıĢmanın baĢqa səbəbləri də olmuĢdu. 
Ġndi o, keçmiĢdə qalıbdır. Bunu Anar yaxĢı bilir. Təkcə Anar 

yox, baĢqaları da yaxĢı bilirlər. Burada bəzi adamlar təxribat 
etmiĢdilər, elə içimizdən də təxribat edənlər olmuĢdu. Ancaq 

vəziyyət elə idi ki, bir on gün, deyəsən biz gedib oradan 
əsgərlərimizin meyitlərini gətirə bilmirdik. Elədirmi? Yadınız-

dadırmı?  
S ə s l ə r: Biz meyitləri mayın 28-də götürdük, onda Siz 

körpünün açılıĢında iĢtirak edirdiniz.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, körpünün açılıĢı günü oldu. O 

vaxt mən Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 
nümayəndələrini çağırdım. Bu təĢkilatların nümayəndələrinin 

iĢtirakı ilə gedib oradan, həmin o Mil təpəsindən bizim Ģə-

hidləri götürdük. 

Burada vuruĢan əsgərlərin, adamların bəziləri yaralan-
mıĢdı. Mən onları Türkiyəyə göndərdim. Bunlar yadınızda-

dır... Onlar Ərzurum xəstəxanasında müalicə olundular. Biri – 
Sultan idi, qıçlarından yaralanmıĢdı – deyəsən qıçlarını kəs-
miĢdilər. 

S ə s l ə r: Xeyr, kəsmədilər. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Kəsmədilər. Mən  Türkiyəyə getmiĢ-

dim. Ərzurumda oldum, xəstəxanada yaralılarla da görüĢ-

düm, onları da ziyarət etdim. Bunların hamısı o illərin xati-

rələridir. Amma bir bu deyil. Mən Azərbaycana uzun illər 
rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

və xüsusən Sədərəyə xüsusi qayğı göstərmiĢəm. Ġndi də bu 
qayğını göstərirəm. Görürsünüz, imkan var, biz Dünya Ban-

kını cəlb etdik. Onların nümayəndələri buraya gəldilər və si-
zin qəsəbədəki bu evlərin hamısını bərpa ediblər. Vasif  Talı-
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bovun mənə dediyinə görə, bu evlərin əksəriyyətində artıq 

yaĢayıĢ var. Burada məktəb tikilibdir. Sədərək rayonunun 
bütün rəhbərliyi buraya köçübdür. Elədirmi?  

Amma o vaxt belə deyildi. Qəsəbə dağıldığına görə hamı 
kəndə getmiĢdi. Ġndi camaat buraya köçüb, məktəb var. 

Hətta görürəm ki, burada Sədərək rayonunun prokurorluğu 
da var. Ġndi yenə də deyirəm, bu mənim Sədərəyə olan ikinci 

qayğımdır. Biri o vaxtlar bu qəsəbəni tikdirmiĢdim, dağıt-
dılar. Ġndi Allah elə etdi ki, mənə imkan verdi, tikdirdiyim bu 

qəsəbəni ikinci dəfə bərpa etdim və siz də yaĢayırsınız. 
S ə s l ə r: Çox sağ olun, var olun. Allah sizdən razı olsun.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz bilirsiniz ki, mən buraya Ermə-

nistan prezidenti  Kюçяryan ilə görüĢə gəlmiĢdim. Bu görüĢlər 

vaxtaĢırı baĢ verir. Bir dəfə də mən 1999-cu ildə burada 
onunla görüĢmüĢdüm, yəqin ki, yadınızdadır.  Ġndi də görüĢə 

gəlmiĢdim və bir neçə saat danıĢıqlar apardıq. Onlar istəyirlər 
ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi sülh yolu ilə həll 

olunsun. Biz də istəyirik ki, iĢğal olunmuĢ torpaqlarımız azad 
edilsin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun, yerin-
dən-yurdundan didərgin düĢmüĢ qaçqınlarımız öz yerinə-yur-

duna qayıtsın. Biz danıĢıqlarda bunları qoyuruq, bunları 
istəyirik.  

Ancaq danıĢıqlar çətin, ağır gedir. Amma nə qədər çətin 
olsa da, nə qədər ağır olsa da, biz bu danıĢıqları aparırıq və 

aparacağıq. Çünki təkcə mən yox, bütün beynəlxalq təĢkilat-
lar belə fikirdədirlər. Minsk qrupu və onun həmsədrləri, bö-

yük dövlətlər, Rusiya, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları məsələni 
sülh yolu ilə həll etmək fikrindədirlər. Sülh yolu ilə... Mü-

haribəni həmiĢə etmək olar. Ancaq düĢünmək lazımdır: bunu 
etmək lazımdır, yoxsa lazım deyil, nə vaxt lazım deyil? Ancaq 
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indi bizim məqsədimiz və mənim keçirdiyim görüĢlər, apar-

dığım danıĢıqlar ona yönəldilibdir ki, məsələni sülh yolu ilə 
həll edə bilək. Bu sırada belə bir görüĢün əhəmiyyəti vardır. 

Ona görə də biz görüĢdük, danıĢdıq, indi də mən burada 
olarkən sizinlə görüĢməmiĢ buradan gedə bilməzdim.   

S ə s l ə r: Çox sağ olun, biz Sizdən çox razıyıq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Vasif Talıbovdan soruĢuram. Deyir 

ki, indi sədərəklilər torpaqda yaxĢı iĢləyirlər. Yadımdadır,  
mən burada iĢləyən vaxtlarda burada bağlar var idi. Onlara o 

qədər də yaxĢı baxmırdılar. Bəziləri ora-bura getmiĢdilər, və-

ziyyət  ağır idi. Amma indi Naxçıvanda vəziyyət normaldır, 

hər Ģey yaxĢıdır, torpaqları bölüb kəndlilərə vermiĢik, mal-
qaranız, torpağınız artıb, suvarma məsələsi həll olunubdur. 

S ə s l ə r: Tamamilə həll olunubdur. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Görürsünüz, suvarma məsələsi ta-

mamilə həll edilibdir. Beləliklə, Vasif Talıbov, mənə deyin, 
bunların bu il nə qədər taxılı olacaq?  

V a s i f   T a l ы b o v: 1000 tondan yuxarı. 

S ə s l ə r: Xeyr, 2500 ton... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: 2500! Bəlkə biri də 3000 ton dedi. 

Taxılınız 2500 ton olacaqdır. Deyirlər mal-qaranız artıb, mən 
eĢitmiĢəm. Ümumiyyətlə, indi torpaqda, kənddə daha yaxĢı 

iĢləyirlər və torpağa daha da bağlanıblar. Düzdür, bəziləri 
baĢqa yerlərə də gediblər.  

S ə s l ə r: Cənab Prezident, gedənlər də qayıdıblar.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Gedənlər də qayıdır. Görürsünüzmü, 

gedənlər də qayıdır. Bəziləri bizneslə, alverlə məĢğuldur. Qoy 
o da olsun, o da lazımdır. Bəzən gedirəm haradasa biznesmen 

görürəm, soruĢuram haradansan? Deyir, mən sədərəkliyəm. 
Çox Ģadam ki, sizin iĢləriniz yaxĢı gedir və inana bilərsiniz ki, 
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bundan sonra da yaxĢı gedəcəkdir. Bizim siyasətimiz, apar-

dığımız islahatlar və iqtisadiyyatda gördüyümüz iĢlər təmin 
edir ki, bütün Azərbaycanda ilbəil inkiĢaf olsun. O cümlədən 

də Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu inkiĢaf var və Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının ən ucqar və strateji nöqteyi-

nəzərindən ən əhəmiyyətli Sədərək rayonunda da  var. Mən 
buna çox Ģadam. Buna görə də Sizi bir də salamlayıram. Sizin 

hamınıza cansağlığı diləyirəm, xoĢbəxtlik arzulayıram. 
 

* * * 
Sədərək rayonunun 101 yaşlı sakini Rza Axundov sədə-

rəklilərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə prezident Heydər 

Əliyevə minnətdarlığını və təşəkkürünü bildirərək dedi:   
Cənab Prezident, Allah Sizi baĢımızın üstündən əskik 

etməsin.  Nə qədər ki, Siz varsınız, bizə pis gün yoxdur. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Elədir... 

R z a   A x u n d o v: Bu həyatı ki, bizə vermisiniz – torpaq 
bizdə, suyumuz var, hər Ģeyimiz var, heç nədən korluğumuz 

yoxdur – bircə arzumuz budur ki, Siz sağ olasınız. Mən o 
gözəgörünməz Allahdan SĠzə cansağlığı arzu edirəm.  Mənim  

101 yaĢım var. And olsun Allaha, Siz yaĢadıqca, bu millət də 
yaĢayacaqdır. Sənə qurban olum. Qurban olum sənin kimi 

igidə, Ģükür pərvərdigara.  Səni təbrik edirəm. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ olun.  

R z a   A x u n d o v: Bütün Sədərək camaatı adından Sizi 
səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  

H e y d ə r   Ə l i y  e v: Çox  sağ olun. 
R z a   A x u n d o v: Dünya durduqca yaĢa, cənab Pre-

zident.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Qızım, sən Ģeиr oxumaq istəyirsən? 

ġeиr yazırsan? Neçənci sinifdə oxuyursan?  
ġ ə r q i y y ə   M e h d i y e v a: 8-ci sinifdə oxuyuram.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sədərək məktəbində oxuyursan? 
ġ ə r q i y y ə   M e h d i y e v a: Bəli.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı Ģeиr yazırsan? 
ġ ə r q i y y ə   M e h d i y e v a: Bəli. 
 

  Ölkənin mənası, qayəsi sənsən, 
  Xalqımın parlayan ziyası sənsən, 

  KeçmiĢsən, bu günsən, xoĢ gələcəksən, 
  Sən Heydər atamız, ulu babamız. 
  
  DüĢməni susdurdun qətiyyətinlə, 

  Qalibsən əzminlə, cəsarətinlə, 
  Yurda olan sonsuz məhəbbətinlə, 

  YaĢatdın xalqını, ulu babamız. 
  
  Güldürdün üzünü doğma Vətənin, 

  Arxası, dayağı sənsən millətin, 
  Yayılıb dünyaya Ģanın, Ģöhrətin, 

  Sən Heydər atamız, ulu babamız. 
  
  Mənim əziz baĢçım, böyük rəhbərim, 
  Mənim komandanım, dahi əsgərim, 

  Sənsən qurtuluĢum, sənsən məhvərim, 
  Ay Heydər atamız, ulu babamız. 

 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ ol, çox sağ ol... Sən nə ya-

zırsan?   
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M ə h l u q ə   M e h d i y e v a (Sədərək orta məktəbinin 8-ci 

sinif şagirdi): Mən Sizə Ģeиr yazıram.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən də yazmısan? Gör burada nə 

qədər Ģair var?  
M ə h l u q ə   M e h d i y e v a: Biz Sizi çox istəyirik. Ona 

görə də bu Ģeиrləri yazmıĢıq: 
   
  Elimin nur saçan çırağı oldun, 

  Azəri yurdunun dayağı oldun, 
  Haqqın, ədalətin bayrağı oldun,  

  Sənin varlığınla fəxr edirik biz. 
 
  Əbədi Ģəfəqsən, sönməyəcəksən, 
  Yolun haqq yoludur, dönməyəcəksən, 

  O uca zirvədən enməyəcəksən, 
  Sənin varlığınla fəxr edirik biz. 
 
  Azərbaycan adlı bir dünya qurdun, 
  Rəhbəri sən oldun bu ana yurdun, 

  DüĢmənlər önündə dağ kimi durdun, 
  Sənin varlığınla fəxr edirik biz. 
 
  Nə yaxĢı ki, sən varsan, Heydər baba, 

  Sənə bağlanıbdır bu el, bu oba, 
  Hər kəsin arxası vardır dünyada, 

  Sənin varlığına güvənirik biz, 
  Sənin varlığınla fəxr edirik biz. 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ ol, sağ ol... Sən də Ģeиr yazmı-

san? MaĢallah, burada nə qədər Ģair var!  
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ġ ə m s i y y ə   Y a q u b o v a (Sədərək orta məktəbinin 8-ci 

sinif şagirdi):  
 
  Sən ana yurdumun xilaskarısan, 

  Cavanın, qocanın dostu, yarısan, 
  Bu ulu millətin dağ vüqarısan,   

  Görüm çox zirvələr aĢasan, baba! 
 

  Azəri yurdunun igid övladı, 

  Səninlə tanındı Vətənin adı, 
  Sənin o qamətin səddir, qaladır, 

  ġahdağla, Qafdağla qoĢasan, baba! 
 
  Nadanlar yoluna çox quyu qazdı, 
  Sənin taleyini o Tanrım yazdı, 

  SoruĢsam xalqımdan, deyəcək azdır,  
  Yüz il də, min il də yaĢasan, baba! 

 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ ol.  
G ü l n u r   H ə s ə n o v a (Sədərək məktəbinin 5-ci sinif 

şagirdi):  
  ġahdağ zirvəsində bir zirvə də var, 
  Allaha yaxındır, haqq elçisidir. 

  Ömrünü Ģam kimi əridən rəhbər, 
  Bu günün, sabahın bilicisidir.  
 
  ġahdağ zirvəsində bir zirvə də var, 
  O, dostluq, qardaĢlıq nəğməkarıdır. 

  Dünyaya tanıdan ana yurdumu, 
  O, varlı ellərin səbəbkarıdır.  
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  ġahdağ zirvəsində bir zirvə də var, 

  ġeyx ġamil timsallı dağlar oğludur. 
  Xətai qeyrətli ulu sərkərdə, 

  Nəbidir, Babəkdir, qoç Koroğludur. 
 
  ġahdağ zirvəsində bir zirvə də var, 

  Xalqımı ağ günə aparan odur. 
  Xilaskar göndərib yaradan bizə, 

  Qırğını, davanı yatıran odur. 
 
  ġahdağ zirvəsində bir zirvə də var, 
  Hünər zirvəsidir, nər zirvəsidir.  

  Bizim Odlar yurdu Azərbaycanın 
  Heydər zirvəsidir, ər zirvəsidir.  
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ ol.  
Budur Azərbaycan  xalqının bugünkü yetirmələri. Təsəv-

вür edin, bu ucqar Sədərəkdə yaĢayan bu gənc qızlar elmə, 
biliyə nə qədər maraqlıdırlar və nə qədər istedadlıdırlar. Mən 

biliрəm ki, Sədərəkdə də, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
baĢгa kəndlərində də, rayonlarında da, hər yerində belə iste-
dadlı uĢaqlar, gənclər çoxdur. Bunlar bizim gələcəyimizdir. 

Bunlar bizim varlığımızdır, sərvətimizdir.  
Mən bir daha sizə təĢəkkür edirəm, cansağlığı arzu edirəm, 

uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
 

    * * * 
 

Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Şərur rayonuna 
gəldi. Cəlilkəndin mərkəzi meydanına ətraf kəndlərdən də top-
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лaşmış minlərlə insan dövlətimizin başçısını musiqi sədaları al-

tınдa, sonsuz sevinc hissi ilə qarşıladı. Qızlar respublikamızın 
rəhbərinə gül dəstəsi təqdim etdilər. Kəndin ağbirçək sakini 

dövlətimizin başçısının gəlişi münasibətilə üzərlik yandırdı.  
 

 
Шярур район сакинляри иля эюрцш 

        
Щ е й д я р   Я л и й е в: Əziz dostlar! 
Bacılar və qardaĢlar! 

Mən buradan, bu yoldan keçərkən düĢünürdüm ki, yolun 
üstündə olan kəndin adamlarının bəziləri ilə bəlkə də gö-

rüĢüm. Amma indi baxıram ki, burada təkcə bu kəndin deyil, 
bir neçə kəndin sakinləri, ġərur rayonunun böyük bir 

hissəsindən olan adamlar iĢtirak edirlər. Sizə təĢəkkür edirəm 
ki, bu yolüstü səfərim zamanı mənimlə görüĢmək üçün buraya 

toplaĢmısınız. Sizinlə görüĢməyimdən həddindən artıq məm-
nun olduğumu bildirmək istəyirəm.  

Mən sizinlə həm keçmiĢdə, 1970–80-ci illərdə Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyim zaman, həm də sonra, 1990-cı ildən 

Moskvadan, Bakıdan üzülüĢüb Naxçıvana gəldiyim zaman və 
sizinlə bərabər 3 ilə yaxın, 1990–1993-cü illərdə ağır blokada 
Ģəraitində Naxçıvanda yaĢadığım zaman, Naxçıvanın Ali 

Məclisinin sədri olduğum zaman dəfələrlə görüĢmüĢəm. An-
caq hər bir görüĢ mənim üçün əzizdir və indiki görüĢ daha çox 

əzizdir. Çünki xeyli vaxtdır ki, mən sizi görməmiĢdim. Mən 
indi Bakıdayam, Azərbaycanın prezidentiyəm. 9 il bundan 

əvvəl siz məni buradan Bakıya göndərdiniz. Mən də sizin gös-
təriĢinizi yerinə yetirdim, getdim. 
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Bakıya getdim. Sonra məni orada müstəqil Azərbaycanın 

prezidenti seçdilər. 9 ildir ki, mən sizin etimadınızı sədaqətlə 
doğrultmağa çalıĢıram.  

1990–1993-cü illərdə, 3 il sizinlə bərabər Naxçıvanın ağır 
blokada Ģəraitində, burada yaĢamaq, iĢləmək mənim böyük 

siyasi tərcümeyi-halımda ən əziz səhifələrdir. Ġndi mən müs-
təqil Azərbaycanın prezidentiyəm və üzərimə qoyulan və-

zifələri Ģərəflə yerinə yetirməyə çalıĢıram. Bu illərdə görülən 
iĢlər Azərbaycanda böyük dəyiĢikliklərə gətirib çıxarıbdır.  

Birincisi, biz Azərbaycanda 1993-cü ildə baĢ vermiĢ böh-
ranın – həm iqtisadi, həm siyasi, həm də dövlət böhranının 

qarĢısını aldıq, vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısını aldıq, Azər-
baycanı parçalanmaqdan, böyük bəlalardan xilas etdik. 

Sonra, 1994-1995-ci illərdə Azərbaycanda yenidən dövlət 
çevriliĢi cəhdləri oldu və bizi yıxmaq, dağıtmaq istədilər. An-

caq təkcə bizi yox, Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər. Onla-
rın  da qarĢısını aldıq. 

Nəhayət, 1995-ci ildən bu tərəfə Azərbaycanın bütün əra-
zisində, o cümlədən Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət sabit-
ləĢdi, iqtisadiyyat inkiĢaf edir, xalqın güzəranı gündən-günə 

yaxĢılaĢır. Bunu mən sizin timsalınızda görürəm və hamı da 
görür.  

Burada toplaĢan adamlar nə qədər gözəl, nə qədər cəsarətli 
insanlardır və hər birinizin üzündən görürəm ki, iĢiniz də, dər-

diniz də, probleminiz də var. Mənim də var, sizin də. Ancaq 
həyat dəyiĢibdir, vəziyyət dəyiĢibdir. Ġndi siz müstəqil adam-

larsınız, sərbəst iĢləyirsiniz, torpaqlarınızın, mal-qaranızın 
sahibisiniz, bütün varidatın sahibisiniz. Yadımdadır, əvvəlki 

illərdə, 1970-ci illərdə də mən ġərur rayonuna gəlirdim. Ġndi o 
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vaxtkından xeyli yaxĢı iĢləyirsiniz və daha da yaxĢı nəticələr 

əldə edirsiniz.  
ġərur rayonu həm ərazisinə, həm  iqtisadi potensialına, 

həm də əhalinin sayına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın ən böyük rayonudur, həmiĢə Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasında özünün bu qabaqcıl rolunu göstəribdir və bu gün də 
göstərir. Mən arzu edirəm ki, siz gələcəkdə öz iĢlərinizi daha 

da yaxĢılaĢdırasınız. ġərur rayonunun imkanları böyükdür. 
Burada yaxĢı torpaqlar var, çox fədakar insanlar, sizlər var-

sınız. Arzu edirəm ki, buranı daha da abadlaĢdırasınız, gö-

zəlləĢdirəsiniz və iqtisadiyyatınızı daha da inkiĢaf etdirəsiniz.  

Gələn il, 2003-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri ke-
çiriləcəkdir. O vaxt Heydər Əliyevin Azərbaycanda prezi-

dentliyinin 10 ili tamam olacaqdır. 
Mən sizdən soruĢuram, mən nə etməliyəm, bəlkə mən 

fəaliyyətimi bitirim?  
S ə s l ə r: Yox. Biz Sizinlə fəxr edirik.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Demək, onda yenidən prezident 
seçilmək üçün öz namizədliyimi irəliyə sürüm?  

S ə s l ə r: Bəli. Biz Sizi yekdilliklə dəstəkləyirik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən sizinlə hesablaĢıram. Sizin fik-
rinizi, təklifinizi qəbul edirəm və yenidən prezident seçilmək 

üçün 2003-cü ildə mən yenə də öz namizədliyimi verəcəyəm. 
Ġnanıram ki, siz də məni seçəcəksiniz. Çox sağ olun, təĢəkkür 

edirəm.  
Bir məsələ də var. Bilirsiniz ki, avqustun 24-də nə olacaq?  

S ə s l ə r: Bəli, bilirik. Referendum keçiriləcək.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə referendumudur?  

S ə s l ə r: Konstitusiyaya edilən dəyiĢikliklərə görə.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: BaĢa düĢürəm, siz o dəyiĢikliklərlə 

tanıĢsınızmı, onlarla razısınızmı? 
S ə s l ə r:   Bəli, tanıĢıq və ürəkdən razıyıq.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Referendumda iĢtirak edəcəksiniz, 
səs verəcəksiniz?  

S ə s l ə r: Bəli, iĢtirak edəcəyik və səs verəcəyik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: TəĢəkkür edirəm. Görürəm burda 

danıĢmaq istəyənlər var. Mən bilirəm ki, imkan olsa, elə hər 
biriniz danıĢmaq istəyəcəksiniz. 

S ə s l ə r: Heç kim danıĢmasın.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bununla razıyam.  

B i n n ə t   M ə m m ə d o v (Cəlilkənd sakini): Hörmətli cə-

nab Prezident, mən Səninlə fəxr edirəm, görüĢmək istəyirəm. 

Səni o qədər çox istəyirəm ki, Səndən ötrü mənə yumruq da 
vurublar. Mən 1970-ci ildən Səni müdafiə etmiĢəm və edəcə-

yəm. Müharibə də olsa, ön sırada birinci özüm gedəcəyəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ ol. YaxĢı, sizin hər birinizin 

ürəyinizdə mənə qarĢı olan məhəbbəti və sevgini hiss edirəm. 
Elə siz bunu burada öz simanızla, baxıĢlarınızla, gülüĢləri-
nizlə, məni həyəcanla qarĢılamağınızla nümayiĢ eтdirirsiniz. 

Ona görə mən hesab edirəm ki, bu görüĢü qurtaraq. Mən yol 
üstəyəm. Sizə cansağlığı, səadət arzu edirəm. Sağ olun, sala-

mat qalın.  
Məktəbli qız Gülnar prezident Heydər Əliyevə həsr etdiyi 

Ģeиri oxudu:  
 

Canımsan, gözümsən,  

Ġçimdəki sözümsən,  
YaĢa mənim xan babam,  

Ay mənim Heydər babam!  
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Əzəmətsən, qürursan,  

Dəyanətlə durursan,  
Biz milləti qorursan,  

YaĢa mənim xan babam, 
Ay mənim Heydər babam! 
  
Gülnara bir babasan!  
Sən ucadan ucasan, 

Əyilməz bir qalasan,  
YaĢa, yaĢa xan babam,  
 Ay mənim Heydər babam!  

 
          * * * 

 

Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Qıvraq kəndinə 

gəldi. Dövlətimizin başçısının burada keçirdiyi görüşləri də 
xalqımızın öz prezidentinə sonsuz məhəbbətinin nümayişinə 
çevrildi. 

 

  Гывраг кянд сакинляри иля эюрцш 
 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Əziz dostlar!  

Əziz bacılar və qardaĢlar, Qıvraq kəndinin sakinləri!  
Siz qıvraqlısınız, mən də bu kəndi çox yaxĢı tanıyıram, 

bilirsiniz. Deyirlər ki, burada Qarabağlardan da, Xokdan da 
adamlar var, elədir?  

S ə s l ə r: Bəli, elədir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu kəndlər həmiĢə bir-biri ilə çox 
bağlı olublar. Mənim xatirimdədir, müharibə illəri, 1944–

1945-ci illər  idi. Mən 1948-ci ilə qədər burada Naxçıvanda 
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iĢləyirdim. Onda bu üç kənd bir-biri ilə bağlı idi. Burada 

güclü kolxoz sədrləri var idi. Birinin adı Əli, o birinin adı Vəli 
idi. Qarabağlar kəndində Vəli idi, Xok kəndində də Əli idi. 

QardaĢ idilər. Elədir, düz deyirəm? 
S ə s l ə r: Bəli.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: Amma o keçmiĢ çox yaxĢı idi. On-
dan sonrakı illərdə də mən sizinlə dəfələrlə görüĢmüĢəm. 

1990–1993-cü illərdə Naxçıvana gələndə burada sizinlə 
dəfələrlə görüĢmüĢəm. Bir neçə dəfə kəndə gəldim, bəzən də o 

tərəfə gedəndə burada mütləq adamlar olurdu, görüĢürdüm. 
Yadımdadır, buradan keçdik, QoldəĢtlə ġaxtaxtı arasında bir 

körpü açdıq, Ġran ilə ticarətə baĢladıq. Ġndi o körpü iĢləyir. 
Hətta danıĢmıĢıq, onu bir az da geniĢləndirəcəklər, yeni 

körpü tikəcəklər. Yəni bir neçə anları yada salıram ki, bilə-

siniz, siz mənim qəlbimdəsiniz. Mən heç vaxt sizi unutma-

mıĢam və unutmayacağam.  
Naxçıvan gözəl diyardır, ilbəil gözəlləĢir. Məsələn, o illər, 

1990–1993-cü illərdə mən burada olanda biz çox çətin yaĢa-
yırdıq, ağır Ģəraitdə idik, yadınızdadır. Çox problemlərimiz 
var idi. Yadımdadır, mən bir dəfə ġərura gedirdim. Qar yağ-

mıĢdı, Ģaxta idi. Mənə demiĢdilər ki, ġərurda  doğum evində 
bir uĢaq donub ölmüĢdür. Mən oraya gedirdim. Buradan 

keçəndə bir də gördüm ki, Yenikəndin yanında yolun qıra-
ğında böyük-böyük ağacları qırırlar. Mən onlara yaxınlaĢan-

da hamı qaçdı. Mən yenə də getdim, özü də dizə qədər qar 
idi. Bir neçəsini tapdım, aralarında qadınlar da var idi. Mən 

gördüm, əyinlərində elə bir paltar da yox idi ki, soyuqdan 
özlərini qoruya bilsinlər. Mən onlara irad tutanda ki, bu 

ağacları niyə qırırsınız, bu ağaclar sizindir, mənə dedilər ki, 
ay Heydər Əliyev, axı biz donuruq. 
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Biz özümüz bu Ģaxtaya dözürük, amma uĢaqlarımız dözə 

bilmir, donurlar. Ya gərək bizim uĢaqlarımız donsun, ya da 
bu ağacları qıraq. Dedim ağacları qırın. Çünki burada baĢqa 

söz demək mümkün deyildi.  
Amma mən indi oraya gedəndə Vasif Talıbov yanımda 

oturmuĢdu, soruĢurdum. Ġndi orada yeni-yeni ağaclar əkmi-
siniz və əkəcəksiniz. Yolboyu ağaclar çox gözəldir. Vasif Talı-

bovla danıĢırdıq ki, bunu daha da artırmaq lazımdır. Hətta 
bəlkə buraya su da çəkək ki, ağaclara su verilsin. Sədərəkdən 

buraya qədər baĢqa nəyi görürəm? Yolun o tərəfi də, bu tərəfi 
də əkilibdir. Əkilməyən yer yoxdur. Amma o illərdə belə Ģey 

yox idi. Ġndi niyə əkirlər? Çünki torpağı kəndliyə vermiĢik, 
torpaq onundur. Əgər o, torpağı boĢ qoyursa, özünə zərər 

vurur. Amma əkir, əkmək üçün su da lazımdır. Orada yerli 
rəhbərlik çox iĢlər görübdür, buralara su çıxarıbdır. Ġndi su ilə 

təmin olunur. Ona görə əkin də var, qırılan ağacların yerində 
yeniləri əkilibdir, qalxıbdır, həyat inkiĢaf edir.  

Bu kəndlər böyük kəndlərdir. Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında Qıvraq kəndinin ayrıca böyük tarixi, Xok kəndinin 
ayrıca böyük tarixi, Qarabağlar kəndinin ayrıca böyük tarixi 

vardır. Qarabağlar kəndində 800 il bundan öncə yaranmıĢ 
türbə göstərir ki, bura necə böyük bir mədəniyyət mərkəzi 

olubdur. Bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının, hətta 
deyə bilərəm ki, Azərbaycanın böyük kəndləridir. Vaxtilə bu-

rada çox istedadlı insanlar yaĢayıb, bu kəndlərdən böyük 
Ģəxsiyyətlər, alimlər, böyük müəllimlər çıxıbdır.  

Məsələn, ġahtaxtı kəndini götürsək, oradan nə qədər bö-

yük siyasi xadimlər, dövlət xadimləri çıxıbdır. Yəni  bu kənd-

lər həm insanların yaĢayıĢı nöqteyi-nəzərindən həmiĢə yaxĢı 
olub, buranın torpağı, təbiəti yaxĢı olub, həm də bu kəndlər 
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Azərbaycan xalqına çox görkəmli insanlar veriblər. Ona görə 

bu kəndlər məĢhurdur. Mən də həmiĢə bu kəndlərə böyük 
hörmətlə yanaĢıram. Bu hörməti də sizə göstərmək üçün – bu 

gün Sədərəkdən gələndə dedilər ki, yolüstü gəlib görmək 
istəyirsiniz – buraya gəlməyə razılıq verdim. Mən çox Ģadam 

ki, sizinlə görüĢürəm.  
Mən Sədərəkdə, sərhəddə Ermənistanın prezidenti Kючяr-

yanla görüĢdüm. Biz onunla son üç ildə vaxtaĢırı görüĢürük, 
danıĢırıq. Çünki bu Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqiĢəsini həll etmək lazımdır. Biz o illər Naxçıvanı 
qoruyub saxladıq. Baxmayaraq ki, buraya hücumlar var idi. 

Yadınızdadır. Gəldilər Sədərək qəsəbəsini dağıtdılar, lakin 
qarĢısını aldıq.  

Ancaq təəssüflər olsun ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində 
torpaqlarımızı saxlamaq mümkün olmayıbdır, ermənilər 

müəyyən səbəblərdən həm Dağlıq Qarabağı, həm də onun 
ətrafında yeddi rayonumuzu iĢğal ediblər. Oradan 1 milyon-

dan artıq insan qaçqın düĢübdür. Ġndi çoxları çadırlarda 
yaĢayırlar, vəziyyətləri ağırdır. Mənim fəaliyyətimdə əsas yer 
tutan məsələ Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-

naqiĢəsinə son qoymaqdır. Bunu da hələ ki, sülh yolu ilə həll 
etmək istəyirik. Mən də, bizim özümüz də belə fikirdəyik ki, 

bu, sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Beynəlxalq təĢkilatlar da, 
bu iĢlə məĢğul olan Minsk qrupunun həmsədrləri də belə 

fikirdədirlər ki, məsələ sülh ilə həll edilməlidir. Ona görə də 
mən belə görüĢləri keçirirəm. Bu dəfə də görüĢdük, danıĢdıq, 

bir çox məsələlərdə bir-birimizə aydınlıq gətirdik. Ġndi Nax-
çıvana qayıdıram.  

Bilirsiniz ki, iki-üç gündür mən burada bir neçə proq-
ramların həyata keçirilməsi ilə məĢğulam. Televiziya ilə onla-
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rı görmüsünüz, eĢitmisiniz. Akademiyanın Naxçıvan bölməsi-

ni yaratdıq, Naxçıvanın aeroportunu yenidən tikəcəyəm. Bir 
il ərzində beynəlxalq aeroport olacaqdır. Vayxır su anbarının 

tikintisi dayanıbdır, oraya getdim. O da Babək rayonunu su 
ilə təmin etmək üçün çox vacibdir. Bu gün sizinlə də burada 

görüĢdüm. Sizi görməyimdən çox sevinirəm, çox məmnunam, 
hamınıza cansağlığı arzu edirəm, səadət, xoĢbəxtlik dilə-

yirəm.  
Sizə bir sualım var, ayın 24-də nə gözləyirsiniz?  

S ə s l ə r: Cənab Prezident, referendumu gözləyirik.   
H e y d ə r  Ə l i y e v: Referendumun nə olduğunu bilir-

siniz, Konstitusiyadakı dəyiĢiklikləri sizə izah ediblər, bilir-
sinizmi?  

S ə s l ə r: Bəli, bilirik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənim bunu izah etməyimə ehtiyac 
yoxdur ki?  

S ə s l ə r: Xeyr.  
H e y d ə r   Ə l и y e v: Yoxdur. Çox gözəl. Demək, onda 

siz avqustun 24-də nə edəcəksiniz? Referendum məntəqələri-
nə gedəcəksiniz, ya yatacaqsınız?  

S ə s l ə r: Gedib yekdilliklə səs verəcəyik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Xanımlar da gələcək?  

S ə s l ə r: Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə gələcəklər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çünki keçmiĢdə bəzi adamlar belə 

deyirdilər ki, adamın həyat yoldaĢı seçki məntəqəsinə gedə 
bilməz, bu, yaxĢı olmaz. Ġndi belə Ģey yoxdur ki, sizin qar-

Ģınızı almırlar ki?  
S ə s l ə r: Xeyr, almırlar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Almırlar. Sən mənə baxırsan, deyə-

sən səni bir az sıxıĢdırırlar. Demək, hamınız gələcəksiniz, 
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referenduma səs verəcəksiniz və bizim Konstitusiyada bir 

neçə vacib dəyiĢiklikləri sizin razılığınızla edəcəyik.  
K ə n d   s a k i n i: Heydər baba, Allahdan arzum budur ki, 

sidq ürəklə deyirəm, mənim qalan ömrümü Sizə versin. Mən 
Sizinlə fəxr edirəm.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Elə demə, sən cavan adamsan.  
Sonra Qivraq kənd sakini   I s m a y ы l   H ü s e y n q u l i -

y e v prezidentə həsr olunmuĢ Ģeиr söylədi:  
 

      Ay ellər, yurduma bir oğul gəlib,  

      Gəlin, gəliĢinə bir qurban kəsək. 
      Onun qüdrətilə Vətən yüksəlib, 

      Gəlin, bir ağızdan, xoĢ gəldin, deyək.  
 
      O oğul gəlib ki, Babək ürəkli,  
      O oğul gəlib ki, Vətən qeyrətli,  

      O oğul gəlib ki, əli çörəkli,  
      O verən çörəyin qədrini bilək.  
 
      Amalı bilinən Dədəm Qorquddur,  
      Bu Vətən, bu torpaq onun yurdudur.  

      Neçə zavod tikib, dəryaça salıb,  
      Gəlin, həqiqəti, düzü söyləyək.  
 
     Ey ġərur mahalı, niyə durmusan?!  

     Dar gündə Vətənə dayaq olmusan,  
     Heydər tək igidə hər vaxt ordusan,  

     Heydər amalını bayraq eyləyək.  
 



_________________________________________________________ 

 

333 

Hörmətli Prezident, bütün aləm bilir ki, Siz türk dünya-

sının sönməz günəĢisiniz. Qoy günəĢtək hərarətiniz xalqın 
üstündən əskik olmasın. Çox sağ olun.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun, sağ olun.  
Mənə baĢqa bir sözü olan varmı?  

S ə s l ə r: Yoxdur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizə cansağlığı arzu edirəm, sağ 

olun.  
 
                       * * * 

Prezidentи Heydər Əliyev daha sonra Yeni Kərki kəndinə 

gəldi. Sakinlər dövlətimizin başçısını hərarətli alqışlarla, «Hey-
dər baba» nidaları ilə mehribanlıqla qarşıladılar.  

 
Йени Кярки  кянд сакинляри иля эюрцш 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Əziz bacılar, qardaĢlar!  

Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Burda iki kənd 
var, ikisi də mənə yaxĢı tanıĢdır. Birincisi, Böyükdüz kəndi 

vaxtilə yox idi. ġahtaxtı kəndindən köçüb gəlib burada məs-
kən salmıĢdılar. Amma burada yaxĢı iĢləyirdilər. Yadımda-

dır, yaxĢı kolxozları var idi. Əli Məmmədov uzun illər kolxoz 
sədri olmuĢdu. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, deputat idi.  

K ə n d   s a k i n i: Cənab Prezident, Siz o vaxt buraya atla 

gəlmiĢdiniz.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Düz deyirsən, atla gəlmiĢdim. Mən 

vaxtilə burada KQB-də iĢləyəndə bizim avtomobilimiz yox 
idi, çox yerlərə atla gedirdim.  Mən zabit idim, yaxĢı atlarımız 

var idi. Atla bu kənddən o kəndə gedirdik, iĢlərimizi görmək 
lazım idi. Ona görə mən çox yaxĢı at sürürdüm, bunu mənim 
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dostum yadıma saldı. Amma iĢ onda deyil. Böyükdüz kəndi 

çox böyük kənd oldu, insanları da çox yaxĢı yaĢayırdılar. 
Ġkincisi, Kərki kəndi Azərbaycanın ən gözəl guĢələrindən 

biridir. Amma təəssüflər olsun ki, o vaxt bu xəritəni cızanda 
Azərbaycana düĢmən olan insanlar elə etmiĢdilər ki, Azər-

baycanın Kərki kəndi Ermənistanın içində qalmıĢdı. Buna 
baxmayaraq, Kərki həmiĢə yaĢayırdı. Ancaq 1990-cı ildə 

ermənilər hücum etdilər. YaxĢı yadımdadır, onda mən hələ 
buraya gəlməmiĢdim. Sonra gəldim, mənə dedilər. Kərkililər 

orada möhkəm müqavimət göstərdilər. Ancaq təəssüflər 
olsun ki, onda ermənilərlə birlikdə sovet ordusunun hissələri 

sizi öz kəndinizdən çıxardılar. Ġndi gəlib burada yerləĢmisiniz. 
Mən tarixi düz deyirəm? 

S ə s l ə r: Bəli, tamamilə düz deyirsiniz.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi eĢitdiyimə görə, burada yaxĢı 

torpaqlarınız, yeriniz var. Amma hamınız burada yerləĢ-

məmisiniz. Mən bu yaxın vaxtlarda vəsait ayırdım ki, qaçqın 

vəziyyətində yaĢayan bir neçə vətəndaĢlarımıza evlər tikilsin. 
O cümlədən bilirdim ki, burada kərkililər var. Ġndi siz burada 
ev tikmisiniz, təsərrüfatınız var, əkin aparırsınız. Amma 

bəziləri... 
V a s i f   T a l ы b o v: Cənab Prezident, 9 ailə. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: 9 ailə məskunlaĢmamıĢdır. 
V a s i f  T a l ы b o v: Bəli, 9 ailənin evi yoxdur. 51 ailədir. 

Burada 9 ev tikiləcəkdir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Burada tikiləcəkdir? 

V a s i f  T a l ы b o v: Bəli. Muxtar respublika üzrə 51 
ailədir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: ġəxsi ev? 
V a s i f   T a l ы b o v: Bəli. 



_________________________________________________________ 

 

335 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Tikdiyimiz o beĢmərtəbəli ev... 

V a s i f   T a l ы b o v: O, Ermənistandan olan qaçqınlar 
üçündür.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: O, kərkililər üçün deyil, kərkililər 
üçün 9 evdir. Qalanlarının hamısının evləri var? 

V a s i f   T a l ы b o v: Bəli, evləri var.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Evləri var, düzdür, yoxsa yox? Yox, 

yox, əgər burada bir məsələ varsa, deyin.  
K ə n d   s a k i n i: Cənab Prezident, biz eĢitdik ki, oradan 

bizə də ev verirlər. Ona görə deyirəm.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: Haradan? 
V a s i f   T a l ы b o v: Dördmərtəbəli 48 mənzilli binadan.  
H e y d ə r     Ə l i y e v: Yəni burada sizin eviniz yoxdur? 

K ə n d   s a k i n i: Evimiz var, amma... 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Hə, ikinci ev istəyirsən? Onda hələ 

bir az tələsmə. Qoy evi olmayanlar alsınlar. Ondan sonra 
gələn dəfə bir sərəncam verəcəm ki, yeni bir ev tiksinlər, onda 

sizə də verərlər.  
Mən çox məmnunam ki, siz burada yaxĢı yaĢayırsınız. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iĢlər yaxĢı gedir, əkin 

əkirsiniz, mal-qaranız var, torpaqlarınızın sahibisiniz, eviniz 
var – hər Ģey var. Bu qızlar, gəlinlər, balaca uĢaqlar, bu yaĢlı 

qadınlar ki, məni bu qədər hərarətlə, məhəbbətlə qarĢı-

layırlar, bu o deməkdir ki, siz mənim siyasətimdən razısınız. 

S ə s l ə r : Bəli, ürəkdən razıyıq. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Belə olmasa siz məni qarĢılamaz-

sınız. Mən bunu bilirəm. Ancaq mənim bu bacı ilə söhbətim 
var. O sən idin, Bakıda mənə dedin ki, iki günlüyə gedirsən, 

gəlmədin, bizi aldatdın?  



_________________________________________________________ 

 

336 

Z ə r i f ə  C a m a l b ə y o v a (Əmək və müharibə veteranı): 

Ġndi arxayın oldum ki, aldatmamısan. Mən o sözü dedim.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yadınızdadır, 1993-cü ildə Azərbay-

canda vəziyyət ağır idi, böhran var idi. Məni dəvət etdilər ki, 
Bakıya gedim. Doğrudur, mən Naxçıvandan ayrılmaq istə-

mirdim. Moskvadan Naxçıvana gələndə mənim fikrim bu idi 
ki, ömrümün sonuna qədər burada yaĢayacağam. Çünki mən 

burada doğulmuĢam və düĢünürdüm ki, Allah nə qədər ömür 
verəcəksə, burada yaĢayacağam. Gəldim, məni Naxçıvanın 

Ali Məclisinə sədr seçdilər, iĢləməyə baĢladım.  
Ondan sonra, 1993-cü ildə Azərbaycanda vəziyyət ağır 

olanda mənə müraciət etdilər. Çox adamlar, bizim ziyalılar – 
alimlər, professorlar, Ģairlər, yazıçılar gəldilər ki, Heydər Əli-

yev, Azərbaycan dağılır, böhrandır. Xalq Cəbhəsindən haki-
miyyətdə olan adamlar artıq qaçıb dağılmıĢdılar. Gəncədən 

də, yadınızdadır, Surət Hüseynov kimi bir adam, elə Xalq 
Cəbhəsinin yetiĢdirməsi hücum edirdi, hakimiyyəti devirib 

özü prezident olmaq istəyirdi. Belə bir vəziyyətdə məni Ba-
kıya dəvət etdilər. Mən də getdim. Gedəndə Али Məclisin qa-
bağına çox adam yığıĢmıĢdı, xüsusən qadınlar. Gördüm ki, 

bunların göz yaĢları var. Dedim, niyə belə gözü yaĢlısınız? Bu 
bacı dedi ki, Sən bizi qoyub gedirsən. Mən dedim ki, yox, iki 

gündən sonra qayıdıb gələcəyəm. Mən həqiqətən də belə 
düĢünürdüm. DüĢünmürdüm ki, mən gedib orada qalacağam. 

DüĢünürdüm ki, gedib vəziyyəti bir-iki gün araĢdıracam, məs-
ləhətlərimi verəcəyəm və qayıdıb gələcəyəm. Amma getdim, 

elə olmadı.  
Sonra mən müharibə veteranları ilə görüĢ keçirirdim. 

Mənim bu bacım da Naxçıvandan oraya gəlmiĢdi. Sən Bö-

yükdüzdənsən? 
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Z ə r i f ə   C a m a l b ə y o v a: Mən əsl köklü Naxçıvan-

lıyam. Ancaq 1954-cü ildən Böyükdüzdə yaĢayıram.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yadındadır, orada durub dedin ki, 

yoldaĢ Əliyev, sən Naxçıvandan gedəndə bizə dedin ki, iki 
gündən sonra gələcəksən. Sən gəlmədin, bizi aldatdın. Niyə 

aldatdın? Mən buna bir söz deyə bilmədim. Dedim, aldat-
madım. Doğrudan da mən iki gündən sonra gəlmək istəyir-

dim. Ancaq burada vəziyyət belə oldu ki, Azərbaycanı qoyub 
gələ bilmədim. Ancaq mənim qəlbim sizinlədir, Naxçıvan-

ladır. Görürsən, indi gəlmiĢəm, demək, aldatmamıĢam.  
Bu hərarətli görüĢə görə çox sağ olun. Mən sizin hamınızı 

öpürəm, qucaqlayıram, bağrıma basıram. Sizin hər birinizə 
cansağlığı arzu edirəm, səadət arzu edirəm. Sağ olun, salamat 

qalın.  
K ə n d   s a k i n l ə r i: Xalqımızın xilaskarı Heydər Əliye-

və eĢq olsun! 
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HĠNDĠSTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB  

AVUL PAKĠR CAYNULABDĠN ƏBDÜL KALAMA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Hindistan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik 
günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Xalqlarımızın bir-birinə bəslədiyi rəğbət və dostluq hisslə-

rini yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, dövlətlərarası mü-

nasibətlərimizin inkiĢafı hərtərəfli əməkdaĢlıq üçün geniĢ 
imkanlar açacaqdır. 

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Hin-
distan xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 
 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Бакы шящяри, 14  avqust 2002-ci il 
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HĠNDĠSTAN RESPUBLĠKASININ BAġ NAZĠRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ATAL BĠHARĠ VACPAĠYƏ  
 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 

Hindistan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik 
günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi-qəlbdən  təbrik 

edirəm. Ümidvaram ki, xalqlarımız arasındakı dostluq müna-
sibətləri ikitərəfli əlaqələrimizin geniĢlənməsində həmiĢə 

mühüm rol oynayacaqdır. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh 

və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Бакы шящяри, 14  avqust 2002-ci il   
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KOREYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB KĠM DE ÇJUNA  
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Koreya Respublikasının milli bayramı – Koreyanın 
azad olunması günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi-

qəlbdən təbrik edirəm. 
Ölkələrimiz arasında əməkdaĢlığın gündən-günə geniĢlən-

məsindən məmnunluq duyuram. Ümidvaram ki, birgə səy-
lərlə bütün sahələrdə qarĢılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yarada 

biləcəyik.   
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Koreya 

xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Бакы шящяри, 14  avqust 2002-ci il   
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ИНДОНЕЗИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ МЕГАВАТИ СУКАРНОПУТРИЙЯ 
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Индонезийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

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

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы мцнасибятляр халг-
ларымызын рифащы наминя даим инкишаф едяъяк вя эенишляня-
ъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 14  август 2002-ъи ил 
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ƏFQANISTANIN DÖVLƏT BAġÇISI 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB HƏMĠD KƏRZAĠYƏ   
 
Hörmətli Həmid Kərzai! 
Əfqanıstanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq münasibət-
ləri xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq, bundan sonra da 

davam edəcək və fayda verəcəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh 

və əmin-amanlıq arzulayıram. 
  
Hörmətlə, 

                HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Бакы шящяри, 14  avqust 2002-ci il 
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PAKĠSTAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB PƏRVĠZ MÜġƏRRƏFƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Pakistan Ġslam Respublikasının milli bayramı – Müstə-

qillik günü münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmıĢ dostluq və 
əməkdaĢlıq münasibətləri xalqlarımızın rifahı naminə daim 

inkiĢaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir. 
Sizə cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Pakistan xalqına 

sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 

Бакы шящяри, 14  avqust 2002-ci il 
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB SEYĠD MƏHƏMMƏD XATƏMĠYƏ  
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Gülüstan vilayətində baĢ vermiĢ təbii fəlakət – daĢqın 
nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni dərindən kə-

dərləndirdi. 
Bu faciə ilə əlaqədar dərdinizə Ģərik çıxıram, Sizə, həlak 

olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə baĢsağlığı ve-
rirəm. 

Allah rəhmət eləsin! 
 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Бакы шящяри, 14 avqust 2002-ci  il 
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NEPAL KRALI ƏLAHƏZRƏT  

QYANENDRA BĠR BĠKRAM ġAH DEVƏ  
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizdə baĢ vermiĢ təbii fəlakət – daĢqın nəticəsində 

çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni dərindən kədərləndirdi. 
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə, yaxın-

larına  və bütün Nepal xalqına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
  

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 

Бакы шящяри, 14 avqust 2002-ci  il   
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НАХЧЫВАНДАН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН 
БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ  
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
15 август 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Səfər zamanı Siz orada mənim ya-

nımda olmusunuz. Operativ olaraq materiallar vermisiniz. 
Mənə deyirdilər ki, çox Ģeylər qəzetlərdə dərc olunubdur, te-

leviziyada verilibdir. Onda nə qalıb ki, hər Ģey məlumdur. 
Onu deyə bilərəm ki, Naxçıvana bu səfər, mənim qarĢıda 

qoyduğum məqsəd və tərtib etdiyim proqram, hamısı artıq-
laması ilə yerinə yetirilibdir.  

Bilirsiniz ki, Naxçıvana səfərimin iki məqsədi vardı. Birin-
cisi, Ermənistan prezidenti Kюçяryanla ayın 14-də görüĢmək, 

ikincisi də – mən bunu gedəndə də bəyan etmiĢdim, bu mə-

lumdur – Naxçıvan üçün vacib olan bir neçə sosial-iqtisadi 

proqramların həyata keçirilməsi haqqında orada qərarlar 
qəbul etmək və onları elan etmək, bu qərarların həyata keçi-
rilməsi vaxtını müəyyən etmək idi.  

Bunlar birincisi, Naxçıvanda beynəlxalq hava limanının ti-
kilməsi, ikincisi,  Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan böl-

məsinin yaradılması, üçüncüsü də Vayxır su anbarının tikin-
tisinin davam etdirilməsi, yəni həmin tikintiyə yenidən baĢ-

lanması, tikinti iĢlərinin davam etdirilməsi və istismara veril-
məsi məsələləri idi. Bunların hamısını mən etmiĢəm, siz bunu 

bilirsiniz. Bunların hər biri barəsində, keçirdiyim tədbirlər 
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haqqında məlumatlar var. Mənə dedilər ki, dövlət televiziyası 

bunları veribdir. Mənimlə olmayanlar bunu görüblər, qəzet-
lərdə oxuyublar. Təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq mən 

bir də qeyd etmək istəyirəm, bu tədbirləri, hansıları ki, mən 
özüm öz təĢəbbüsümlə irəli sürmüĢəm və onların həyata keçi-

rilməsi üçün Naxçıvana getmiĢəm və bu iĢləri görmüĢəm – 
onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün, Azərbaycan döv-

lətçiliyinin möhkəmləndirilməsi üçün, Azərbaycanın ərazisi-
nin bütün sahələrini, hər hissəsini əhatə edib, onların inkiĢa-

fını təmin etmək üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün çox əhə-

miyyətli tədbirlərdir. Bunlar sadə tədbirlər deyil,  təsadüfi bir 

Ģey deyildir. Mən bunu edirəm ki, orada bir qədər çox məhsul 
alsınlar, yaxud insanlar təyyarədən yaxĢı istifadə etsinlər. 

Mən bunun daxili siyasi mənasını bilərək, bunların hamısını 
edirəm. Mən məmnunam ki, orada da bunları yaxĢı müzakirə 

etdik. Hesab edirəm ki, yaxĢı iĢlər baĢlanacaqdır. 
Kюçяryanla görüĢümüz haqqında məlumat verilibdir. Mə-

nə dedilər ki, televiziyada, qəzetlərdə verilibdir. Ona heç bir 
Ģey əlavə edə bilmərəm. Orada biz ikimiz də görüĢdən sonra 
bəyanat verdik və onunla danıĢdıq ki, o da, mən də bundan 

artıq heç nə deməyəcəyik.   
Bir də ki, yolüstü mən ġahbuz rayonunun mərkəzində, dağ 

kəndləri var – Kolanı, Biçənək – orada yaĢayan insanlarla 
görüĢdüm, söhbət etdim, keçmiĢdə gördüyümüz bəzi iĢləri xa-

tırladıq, bu gün haqqında danıĢdıq. Dünən də Sədərəkdən 
qayıdarkən kəndlərin – yol əsasən ġərur rayonunun ərazisin-

dən keçir, orada bir çox böyük kəndlər var – bəzilərində in-
sanlar yola çıxmıĢdılar. Mən də çox məmnunam ki, orada 

onları gördüm. Onlarla da görüĢdük, söhbət etdik.   
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Naxçıvana gəldiyim günün axĢamı hava həddindən artıq 

isti idi, hazırlaĢıb Ģəhərə, istirahət yerlərinə çıxana kimi hava 
qaranlıqlaĢdı. Amma havanın qaranlıq vaxtında da bu görüĢ 

yaxĢı idi. Orada çox yaxĢı istirahət edirlər. Mənim müqayisə 
etmək imkanım var. Çünki mən Naxçıvandan 1993-cü ildə 

çıxmıĢam. O vaxt bunların heç birisi yox idi. Ġnsanlar axĢam-
lar çıxıb haradasa gəzə bilərdilərmi, hansısa parka gedə bilər-

dilərmi? Heç bir Ģey yox idi. Ġnsanlar, sadəcə, çalıĢırdılar ki, 
özləri üçün yaĢamaq imkanı yaratsınlar. Haradasa iĢləsinlər, 

gedib evlərində otursunlar. Amma indi Naxçıvanda yaĢayıĢ 
çox yaxĢılaĢıbdır. Bir neçə tikililər də var. Orada yeni bir otel 

də tikilibdir. Mənə dedilər ki, prezidentin katibliyinin rəisi 
Dilarə Seyidzadə də səfər günləri orada qalır. YaxĢı otel 
idimi? 

D i l a r ə   S e y i d z a d ə: Bəli, cənab Prezident, çox gözəl 
oteldir.  Jurnalistlər də deyəsən baĢqa oteldə yer almıĢdılar.  

J u r n a l i s t l ə r: Biz ticarət evindəki oteldə qalırdıq.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Naxçivan inkiĢaf edir. Bu da çox gö-

zəldir. Mən çox Ģad oldum. Adamların əhval-ruhiyyələri yax-

Ģıdır. Bilmirəm, mənimlə olan mətbuat nümayəndələrimiz 
əgər obyektiv olsalar, hər halda, hardasa bunu deməlidirlər. 

Deməsələr də düĢünməlidirlər ki, o insanların əhval-ruhiyyə-

sinin qarĢısında heç bir Ģey dura bilməz. Onların hamısı çox 

yüksək əhval-ruhiyyədədirlər. Mənim üçün çox əhəmiyyətli 
oldu ki, insanlarla bilavasitə təmasda oldum, görüĢdüm, on-

ların əhvalını duydum. Bununla da səfəri qurtardıq, gəldik. 
Mən çox məmnunam. Mətbuat nümayəndələrinə də orada 

böyük müsahibə verdim. Qənirə bir neçə dəfə gəldi. Çətin 
adın var,  demək mümkün deyildir. Qənirə xanım çoxdan für-

sət axtarırdı ki, məndən müsahibə alsın. Orada imkan oldu, 
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mən də fikirləĢdim, bir halda ki, vaxt var, danıĢaq. DanıĢdıq. 

O müsahibəni də yayıblar, siz bunu bilirsiniz. Onu da danıĢ-

mağa ehtiyac yoxdur.  

Mətbuat nümayəndələri də 5 gün mənimlə birlikdə əziyyət 
çəkdilər. Mənə belə gəlir ki, oranı gedib görmək çəkilən əziy-

yətə dəyər. Sən orada var idin? Sən də var idin? Sən hansı qə-

zetdənsən?  

J u r n a l i s t: «Azadlıq» qəzetindənəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v:  «Azadlыq» qəzetindən... Sən necə, 

vardın?  
J u r n a l i s t: Xeyr, mən yox idim.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənə bir sözünüz varmı? 

S u a l: Cənab Prezident, Kюçяryanla son görüĢünüz 

əvvəlkilərdən mahiyyəti etibarilə əsasən nə ilə fərqlənir?  
C a v a b: Bu söhbətləri kənara qoyun. Mən sizə dedim ki, 

Kюçяryanla görüĢüm haqqında dediyimiz sözlərdən baĢqa heç 
nə deməyəcəyəm. Bu barədə sual verməyin.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz Kюçяryanla görüĢərkən Ermə-

nistanın Müdafiə naziri bizim kütləvi informasiya vasitələrinə 

müsahibə verib və bildirib ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın 

tərkibində təsəvvür etmir və ümumiyyətlə, heç Mehri problemi 

də ortalığa gələ bilməz. Bəs Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?  

C a v a b: Bilirsənmi, o mənimlə danıĢmayıbdır. Mən prezi-
dentlə danıĢmıĢam. Prezident də mənimlə danıĢıbdır. Orada 

hər adam öz sözünü deyə bilər.  

S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanda taxıl məhsulu artıb. 

Yığım zamanı Bərdədə, Cəlilabadda kənd təsərrüfatı texni-

kasının çatıĢmaması ilə əlaqədar müəyyən problemlər yara-

nıbdır.  
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C a v a b: Mən bunu bilmirdim. Belə bir hal varsa, mən sa-

bah göstəriĢ verərəm. Çünki bu il taxılımız keçən ilkindən də 
çox olmalıdır. Mənə dedilər ki, bu il topladığımız taxılla öl-

kəmizin tələbatını təmin edəcəyik. Əlbəttə, məhsul var, indi 
əsas odur ki, onu yığıb, toplayıb anbara gətirmək lazımdır. 

Məndə bu siqnal yoxdur. Bir halda ki, siz deyirsiniz, sabah 
mən məĢğul olaram.  

S u a l: Cənab Prezident, sabah sərhədçi günüdür. Bununla 

əlaqədar Zaqatala hadisələrində həlak olan sərhədçilərlə bağlı 

fərman verəcəksinizmi?  

C a v a b: ĠĢ onda deyil ki, hansı gün, nə vaxt sərəncam 

verəcəyik. Zaqatalada fərqlənmiĢ, həlak olmuĢ sərhədçilərin 
xidmətini mən qeyd edəcəyəm. Sağ olun.  
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АЛМАНИЙА  ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЙОЩАННЕС РАУЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкяниздя баш вермиш тябии фялакятин доьурдуьу инсан 

тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяр мяни црякдян кядяр-
ляндирди. 

Сизя, щялак оланларын аиляляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верир, 
фялакятин нятиъяляринин тезликля арадан галдырылмасыны арзу 
едирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 16 август 2002-ъи ил 
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КАНСЛЕРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЭЕРЩАРД ШРЮДЕРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб канслер! 
Юлкяниздя баш вермиш су дашгынлары нятиъясиндя инсан 

тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяри кядяр щисси иля гаршыладым. 
Сизя, щялак оланларын аиля цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы 

верир, фялакятин вурдуьу зийанын тезликля арадан галдырылмасыны 
арзу  едирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 16 август 2002-ъи ил 
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ЧЕХИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ВАТСЛАВ ЩАВЕЛЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкяниздя баш вермиш тябии фялакятин инсан тяляфатына вя 

даьынтылара сябяб олмасы хябярини кядяр щисси иля гаршыладым. 
Сизя, щялак оланларын аиляляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верир, 

фялакятин вурдуьу зийанын тезликля арадан галдырылмасыны арзу 
едирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 16 август 2002-ъи ил 

 



_________________________________________________________ 

 

354 

 
 
 

AZƏRBAYCANIN XALQ ARTĠSTĠ  

MÜSLÜM MAQOMAYEVƏ 
 
Əziz Müslüm! 
Sizi – müasir mədəniyyətin görkəmli xadimini 60 illik 

yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, Sizə xoĢbəxtlik, cansağ-

lığı və səadət arzulayıram.  

Sizin yaradıcılığınız tariximizin bütöv bir dövrünün rəmzi 
olaraq, bütün dünyada milyonlarla insanın rəğbət və məhəb-

bətini qazanmıĢ, bəĢər mədəniyyətində hadisəyə çevrilə bil-
miĢdir. Nadir səsiniz, məftunedici səhnə istedadınız, yüksək 

musiqi mədəniyyətiniz Sizə ifaçılıq sənətinin klassik opera və 
estrada sahələrində təkrarsız incilər yaratmaq imkanı vermiĢ-

dir. Uzun illər keçsə də, həmin incilər bu gün də vokal ifaçılı-
ğının zərgər dəqiqliyi ilə cilalanmıĢ gözəlliyi ilə ruhumuzu 

oxĢamaqda davam edir.  
Ġncə musiqi duyumunuz, müxtəlif xalqların və dövrlərin 

mədəni irsini yaradıcılığınızda əks etdirmək qabiliyyətiniz 
səhnəyə gəldiyiniz ilk günlərdən Sizi musiqi mədəniyyətinin 
pərəstiĢ olunan xadimlərindən birinə çevirmiĢdir. Siz yara-

dıcılığınızda klassik ənənələrə xas olan nurlu və humanist 
obrazları qoruyub saxlayaraq, zamanın tələblərinə də layi-

qincə cavab verməyi bacarmısınız. Sizin müasir musiqi mədə-

niyyəti problemlərini özünüzə məxsus baxımdan əks etdirən 

yaradıcılığınız məhz təkrarsız Maqomayev üslubunda öz tə-

cəssümünü tapmıĢdır. Bu üslub Azərbaycan Opera və Balet 

Teatrının səhnəsində olduğu kimi, Sizin tərəfinizdən yaradılmıĢ 
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Azərbaycan Dövlət Estrada-Simfonik Orkestrinin fəaliyyətində 

də özünü parlaq Ģəkildə büruzə vermiĢdir.  
Sizin estrada, teatr və kinodakı çoxĢaxəli fəaliyyətiniz çox-

ları üçün məhəbbət, ümid və xeyirxahlıq ideallarını tərənnüm 
edən bütöv bir mənəvi aləmin ardıcıl olaraq təĢəkkül tap-

masına xidmət etmiĢdir. Bu ideallar Sizin bəstələdiyiniz musi-
qi əsərlərində də öz təcəssümünü tapmıĢdır. GünəĢli Azərbay-

canın Ģərəfinə bəstələdiyiniz mahnı ölkəmizi dünyaya tanıdan 
bir rəmzə çevrilmiĢdir.  

Sizin bütün yaradıcılıq fəaliyyətiniz yüksək incəsənətə əsl 
xidmətin ən parlaq təzahürüdür. Görkəmli müğənni Tamara 

Sinyavskaya ilə ailə duetiniz 25 ildən artıqdır ki, pərəstiĢkar-
larınızı sevindirir. Bizim hamımız üçün Sizin sənətiniz hələ 

kamilləĢməkdə olan dünyamızda yetkinliyin təcəssümü 
olaraq qalmaqdadır.  

Azərbaycan xalqı mədəniyyətimizin ən parlaq nümayən-
dəsi kimi, Sizinlə haqlı olaraq fəxr edir. Ümidvaram ki, Sizin 

nadir istedadınız  təĢəkkülün banilərindən biri də babanız 
böyük Müslüm Maqomayevin olduğu Azərbaycan profes-
sional musiqisinin inkiĢafına kömək edəcəkdir.  

Ən xoĢ arzularla,  
        

HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 17 avqust 2002-ci il  
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ХАЛГ АРТИСТИ  ИЛЩАМЯ ГУЛИЙЕВАЙА 
 
Щюрмятли Илщамя ханым! 
Сизи – Азярбайъан естрада сянятинин танынмыш нцмайян-

дясини йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир, Сизя ъансаьлыьы, 
хошбяхтлик вя узун юмцр арзулайырам. 

Сиз Азярбайъан мусигисинин инкишафында бюйцк хидмятляри 
олан бир аилянин нцмайяндяси кими, халг ифачылыг мяктябинин 
зянэин янянялярини давам етдирмякля йанашы, Азярбайъан 
естрада сянятиня йени няфяс эятирмисиниз. Бянзярсиз сясиниз, 
орижинал ифачылыг габилиййятиниз вя йцксяк пешякарлыьыныз сящня-
йя эялдийиниз илк эцнлярдян Сизя пярястишкарларыныз арасында 
бюйцк ряьбят вя мящяббят газандырмышдыр. Азярбайъан естра-
дасынын корифейляри иля бирэя чыхыш етдийиниз консерт програм-
лары Сизи Азярбайъан бястякарларынын ясярляринин мащир ифачысы 
кими танытмышдыр. 

Милли естрадамызда бюйцк усталыгла сяъиййялянян фяалиййя-
тиниз сянятя баьлылыьынызын бариз нцмунясидир. Яминям ки, Сиз  
репертуарынызы йени мащныларла даим зянэинляшдиряъяк вя бун-
дан сонра да Азярбайъан мусигисинин инкишаф етдирилмясиндя 
ялиниздян эяляни ясирэямяйяъяксиниз. 

Сизя йарадыъылыьынызда йени-йени уьурлар арзу едирям. 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 17 август 2002-ъи ил 
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TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ  
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Tarsus Ģəhəri yaxınlığında avtomobil qəzası nəticəsində 
insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə dərin 
hüznlə baĢsağlığı verirəm. 

Allah rəhmət eləsin! 
 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri,  19 avqust  2002-ci il    
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ТЦРКИЙЯНИН ДЮВЛЯТ НАЗИРИ  
РЯШАД ДОЬРУНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
19 август 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев щюрмятли гонаглары 

саламлайараг, онларын юлкямизя эялмясиндян мямнун галдыьыны 
билдирди вя деди ки, сиз бурада чох файдалы ишляр эюрмцсцнцз, бир 
нечя назирля эюрцшмцсцнцз, бизим кянд тясяррцфатына йардымлар 
етмисиниз. Буна эюря чох саь олун, тяшяккцр едирям. 

Дювлят назири Ряшад Доьру сямими гябула эюря миннятдар-
лыьыны билдирди, нцмайяндя щейятинин цзвлярини президент Щейдяр 
Ялийевя тягдим етди. О, Бакыда тцрк иш адамы тяряфиндян тикил-
миш тиъарят мяркязинин ачылышы, айры-айры назирлярля кечирдикляри 
эюрцшляр барядя данышды. Хачмаз вя Губа районларына сяфярини 
хатырлатда, Тцркийя Игтисади  Инкишаф Аэентлийи (ТИКА) васитя-
силя Азярбайъана 15 ядяд кянд тясяррцфаты машыны верилдийини 
вурьулады. 

Азярбайъанын Баш назиринин мцавини Абид Шярифовла эюрцшдя 
узунмцддятли игтисади ишбирлийиня даир мцзакиряляр апарылдыьыны 
билдирян Ряшад Доьру деди: Ъянаб Президент, мян дювлят на-
зири кими чалышдыьым 6 ай ярзиндя Азярбайъана щяр дяфя эялян-
дя даща эюзял ишляр эюрцлмясинин шащиди олур вя бундан бюйцк 
севинъ дуйурам. Азярбайъанда эедян чох эюзял инкишаф 70 
милйонлуг тцрк халгыны мямнун едир. 
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О, Нахчывана зийарятини, орадакы эюрцшлярини дя хатырлатды, 
президент Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля бейнялхалг щава лиманы-
нын тикиляъяйиндян мямнун галдыьыны сюйляйяряк вурьулады ки, биз 
щяр заман Азярбайъанын, гардашларымызын йанындайыг. Сизин «Биз 
бир миллят, ики дювлятик» мцдрик сюзцнцз бизим цчцн юрнякдир. Биз бу 
истигамятдя чалышырыг вя бцтцн сащялярдя Сизинля бярабяр олаъаьыг. 

Президент Щейдяр Ялийев хош сюзляря эюря гонаьа тяшяккцр 
етди, нцмайяндя щейятинин сяфяринин сямяряли олдуьуну билди-
ряряк деди: 

Бу ишляр щям мяни, щям сизи, щям дя  эюрцшдцйцнцз инсан-
лары севиндирир. Тцркийя–Азярбайъан достлуг, гардашлыг ялагя-
ляринин даща да мющкямлянмясиня йардым едир. Биз щяр 
эюрцшдя бунун цчцн бир аддым атырыг. Сизин бу ишля мяшьул 
олмаьыныз мяни севиндирир. 

Сиз бу вязифяйя эяляндян Азярбайъана гайьы, диггят эюстяр-
мяйинизи эюрцрям. Билин ки, бу гайьыйа, диггятя Азярбайъан-
да йцксяк гиймят веририк вя сизин бу ъцр дост мцнасибятинизи 
шяхсян мян йцксяк гиймятляндирирям. Дювлят назири кими, Ря-
шад Доьрунун илк дяфя бирбаша Тцркийядян Нахчывана эетди-
йини, орада чох ишляр эюрдцйцнц дя билирям вя буну йцксяк дя-
йярляндирирям. 

Дювлятимизин башчысы Нахчыван Мухтар Республикасына 
сяфяриндян бящс етди, Нахчывандан Тцркийяйя мейвя апарылмасы 
цчцн мцяййян едилмиш квотанын аз олмасы барядя орада 
журналистин вердийи суалы йада салараг деди: 

Эяряк бизим арамызда квота олмасын. Кюрпцнц тикмишик 
ки, халгымыз о тяряф-бу тяряфя ращат эедиб эялсин. Мян Нахчы-
ванда ишляйяндя, о кюрпцнцн тикилмясиндя ня гядяр зящмят 
чякдийими билирляр. Тцркийянин 9-ъу президенти Сцлейман Дя-
мирял Баш назир иди. О чох зящмят чякди. 1992-ъи ил майын 28-
дя, йяни бизим истиглалиййят эцнцндя о кюрпцнц тянтяня иля 
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ачдыг. Биз она «Щясрят», «Цмид» кюрпцсц дейирик. Ондан 
Нахчыван ящалиси чох истифадя едир. Чцнки билирсиниз ки, Нахчы-
ван блокадададыр. 

Азярбайъан президенти Нахчыванын бол, ляззятли мейвяляринин 
Бакыйа эятирилмясинин чятин олдуьуну вя бунун Тцркийяйя 
апарылмасы цчцн даща йахшы шяраит йарадылмасынын зярурилийини 
сюйляйяряк билдирди ки, Нахчывана йардым етмяк лазымдыр. 
Чцнки Нахчыван гапалыдыр. Мян сизин йардымынызы гиймятлян-
дирирям. Орадан електрик енержиси верирсиниз, башга йардымлар 
едирсиниз. Амма бу  мясяляйя дя бахын. 

Президент Щейдяр Ялийев ъянаб Ряшад Доьрунун тцркдилли 
дювлятляр цзря дювлят назири вязифясиндя ишэцзар адам олдуьуну 
вурьулады вя деди ки, мян тякъя Азярбайъан цчцн йох, бцтцн 
тцркдилли дювлятляр цчцн бунун ящямиййятини билирям. Чцнки 
тцркдилли дювлятляри Тцркийянин ятрафында даща да йахынлашдыр-
маг лазымдыр. Бу да шяхсиййятдян  чох асылыдыр. 

Ряшад Доьру Нахчывандан эедиш-эялишин асанлашмасы цчцн 
чох ишляр эюрдцйцнц, бязи проблемлярин арадан галдырылдыьыны 
билдирди, адамбашына мящсулларын апарылмасынын 200 килограмдан 
400 килограма чатдырылаъаьыны сюйляди. 

Тцркийянин дювлят назири Ряшад Доьру президент Щейдяр 
Ялийевя хатиря щядиййяси тягдим етди. 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ СТАТЛАРЫНЫН  
ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРИ  
РОСС УИЛСОН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
20 август 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев səfiri salamlayaraq 

hal-əhval tutdu, istirahətini necə keçirdiyi ilə maraqlandı.  
Ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaxşı istirahət etdiyini bildirən 

cənab Uilson dedi ki, bu müddətdə hamımız Azərbaycan üçün 

çox darıxırdıq və çox şadıq ki, yenidən buraya qayıtmışıq. 
Vaşinqtonda maraqlı görüşlərim də oldu. Həmişə olduğu kimi, 

bu dəfə də Azərbaycana çox böyük maraq vardı. Xüsusilə də 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi və ümumiyyətlə, enerji məsələləri 

haqqında söhbət edərkən görüşdüyüm bütün adamlar razı qalır-
dılar. Terrorizmə qarşı mübarizə məsələlərində Azərbaycanın 

mövqeyi və Sizin şəxsi dəstəyiniz Amerika Birləşmiş Ştatların-
da böyük rəğbət hissi ilə qarşılanır. Görüşdüyüm rəsmi şəxs-

lərin hamısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
prezident Kюçяryanla keçirdiyiniz görüşlərlə çox maraqlanır-

lar. Səfir vurğuladı ki, Azərbaycanda keçiriləcək referendum 
da ABŞ-da böyük maraq doğurur. Söhbət etdiyim bütün rəsmi 

şəxslər soruşurdular ki, bu, demokratiyanın, siyasi plüralizmin 
və sabitliyin inkişafına necə kömək edəcəkdir? Mən isə bilirəm 

ki, demokratiya, siyasi plüralizm və sabitlik Sizin əsas məq-
sədlərinizdir.  



_________________________________________________________ 

 

362 

Diplomat xatırlatdı ki, o, istirahətə getməzdən əvvəl Ame-

rika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin 
gələcək inkişafına dair proqram da tərtib edilmişdir. Həmin 

proqram çərçivəsində sentyabrda ABŞ-ın Energetika naziri 
Spenser Abrahamın Azərbaycana gəlməsi gözlənilir. O, Bakı–

Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasi-
mində iştirak edəcəkdir.  

Səfir ölkəsinin Energetika nazirinin məktubunu prezident 
Heydər Əliyevə təqdim etdi. 

Cənab Uilson bildirdi ki, ilin sonunda Amerika Birləşmiş 
Ştatlarından Azərbaycana yüksək rütbəli şəxslərin gəlməsi göz-

lənilir. Zənnimcə, tərtib etdiyimiz proqram görüşlərlə, səfər-
lərlə zəngin olacaqdır.  

Prezident Heydər Əliyev səfirə təşəkkür edərək dedi ki, 
Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən istirahətlə yanaşı, eyni 

zamanda görüşlər də  keçirməyiniz sevindirici haldır. Amerika 
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin genişlən-

məsi, inkişaf etməsi haqqında sizinlə əvvəllər  də xeyli danış-
mışdıq, indi bu barədə lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
biz də çox maraq göstəririk, sizdə də böyük təkliflər var. Mən 

bunları çox müsbət qarşılayıram.  
Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəmərinin tikintisinə baş-

lanması ilə əlaqədar təntənəli mərasimi biz sentyabrın 18-nə tə-

yin etmişik. Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatla-

rının Energetika naziri də Azərbaycana gələcəkdir. Bu tədbiri 
biz Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, yəni «bp» və 

onun ətrafında olan şirkətlərlə, habelə Türkiyə və Gürcüstanla 
birlikdə keçirəcəyik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan da bu layihənin 

maliyyələşdirilməsi üçün öz payını veribdir. Biz bu məsələyə 
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çox ciddi yanaşırıq və güman edirəm ki, inşaat işləri başlanan 

kimi, kəmərin tikintisi sürətlə həyata keçiriləcəkdir.  
Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, beynəlxalq terrorizmlə 

mübarizə sahəsində Azərbaycanın ABŞ-la birgə fəaliyyəti bun-
dan sonra da davam edəcəkdir. Bunu biz çox vacib bir vəzifə 

kimi qəbul etmişik. Təkcə ona görə yox ki, biz Amerika Bir-
ləşmiş Ştatlarının bu çağırışına qoşulmuşuq. Ona görə ki, bu 

həqiqətən indi dünyada, xüsusən bizim bölgədə çox vacib bir 
işdir. Mən çox məmnunam ki, bizim bu əməkdaşlığımızı Ame-

rika Birləşmiş Ştatlarında qiymətləndirirlər və xidmətlərimizi 
qeyd edirlər. Əmin ola bilərsiniz ki, bu barədə bizim heç vaxt, 

heç bir tərəddüdümüz olmayacaqdır.   
Siz dediniz ki, avqustun 24-də Azərbaycanda keçiriləcək 

referenduma Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox böyük maraq 
var. Mən düşünürdüm ki, bu, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün 

o qədər böyük bir şey deyil ki, belə maraq olsun. Amma indi 
görürəm ki, Azərbaycanda hər şeyə Amerika Birləşmiş Ştatları 

böyük maraq göstərir. Mən çox məmnunam ki, bu maraq var. 
Əgər maraq olmasaydı, daha da pis olardı. Yaxşı ki, maraq 
var, əgər bu varsa, deməli, münasibət də var.  

Referenduma çox böyük hazırlıq görülüb, bizim televiziya, 
radio, özəl televiziya kanalları, bütün mətbuat orqanları vasi-

təsilə təbliğat aparılıbdır. Hakimiyyətdə olan insanlar, Milli 
Məclisin deputatları bu müddətdə çox yerlərdə olublar. Televi-

ziya ilə də mütəmadi olaraq verilişlər təşkil edilir ki, insanlar 
bu dəyişikliklərin mənasını bilsinlər və şüurlu olaraq  referen-

dumda iştirak etsinlər. Dünən mən həm mərkəzi, həm də yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları ilə görüşmüşəm. Onlara 

aid olan vəzifələrin yerinə yetirilməsi haqqında çox ciddi tap-
şırıqlar vermişəm, eyni zamanda, xəbərdarlıq etmişəm ki, refe-
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rendum prosesinə onlar heç bir müdaxilə etməməlidirlər. Qalan 

günlərdə də iş aparılacaqdır. Güman edirəm ki, referendum la-
zımi səviyyədə keçəcək və bu, demokratiyanın inkişafına kö-

mək edəcəkdir. Çünki referenduma hazırlıq mətbuatda çox 
qızğın mübahisələr dövrü oldu. İqtidar nümayəndələri, orqan-

ları referendumun əhəmiyyətini və onun zəruriliyini insanlara 
anlatmağa çalışırlar. Eyni zamanda o dəyişikliklərin hər birini 

seçicinin anlaması üçün əllərindən gələn köməyi ediblər.  
Eyni zamanda müxalifət qüvvələri, partiyaları, hətta qeyri-

hökumət təşkilatları – onların bir çoxu müxalifətin mövqeyin-
dədir, hesab edirdim ki, onlar gərək bitərəf olsunlar – hamısı 

birlikdə referendumun əleyhinə təbliğat aparıblar. Ümu-
miyyətlə, Azərbaycan iqtidarının əleyhinə təbliğat aparıblar. 

Qəzetlərində, bütün informasiya orqanlarında açıq-aydın təb-
liğat aparıblar.  

Hesab edirəm ki, ATƏT çox yaxşı iş görübdür. Onlar bura-
da bir neçə «dəyirmi masa» keçiriblər və bu gün də keçiriblər və 

yaxud keçirəcəkdilər. «Dəyirmi masa»larda 4-5 saat həm mü-

xalifət, həm də iqtidar tərəfindən insanlar öz fikirlərini bildi-
riblər. Bunların hamısını dövlət televiziyası  axşamlar veribdir. 

Mən, demək olar ki, onların əksəriyyətini 4 saat, lazım olsa, 5 
saat televizorda dinləmişəm. ATƏT-in bu təşəbbüsünü yüksək 

qiymətləndirirəm. Çünki bunun özü referendumu uğurla keçir-
məyimizə kömək edir. Biz istəmirik ki, referendumda iştirak 

edənlər kor-koranə gəlib  ya lehinə, ya da əleyhinə səs versinlər. 
Bütün təbliğatımızla bildirmək istəyirik ki, bu dəyişikliklərin 

mənası nədir. Televiziya vasitəsilə tam verilən «dəyirmi masa» 
verilişlərində isə bu daha aşkar görünür. Çünki orada müxalifət 

və iqtidar nümayəndələri iştirak edir, bəzən çox qızgın müba-
hisələr aparırlar. Bu da bütün ictimaiyyətin gözü qarşısındadır. 
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Hesab edirəm ki, bunun özü də Azərbaycanda həm mətbuat 

azadlığını nümayiş etdirir, həm də aşkarlığın, şəffaflığın oldu-
ğunu göstərir.  

Prezident  Heydər Əliyev vurğuladı ki, müxalifət referendu-
mu boykot etmək, iqtidar isə bunu keçirmək istəyir. Hər halda, 

avqustun 24-də hər şey məlum olacaqdır. Ancaq mən bir şeyi 
başa düşdüm ki, bizim müxalifət üçün nə edirsənsə et, onlar 

referendumun əleyhinə çıxacaqlar. Bəzən düşünürəm ki, bəlkə 
biz müxalifəti tərifləsək, dəstəkləsək də, onlar yenə də bunun 

əleyhinə çıxacaqlar. Niyə? Çünki bunu iqtidar edir, bunu Hey-
dər Əliyev edir. Ancaq güman edirəm ki, belə tədbirlər hamını 

tərbiyələndirir, hamını təkmilləşdirir.  
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QIRĞIZISTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ƏSGƏR AKAYEVƏ 
 
Hörmətli Əsgər Akayeviç! 

Qırgızıstanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-
bətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Keçid dövrünün çətin Ģəraitində Qırgızıstan Sizin rəhbər-
liyinizlə öz müstəqilliyini və suverenliyini möhkəmləndirərək, 

siyasi və iqtisadi dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsində, hüqu-
qi, demokratik dövlət quruculuğunda mühüm uğurlar qazan-

mıĢdır. 
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasındakı ənənəvi 

dostluq və əməkdaĢlıq telləri xalqlarımızın rifahı, sülh və 
tərəqqi naminə bundan sonra da möhkəmlənəcəkdir. 

Möhtərəm Əsgər Akayeviç, Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢ-

bəxtlik, uğurlar, Qırğızıstan xalqına isə sülh və firavanlıq ar-

zulayıram. 
 
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 20 avqust 2002-ci il  
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MALAYZĠYANIN DÖVLƏT BAġÇISI 

ƏLAHƏZRƏT TUANKU SAYED SĠRACUDDĠN 

SAYED PUTRA CAMALULLAĠЛƏ 
 
Əlahəzrəт! 

Malayziyanın milli bayramı – Milli gün münasibətilə Sizi 
və xalqınızı ürəkдən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, xalqlarımızın iradəsinə əsaslanan ikitərəfli 
dostluq münaсibətləрimiz daim inkiĢaf edəcək və geniĢlənə-

cəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh 

və firavanlıq arzuлaйыram. 
  
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 20 avqust 2002-ci il  
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MALAYZĠYANIN BAġ NAZĠRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB MAHATHĠR MƏHƏMMƏDƏ 
  
 Hörmətli cənab BaĢ nazir! 

 Malayziyanın milli bayramı – Milli gün münasibətilə 
Sizi və dost Malayziya xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq münasi-
bətləri qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığımız üçün imkanları daha 

da artıracaqdır. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh 

və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

     HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı Ģəhəri, 20 avqust 2002-ci il  
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MOLDOVA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB VLADĠMĠR VORONĠNƏ 
 
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç! 

Moldovanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-
bətilə Sizi və Moldova xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Moldova arasındakı ənənəvi 
dostluq münasibətlərinin inkiĢafı və geniĢləndirilməsi, regio-

nal və beynəlxalq təĢkilatlarda əməkdaĢlığımız bundan sonra 
da xalqlarımızın, dövlətlərimizin mənafelərinə xidmət edə-

cəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, uğurlar, Moldova xal-

qına isə sülh, həmrəylik və firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Baki Ģəhəri, 20 avqust 2002-ci il   
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ПАЙТАХТ САКИНЛЯРИ ГАРШЫСЫНДА НИТГ 
 
Бакы, Низами району 
 
21 август 2002-ъи ил 
 
Əziz bacılar, qardaĢlar!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Mən sizi, Nizami rayonunun sakinlərini, Bakının bütün 

sakinlərini səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin hər birinizə 
cansağlığı, səadət və iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram.  

Bu gün iĢin sonunda mən Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin 
baĢçısı Hacıbala Abutalıbovla telefonla danıĢırdım. O mənə 

dedi ki, biz vaxtaĢırı parklarda – Milli Parkda, baĢqa park-
larda açıq havada böyük konsertlər təĢkil edirik, bunlar da 

bizim vətəndaĢlarımızın yaxĢı istirahətinə kömək edir. Mən 
dedim ki, bu çox yaxĢı Ģeydir. Hərdən bunu televiziya ilə gö-

rürəm. , mənə dedi ki, bu gün Nizami rayonundakı parkda 
belə bir konsert olacaqdır, bunu «Space» özəl televiziya ka-
nalı təĢkil edibdir. Maraqlandım və dedim ki, əgər imkan 

tapsam, gələrəm. Amma sonra həvəsim daha da artdı və gəl-
dim. Bu əhval-ruhiyyəni, bu mənzərəni, sizi, Azərbaycanın bu 

gözəl insanlarını görəndə, təbiidir ki, daha da sevindim. Mən 
çox məmnunam ki, siz belə yaxĢı istirahət edirsiniz.   

Bizim incəsənət ustaları sizə istirahət etmək üçün xidmət 
edirlər. Mən də bu gün sizinlə bərabər bu istirahəti keçirirəm.  
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Xatırlayıram, dörd il bundan öncə – 1998-ci ildə mən bura-

da sizinlə görüĢmüĢdüm. Onda bu park yenicə yaranmıĢdı. 
Məni buraya dəvət etdilər. O vaxt da burada indiki kimi 

həddindən artıq insan toplaĢmıĢdı, konsert vardı. Mən də o 
vaxt Nizami rayonunun sakinləri ilə birlikdə bu konsertdə 

oldum. Hətta çıxıĢ edərək bəzi fikirlərimi də bildirdim. O 
vaxtdan dörd il keçibdir. Dörd il o qədər də böyük bir zaman 

deyildir. Amma bu illərdə Azərbaycan ardıcıl surətdə inkiĢaf 
edib, insanlarımızın rifahı yaxĢılaĢıb, həyat daha da gözəl-

ləĢibdir. Bu park da artıq dörd il bundan öncəki park 
deyildir. Görürəm, ağaclar böyüyüb, çiçəklər, güllər var. Bun-

ların hamısı insanlar, Azərbaycanın vətəndaĢları üçündür.  
Son illər Bakıda belə parkların yaranması çox əhəmiyyətli 

haldır. Çünki biz indi görürük ki, Bakıda dənizkənarı bul-
vardan – Milli Parkdan əlavə, mikrorayonlarda onlarca park 

yaranıb və onlar vətəndaĢların istirahətinə Ģərait yaradır. Mən 
o vaxt da bu təĢəbbüsü dəstəkləmiĢdim. Çünki yəqin  siz unut-

mamısınız, mən hələ 1970-ci illərdə Azərbaycanın, xüsusən 
Bakının yaĢıllaĢdırılması proqramını irəli sürmüĢdüm. O proqra-
mı ardıcıl surətdə həyata keçirirdim. O illərdə, təxminən 25–30 

il bundan öncə bizim basdırdığımız kiçik ağaclar indi böyüyüb, 
Ģəhərin müxtəlif küçələrini, prospektlərini, parklarını bəzəyir. 

Bu çox gözəl, xeyirxah iĢdir. Bu təkcə gözəllik üçün deyildir. 
Bakının belə yaĢıllaĢdırılması respublika paytaxtının iqliminin 

daha da yaxĢılaĢmasına, havasının təmizlənməsinə çox kömək 
edir. Bəlkə də hər insan bunu bir dəqiqədə hiss etmir. Ancaq 

bu həqiqətdir və aparılan müĢahidələr bunu göstərir.  
Son ildə Bakıda görülən iĢlər – müxtəlif, yaddan çıxmıĢ 

guĢələrdə, bağçalarda, parklarda yeni-yeni əyləncə və istira-
hət yerlərinin yaranması, fəvvarələrin yaranması, küçələrin, 
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prospektlərin təmizliyinə diqqət yetirilməsi və baĢqa abadlıq 

iĢləri sizi də, məni də sevindirir. Mən bunları daim izləyirəm. 
Hər bir belə müsbət addıma çox yüksək qiymət verirəm. 

Amma eyni zamanda bu hələ o demək deyildir ki, Bakıda biz 
hər yeri təmizləmiĢik.  

Mən bir dəfə Azərbaycan televiziyasının sədri Xudiyevə 
dedim ki, siz Ģəhərin müxtəlif yerlərini gəzin, baxın. Çoxlu 

çatıĢmazlıqlar, nöqsanlar, antisanitariya halları taparsınız. O 
mənim bu məsləhətimə qulaq asdı. Ġndi Azərbaycan tele-

viziyasının «Xəbərlər» proqramında hərdən baxıram ki, ge-
dib bir yerdə çox antisanitariya vəziyyətində olan guĢəni ta-

pırlar, çəkirlər, orada olan insanlarla danıĢırlar, onların səsi-
ni yazırlar. Ġnsanlar öz narazılığını, etirazını bildirirlər. Tele-

viziyanın bu iĢi çox yaxĢı haldır – tapır, göstərir. Ondan 
sonra isə bizim icra orqanları, rayon  və Ģəhər icra hakimiy-

yəti orqanları mütləq gedib o yerləri sahmana salmalıdırlar.  
Bakı böyük Ģəhərdir. Təəssüflər ki, burada 10–15 il içəri-

sində pərakəndəlik olub, Ģəhərsalma prinsipləri çox yerdə po-
zulubdur. Bunlar da belə hallara gətirib çıxarıbdır. Amma 
bunların hamısını deyərkən, güman edirəm, razı olarsınız ki, 

bu gün bizim hamımız bir səslə deyək: son aylarda, son ildə 
Bakıda çox gözəl iĢlər görülür, biz bunu dəstəkləyirik və 

ümidvarıq ki, bu iĢlər davam edəcəkdir.  
Bu günlər 1993-cü ildə olan bəzi hadisələri, Azərbaycanın 

parçalanması, dağılması ilə əlaqədar olan bəzi hadisələri tele-
viziya göstərir və bir də hamının yadına salır ki, Azərbaycan 

nə vəziyyətdə idi. Təəssüflər olsun ki, 1991,1992,1993-cü illər-
də Azərbaycanda hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik və insanlara 

çox mənfi münasibət baĢ alıb gedirdi. O vaxtdan 9 il keçibdir. 
Amma indi görürsünüz, təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın hər 



_________________________________________________________ 

 

373 

yerində əmin-amanlıq, rahatlıq var. Ġnsanlar rahat istirahət 

edə bilirlər. Ġnsanların yaĢaması üçün Ģərait yaranıbdır. Bun-
lar bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir. Ancaq biz heç də de-

mirik ki, hər Ģey edilibdir. Yox. Bundan sonra hələ çox iĢlər 
görülməlidir. Azərbaycanda iĢsizlik problemi var, bu, həll 

olunmalıdır. Digər problemlər var, həll olunmalıdır. Bu ax-
Ģam istirahət saatlarında sizin vaxtınızı alıb sizə narahatçılıq 

gətirmək istəmirəm. Ancaq sizə bildirmək istəyirəm ki, bizim 
ölkəmizdəki nöqsanları, çatıĢmazlıqları hakimiyyət orqanları, 

xüsusən  prezident görür, onların aradan qaldırılması üçün 
lazımi tədbirlər görülür.  

Bizim hamımızın bir böyük dərdi var – Azərbaycanın iĢğal 
olunmuĢ torpaqlarını azad etmək, yerindən-yurdundan di-

dərgin düĢmüĢ soydaĢlarımızı öz elinə, obasına qaytarmaq, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və bölgədə sülh 

yaratmaq. Siz bilirsiniz ki, ötən illər biz ardıcıl olaraq bu iĢlə 
məĢğul olmuĢuq.  

Bu günlərdə, avqustun 14-də mən Ermənistan–Azərbaycan 
sərhədində – Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Sədərəkdə 
Ermənistan prezidenti Kюçяryanla yenidən görüĢdüm. Biz 

əvvəllər də görüĢmüĢdük. Biz dörd saat danıĢıq apardıq, 
məsələləri müzakirə etdik. Onun da, mənim də fikrim budur 

ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq nə cür həll 
olunmalıdır – bunda çətinliklər var. Amma buna baxmaya-

raq, mən bəyan etdim və bu gün sizə də bildirmək istəyirəm 
ki, bu danıĢıqlar və Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən 

aparılan iĢlər davam etdirilməlidir, biz məsələnin sülh yolu ilə 
həll olunmasına çalıĢmalıyıq. Ġnanıram ki, buna biz nail 

olacağıq. ĠĢğal olunmuĢ torpaqlarımız azad ediləçəkdir.  
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Əziz dostlar, mən bu axĢam vaxtı sizə bir sual vermək 

istəyirəm. Avqustun 24-də, Ģənbə günü Azərbaycanda nə baĢ 
verəcək?  

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Referendum! 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, bir də təkrar edin, mən yaxĢı 

eĢitmədim.  

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Referendum! 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Referendum, yaxĢı bilirsiniz. Bu 

referendum nə üçündür? 

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Azərbaycan Konstitusiyasında bəzi 
dəyiĢikliklər etmək üçün. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu dəyiĢikliklər nəyə lazımdır?  
Y e r d ə n   s ə s l ə r: Lazımdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizə bildirmək istəyirəm ki, müstəqil 
dövlət kimi, Azərbaycan 1995-ci ildə öz Konstitusiyasını 

ümumxalq səsverməsi, referendum vasitəsilə qəbul etdi. Mə-

nim xatirimdədir ki, biz bu Konstitusiyanın layihəsini necə 

ağır və çətin Ģəraitdə hazırlayırdıq. Bu Konstitusiyanın əley-
hinə çıxanlar da, bəyənməyənlər də var idi. Ancaq biz Kons-
titusiya layihəsini ümumxalq səsverməsinə çıxardıq və xalq 

bizim təqdim etdiyimiz layihəyə «hə» dedi, onun lehinə səs 
verdi və Konstitusiya xalq tərəfindən qəbul olundu.  

Biz 7 ildir ki, bu Konstitusiyanın müddəalarından istifadə 
edərək, bu Konstitusiyaya riayət edərək, bu Konstitusiyanın 

göstərdiyi yolla gedərək Azərbaycanı inkiĢaf etdiririk. Bu 
Konstitusiya əsasında yüzlərlə qanun qəbul olunubdur. Onlar 

müstəqil Azərbaycanda hüquqi, demokratik və dünyəvi döv-
lət quruculuğu prosesinin həyata keçirilməsi üçün öz xidmət-

lərini göstəriblər. Ölkəmizin iqtisadiyyatında aparılan islahat-
lar, struktur dəyiĢiklikləri, bir çox digər tədbirlər – bunlar ha-
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mısı Azərbaycanın Əsas Qanunu, Konstitusiyası əsasında 

həyata keçirilir.  
Ancaq illər keçir, dünyada və respublikamızda dəyiĢik-

liklər əmələ gəlir, bunlar da Konstitusiyanın bəzi maddələrin-
də vaxtaĢırı dəyiĢiklik etmək zərurətini meydana çıxarır. Am-

ma Azərbaycanın Konstitusiyası referendum vasitəsilə qəbul 
olunduğuna görə, biz xalqın ixtiyarı olmadan Konstitusiya-

nın heç bir müddəasını, maddəsini dəyiĢə bilmərik. Ona görə 
də mən Azərbaycan prezidentinə Konstitusiya ilə verilmiĢ 

səlahiyyətlərdən istifadə edərək, iyunun 22-də Konstitusiyada 
bəzi dəyiĢikliklər olunmasına dair referendum aktı layihə-

sinin müzakirəyə verilməsi haqqında fərman imzaladım. Ġki 
aya yaxındır ki, hər yerdə müzakirələr gedir. Radio, tele-

viziya, qəzetlər və digər kütləvi informasiya vasitələri bu dəyi-
Ģiklikləri izah ediblər və edirlər. Mən əminəm ki, bu  dəyiĢik-

liklərin tam əksəriyyətini Azərbaycanın səsvermə hüququna 
malik olan vətəndaĢları artıq bilirlər. Avqustun 24-də refe-

rendum keçiriləcək və həmin dəyiĢikliklərə səs veriləcəkdir.  
Ümidvaram ki, Azərbaycan vətəndaĢlarının tam əksəriy-

yəti mənim təqdim etdiyim bu dəyiĢikliklərə səs verəcək və 

referendum uğurla keçəcəkdir. 
Bilirsiniz ki, bu referendumun keçirilməsinə və nəzərdə 

tutulan bəzi dəyiĢikliklərin aparılmasının əleyhinə çıxanlar da 
var. Onlar kimlərdir? Müxalifət partiyaları, müxalifət təĢki-

latları. BaĢqa bu dəyiĢikliklərin əleyhinə çıxanlar yoxdur. 
Müxalifət partiyaları Konstitusiyaya dəyiĢikliklərin nə üçün 

əleyhinə çıxırlar? Orada əleyhinə çıxılası bir Ģey yoxdur.  O də-

yiĢikliklər birinci növbədə, Azərbaycan vətəndaĢlarının hüquq 

və azadlıqlarının daha da yaxĢı təmin edilməsinə həsr olun-
muĢdur. Bu bizim Konstitusiyanın əsas məqsədidir. Konsti-
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tusiyanın üçdə bir hissəsi Azərbaycan vətəndaĢlarının hüquq 

və azadlıqlarının təmin edilməsinə həsr olunubdur. Ġndi bu 
hüquq və azadlıqları daha da etibarlı təmin etmək üçün hə-

min dəyiĢikliklər təklif edilir.  
Bir neçə baĢqa dəyiĢikliklər də var. Əgər prezident fəaliy-

yətini həyata keçirə bilməsə, səlahiyyətlərini kimə – Milli 
Məclisin sədrinə və ya BaĢ nazirə verməlidir? VətəndaĢ üçün 

bunun nə fərqi var?! Heç bir fərqi yoxdur. Amma bunun əley-
hinə çıxanlar, sadəcə, hər Ģeyin əleyhinə çıxırlar. Əgər mən 

əksinə düzəliĢlər versəydim, onlar yenə də  əleyhinə çıxa-
caqdılar. Çünki təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda formalaĢ-

mıĢ müxalifət çox gücsüz bir müxalifətdir. Həm də müxalifət-
iqtidar münasibətlərinə aid olan yüksək mədəniyyət səviy-

yəsinə qalxa bilməyiblər.  
Otuz müxalifət partiyası avqustun 20-də Bakıda «20 Yan-

var» metrosundan «Qələbə» kinoteatrının qarĢısına qədər 
yürüĢ-mitinq keçiriblər. Nə üçün? Bu referendumun əleyhinə 

çıxırlar. Həmin otuz partiya cəmisi iki minə qədər adam 
toplaya bilibdir. Əgər siz bu qədər çalıĢıb öz kütləvi aksiya-
nıza iki mindən artıq adam toplaya bilmirsinizsə, bu millətə, 

bu xalqa mane olmayın! Qoy insanlar rahat yaĢasınlar! 
Qoyun, biz bütün bu proqramları yerinə yetirək! Mən belə 

deyəndə, siz düĢünməyin ki, biz onların, bəzi müxalifət 
qüvvələrinin belə hərəkətlərinə görə iĢimizi görə bilmirik. Biz 

iĢimizi görürük və görəcəyik. Bizə indiyə qədər heç kəs mane 
ola bilməyib və bundan sonra da mane ola bilməyəcəkdir.  

Ancaq baxıram, bu gün burada – bu parkda neçə min 
adam var. Vallah, mənə dedilər ki, parkda 25–30 min adam 

var. Sizdən soruĢuram, burada nə qədər adam var?  
Y e r d ə n   s ə s l ə r: 30 minədək. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu tədbiri «Spaъe» telekanalı təĢkil 

edibdir. Onlar deyirlər ki, 30 min adam var. Amma 30 
müxalifət partiyası  yürüĢ-mitinqə iki min adam çıxarтdı. An-

caq təkcə «Spase» telekanalının dəvəti ilə bu gün bu parka 30 
min adam toplaĢıbdır. Çünki niyə? Ona görə ki, bu adamların 

hamısı bir amalla – Azərbaycanın dövlətçiliyini möhkəmlən-
dirmək, Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək, Azər-

baycanın qarĢısında duran problemləri həll etmək, Azərbay-
canı inkiĢaf etdirmək amalları ilə yaĢayırlar. 

Əziz dostlar! 
Mən Azərbaycan  vətəndaĢlarından həddindən artıq razı-

yam. Çünki bu 9 ildə həyata keçirdiyim tədbirlərin hamısında 
mən Azərbaycan vətəndaĢlarının dəstəyini almıĢam və bu 

dəstəyə görə də 9 ildir ki, Azərbaycanın prezidenti vəzifəsini 
həyata keçirirəm. Ümidvaram ki, bu dəstəyi mən sizdən 

bundan sonra da alacağam.  
Beləliklə, mən heç Ģübhə etmirəm ki, ayın 24-də hamınız 

tezdən seçki məntəqələrinə gedəcək və referenduma çıxarılan 
dəyiĢikliklərə səs verəcəksiniz.  

YaĢasın qəhrəman Azərbaycan xalqı!  

YaĢasın müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan! 
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UKRAYNA PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB LEONĠD KUÇMAYA 
 
Hörmətli Leonid Daniloviç! 

Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və 
Ukrayna xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

ġadam ki, indi suveren Ukrayna demokratik dəyiĢiklik-
lərin həyata keçirilməsində, Dünya Birliyinə inteqrasiyada 

böyük uğurlar qazanmıĢdır.  
Ukrayna ilə tarixi dostluq və qarĢılıqlı surətdə faydalı 

əməkdaĢlıq ənənələri Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Əminəm ki, dövlətlərimizin strateji tərəfdaĢlığı, re-

gional və beynəlxalq təĢkilatlarda qarĢılıqlı dəstək bundan 
sonra da xalqlarımızın rifahına, regionda sabitlik və təhlü-

kəsizliyə xidmət edəcəkdir. 
Hörmətli Leonid Daniloviç, Sizə möhkəm cansağlığı, səa-

dət, uğurlar, Ukrayna xalqına isə sülh, həmrəylik və firavan-
lıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 21 avqust 2002-ci il 
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QAZAXISTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTИ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB NURSULTAN NAZARBAYEVƏ 
 
 Hörmətli Nursultan AbiĢoviç! 

 Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası 
arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illiyi ilə 

əlaqədar Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
Xalqlarımız və ölkələrimiz arasındakı ənənəvi dostluq və 

mehriban qonĢuluq münasibətləri ötən dövr ərzində hərtərəfli 
inkiĢaf etmiĢ, dərinləĢmiĢ, strateji tərəfdaĢlıq xarakteri almıĢdır. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasındakı hərtə-

rəfli əməkdaĢlıq, regional və beynəlxalq təĢkilatlarda qarĢı-

lıqlı dəstək, transmilli layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində 
birgə səylər bundan sonra da xalqlarımızın rifahına, regionda 

sülh, sabitlik və təhlükəsizlik iĢinə xidmət edəcəkdir.  
Sizə möhkəm cansağlığı, səadət, uğurlar, qardaĢ Qazaxıs-

tan xalqına isə firavanlıq və tərəqqi arzulayıram.  
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 21 avqust 2002-ci il 
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB VLADĠMĠR PUTĠNƏ 
 
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 

Mi-26 vertolyotunun qəzaya uğraması nəticəsində çox-
saylı insan tələfatı olması xəbərи məni dərindən kədərləndirdi.  

Sizə, həlak olanların qohumlarına və yaxın adamlarına 
dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm.  

 

         HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 21 avqust 2002-ci il 
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TÜRKИYƏNИN MƏRMƏRƏ QRUPU STRATEJИ VƏ 

SOSИAL ARAġDIRMALAR VƏQFИNИN SƏDRИ 

AKKAN SUVƏRИN BAġÇILIQ ETDИYИ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
23 август 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Mən sizə təĢəkkür edirəm ki, vax-

tınızı sərf edib Azərbaycana gəlmisiniz və referendumun gedi-
Ģini müĢahidə edəcəksiniz. Sizin Azərbaycanla, xüsusilə mə-

nimlə çox yaxın dostluq əlaqəляriniz yəqin ki, sizi bu dəfə 
Azərbaycana  gətirən əsas səbəblərdən biridir. Mən buna 

görə sizə təĢəkkür edirəm, çox sağ olun. Ancaq eyni zaman-
da, siz mənim çox yaxın dostlarımsınız. ġəxsən çox məm-

nunam ki, mənə yenə də dostlarımla görüĢmək nəsib oldu.  
Mən Türkiyədə olanda bəzən görüĢürük. Azərbaycana gə-

lirsiniz, çox sağ olun, görüĢürük. Bunların hamısı lazımdır. 
Çünki dostlar görüĢməlidir, danıĢmalıdır. GörüĢmək, danıĢ-

maq olmasa, bəzən dostluq əlaqələri də soyuyur. Düzdür, 
bizim əlaqələrimiz soyumaz, çünki dostluğumuz böyükdür, 
dərindir. Doğrudur, bəzi böyük tədbirlərinizdə iĢtirak etməyə 

məni dəvət edirsiniz, lakin vaxt olmur, gələ bilmirəm. Amma 
gərək bir dəfə xüsusi olaraq sizin vəqflə bağlı Türkiyəyə, Ġs-

tanbula gələm. Axı mən sizin vəqfin fəxri baĢqanlarından 
biriyəm. Ona görə gəlməliyəm, bu mənim borcumdur. Amma 
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siz də görürsünüz ki, bizim iĢlərimiz olduqca çoxdur, ona görə 

də imkan edə bilmirəm. Bir müddət əvvəl mən Ġstanbulda, 
Qara Dəniz ĠĢ Birliyinin toplantısında oldum, sizinlə görüĢ-

düm. Amma vəqfi ziyarət etməyə imkanım olmadı. Çünki 
Ankaraya getdim. Orada bir çox iĢlər vardı, oradan da Qarsa 

getdim, yəqin ki, eĢitdiniz. Qarsdakı Qafqaz Universiteti mə-

nə fəxri doktor adı veribdir.  

Düzdür, Türkiyədə bir çox universitetlər mənə fəxri doktor 
adı veriblər, hələ almamıĢam. Ancaq Qarsa getdim, çünki 

Qars mənim üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Mən Naxçıvan-
da yaĢayanda Türkiyəyə Ġğdırdan, Qarsdan keçib gəlirdim. 

Qarsın Azərbaycanla əlaqələrdə də xüsusi yeri var. Bilirsiniz 
ki, məĢhur Qars müqaviləsi var, 1921-ci ilin oktyabr ayında 

Qarsda Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, bir də  Er-
mənistan tərəfindən imzalanıbdır. Bu müqavilə Azərbaycan, 

Ermənistan, Türkiyə sərhədlərinin müəyyən edilməsi haqqın-
dadır. O vaxt ermənilər iddia edirdilər ki, Türkiyənin Ģərqin-

də olan torpaqlar guya onlara məxsusdur. Bizim bəzi baĢqa 
torpaqlara da iddia irəli sürürdülər. Bu baxımdan Qars mü-

qaviləsi çox əhəmiyyətli bir sənəddir. Bunu çoxları unutmuĢ-

du, tarixdə qalmıĢdı. Amma mən Naxçıvanda iĢləyəndə bu 
bölgənin problemləri ilə məĢğul oldum, Naxçıvanı qorumaq 

lazım idi. Mən bilirdim ki, Qars anlaĢması var. 1992-ci ilin 
fevral ayında Ankaraya gəldim. Orada Qars anlaĢması haq-

qında mətbuata geniĢ məlumat verdim. Beləliklə, bu anlaĢma 
yenidən gündəliyə çıxdı.  

Xatirimdədir ki, Moskvada buna çox mənfi reaksiya 
verdilər. Naxçıvanda bir dəfə televiziyaya baxırdım. Moskva-

dan Qars müqaviləsinə aid bir veriliĢ verdilər. Axırda isə 
bildirdilər ki, bu müqavilənin heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur, 
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hətta Qars müqaviləsinin mətnini elə studiyadaca yandırdılar. 

Amma onu yandırmaq mümkün deyil, bu müqavilə o vaxt 
həmin dövlətlər tərəfindən imzalanıb, hər dövlət tərəfindən 

ratifikasiya olunub və ümumdünya, beynəlxalq təĢkilatlarda 
qeydə alınıbdır, onu pozmaq mümkün deyildir.  

А к к а н   С у в я р: Möhtərəm Cümhur baĢqanımız, yeni-
dən Sizin hüzurunuzda olduğumuz və fəxri sədrimiz kimi, 

Sizə vəqfimizin ötən ilki fəaliyyəti barədə hesabat təqdim et-
diyimiz üçün böyük sevinc duyuruq. Sözlərimə baĢlamazdan 

əvvəl, Türkiyə Respublikasının 9-cu prezidenti Süleyman 
Dəmirəlin salamını və ehtiramını Sizə çatdırmaqdan bəxti-

yarlıq duyduğumu bildirmək istəyirəm. Buraya qədəm qoy-
duğumuz ilk andan gördük ki, sanki köhnə Bakı yox olmuĢ, 

yeni Bakı yaranmıĢdır. Tərtəmiz küçələri və iĢıqları ilə Ģəhər 
tanınmayacaq dərəcədə dəyiĢmiĢ, son dərəcə gözəlləĢmiĢdir. 

Doğrusu, Bakını tanıya bilmədik. Sizin hüzurunuzda Bakının 
bələdiyyə rəisini ürəkdən təbrik edirik.   

Dəyərli Cümhur baĢqanımız, Siz böyük bir iĢ gördünüz və 
Azərbaycan televiziyasının Türkiyəyə yayımını təĢkil etdiniz. 
Bu bizim Azərbaycanla olan əlaqələrimizin qüvvətlənməsinə, 

artmasına böyük təkan verir. Türkiyədə, demək olar, hamı 
hər axĢam Azərbaycan televiziyasına baxır. Bu barədə dost-

tanıĢdan çox eĢitmiĢəm. Sizə deyim ki, bu çox gözəl bir iĢ 
oldu. Nəticədə həm Sizi televiziyada görmək, həm də on il 

bundan əvvəlki hadisələrin ildönümlərini seyr etmək türk zi-
yalılarına çox ləzzət verir.  

Buraya gəliĢimizin bir səbəbi də keçiriləcək referendumla 
bağlıdır. Dünyada çox az ölkə var ki, Konstitusiyada dəyiĢik-

lik aparmaq üçün öz xalqının ayağına gedir. Məsələn, bizim 
ölkəmizdə belə Ģeyləri məclisdə həll edirlər. 
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Parlament üzvləri əl qaldırmaqla Konstitusiyada istənilən 

dəyiĢikliyi edə bilərlər. Ancaq Siz bunun ən gözəlini həyata 
keçirirsiniz. Bizdən fərqli olaraq, bunu xalqın müzakirəsinə 

verirsiniz. Bu münasibətlə biz zati-alinizin Ģəxsində bütün 
azərbaycanlı qardaĢlarımızı təbrik edirik. Bu, demokratiya 

üçün çox böyük xeyirxahlıq, insan haqlarına böyük hörmət 
nümunəsidir. 

Сизин Türkiyəyə səfəriзin çox uğurla keçdiyini xatırlaйырам.  
Siz Türkiyədə çox az dövlət baĢçısına göstərilən bir səmimiy-

yət, hörmət və qardaĢlıq duyğuları ilə qarĢılandınız. Bu, türk 
millətinin həm zati-alinizə olan məhəbbətinin, həm də qardaĢ 

Azərbaycana bəslədiyi duyğuların parlaq təzahürü idi. BaĢqa 
bir hadisə də Türkiyədə çox böyük əks-səda doğurdu. Türkiyə 

futbol komandası dünya birinciliyində üçüncü yer qazan-
dıqda, Türkiyə prezidenti və BaĢ naziri də daxil olmaqla – 

bunu tam səmimiyyətimlə söyləyirəm – heç kimdən səs-səmir 
çıxmazdan əvvəl Siz türk millətinə təbrik göndərdiniz. O, 

Türkiyə televiziyaları tərəfindən dəfələrlə göstərilirdi. Xüsusilə, 
«qardaĢım Əhməd Necdət Sezər» kəlmələri ilə baĢlayan və «bu 
zəfər yalnız Türkiyənin deyil, bütün türk dünyasınındır» sözləri 

ilə davam edən təbrikiniz Türkiyədə çox böyük reaksiya do-
ğurdu. 

Vəqfin fəaliyyətindən söhbət açaraq билдирмяк истяйирям ки, 
ötən il biz BMT-nin keçirdiyi toplantılarda Türkiyəni qeyri-

hökumət təĢkilatı kimi təmsil etmiĢik. Keçən il Özbəkistanda 
keçirilən prezident seçkilərində mən BMT tərəfindən 

müĢahidəçi kimi iĢtirak etdim. 2001-ci ildə 10 nəfərlik bir 
heyətlə Sofiyada səfərdə olduq. Bolqarıstanın prezidenti, BaĢ 

naziri, parlamentin sədri, Xarici IĢlər naziri, habelə keçmiĢ 
prezident Jelyu Jelev tərəfindən qəbul edildik. Bütün bu gö-
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rüĢlərdə zati-alinizin bizim vəqfin fəxri sədri olduğunu vur-

ğuladıq.  
Bundan əlavə, 2001-ci ildə 4-cü Avrasiya Ġqtisadi Zirvəsini 

və Dünya Ġdarəçi Qadınlar Forumunu uğurla keçirdik. Bu 
mühüm tədbirlərə göndərdiyiniz təbrik məktublarınıza görə 

Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm.  
Mərmərə qrupu vəqfi keçən il Türkiyənin ən nüfuzlu 125 

qurumu ilə birlikdə «Avropa Birliyinə – bəli!» kampaniyasını 
təĢkil etmiĢdir. Bu kampaniya çox böyük uğurla baĢa çatmıĢ 

və bildiyiniz kimi, Türkiyə Böyük Millət Məclisi Avropa 
Birliyinə üzv olmaq üçün lazım olan bütün qanunları təsdiq 

etmiĢdir. Vəqfimiz Türkiyədəki mühüm bir tədbirdə də təĢəb-
büskar kimi çıxıĢ etmiĢdir. Ölkənin ən nüfuzlu qurumları ilə 

birlikdə Türkiyə Etika Dərnəyini yaratmıĢıq. Bu dərnək 
hazırda və gələcəkdə ölkəmizdə mühüm məsələlər barədə 

doğru və dürüst qərarlar qəbul olunmasına nəzarət edəcək bir 
mexanizm rolunu oynayacaqdır.  

Müntəzəm olaraq aylıq toplantılarımızı da keçirmiĢik. Bu 
toplantılarda  Süleyman Dəmirəl, Tansu Çillər, Məsud Yıl-
maz, Rusiya və Çin səfirləri, hərbçilər, Milli Təhlükəsizlik ġu-

rasının üzvləri, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, tanınmıĢ 
qurumların rəhbərləri iĢtirak etmiĢlər.  

Bu il sentyarbrın 26–28-də Ġstanbulda keçirəcəyimiz 5-ci 
Avrasiya Ġqtisadi Zirvəsinə zati-alinizin təbrik məktubu gön-

dərəcəyinə, yüksək səviyyəli Azərbaycan nümayəndə heyəti-
nin bu tədbirdə iĢtirak edəcəyinə ümid edirik. Bundan baĢqa, 

oktyabrın 17-dən 19-dək keçiriləcək «Türkiyə və qonĢu ölkə-

lərin qadın parlament üzvlərinin Sülh və əməkdaĢlıq konfran-

sı»na yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin iĢtirakını da 
ürəkdən arzulayırıq. 
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Böyük Atatürkün latın əlifbasını qəbul etmək barədə 9 

avqust 1928-ci il tarixli qərarının və zati-alinizin  Azərbay-
canda latın əlifbasına keçmək haqqında 9 avqust 2001-ci il 

tarixli fərmanının xoĢ təsadüf nəticəsində eyni günə düĢməsi 
münasibətilə idarə heyətimizin Azərbaycandan gələn deputat-

larla iyunun 15-də Ġstanbulda keçirdiyi birgə iclasın qərarına 
əsasən, Siz Azərbaycana və türk dünyasına bu günədək 

bacarıqla rəhbərlik etdiyinizə görə yekdilliklə 2002-ci ilin 
«BaĢ müəllim Atatürk» mükafatına layiq görülmüsünüz.  

Sizi təbrik edirik. Latın əlifbası yolunda atdığınız bu böyük 
addım münasibətilə Sizə və Ģəxsinizdə azərbaycanlı qardaĢ-

larımıza bir daha təbriklərimizi yetirir, mükafatı qəbul etmə-

yinizi xahiĢ edirik. 

Bu, Ġstanbuldakı məĢhur «Yıldız Porselen»də əllə hazırlan-
mıĢdır. Kənarları qızıl iĢləməlidir. Burada «BaĢ müəllim Ata-

türk ödülü» sözləri yazılmıĢdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Vəqfin iĢləri haqqında verdiyiniz 

məlumat məni çox sevindirdi. Türkiyədə vəqflər çoxdur, hər 
kəs vəqf yarada bilər, ona görə də bəzən baĢa düĢmək olmur 
ki, bu necə böyük, dəyərli vəqfdir, yoxsa adi bir vəqfdir.  

Sizinlə Ġstanbulda tanıĢ olanda məni öz vəqfinizə dəvət et-
diniz. Böyük bir mərasim keçdi, nitq söylədik, ziyafət də ver-

diniz. Orada çox adam var idi, mən onda hiss etdim ki, sizin 
vəqfiniz həqiqətən çox dəyərli iĢlər görmüĢdür, Türkiyədə 

böyük hörmətə malik olan vəqfdir. O vaxt Siz məni fəxri sədr 
seçdiniz və bundan çox məmnun oldum. Son dövrlərdə, 

xüsusən də keçən il gördüyünüz iĢlər haqqında verdiyiniz 
məlumat fəxri sədri olduğum bu vəqfin fəaliyyətinə məndə 

böyük ehtiram yaratdı. Çünki doğrudan da siz böyük iĢlər 
görürsünüz. Bütün bunlar məni çox sevindirir. Mən arzu edi-
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rəm ki, vəqfiniz bundan sonra daha da geniĢlənsin, yalnız 

Türkiyədə deyil, bütün dünyada fəaliyyətini geniĢləndirsin. 
Türkiyə Cümhuriyyətinə, xalqına fayda versin və Türkiyə ilə 

Azərbaycanın dostluq və qardaĢlıq əlaqələrinin  inkiĢafına 
yeni-yeni töhfələr versin. 

Mənim sizin vəqfin fəxri sədri seçilməyim, ilk növbədə, 
Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaĢlıq əlaqə-

lərinin inkiĢaf etməsi və geniĢlənməsi üçün yeni bir vasitədir. 
Mən 9 ildir Azərbaycanın prezidentiyəm, bu müddətdə 

Türkiyə ilə əlaqələrimiz çox inkiĢaf edibdir. Bu həm Azərbay-
can xalqının iradəsidir, həm də prezident kimi, mənim ira-

dəmdir. Mən bu xətti bundan sonra da aparacağam. Biz bun-
dan sonra da əlaqələrimizin daha da canlı olması üçün yeni-

yeni imkanlar axtarıb tapmalıyıq. Çünki dünyada çox böyük 
dəyiĢikliklər əmələ gəlir, hər ay, hər il dəyiĢir. Biz bütün bu 

dəyiĢikliklərlə ayaqlaĢmalıyıq. 
Siz mənə «BaĢ müəllim Atatürk» mükafatını verdiniz. Bu, 

böyük bir mükafatdır. Siz bilirsiniz ki, mən Atatürk adına 
beynəlxalq sülh mükafatı laureatıyam. Onu mənə Ankarada 
təqdim etdilər. Ġndi isə siz məni baĢ müəllim adlandırırsınız. 

Mən bunu məmnuniyyətlə qəbul edirəm, çünki  Atatürkün 
ideyalarını yaymaq, təbliğ etmək və xalqımıza çatdırmaq, 

həm də bu ideyalardan faydalanmaq, istifadə etmək sahə-

sində çox iĢlər görmüĢəm. Bu, bir siyasi xadim, lider və prezi-

dent kimi mənim fəaliyyətimdə çox mühüm yer tutur. Təsa-
düfi deyil ki, mən Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaratdım. 

Siz bunu bilirsiniz, orada böyük iĢlər görüləcəkdir.  
Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı Atatürk elə bir Ģəxsiy-

yətdir ki, onun haqqında nə qədər danıĢsan, yenə də azdır. 
Atatürkün həyatını, fəaliyyətini daim öyrənmək lazımdır. 
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Bizdəki Atatürk Mərkəzi bu iĢləri də görəcəkdir. Atatürkün 

indiyə qədər Azərbaycanla əlaqədar dediyi sözləri, gördüyü 
iĢləri, naməlum qalan cəhətləri aĢkara çıxaracaqdır.  

Belə çıxır ki, mən də bu sahədə öyrətmənlik, müəllimlik 
etməliyəm. BaĢ müəllim kimi, gərək baĢqa müəllimlərə də 

öyrədəm ki, Atatürkün ideyalarını necə həyata keçirmək la-
zımdır. Mənə təqdim etdiyiniz bu hədiyyə də çox qiymətlidir. 

O mənada yox ki, bunun müəyyən maddi dəyəri var, o mə-

nada ki, siz Azərbaycanın cümhur baĢqanı kimi, məni Ata-

türklə bir yerdə təsvir edibsiniz və gözəl ornament içində gös-
təribsiniz.  

Mən sizə təĢəkkür edirəm. Düzdür, mənim Atatürklə yan-
yana Ģəklim olmayıbdır. Çünki məm Atatürkün yanında ol-

mamıĢam, özüm də öz Ģəklimi Atatürkün Ģəklinin yanına qo-
ya bilmərəm. Amma siz bunu etmisiniz. Çox təĢəkkür edirəm.  

Bir sözlə, mən Mərmərə qrupu vəqfinin fəaliyyətindən çox 
razıyam. Gördüyünüz iĢləri çox yüksək qiymətləndirirəm. Gü-

man edirəm ki, bundan sonra daha böyük iĢlər görəcəksiniz. 
Mən vəqfinizin fəxri sədri olmağımdan iftixar duyuram. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
1995-ъи ИЛДЯ ГЯБУЛ ЕДИЛМИШ 
КОНСТИТУСИЙАСЫНЫН ТЯКЛИФ ОЛУНАН 
ДЯЙИШИКЛИКЛЯРЛЯ ЯЛАГЯДАР ЙЕРЛИ ВЯ  
ХАРИЪИ ЖУРНАЛИСТЛЯРИН  
СУАЛЛАРЫНА ВЕРДИЙИ ЪАВАБ 
 
Бакы шящяринин Сябаил районундакы  
17 нюмряли референдум мянтягяси 
 
24 август 2002-ъи ил 
 
С у а л: Ъянаб Президент, лцтфян дейин, Сизъя, оьлунуз Илщам 

Ялийев гаршыдакы президент сечкиляриндя намизядлийини иряли сц-
ряъякми? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сиз бу суалы ня цчцн верирсиниз? Сиз 
щансы кцтляви информасийа васитясини тямсил едирсиниз? 

Ж у р н а л и с т: Мян Инэилтярядяням вя «Рюйтер» аэентлийини 
тямсил едирям. Чохлары дейир ки, нювбяти президент оьлунуз ола-
ъагдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буну о барядя данышанлардан сору-
шун. 

С у а л: Сиз президент сечкиляриндя иштирак едяъяксинизми? 
Ъ а в а б: Бяли, мян гаршыдакы сечкилярдя иштирак едяъяйям 

вя буну ачыгламышам. 2003-ъц илдя президент сечкиляриндя иш-
тирак едяъяйям вя цмидварам ки, мяни цчцнъц  дяфя дя сечя-
ъякляр. Яэяр оьлума суалларыныз варса, буну она ана дилиниздя 
веря билярсиниз. 
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С у а л: Сиз Конститусийайа бу дяйишикликляри неъя гиймятлян-
дирирсиниз? 

Ъ а в а б: Бу мяним тяшяббцсцмдцр, бу мясяляляри референ-
дума мян чыхармышам. Бу о демякдир ки, мян онлары зярури 
щесаб едирям. Чцнки демократик дювлятимизин илк Конституси-
йасыны гябул етдийимиз вахтдан 7 ил кечмишдир. Бу мцддят яр-
зиндя дцнйада вя юлкямиздя чох шей дяйишибдир. Конститу-
сийамыз референдумда гябул олундуьуна эюря – бу да йахшы 
щалдыр, она парламент васитясиля, щяр кясин истядийи кими дя-
йишикликляр етмяк олмаз – дяйишикликляр анъаг цмумхалг 
сясвермяси, референдум йолу иля едиля биляр. Она эюря дя мян 
тяклиф олунан дяйишикликляри референдума, цмумхалг сясвер-
мясиня чыхартдым. Щесаб едирям ки, халг сяс веряъякдир. 

С у а л: Ъянаб Президент, Сиз юзцнцз неъя сяс вердиниз, бцтцн 
бяндляря «щя» дединиз, йохса… 

Ъ а в а б: Ялбяття, «щя» дедим.  
С у а л: Алтернатив хидмятля баьлы бяндя дя? Нахчыванда 

дейирдиниз ки, бу барядя дцшцняъяйям. 
Ъ а в а б: Эяряк ону мяним йадыма салайдыныз. Инди мян 

йох десяйдим, онсуз да бир шей чыхмайаъагды. Амма йадым-
дадыр, сян Нахчыванда дедин, дцшцнмяк лазымдыр. Щяля вахт 
вар, бу барядя дцшцнярик. 

С у а л: Йягин ки, ганунвериъиликля тянзимляняъякдир. 
Ъ а в а б: Бахарыг. Амма йадыма сал, мяним йадымдан 

чыхыр. Даща башга суалы олан вар? 
С у а л: Ъянаб Президент, референдумун эедиши иля баьлы йягин 

Сизя тез-тез мялумат верирляр. Вязиййят Сизи гане едирми? 
Ъ а в а б: Мяня еля эялир ки, чох йахшыдыр. Мян бурайа эял-

мяздян яввял телефон етдим, юйряндим, инди рягямляр щаг-
гында щеч бир шей демяк истямирям. Анъаг фяаллыг чох йцксяк-
дир. Мян евдян бурайа эяляня гядяр бир нечя мянтягянин 
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йанындан кечмишям. Мянтягялярдя чохлу адамлар вар, мяни 
бир-ики йердя щятта сахламаг истядиляр. Ъамаат чох фяалдыр. 

С у а л: Ъянаб Президент, Нардаранда ящали референдумда 
иштирак едир. Амма онларын Сиздян хащиши галыр. Онлар Сизинля 
эюрцшмяк барядя хащиш едибляр. Амма референдума эедирляр. 
Буна мцнасибятиниз неъядир? 

Ъ а в а б: Референдума эедирлярся, чох эюзял. Инди онлар 
референдума эетсяляр, башга мясялялярдя юз сящвлярини баша 
дцшсяляр… Щяр щалда, щюкумятин онлара мцнасибяти щямишя 
йахшы олубдур вя йахшы да олаъагдыр. 

С у а л: Ъянаб Президент, цмумиййятля, йеня дя ня вахтса 
Конститусийайа дяйишикликляр вя ялавяляр олунаъагмы? 

Ъ а в а б: Ай гардаш, еля суал верирсян ки… Йедди илдя 
биринъи дяфядир ки, Конститусийада дяйишиклик едирик, ону да 
эюрцрсян ки, ня галмагалла… Йяни, халг арасында галмагал 
йохдур. Анъаг мцхалифятдир, щеч анламырам ня цчцн беля шей-
ляря етираз едир? Дяйишикликляр цчцн йягин ки, ещтийаъ лазымдыр. 
Мян сизя дяфялярля демишям. Бу дяйишикликляр еля дейил ки,  
отурдун, фикирляшдин ки, бунлары едяк. Бунлар сон иллярдя  йа-
ранмыш вязиййятля ялагядар эцндялийя эялибдир. Она эюря дя бу 
дяйишикликляр едилир. 

Яэяр эяляъякдя дя щансыса бир дяйишиклийя ещтийаъ оларса, 
тябии ки, едиляъякдир. Анъаг йеня дя референдум васитясиля. 

С у а л: Ъянаб Президент, Авропа Шурасынын нцмайяндяси 
Андреас Гросс бурададыр, референдуму излямяк цчцн Азярбай-
ъана эялибдир. О, Азярбайъан щаггында сярт фикирляр билдирир. 
Рясми Бакынын буна мцнасибяти неъя олаъагдыр? 

Ъ а в а б: Ня билим, мяним бундан щеч хябярим йохдур. 
С у а л: Ъянаб Президент, бир чох мцхалифят партийалары рефе-

рендумда мцшащидячи кими иштирак етмякдян дя имтина ет-
диляр… 
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Имтина етдиляр? Бяс онлар бир о гядяр 
мцшащидячи вясигяси алдылар. 

Ж у р н а л и с т: Бязиляри иштирак едирляр, амма бязиляри Мяр-
кязи Сечки Комиссийасынын онлара шяраит йаратмадыьыны бящаня 
эятиряряк, референдуму мцшащидя етмякдян бойун гачырдылар. 
Сиз юзцнцз неъя, Мяркязи Сечки Комиссийасынын фяалиййятиндян 
разысынызми? 

Ъ а в а б: Неъя йяни онлара шяраит йарадылмайыб? Онлара 22 
мин вясигя верилибдир. Юзц дя  биз бурада гануну поздуг, 
онларын хащишиня эюря поздуг. Чцнки щяр бир мцшащидячи 
вясигяни эялиб референдум даирясиндя алмалыдыр. Мяркязи Сечки 
Комиссийасы да хябяр вермишди ки, мцшащидячиляр юз вясигя-
лярини эялиб референдум даиряляриндян ала билярляр. Анъаг онлар 
мцшащидячи вясигясини бир щяфтя эедиб алмадылар. Ондан сонра, 
референдума 3 эцн галмыш щай-кцй салдылар. Дедиляр ки, мя-
сялян, щансыса партийа 4800 няфярин сийащысыны верибдир. Еля бу 
сийащы иля мцшащидячи вясигялярини бизя верин. Мяркязи Сечки 
Комиссийасы тяляб етди ки, щеч олмаса бу адамларын цнваныны 
верин, эюряк ки, кимляря мцшащидячи вясигяси тягдим едирик. 
Йохса, филанкяс филанкясов, гуртарды эетди? Онлар да буну 
етмядиляр. Мяня дедиляр, мян дя мяслящят эюрдцм ки, мясяля-
ни кяскинляшдирмясинляр. Мяркязи Сечки Комиссийасы 22 мин 
вясигя верибдир. Бязи партийалар 4-5 мин вясигя алыблар. 

Бяс онда бу вясигяляри ня цчцн, нядян ютрц алмышдылар? Ня 
цчцн онлар Мяркязи Сечки Комиссийасындан наразы галырлар? 
Йягин дцшцнцрдцляр ки, онлара мцшащидячи вясигяси верилмяйя-
ъякдир, щай-кцй салаъаглар. Амма онларын бцтцн бящаняляри 
эютцрцлдц. Бящаня эютцрцляндян сонра, инди ня дейим… Саь 
олун. 
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
БАКЫДАКЫ СЯФИРИ КЛАУС ГРЕВЛИХ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
27 август 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ъянаб сяфир, хош эюрдцк сизи. Ба-

кыда юзцнцзц неъя щисс едирсиниз? 
К l a u s   Q r e v l i x: Ъянаб Президент, səmimi qəbul 

üçün təĢəkkür edирям. Firavan gələcəyi olan belə gözəl ölkədə 

özümü ancaq yaxĢı hiss edə bilərəm. Cənab Prezident, Siz  
həmiĢə qeyd etmisiniz ki, Almaniyanın sənayesi Azərbaycan 

iqtisadiyyatına böyük sərmayə qoymayıbdır. Amma bildir-
mək istəyirəm ki, bu vəziyyət dəyiĢmək ərəfəsindədir. Bu ya-

xınlarda Azərbaycanda «Mannesman» Ģirkətinin törəmə Ģir-
kəti yaradıldı. O, neft boru kəmərlərinin qorunması ilə məĢ-

ğul olacaqdır. Onlar neft kəmərlərinin həm daxili, həm xarici 
qoruyucu sistemlərini yaradırlar.  

Bu yaxınlarda «Valterbau» Ģirkəti də bir zavod yaratdı, 
əsasən dəmir yolu üçün beton Ģpallar istehsal edir. Mən əminəm 
ki, bu zavod nəinki Azərbaycanın tələbatını ödəyəcək, həm də 

region üçün məhsul istehsal edəcəkdir. Gələcəkdə bir sıra baĢqa 
Ģirkətlərin də burada fəaliyyət göstərməsi gözlənilir.  

Cənab Prezident, bilirik ki, Siz sənayenin inkiĢafına  xüsusi 
diqqət yetirirsiniz. Əmin olmaq istərdim ki, sənayeyə sərmayə 

qoyuluĢu getdikcə artacaqdır. Bu da gələcəkdə ölkənizdə sabit-
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liyin daha da möhkəmlənməsinə zəmin yaradacaqdır. ĠnĢaallah, 

Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanın sənayesi və iqtisadiy-
yatının baĢqa sahələri bundan sonra da inkiĢaf edəcəkdir. 

H  e y d ə r   Ə l i y e v: Çox məmnunam ki, siz mənim bu 
barədə fikirlərimi nəzərə almısınız və Almaniyanın böyük 

sənaye Ģirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyətinin təmin olun-
ması üçün səylər göstərmisiniz. «Mannesman» Ģirkətini mən 

tanıyıram. Bu, çoxdankı, dünyada məĢhur olan böyük Ģir-
kətdir. Onun Azərbaycana gəlməsini alqıĢlayıram. Mən belə 

baĢa düĢdüm ki, həmin Ģirkət boruları korroziyadan müha-
fizə etmək iĢlərini görəcəkdir.  

Burada Ģpal istehsal edən zavod açmağınız da çox sevin-
dirici haldır. Birincisi, Azərbaycanın Ģpala tələbatı var. Təkcə 

Azərbaycanın yox, bütün bölgənin buna ehtiyacı var. Ona 
görə də o zavod burada çox iĢlər görə bilər. Mən arzu edirəm 

ki, bu iĢlər davam etsin, Azərbaycana yeni Ģirkətlər gəlsin. 
K l a u s   Q r e v l i x: Cənab Prezident, mən bu yaxınlarda 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında, Kolorado Ģtatında idim, 
orada bir konfrans keçirilirdi. Bu  konfransda Bill Klinton və 
Madlen Olbrayt da iĢtirak edirdilər. Makedoniya prezidenti 

Traykovski də gəlmiĢdi. Dünyanın hər yerindən  çoxlu qo-
naqlar vardı. Konfransın mövzusu «Terrorizmə qarĢı müba-

rizə və demokratiyanın inkiĢafı»  idi. Mənə elə gəlir ki, de-
mokratiyanın inkiĢafı ilə terrorizmə qarĢı mübarizə arasında 

xüsusi əlaqə var. Konfransda islamın müasirliyi məsələsinə də 
toxunulmuĢdu. Orada mən Azərbaycanın mövqeyini müdafiə 

edirdim. Mən öz çıxıĢımda dedim ki, Azərbaycan müasir is-
lam ölkəsinin modelidir. Dəfələrlə qeyd etdim ki, Azərbay-

canda ali təhsilli gənclər çoxdur. Mən həmçinin Azərbay-
canın dahi musiqiçiləri, mədəniyyət sahəsində çalıĢan Ģəxslərи 
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haqqında da məlumat verdim. Eyni zamanda, ölkənizin 

tolerantlığı haqqında da danıĢdım. ÇıxıĢımda bildirdim ki, 
Azərbaycanda Ģeyxülislam yepiskopla, yaxud da yəhudilərin 

dini icmasının rəhbəri ilə birlikdə tədbirlərdə iĢtirak edir, bir 
masa arxasında əyləĢir. Azərbaycanda dinlər arasında heç 

vaxt heç bir məhdudiyyət qoyulmur.    
Eləcə də Azərbaycanın mövcud potensialı haqqında məlu-

mat verdim.  
Orada mən Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə də toxundum. 

Dedim ki, Azərbaycanın diplomatiyası ölkə prezidentinin 

rəhbərliyi altında bir növ «hücuma keçibdir». Mən dedim ki, 
Azərbaycan bu problemi mərhələ-mərhələ yox, birdəfəlik həll 

etmək istəyir. Lakin son vaxtlar dəmir yolunun bərpası 
barədə fikirlər var, yaxud da belə bir fikir meydana çıxıbdır 

ki, əvvəlcə dörd rayon iĢğaldan azad olunsun və sonra Dağlıq 
Qarabağın statusu haqqında danıĢıqlar aparılsın. Mənə elə 
gəlir ki, münaqiĢənin aradan qaldırılması üçün  Azərbaycan 

təĢəbbüs göstərir və müsbət addımlar atır.  
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri də çox böyük əhə-

miyyətə malikdir. Çünki bu kəmərlə bağlı bir sıra ölkələr 
regionda sabitliyin yaranmasında maraqlıdırlar. Orada mən 

Azərbaycan haqqında çox məlumat verdim. Azərbaycanda 
baĢ verən müsbət dəyiĢiklikləri, buradakı gözəl ab-havanı təs-

vir edə bildim.  
Konfransın sonunda Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının sabiq 

dövlət katibi Madlen Olbrayt mənə yaxınlaĢaraq xahiĢ etdi 
ki, onun məktubunu Ģəxsən Sizə çatdırım. Ġcazə verin, həmin 

məktubu Sizə təqdim edim. Bəlkə də bu Sizə qəribə görünər 
ki, bunu nə üçün məhz Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri 

təqdim edir. Ola bilər, bu da qloballaĢmanın bir hissəsidir.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu da çox yaxĢı haldır. Cənab səfir, 

təĢəkkür edirəm. Koloradoda beynəlxalq konfransda iĢtirakınız 
və Azərbaycan haqqında geniĢ məlumat verməyiniz barədə de-

dikləriniz məni çox sevindirir. Mən  belə baĢa düĢürəm ki, siz 
Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri olaraq, eyni zamanda, 

Azərbaycanı çox sevən və ölkəmizdə gedən iĢləri yüksək qiymət-
ləndirən adam kimi bu iĢləri görmüsünüz. Bizim buna çox 

ehtiyacımız var. Çünki Azərbaycan haqqında geniĢ məlumatlar, 
izahatlar verməyə böyük ehtiyac var. Təəssüflər olsun ki, hələ 

heç də hər yerdə Azərbaycan haqqında həqiqətləri olduğu kimi 
bilmirlər. Ona görə də sizin bu təĢəbbüsünüzü və oradakı geniĢ 

fəaliyyətinizi mən yüksək qiymətləndirir və sizə təĢəkkür edi-
rəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki,  siz bundan 

sonra da bu istiqamətdə fəaliyyətinizi davam etdirəcəksiniz.  
Xanim Olbraytdan gətirdiyiniz məktuba görə də təĢəkkür 

edirəm. O çox yaxĢı və dəyərli insandır. Mən onu çoxdan tanı-

yıram. Əvvəllər Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının BirləĢmiĢ Millət-

lər TəĢkilatı yanında daimi nümayəndəsi idi. O vaxt mən onu 
Azərbaycana dəvət etmiĢdim, gəldi, burada görüĢdük və Azər-
baycanla tanıĢ oldu. Sonra prezident Klinton onu özünün 

Xarici IĢlər naziri vəzifəsinə təyin etdi. Həmin vəzifədə olduğu 
dövrdə mən onunla çox tez-tez görüĢürdüm. YaxĢı əməkdaĢlıq 

edirdik. Bizim bölgənin problemlərini o, yaxĢı bilirdi. Xüsusən 
Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin həll olunması ilə əlaqə-

dar çox fəaliyyət göstərirdi. O vaxt mən ona deyirdim və o da 
mənə deyirdi ki, biz Ģəxsi dostuq. Təəssüf ki, vəzifədən ayrılan-

dan sonra onunla heç bir əlaqəm olmayıbdır. Ona görə də bu 
məktub mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən mütləq ona cavab 

yazacağam və Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında olanda mütləq 
onunla görüĢəcəyəm. 
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ВЙЕТНАМ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЧАН ДИК ЛИОНГА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Вйетнам Сосиалист Республикасынын милли байрамы – Мцс-

тягиллик елан  едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы 
црякдян тябрик едирям. Яминям ки, юлкяляримиз арасында 
ямякдашлыьы эенишляндирмяк истяйимиздян иряли эялян гаршылыглы 
фяалиййятимиз халгларымыз цчцн файдалы олаъагдыр.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Вйетнам 
халгына сцлщ вя рифащ арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 27 август 2002-ъи ил 
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ГЯТЯР ДЮВЛЯТИНИН ЯМИРИ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ШЕЙХ ЩЯМЯД БИН ХЯЛИФЯ ЯЛ-ТАНИЙЯ 
 
Ялащязрят! 
Гятяр Дювлятинин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мц-

насибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан  иля Гятяр арасында мющкямлянян 

достлуг ялагяляри щяртяряфли вя файдалы ямякдашлыг цчцн эениш 
имканлар ачаъагдыр. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 27 август 2002-ъи ил
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LĠVĠYA ĠNQĠLABININ RƏHBƏRĠ, LĠVĠYA ƏRƏB 

SOSĠALĠST XALQ CƏMAHĠRĠYYƏSĠNĠN  

BAġÇISI ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB MÜƏMMƏR QƏДДAFĠYƏ  
 
Hörmətli cənab baĢçi!   
Liviya Ərəb Sosialist Xalq Cəmahiriyyəsinin milli bayra-

mı – Ġnqilab günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təb-
rik edirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Liviya arasında yaranan dost-
luq münasibətləri xalqlarımızın mənafeyi naminə daim möh-

kəmlənəcək və inkiĢaf edəcəkdir.   
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Liviya 

xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

             HEYDƏR ƏLIYEV 

         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 27 avqust 2002-ci il   
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СЛОВАКИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ РУДОЛФ ШУСТЕРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Словакийа Республикасынын милли байрамы – Конститусийа 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляр даим эенишляня-

ряк халгларымызын рифащына юз тющфясини веряъякдир. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Словакийа 

халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 
 
Hörmətlə,  

             HEYDƏR ƏLIYEV 

         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 27 avqust 2002-ci il   
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ÖZBƏKĠSTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ĠSLAM KƏRĠMOVA 
 

Hörmətli Ġslam Əbdüqəniyeviç! 

Özbəkistanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-
bətilə Sizi və Özbəkistan xalqını ürəkdən təbrik edиrəm. 

Azərbaycan və Özbəkistanı tarixi dostluq və qarĢılıqlı 
surətdə faydalı əməkdaĢlıq ənənələri bağlayır. Ġnanıram ki, 
bu ənənələrin daha da möhkəmləndirilməsi və geniĢləndiril-

məsi bundan sonra da xalqlarımızın, dövlətlərimizin məna-
felərinə xidmət edəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, uğurlar, qardaĢ Özbə-

kistan xalqına isə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə,   

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 27 avqust 2002-ci il 
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ТЦРКИЙЯНИН ДЯНИЗЧИЛИК МЯСЯЛЯЛЯРИ 
ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ НАЗИРИ РАМАЗАН 
МИРЗЯОЬЛУНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
28 август 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли назир, Сизи вя Сизи мц-

шайият едян  шяхсляри сямимиййятля саламлайырам. Тцркийянин 
щяр бир нцмайяндясинин Азярбайъана эялмяси бизим цчцн чох 
ящямиййятлидир Щюкумят цзвляринин эялмяси ися, тябиидир ки, 
юлкяляримиз, дювлятляримиз, щюкумятляримиз арасында ялагяляри 
даща да инкишаф етдирир. 

Тцркийя бюйцк эямичилик юлкясидир. Чцнки Тцркийянин, де-
мяк олар, щяр тяряфи дяниздир, океандыр. Азярбайъан Хязяр дя-
низиндя эямичиликля щямишя мяшьул олубдур. Анъаг Хязяр 
гапалы дяниздир. Сонралар Хязяр дянизиндян Волга–Дон ка-
налы иля Гара дянизя, башга дянизляря чыхыш олубдур. Бизим эя-
милярин дя бир гисми еля Гара дяниздя, йахуд да башга дя-
низлярдя даща чох цзцр, няинки Хязярдя. Чцнки бурада онларын 
дашымасы цчцн о гядяр дя йцк йохдур. 

Азярбайъан эямиляри Тцркийянин лиманларындан истифадя 
едир. Она эюря дя бу сащядя дя ямякдашлыьымызы инкишаф етдир-
мяк лазымдыр. 
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R a m a z a n   M i r z ə o ğ l u: Ъянаб Президент, səmimi 

qəbula görə minnətdarlıq edирям. Bu günlərdə keçirilmiĢ refe-
rendumun Azərbaycan xalqı üçün uğurlu olmasını, faydalı 

nəticələr verməsini arzulayaraq dedi ki, Bakıda olarkən 
dənizçilik sahəsində əməkdaĢlıq məsələləri barədə BaĢ nazirin 

müavini Abid ġərifovla, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovla, 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəisi Aydın BəĢirovla çox faydalı 

müzakirələr apardıq. Sizin gəmilərin bizim limanlardan 
istifadə etməsi, təmir iĢlərinin Ġstanbuldakı Tuzla tərsanəsin-

də həyata keçirilməsi haqqında yekdil qərara gəldik. Bakı çox 
əhəmiyyətli  limandır. Sizin arzu edəcəyiniz təqdirdə, onun 

geniĢlənməsi iĢlərinə kömək edə bilərik. Bizim fikrimizcə, bu 
həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə çox xeyir verə bilər.  

Biz Türkiyə olaraq, Sizin belə bir fikrinizə çox böyük 
əhəmiyyət veririk ki, Xəzər dənizi qapalı hövzə olsa da, onun 

Volqa–Don kanalı vasitəsilə bütün dünyaya çıxıĢı vardır. 
1994-cü ilə qədər bu yoldan fəal Ģəkildə istifadə edilmiĢ, daha 

sonra bir qədər zəifləmiĢdir. QarĢıdakı illərdə Türkiyə Xəzər 
dənizi vasitəsilə ildə 2 milyon ton buğda, pambıq, metal daĢı-

yacaqdır. Həmin yolu bağlamaq beynəlxalq hüquq norma-

larına ziddir. Bu barədə biz Rusiya ilə müzakirələr apara-
cağıq. Rusiyanın bütün gəmiləri bizim Qara dənizdəki və 

Mərmərə dənizindəki boğazlardan keçir, Türkiyə limanların-
dan  istifadə edir. Volqa–Don kanalı da eyni Ģəkildə bütün 

dövlətlərin gəmilərinə, ilk növbədə də Xəzər hövzəsi ölkələ-

rinin gəmilərinə açıq olmalıdır. Bu su yolunu bağlamaq haq-

sızlıqdır. Bunu qəbul etmək mümkün deyildir. Ona görə də 
Türkiyə bu sahədə lazımi tədbirləri görəcəkdir. 

Dövlət naziri daha sonra vurğuladı ki, Türkiyə Azərbayca-
nın iĢğal olunmuĢ rayonlarının dərhal boĢaldılmasını, qaç-
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qınların öz yurd-yuvalarına qayıtmasını tələb edir. Biz Azər-

baycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasına böyük  əhəmiyyət 
veririk və bunun sülh yolu ilə həyata keçirilməsini arzula-

yırıq.  
Bütün bunlarla yanaĢı, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

mədəni və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkiĢaf 
etdirilməsi zəruridir və bu sahədə Sizin apardığınız siyasət bi-

zi son dərəcə məmnun edir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bildiriм ki, Volqa–Don  kanalı ilə 

Xəzər dənizindən Qara dənizə çıxıĢ bizim üçün çox əщəmiy-
yətlidir.  1994-cü ilə qədər bu sahədə heç bir problem olma-

yıbdır. Sonra Rusiya bu rejimi çox sərtləĢdirdi. Rusiya indi 
bir sıra Ģərtlər irəli sürür.  

A y d ы n   B ə Ģ i r o v: Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin rəisi олараг məlumat verяряк билдирим ки,  biz üç 

ay əvvəldən Rusiya hökuməti sədrinin adına teleqram gön-
dəririk. Bundan sonra onlar gəmilərin adları göstərilməklə 

xüsusi cədvəl üzrə buraxılmasına icazə verirlər ki, bu da ildə 
10 gəmidən artıq olmur. Xəzərdə Ġranın cəmi 4, Türkmənista-
nın 3 yük gəmisi var. Lakin onlar Qara dənizə çıxa bilmirlər. 

Qazaxların hələlik yük tankerləri yoxdur, almaq fikrində-

dirlər. Rusiya HəĢtərxan limanından 6 yük gəmisini Dağısta-

nın balansına keçiribдир. Hazırda  Mahaçqaladan Ġrana yük 
daĢıyırlar. Ġndi onlar Ukraynadan alınmıĢ 100 min ton metalı 

Ġrana daĢımaqla məĢğuldurlar. Bu yüklər yalnız Rusiyanın 
gəmiləri ilə daĢınır. Bizim gəmilərə yük vermirlər. 

R a m a z a n   M i r z ə o ğ l u:  Türkiyənin boğazlarından, 
on milyon insanın yaĢadığı Ġstanbuldan Rusiyanın 150 min 

tonluq tankerləri keçir. Bizim buna heç bir etirazımız yoxdur.  
Amma eyni Ģəkildə Türkiyə gəmiləri də Xəzər dənizinə gəlmə-
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lidir. Bu məsələdə ədalətli olmaq lazımdır. Bu, birtərəfli ola 

bilməz. Biz bunu tələb edəciyik, onlarla danıĢıq aparacağıq. 
Bunu Xəzər hövzəsi ölkələri – Azərbaycan, Qazaxıstan, Türk-

mənistan da etməlidir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: O biri ölkələrin gəmiləri yoxdur, Xə-

zərdəki gəmilərin 90 faizi Azərbaycanındır. Yükləri Azər-
baycan gəmiləri daĢıyıbdır. Yəni gəmiçilik, əsasən Azərbay-

canda olubdur. Hətta  HəĢtərxanda da o qədər olmayıbdır.    
Ġndi vəziyyət dəyiĢibdir. QonĢu ölkələr də gəmilər alırlar. 

Ancaq gərək nə qədər gəmi alsınlar ki, onların donanması 
Azərbaycanınkı qədər olsun. Biz onların gəmilərinin də yük 

daĢımasına etiraz etmirik. Hamı Volqa–Don kanalından 
istifadə etməlidir. Buna məhdudiyyət qoymaq olmaz. 

Referendumla bağlı təbriklərinizə görə sizə çox təĢəkkür 
edirəm. Bu çox əhəmiyyətli bir tədbir idi. Çünki biz Konstitu-

siyamızda dəyiĢiklikləri ancaq referendum vasitəsilə həyata 
keçiririk. Bunu Milli Məclisdə edə bilmərik. Referendumu 

keçirdik, xalq da bizi dəstəklədi. Referenduma çıxarılan mə-

sələləri həll etdik. Mən də bundan çox məmnunam. Xalq bir 
daha Azərbaycanın iqtidarına öz münasibətini, öz etibarını 

göstərmiĢ oldu.  
Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəlincə, Türkiyə həmiĢə bu iĢdə 

bizimlə bərabərdir. Biz də çalıĢırıq ki, münaqiĢəni sülh yolu 
ilə həll edək. ĠĢğal olunmuĢ torpaqlar azad edilsin. Bir mil-

yondan artıq insanımız qaçqın-köçkün vəziyyətindədir, onlar 
öz yerlərinə qayıtsınlar. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

olunsun. Biz bu iĢlə ciddi Ģəkildə məĢğuluq. Bilirsiniz ki, mən 
avqustun 14-də Ermənistan–Azərbaycan sərhədində, Naxçı-

van bölgəsində Ermənistan prezidenti Kюçяryanla görüĢdüm. 
Biz 4 saat söhbət etdik, danıĢıqlar apardıq. DanıĢıqları da-
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vam etdirmək lazımdır. MünaqiĢəni sülh yolu ilə həll etmək o 

qədər də asan deyil, amma mümkündür.  Biz bu danıĢıqları 
aparırıq və bundan sonra da aparacağıq. Mən də məmnu-

nam,  xalqımız da məmnundur ki, Türkiyə bu məsələlərdə 
Azərbaycanın mövqeyini  müdafiə edir, bizimlə birlikdədir, 

Azərbaycanı dəstəkləyir. Buna görə də biz həmiĢə Türkiyəyə 
minnətdar olduğumuzu bildiririk. 
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YAPONĠYANIN BAġ NAZĠRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB DZÜNĠTĠRO KOĠDZUMĠYƏ  
 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 
Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında diplo-

matik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi və 

dost Yaponiya xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
Yaponiya ilə dostluq və əməkdaĢlıq münasibətlərinin inki-

Ģaf etdirilməsi ötən dövrdə Azərbaycan Respublikasının xari-
ci siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olmuĢdur. 

1998-ci ilin fevralında Yaponiyaya rəsmi səfərim zamanı 
keçirdiyim görüĢləri, apardığım danıĢıqları məmnuniyyətlə 

xatırlayır və razılıq hissi ilə vurğulayıram ki, bu illərdə ölkələ-

rimiz arasında əlaqələr geniĢlənmiĢdir və biz bir çox mühüm 

sahələrdə faydalı əməkdaĢlığa nail olmuĢuq.  
Əminəm ki, dövlətlərarası münasibətlərimiz birgə səyləri-

miz sayəsində xalqlarımızın mənafeyi naminə bundan sonra 
da inkiĢaf edəcəkdir. 

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

 
Hörmətlə,                 

          HEYDƏR ƏLIYEV  

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 29 avqust 2002-ci il 
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UKRAYNA BAġ NAZИRИNИN BИRИNCИ MÜAVИNИ  

OLEQ DUBИNA BAġDA OLMAQLA BU ÖLKƏNIN  

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTI ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
29 август 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev nümayəndə heyəti-

nin üzvlərini Ukraynanın dövlət bayramı –  Müstəqillik günü 

münasibətilə təbrik etdi və dost ölkənin xalqına əbədi müstə-

qillik, habelə sülh, firavanlıq və uğurlar arzuladı.  

Səmimi təbrik üçün minnətdırlıq edən Oleq Dubina müstəqil-
lik günü münasibətilə göndərdiyi təbrik məktubuna görə Azər-

baycan prezidentinə, Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın tə-

şəkkürünü yetirdi. Nümayəndə heyətinin başçısı hökumətlər-

arası iqtisadи komissiyanın fəaliyyətindən danışaraq dedi ki, 
fevralda Kiyevdə keçirilmiş iclasda Bakı görüşünə konkret nəti-

cələrlə gəlmək üçün var qüvvə ilə səy göstərmək qərara alın-
mışdır. Belə nəticə əldə edilmişdir – əmtəə dövriyyəsi 1,7 dəfə art-

mışdır. İndiki iclasda bir sıra məsələlər müzakirə edildi və «heç bir 
məsələ barəsində heç bir tərəfdən anlaşılmazlıq olmadı».  

O, ümidvar olduğunu söylədi ki, iki prezidentin – Heydər 

Əliyevin və Leonid Kuçmanın rəhbərliyi ilə komissiya Azərbay-
canın və Ukraynanın iqtisadi firavanlığının yüksəlməsinə 

bundan sonra da kömək edəcəkdir.  
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Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri, Baş nazirin 

birinci müavini Abbas Abbasov bildirdi ki, Bakıda keçirilən 
iclasın gündəliyinə iqtisadi əməkdaşlıg məsələlərinin geniş 

spektrini əhatə edən 7 məsələ daxil idi. İkitərəfli əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi sahəsində prezident-

lərin qarşıya qoyduqları bütün vəzifələri hökumətlər, o 
cümlяdən də hökumətlərarası komissiya uğurla həyata keçirir. 

Komissiyanın işinin yekunlarına əsasən, fövqəladə hallar 
zamanı qarşılıqlı yardım göstərilməsi haqqında, hökumətlər 

arasında əlaqə, kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi, istehsal 
kooperasiyası haqqında Azərbaycan və Ukrayna hökumətləri 

arasında sazişlər imzalandı. 
Abbas Abbasov ölkələrimizin hökumətləri arasında işgüzar 

əlaqələri dəstəklədiyinə görə prezident Heydər Əliyevə ko-
missiyanın Azərbaycan tərəfi adından təşəkkürünü bildirdi. 

Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, Ukrayna ilə Azərbaycan 
arasındakı münasibətlər dostluq, qardaşlıq münasibətləridir və 

strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Bu, gəlişi gözəl sözlər, 
ümumi ifadələr deyildir, bütün bunlar realdır. Bir çox 
məsələlərdə ölkələrimizin mövqeləri uyğun gəlir,  beynəlxalq 

təşkilatlarda, MDB, GUÖAM çərçivəsində fəal əməkdaşlıq 
həyata keçirilir. Ukraynanın ictimai-siyasi həyatında, 

iqtisadiyyatında baş verən prosesləri Azərbaycanda çox 
diqqətlə izləyirlər. Çünki demokratiya yolu ilə irəliləməkdə, 

iqtisadi, sosial islahatların aparılmasında Ukraynanın qazan-
dığı uğurlar mövcud tərəfdaşlıq münasibətləri baxımından 

ölkəmiz üçün də çox vacibdir.  
Ölkələrimizin prezidentləri beynəлxalq məclislərdə müxtəlif 

məsələlər barəsində daim fikir mübadiləsi aparırlar. Azərbay-
can ilə Ukrayna arasında indiki münasibətlərin qaynaqları 
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Ukrayna və Azərbaycan xalqlarının dostluğu ilə bağlıdır və bu 

dostluq müstəqillik illərində yeni keyfiyyət kəsb etmişdir. Ölkə-

lərimiz öz müstəqilliyini çox fəal surətdə qoruyur və 

möhkəmləndirir.  
Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, bu sahədə istər Azər-

baycanda, istərsə də Ukraynada bir sıra çətinliklər də var. 
Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, bu baxımdan hökumətlər-

arası komissiyanın fəaliyyəti iki prezidentin həyata keçirdikləri 
böyük siyasi, iqtisadi işlərə sanballı köməkdir.  

Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini Oleq Dubina «Üç 
dənizin əfsanəsi» beynəlxalq konfransında Azərbaycan prezi-

denti Heydər Əliyevin parlaq çıxışından danışaraq, bu anlayışı 
genişləndirib Baltik dənizi ilə tamamlamağı təklif etdi.  

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev bu təşəbbüsü dəs-
təkləyərək dedi ki, o, həmin məsələni prezident Leonid Kuçma 

ilə hərtərəfli müzakirə etmişdir və hər iki tərəf onun gündəliyə 
çıxarılmasına yaxındır.  

Oleq Dubina bildirdi ki, hökumətlərarası komissiyanın ha-
zırkı iclasında Ukrayna tərəfinin irəli sürdüyü Odessa–Brodı 
boru kəməri layihəsinə baxmaq üçün GUÖAM çərçivəsində 

qrup yaradılması haqqında qərar qəbul olunmuşdur. Azərbay-
can buna dəstək verərsə, Ukrayna hökuməti bu variantı 

nəzərdən keçirməyə hazırdır. Ukrayna Baltik dənizinə çıxmaq 
üçün Brodı–Qdansk boru kəmərinin inşası haqqında Polşa 

tərəfi ilə yaxın gələcəkdə saziş imzalamaq niyyətindədir. Bu 
layihənin həyata keçirilməsində Avropa Birliyi də maraqlıdır və 

ona görə də boru kəmərinin strateji cəhətdən vacibliyinə 
tezliklə zəmanət verəcəkdir. Ukraynanın səyləri, ilk növbədə, 

Avropa Birliyinə inteqrasiyanın genişləndirilməsi barədə 
prezident Leonid Kuçmanın hökumətə verdiyi göstərişlərlə 
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bağlıdır. Oleq Dubina «Avropaya birlikdə daxil olmaq üçün» 

bu nəhəng layihəni GUÖAM çərçivəsində birgə fəaliyyətlə 
əlaqələndirməyi təklif etdi.  

Азярбайъан президенти бу лайищянин ваъиблийини сюйляйяряк 
билдирди ки, щяля Йалта зирвя топлантысында Украйна президенти 
Леонид Кучма Балтикйаны юлкялярин нцмайяндяляри иля эюрцш-
мцшдцр. Бу эюрцшдян ясас мягсяд Гара дяниз вя Балтик дянизи 
игтисади ямякдашлыьынын бирляшдирилмясиня йардым етмяк иди. 
Президент Щейдяр Ялийев Украйнанын вя шяхсян Леонид Куч-
манын бу лайищянин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмиш сяйлярини 
дястяклядийини билдирди. 

Олег Дубина Украйна нцмайяндя щейяти адындан Украйна 
ряссамы Григори Лысенконун ясярини Азярбайъан дювлятинин 
башчысына щядиййя етди. 
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ЮЛКЯМИЗДЯ 2002/2003-ъц ТЯДРИС ИЛИНДЯ  
АЛИ МЯКТЯБЛЯРЯ ЯН ЙЦКСЯК БАЛЛА  
ДАХИЛ ОЛМУШ ТЯЛЯБЯЛЯРЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ НИТГ 

 
Президент сарайы 
 
30 август 2002-ъи ил 
                                                         

Azərbaycanda test üsulu ilə ali məktəblərə qəbul artıq 
on ildir ki, aparılır və hər il biz bunun müsbət nəticəsini gö-

rürük. Müsbət nəticəsi olduğu üçün də biz bu üsulu dəstək-
ləyirik və onun Azərbaycanda davam etməsi üçün lazımi 

imkanlar yaratmıĢıq və yaradacağıq. Biz ali məktəblərə qəbul 
ilə əlaqədar keçmiĢdə də çox üsullardan istifadə etmiĢdik ki, 
qəbul ədalətli olsun, ancaq biliyi olanlar ali məktəblərə qəbul 

edilsinlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, o vaxtkı tədbirlər istə-

nilən nəticəni verməmiĢdir. Test üsulu onlara nisbətən xeyli 

mütərəqqi üsuldur. Əgər hər bir abituriyentin bilik səviyyəsini 
tam təyin edə bilməsə də, müqayisədə bütün baĢqa üsullara 

nisbətən daha müvəffəqiyyətlə təyin etməkdə öz nəticəsini 
verir. Ancaq bu o demək deyildir ki, bu üsulun qüsurları 

yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, gələcəkdə də bu 
üsuldan istifadə edərək, onun həyata keçirilməsində olan qü-

surları aradan qaldırmaq lazımdır. Bu üsulu getdikcə təkmil-
ləĢdirmək lazımdır. Güman edirəm ki, Tələbə Qəbulu üzrə 

Dövlət Komissiyası bu barədə lazımi iĢlər görəcəkdir. Yəni 
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bu komissiya da, heç kəs də belə düĢünməməlidir ki, indi bu 

sahədə hər Ģey ideal vəziyyətdədir. 
Bəli, bütün baĢqa üsullara görə burada biz daha da doğru-

düzgün nəticələr alırıq. Ancaq yenə də deyirəm, qüsurlar da, 
çatıĢmazlıqlar da var. Həm üsulun özü təkmilləĢdirilməlidir, 

həm də onun həyata keçirilmə təcrübəsi təkmilləĢdirilməlidir. 
Yəni onun həyata keçirilməsində buraxılan səhvlər və nöq-

sanlar aradan qaldırılmalıdır. Hər halda, Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyası öz iĢini tamamilə yekunlaĢdıranda hər 

Ģeyi çox «çəhrayı» rənglərlə göstərməməlidir. Həm nailiyyət-
ləri, həm də nöqsanları göstərməlidir. Nöqsanları aĢkar etmə-

lidir, axtarmalıdır və onları aradan qaldırmaq üçün lazımi 
tədbirlər görməlidir.  

Burada Məleykə xanımın verdiyi məlumat, hesab edirəm 
ki, ilkin məlumatdır. DüĢünürəm ki, siz indi bu ilkin məlu-

matla ictimaiyyəti tanıĢ edəndən sonra gərək daha da dərin-
dən təhlil aparasınız. Bir-iki məsələ var. Siz dediniz ki, bu il 

ali  məktəblərə daxil olmaq istəyənlərin sayı keçən illə müqa-
yisədə 50 faiz azalıbdır. Elədirmi? 

M ə l e y k ə   A b b a s z a d ə: Keçən il 87 min gənc sənəd 

vermiĢdi. Bu il onların sayı 30 min azalıbdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: 30 min azalıbdır. Yəqin bunun ob-

yektiv səbəbləri var. Bunların hamısını araĢdırmaq lazımdır. 
Yəni, bu rəqəmləri verəndə, onları  izah etmək lazımdır. Çün-

ki ötən il ali məktəblərə sənəd verənlərin sayı 87 min idisə, bu 
il həmin rəqəm 30 min azalıbsa, biz bu barədə düĢünməliyik: 

bu reallıqdırmı və ya reallıq deyilmi? Yaxud hansısa bir meyl 
əmələ gəlibdir? Mən indi bunun dərinliyinə getmək istəmi-

rəm, hesab edirəm ki, siz bunu anlayırsınız. Bunların hamı-

sının cavabı verilməlidir ki, nə üçün belə vəziyyət yaranıbdır.  
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Sonra siz dediniz ki, keçən ilə nisbətən yüksək göstəri-

cilərin sayı da azalıbdır. Elədirmi? 
M ə l e y k ə   A b b a s z a d ə:Elədir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu, əvvəl dediyimə nisbətən bizi da-
ha da narahat edən məsələdir. Əvvəl dediyimin bəlkə də ob-

yektiv səbəbləri ola bilər. Amma  nə üçün keçən ilə nisbətən 
yüksək nəticə göstərənlərin sayı azalmıĢ olsun? Yaxud da ki, 

mən belə baĢa düĢdüm ki, imtahan verənlərin içərisində də o 
yüksək nəticələrlə orta məktəbi qurtarmıĢ adamların sayı 

azalıbdır. Sizin nəticələrə, imtahanların nəticələrinə görə 
azalıbdır. Elədirmi?  

M ə l e y k ə   A b b a s z a d ə: Elədir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hər halda, bu, narahatedici haldır. 

Nə üçün? Bu elə bizim orta məktəblərin iĢinin göstəricisidir. 
Bu, orta məktəblər, Təhsil Nazirliyi üçün siqnal olmalıdır. 

Bütün bu təhlillər, geniĢ araĢdırmalar ona görə lazımdır ki, 
biz həqiqəti bilək, mənzərəni düzgün təsəvvür edək, yaxud da 

ki, görək. Bu bir də ona görə lazımdır ki, bu vəziyyətdən irəli 
gələn məsələləri həll edək. Bunların əksəriyyəti, bu mə-

sələlərin həll edilməsi Təhsil Nazirliyinin üzərinə düĢür. Ona 

görə də siz öz təhlilləriniz nəticəsində Təhsil Nazirliyinə çox 
geniĢ, ədalətli, doğru, düzgün material verməlisiniz. Onlar da 

bunun əsasında öz iĢlərində lazımi dəyiĢikliklər etməlidir, 
zəruri tədbirlər görməlidirlər.  

Она эюря дя мян щесаб едирям ки, сиз мцфяссял тящлилдян 
сонра бизя дя, йяни мяня дя эениш мялумат эюндяряъяксиниз. 
О мялумата мян дя бахым – эюрцрям инди сян мяня ня ися 
вермяк истяйирсян, амма щесаб едирям ки, тящлил эяряк ондан 
да дярин олсун. Мян бунун ясасында Тящсил Назирлийиня, 
башга назирликляря эюстяриш вермялийям. Дцшцнцрям ки, щеч 
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мяним эюстяришим олмадан да, бу илин нятиъяляри иля ялагядар 
олараг Тящсил Назирлийи лазыми тядбирляр эюрмялидир. Анъаг 
ейни заманда щесаб едирям ки, мян дя бу барядя эюстяришляр 
вермялийям. Бялкя бязи мясяляляри Тящсил Назирлийи юзц щялл едя 
билмяйяъяк, башга тяшкилатлар бу мясялялярин щяллиня гошул-
малыдыр. Билирсинизми, орта мяктяб щяйатымызын ясас сащялярин-
дян  биридир. Бу, халгымызын эяляъяйи иля баьлы мясялядир. Орта 
мяктяблярдя ня гядяр ушаг охуйур? 

М и с и р   М я р д а н о в (Тящсил назири): 1 милйон 700 мин 
ушаг охуйур. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: 1 милйон 700 мин ушаг охуйур. Бу ил 
онларын ня гядяри мяктяби гуртарыбдыр? 

М и с и р   М я р д а н о в: Азярбайъан бюлмясини 51 мин 
ушаг гуртарыбдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: 51 мин ушаг мяктяби битирибдир. Бу 
51  мин ушаьын билийи щансы сявиййядядир, баша дцшцрсцнцзмц? 
Инди биз иддиа етмирик ки, орта мяктяби битирянлярин щамысы али 
мяктябляря дахил олмалыдыр. Йох! Бу барядя щеч о планын сцни 
сурятдя йериня йетирилмясиня дя ещтийаъ йохдур, Буну билин. 
Амма билмялийик ки, бизим мяктябляр ушагларымыза орта мяк-
тяб сявиййясиндя ня гядяр кейфиййятли тящсил верир. Яэяр ушаг 
орта мяктяб сявиййясиндя йахшы тящсил алырса вя орта мяктяби 
йахшы биликля, орта мяктяб щяъминдя савадла битирирся, онун 
сонра юз щяйатыны щарада давам етдирмяси о гядяр дя ясас де-
йилдир. Али мяктябя эетмяк истяйян вя орада йарышда юзцня 
уьур газана билян али мяктябдя охуйаъагдыр. Амма щеч эет-
мяк истямяйян, эетмясин. Азярбайъанын мцхтялиф сащяляриндя 
эедиб ишляйяъякдир. Кечмишдяки кими щюкм дейилдир ки, 
эянълярин щамысы али тящсилли олсун. Бурада сцни сурятдя щеч бир 
шей етмяк лазым дейилдир. 
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Анъаг йеня дя дейирям, биз орта мяктябляримизин сявий-
йясини билмялийик вя ону илбяил йцксялтмялийик. Амма сизин 
вердийиниз мялуматлардан мян беля баша дцшдцм ки, бу  ил 
эюстяриъиляр ютян иля нисбятян ашаьы дцшцбдцр. Демяли, Тящсил 
назиримиз бундан ъидди нятиъя чыхармалыдыр. Назирлик чох ъидди 
нятиъяляр чыхармалыдыр. Цмуми нятиъя йох, цмуми сюзлярля йох. 
Бахмалыдыр, щансы мяктябдя тящсилин сявиййяси ашаьы дцшцбдцр, 
щансында йох. Мясялян,  бурада ян йцксяк нятиъяляр ялдя 
етмиш ушагларын щансы мяктяблярдя охумасыны мян ешидяндя, 
эюрцрям ки, бунларын еля  бир гисми мцяййян бир груп мяктяб-
лярдя охуйубдур. Амма ейни заманда, яэяр Оьуз районун-
дакы орта мяктябдян эялиб беля йцксяк гиймятля али мяктябя 
дахил олубса, йахуд да ки, Билясувардакы чадыр шящяръийиндяки 
мяктябдя охуйан ушаг беля йцксяк эюстяриъи иля али мяктябя 
дахил олубса, демяк, о мяктябдя тящсил йцксяк сявиййядядир. 
Амма инди бахын эюрцн, ня гядяр мяктябляр олаъаг ки, 
орадан бир няфяр дя али мяктябя дахил олмайыбдыр. Эцман 
едирям ки, яризя верянлярин ичярисиндя бцтцн мяктябляр тямсил 
олунубдур. Елядирми? Амма бахмаг лазымдыр ки, щансы 
мяктяблярдян ня гядяр эянъ али мяктябляря дахил олубдур.  

Xatirimdədir, 2-3 il bundan qabaq mənə deyirdilər ki, 
Sumqayıt məktəbləri – xüsusilə orada 2-3 məktəbin adını çə-

kirdilər, məzunlarının çoxu uğurla ali məktəblərə daxil olur. 
Deməli, məktəbdə, ümumiyyətlə, iĢ yaxĢı qurulubdur. Bu tək-

cə Sumqayıtda deyil, vaxtilə Bakıda da belə məktəblər vardı. 
Təəssüflər olsun ki, Bakıda belə məktəblərin sayı azalıbdır.  

Ġndi, bu dəqiqə məni daha çox narahat edən nə qədər gən-
cin ali məktəblərə qəbul olunub-olunmaması deyildir. Məni 

narahat edən indi bizim universitetlərdə təhsil səviyyəsinin nə 
dərəcədə olması da deyil, baxmayaraq ki, orada da çoxlu 

qüsurlar var. Məni narahat edən ümumi təhsil, yəni bizim 
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gənclərin ilkin təhsili, orta məktəblərdəki vəziyyət, orta mək-

təbin verdiyi təhsil və bu məktəbləri qurtaran uĢaqların bilik 
səviyyəsidir. Məni narahat edən budur. Bu, ümumiyyətlə, 

bizim xalqın bilik səviyyəsini göstərir. Çünki çox yüksək nəti-
cələr əldə edən ayrı-ayrı insanlar, yaxud da ki, tələbələr, elmi 

iĢlə məĢğul olanlar hələ xalqın, millətin ümumi bilik səviyyə-

sini göstərə bilməz. Onun göstəricisi ola bilməz. Bu göstərici 

orta məktəblərdədir.    
Sən o məlumatı mənə vermək istədin, eybi yoxdur, verər-

sən, baxaram, deməyəsən ki, mən onu qəbul etmədim. Ancaq 
əvvəlcədən deyirəm ki, mənim bu sözlərimlə əlaqədar siz 

əlavə iĢlər görməlisiniz.  
Bizim məqsədimiz müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün 

daha bilikli, zəkalı gənclər hazırlamaqdır. Siz indi ali məktəb-
lərə daxil olan bütün gənclərin nümayəndələrisiniz. Siz Azər-

baycanın gələcəyini təmin edən insanlar olacaqsınız. Ona 
görə də ali məktəbdə təhsilə münasibətiniz və təhsilinizin nəti-

cələri sizə ölkəmizin həyatında lazım olan yeri tutmağa imkan 
verəcəkdir və siz özünüz də öz həyatınızı istədiyiniz kimi qura 
biləcəksiniz. Eyni zamanda xalqımıza da, ölkəmizə də fayda 

verəcəksiniz. Sizin qarĢınızda duran vəzifə bundan ibarətdir. 
Ona görə mən sizə və ali məktəbə daxil olmuĢ bütün bu ilki 

tələbələrə, təkcə daxil olanlara yox, ali məktəbdə oxuyanlara 
da arzu edirəm ki, daha da yaxĢı çalıĢın, daha çox bilik alın, 

daha çox fədakarlıq göstərin. Bax, buradakı uĢaqların bu 
qədər yüksək bal toplamasının, təbiidir ki, səbəbi, birincisi, o 

məktəblərdə tədrisin yaxĢı qurulmasıdır. Amma əsas uĢaqla-
rın özləridir. Birincisi, onların hər birinin fərdi istedadı, ikin-

cisi, dərsə və təhsil almağa münasibətidir. Ġndi bunların dərs 
keçdikləri siniflərdə, ola bilər, kimlərsə orta məktəbi aĢağı 
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qiymətlərlə bitiriblər. Yaxud da ki, heç bitirə bilməyiblər. 

Amma bunların sinfində yəqin ki, təhsil yüksək səviyyədəy-
miĢ ki, bu qədər yüksək bal toplaya biliblər.  

Ona görə də yaxĢı oxumaq  birinci növbədə hər bir fərdin 
özündən asılıdır. Mən bu baxımdan bizim bütün tələbələrə – 

bu il ali məktəblərə daxil olanlara, ali məktəblərdə təhsil 
alanlara müraciət edirəm: vaxtınızı boĢ keçirməyin. Bilin, ali 

məktəb illərində, universitet illərində keçirdiyiniz dövr – biz 
bu dövrləri yaĢamıĢıq, ona görə də mən bunu mücərrəd 

Ģəkildə demirəm, həyat görmüĢ adam kimi deyirəm, o illəri siz 
sonra xatırlayacaqsınız – həyatınızın ən parlaq illəri olacaq-

dır. Əlbəttə ki, əgər siz o illərdən səmərəli istifadə etsəniz. 
Ona görə də mən sizi tələbəlik illərindən səmərəli istifadə 

etməyə, çalıĢıb maksimum bilik almağa çağırıram. Ġndi hər 
bir gəncin bilik alması üçün çox geniĢ imkanlar var. Vaxtilə 

təhsil almaq üçün mənbə ayrı-ayrı kitablar idi. Ġndi texnika, 
texnologiya bilik almaq üçün nə qədər yeni imkanlar yara-

dıbdır. Müasir dünyada bilik almaq üçün o qədər geniĢ im-
kanlar yaranıbdır ki, buradan hər kəs özü üçün nə istəyirsə 
götürə bilər. Amma buna maraq, istək olmalıdır. Mən arzu 

edirəm ki, sizdə belə maraq, belə istək olsun.  
Bir də deyirəm, indi Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil 

alan gənclər, siz ölkəmizin gələcəyisiniz. Özü də yaxın gələcəyi 
yox, uzaq gələcəyisiniz. Azərbaycan gələcəkdə sizin kimi 

gənclərdən formalaĢmıĢ insanların çiyinlərində yaĢayacaqdır, 
inkiĢaf edəcəkdir. Mən də arzu edirəm ki, Azərbaycanın müs-

təqilliyi, Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi siyasət da-
vam etsin, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi daim uğurla ya-

Ģaya bilsin. Xalqımızın rifah halı, həyatı gündən-günə yax-
ĢılaĢsın. Bunun üçün də çalıĢmaq lazımdır, fədakarlıq göstər-
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mək lazımdır və sizin kimi gənclər özlərini gələcəyə hazırla-

malıdırlar.  
Mən sizə və bütün gənclərə, bütün tələbələrə Azərbaycanın 

gələcəyi ilə əlaqədar böyük ümidlərlə baxıram. Ona görə sizə 
cansağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  
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MÜASĠR DÖVRÜN GÖRKƏMLĠ SƏNƏTKARI  

QALĠNA PAVLOVNA VĠġNEVSKAYAYA 
 
Hörmətli Qalina Pavlovna! 
Qalina ViĢnevskaya Opera mahnı Mərkəzinin açılıĢı mü-

nasibətilə Sizi təbrik edirəm. Yaratdığınız bu nadir mədəni-
təhsil kompleksinin iĢində Sizə böyük uğurlar arzu edirəm.  

Opera sənətinin zəngin ənənələrinin qorunub saxlanması 
və yayılmasında göstərdiyiniz çoxĢaxəli fəaliyyət həmiĢə pə-

rəstiĢkarlarınız və Sizi sevənlər tərəfindən böyük maraqla 
qarĢılanmıĢdır. Opera sənətinin canlı əfsanəsi kimi, Siz nəinki 

dünya mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olan əsərlər yarat-
mısınız, eləcə də rus mənəviyyatının dirçəldilməsi, rus mədə-

niyyətinin daha böyük nailiyyətlər qazanması üçün bir çox 
konkret layihələr həyata keçirmisiniz. Əmin olduğumu bildi-

rirəm ki, Sizin bu layihəniz də böyüməkdə olan nəslin böyük 
sənətlə yaxından təmasına imkan verəcək, Rusiyanın musiqi 

mədəniyyətinin Ģöhrətinə layiq istedadlar yetirib üzə çıxara-
caqdır.  

Ən xoş arzularımla, 
 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
  

Bakı Ģəhəri, 31 avqust 2002-ci il 
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БАКЫНЫН SURAXANI RAYONUNDAKI  

275 NÖMRƏLĠ MƏKTƏBDƏ БИЛИК ЭЦНЦНЯ  
ВЯ ЙЕНИ ДЯРС ИЛИНИН БАШЛАНМАСЫНА  
ЩЯСР ОЛУНМУШ МЯРАСИМДЯ НИТГ 
 
2 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Bilik günü və yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə Ba-

kının Yeni Günəşli yaşayış sahəsindəki bayramsayağı bəzədil-

miş məktəbin həyətinə yüzlərlə şagird, müəllim, valideyn top-
laşmışdı. Onlar əllərində Azərbaycan prezidentinin portretləri-

ni, respublikamızın dövlət bayraqlarını tutmuşdular. 
Mərasimə toplaşanlar prezident Heydər Əliyevi hərarətli al-

qışlarla qarşıladılar.  
Şagirdlər dövlətimizin başçısına gül-çiçək dəstələri təqdim 

etdilər. 
Prezident Heydər Əliyev məktəblə tanış oldu. Məktəbin di-

rektoru Telman Qardaşov dövlətimizin başçısına bu tədris oca-
ğı haqqında məlumat verərək dedi ki, 275 nömrəli məktəb Yeni 
Günəşlidə tikilən ilk təhsil ocağıdır. Bu il məktəbdə 2450 şagird 

elmlərin əsaslarına yiyələnəcək, onların təlim-tərbiyəsi ilə 200 
müəllim məşğul olacaqdır. Məktəbdə kimya, biologiya, fizika, 

riyaziyyat təmayül fənləridir və onların tədrisi sayəsində zəngin 
təcrübə toplanmışdır. İkinci sinifdən başlayaraq məktəbdə ingi-

lis dili tədris olunur. Məktəbdə müasir kompüterlərlə təchiz 
olunmuş informatika kabinetləri vardır. İnformatika fənnini 

yüksək ixtisaslı müəllimlər tədris edirlər.  
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Azərbaycan prezidenti müəllimə Aygün Əzizovanın informa-

tikadan dərs keçdiyi kabinetdə oldu. Müəllimə dövlətimizin 
başçısına bildirdi ki, burada kompüterlər vasitəsilə ayrı-ayrı 

fənlərlə əlaqə yaradılır. Hər kompüterdə müxtəlif fənlər sayt 
şəklində qoyulmuşdur. Kompüterdə müvafiq testlər də var. 

Onlar hələlik daha çox rus və ingilis dillərindədir. Azərbayca-
nın öz resursları azdır. Hər fənn müəllimi kompüter vasitəsilə 

tədrisin genişləndirilməsinə əlindən gələn köməyi edir.  
Prezident Heydər Əliyev sonra məktəbin tarix kabinetində 

oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, məktəbin tarix 
müəllimi Kifayət Məmmədova X sinif üçün «Azərbaycan ta-

rixi» dərsliyinin müəlliflərindən biridir.  O, müəllimlər arasında 
keçirilən müsabiqələrin qalibi olmuşdur, Azərbaycanın qədim 

tarixini şagirdlərə yüksək peşəkarlıqla öyrədir.  
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev XI siniflər üçün 

«Azərbaycan tarixi» dərsliyini vərəqləди. 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Bu dərsliyi bu il almısınız?  

K i f a y ə t   M ə m m ə d o v a: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Burada Azərbaycan tarixinin hansı 

dövrü əhatə olunubdur?  

K i f a y ə t  M ə m m ə d o v a: 1917-ci ildən 2000-ci ilə qə-

dər olan dövrü.   

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs 2000-ci ildən sonrakı dövr? 
K i f a y ə t   M ə m m ə d o v a: O dövr dərsliyin növbəti 

nəĢrində əlavə ediləcəkdir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Tarix fənni hansı siniflərdən baĢlaya-

raq tədris olunur?  
M i s i r  M ə r d a n o v (Təhsil naziri): Məktəblərimizdə 

Azərbaycan tarixi V sinifdən baĢlayaraq tədris olunur.  VI 
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sinиfdən isə ümumi tarix fənni tədris olunmağa baĢlayır. Bü-

tün kitablar həm Azərbaycan dilində, həm də rus dilində var.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs 2002-ci ilin dərsliyi nə üçün 

yoxdur? 
F a t m a   A b d u l l a z a d ə (Prezidentin İcra Aparatının 

şöbə müdiri): Ġlin sonuna qədər buraxılacaqdır.  

Məktəblə tanışlıq zamanı Azərbaycan prezidentinə məlumat 
verildi ki, bu il burada 9 birinci sinifdə 195 şagird təhsil ala-

caqdır. Birinci siniflər də daxil olmaqla, bütün ibtidai sinif şa-
girdləri Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin hədiyyəsi olan 

yeni dərsliklərlə təmin edilmişlər. İndiyədək ibtidai sinif şagird-
ləri sinifdənxaric oxu üzrə дярс vəsaitinin olmamasından  çətin-

liklərlə üzləşirdilər. Yeni dərs ilindən bu problem öz həllini tap-
mışdır. Belə ki, «Ana sözü» adlı vəsait hazırlanmış və şagirdlə-

rin ixtiyarına verilmişdir.  
Azərbaycan prezidenti məktəbin qabaqcıl müəllimi Bahar 

Əliyevanın dərs  dediyi  1 «a»  sinfində də oldu. Dövlətimizin 

başçısına bildirildi ki, бу sinfin şagirdləri təlim-tərbiyədə həmi-
şə nümunə olurlar.  

Sinfin şagirdləri dövlətimizin başçısını sevinclə, «Heydər 
baba, məktəbimizə xoş gəlmиsiniz!» sözləri ilə qarşıladılar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun, əyləĢin. Siz birinci sinfə 
gəlmisiniz? 

U Ģ a q l a r: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Oxumaq istəyirsinizmi?  

U Ģ a q l a r: Bəli.   
H e y d ə r   Ə l i y e v:YaxĢı oxuyacaqsınızmı?  

U Ģ a q l a r: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunların nə gözəl səsləri var. Neçə 

yaĢınız var?  
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U Ģ a q l a r: Altı, yeddi... 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Altı, yeddi. Kimin altı yaĢı var, əlini 
qaldırsın.Kimin yeddi yaĢı var? Bəs sənin neçə yaĢın var? 

Adın nədir?  
U Ģ a q: Mənim beĢ yaĢım var. Adım Turaldır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı oxuyacaqsanmı? 
T u r a l:Bəli.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu hərfləri bilirsənmi?  
T u r a l: Bəli.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: UĢaqlar,  yaxĢı oxumağa söz verirsi-
nizmi? 

U Ģ a q l a r: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nadinclik etməyəcəksiniz ki? 

U Ģ a q l a r: Xeyr, yox.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Müəllimin sözünə qulaq asacaqsı-

nızmı?  
U Ģ a q l a r: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, çox sağ olun. Mən sizin ha-
mınıza uğurlar arzulayıram. 

U Ģ a q l a r: Çox sağ olun, Heydər baba. 
Sonra Azərbaycan prezidenti məktəbin 1 «b» sinifində ol-

du. Dövlətimizin baĢçısına bildirildi ki, valideynlərin çoxu 
uĢaqlarının Brilyant Əmirovanın dərs dediyi bu sinfə qəbul 

edilməsini istəyirlər.  
Prezident Heydər Əliyev məktəbin Azərbaycan dili və ədə-

biyyatı, biologiya kabinetlərində Ģagirdlərlə görüĢdü, onları 
yeni dərs ilinin baĢlanması münasibətilə təbrik etdi, sonra isə 

rus bölməsinin Svetlana Zeynalovanın dərs dediyi 1-ci sin-
fində də oldu. Prezident Heydər Əliyev ön cərgədə oturan 

uĢaqların birindən soruĢdu: Adın nədir?  
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– Kazım Abdullayev.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Niyə səni rus bölməsinə qoyublar? 
K a z ы m   A b d u l l a y e v: Ona görə ki, hər iki dili yaxĢı 

öyrənim. 
Prezident Heydər Əliyev həmin sinifdəki Dianadan 

soruĢdu: Sənin atanın adı nədir? 

D i a n a: Oleqdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs ananın adı nədir? 
D i a n a: Lianadır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Atan nə iĢləyir? 
D i a n a: Atam fəhlədir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Anan harada iĢləyir?  
D i a n a: Anam kafedə iĢləyir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Azərbaycan dilini bilirsənmi? 
D i a n a: Bəli.  

* * *    
Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, burada azərbaycanlılarla 

yanaşı, rus, yəhudi və başqa millətlərdən olan uşaqlar təhsil 
alırlar.  

Sonra yeni dərs ilinin başlanmasına həsr olunmuş təntənəli 
mərasim oldu. Mərasimi məktəbin direktoru Telman Qardaşov 

açdı. 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев мярасимдя нитг сюй-

ляди. 
 
Əziz uĢaqlar! 
Əziz məktəblilər! 

Hörmətli müəllimlər! 
Sizi və Azərbaycanın bu gün dərsə baĢlayan bütün uĢaqla-

rını, bütün müəllimlərini ölkəmizdə yeni dərs ilinin baĢlan-
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ması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Azərbaycanın təh-

silinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 
Burada məktəb nümayəndələrindən iki nəfər də çıxıĢ et-

məli idi. Ancaq mən onlardan üzr istəyirəm ki, xahiĢ etdim, 
mənə söz verilsin. Çünki hava istidir. Sizin hamınız da günün 

altında durmusunuz.  Sizin günün altında dayanmağınıza mə-

nim ürəyim dözmür. 

Baxmayaraq ki, hava, günəĢ və su uĢaqları sağlam, möh-
kəm edir, amma bu gün siz məktəbə gəlmisiniz. Siniflərdə ol-

malısınız, gün altında bu qədər durmamalısınız. Mən nə 
edim, burada mənim günahım yoxdur. Bunu sizin məktəbin 

direktoru, baĢqa təĢkilatçı adamlar ediblər. Hər halda, nə 
qədər isti olsa da, günəĢ hər birimizi nə qədər artıq yandırsa 

da, buna  həmiĢə dözmüĢük və dözəcəyik. Çünki Azərbayca-
nın bu günü və gələcəyi üçün çalıĢmaq, əziyyət çəkmək və bi-

rinci növbədə təhsil almaq lazımdır. 
Əziz uĢaqlar, sizin hamınız xoĢbəxt insanlarsınız. Çünki 

həyatınızın ən gözəl dövrünü, orta məktəb dövrünü yaĢayır-
sınız. Kimsə bu gün XI sinifdə oxuyur, bu il məktəbi bitirə-

cəkdir və kimsə də məktəbə ilk addımlarını atıbdır, birinci  

sinifdə oturubdur.  Mən indi  sizin məktəbin siniflərini gəzər-
kən, onlara baxarkən həm bu gün məktəbə ilk dəfə gələn 

uĢaqlarla, həm də yuxarı siniflərdə oxuyan uĢaqlarla görüĢ-

düm. Nəhayət, XI sinifdə təhsil alıb bu il məktəbi bitirməyя 

hazırlaĢanlarla da... Sizin hamınız xoĢbəxtsiniz. Ona görə ki, 
Azərbaycanın müstəqillik dövründə yaĢayırsınız. Müstəqil 

Azərbaycanda təhsil alırsınız. Öz xalqınıza, öz vətəninizə, öz 
millətinizə xidmət etmək məqsədi ilə təhsil alırsınız və özü-

nüzü həyata hazırlayırsınız. Bütün bu iĢlərdə, əziz balaları-

mız, sizə  uğurlar arzulayıram. Canınız sağlam olsun, yaxĢı 
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oxuyun, məktəb illərinizi səmərəli keçirin, yaxĢı təhsil alın və 

gələcəkdə Azərbaycanın etibarlı, dəyərli vətəndaĢları olun. 
Bu, birinci  növbədə,  sizin özünüzdən asılıdır. Sizin hamı-

nız uĢaqlıq dövründən düĢünməlisiniz ki, Azərbaycanın də-

yərli vətəndaĢı olacaqsınız. Azərbaycana, öz vətəninizə xid-

mət edəcəksiniz. Öz həyatınızı xoĢbəxt, firavan, rahat Azər-
baycan Ģəraitində quracaqsınız.  

Bu, eyni zamanda, sizə dərs verən, sizi tərbiyələndirən 
müəllimlərdən asılıdır. Ona görə mən bu gün həm sizin mək-

təbin müəllimlərinə, həm də Azərbaycanın bütün müəllim-
lərinə tövsiyə edirəm ki, onlar  öz vəzifələrini daim Ģərəflə ye-

rinə yetirsinlər.  
Bizim həyatımızda müəllimlik ən hörmətli peĢədir. Müəl-

lim cəmiyyətimizdə görkəmli yer tutur. Müəllimə hamı hör-
mət edir və hörmət etməlidir. Çünki sizi də  və keçmiĢdə bizi 

də həyata hazırlayan, böyüdən və bu günlərə çıxaran müəl-
limlər olubdur. Mən öz müəllimlərimə daim minnətdar olmu-

Ģam, bu gün də minnətdaram və ümid edirəm ki,  siz də müəl-
limlərinizi sevəcəksiniz, müəllimlərinizə hörmət edəcəksiniz. 
Müəllimlərinizdən maksimum bilik almağa çalıĢacaqsınız. 

Ancaq müəllimlər də sizə böyük qayğı ilə yanaĢacaqlar. Sizə 
yaxĢı təhsil verəcəklər, dərs saatlarını səmərəli kecirəcəklər. 

Beləliklə, məktəb öz nəticəsini verəcəkdir. 
Mən buraya gələrkən Azərbaycan məktəbinin bir neçə 

problemi ilə maraqlandım.   
Baxmayaraq ki, mən bununla daim maraqlanıram. Ancaq 

dəqiq məlumatlar almaq istədim. Mən burada demək istə-

yirəm – bəlkə də bu, uĢaqlara o qədər də aid deyildir – biz 

Azərbaycanda məktəblərin inkiĢafı üçün ciddi tədbirlər gör-
məliyik. Mən bu gün bəyan edirəm ki, bu yaxın zamanlarda 
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Azərbaycan məktəb tikintisi, məktəblərin müasir avadanlıqla 

təmin olunması, təmir edilməsi ilə əlaqədar ciddi tədbirlər 
haqqında öz təkliflərimi irəli sürəcəyəm. DüĢünürəm ki, biz 

bu sahəyə daha da çox qayğı göstərməliyik. Baxmayaraq ki, 
Azərbaycan büdcəsinin təxminən 22 faizi, deməli, beĢdə bir 

hissəsindən çoxu – bir trilyon manatdan artıq vəsait təhsilə 
ayrılır. Bu, yenə də çatmır. Demək, biz düĢünməliyik. Eyni 

zamanda, təhsilə ayrılan vəsaitdən də, təəssüflər olsun ki, bəzi 
yerlərdə səmərəli istifadə olunmur. 

Müəllimlərin maaĢlarının artırılması ilə biz ardıcıl surətdə 
məĢğul olmuĢuq. 1996-cı ildən indiyə qədər Azərbaycanda 

müəllimlərin maaĢı 2,8 dəfə artıbdır. 1996-cı ildə 40 faiz, 
1997-ci ildə 30 faiz, 2000-ci ildə 25 faiz artıbdır. Ancaq mən 

hesab edirəm ki, bu da yetərli deyildir.  
Biz indi gələn  ilin dövlət büdcəsini hazırlayırıq. Mən təklif 

edəcəyəm ki, bu büdcədə müəllimlərin və ümumiyyətlə, mək-
təb iĢçilərinin maaĢlarının artırılması haqqında ciddi tədbirlər 

görülsün. Mən ümidvaram ki, buna da nail olacağıq. 
Əziz balalar! 
Mənim sizə deyiləsi sözüm çoxdur. Çünki bilirsiniz ki, mən 

uĢaqları sevirəm. UĢaqları hər kəs sevir, uĢağı sevməyən 
adam, bilmirəm, hansı xüsusiyyətlərə malikdir. UĢağı hamı 

sevir. Amma hər kəs hesab edir ki, o, uĢağı hamıdan çox se-
vir, o cümlədən də mən. Mənim üçün ən əziz nemət Azərbay-

canın uĢaqlarıdır, Azərbaycanın gəncləridir. Çünki Azərbay-
canın prezidenti kimi, mən bu gün haqqında yox, Azərbayca-

nın böyük gələcəyi haqqında düĢünürəm. Azərbaycanın gələ-

cəyi də Azərbaycanın gənclərindən, uĢaqlarından asılıdır.  

Son illərdə aparılan iĢlər onu göstərir ki, Azərbaycanda 
gözəl gənc nəsil yetiĢir. Azərbaycanın ağıllı, zəkalı, istedadlı 
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uĢaqları var və onlar məktəblərdə oxuyurlar. Onların hamısı 

Azərbaycanın gələcəyini mütləq bizdən də yaxĢı təmin 
edəcəklər, ölkəmizi bizdən də yaxĢı irəliyə aparacaqlar.  

Əziz balalar, əziz gənclər, mən Azərbaycanın gələcəyi haq-
qında düĢünərkən sizə ümid edirəm, sizə arxalanıram və 

Azərbaycanın parlaq gələcəyini sizdən gözləyirəm.  
Əziz balalar, mən bir daha sizə cansağlığı, xoĢbəxt həyat, 

hamınıza məktəbdə əla qiymətlərlə oxumaq arzu edirəm. Ha-
mınıza,  hər birinizə xoĢбяхt gələcək arzulayıram. Sağ olun. 
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FRANSA BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 

ĠNSTĠTUTUNUN DĠREKTORU  
ТЙЕРИ ДЮ МОНБРИАЛ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ  
 
Президент сарайы 
 
4 сентйабр 2002-ъи ил 
 

H e y d ə r   Ə l i y e v:  Бакыйа хош эялмисиниз. Сизи сями-
ми-гялбдян саламлайырам. Мян сизинля 1995-ci ildə Parisdə 
görüĢdüyüмü xatırlayырам. O vaxt sizi Azərbaycana dəvət et-

miĢdim. Nəhayət, yeddi ildən sonra mənim bu dəvətimi 
həyata keçirirsiniz. Mən 1995-ci ildən sonra sizin ölkədə bir 

neçə dəfə olmuĢam. Amma siz vaxt tapıb Azərbaycana gələ 
bilməmisiniz. Mən sizi tənqid etmirəm. Bilirəm ki, öz planla-
rınız var. Hər halda, hesab edirəm ki, keçmiĢi yada salmaq 
pis olmur.  

T y e r i   d ö   M o n b r i a l: Cənab Prezident, səmimi qə-

bula görə minnətdarlığıмı bildirирям və Сизинля görüĢdən bö-

yük Ģərəf duyduğuмu söyləyирям.  
Mən bilirdim ki, Sizin çox güclü, əfsanəvi yaddaĢınız var. 

Bunu hamı bilir. Bundan əlavə, qeyd edim ki, Sizin həm də 
çox incə yumor hissiniz var və onu bu gün bir daha nümayiĢ 

etdirirsiniz. Sizinlə birinci dəfə 1995-ci ildə görüĢmüĢük. O 
zaman Siz mənim bir təklifimi qəbul etdiniz. Mən bu Ģərəfə 

nail oldum. O zaman mənim təklifimlə Siz Ģam yeməyi zama-
nı fikir mübadiləsinə razı oldunuz. Bunu yaxĢı xatırlayıram. 
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Həmin görüĢdən çox təsirləndim, Sizin Ģəxsiyyətiniz məni 

həddindən çox mütəəssir etdi. 
Ġkinci dəfə isə 1997-ci ilin fevral ayı idi. Siz mənim insti-

tutumda  mühazirə oxumağa razılıq verdiniz və Azərbayca-
nın xarici siyasəti və beynəlxalq vəziyyəti haqqında mühazirə 

oxudunuz. Bu da bütün dinləyicilərin çox böyük marağina 
səbəb oldu. Ümid edirəm ki, Siz yenə də tezliklə Fransaya, 

Parisə gələcəksiniz. 
H e y d ə r     Ə l i y e v: Həmin görüĢ 1997-ci ilin fevralında 

yox, yanvar ayında idi.  
T y e r i   d ö   M o n b r i a l: Cənab Prezident, Sizin doğ-

rudan da əfsanəvi yaddaĢınız bir daha təsdiqini tapır.  
Mən üç gündür Azərbaycandayam. Amma elə bir təsir içə-

risindəyəm ki, sanki çoxdandır buradayam. 1993-cц ildən bə-

ri Azərbaycanda gördüyünüz iĢlərin hamısını çox böyük hey-

ranlıqla təsdiq etməliyəm. Sizin qarĢınızda duran vəzifənin 
nəhəngliyini və mürəkkəbliyini çox gözəl dərk edirəm. Əlbət-

tə, cətinliklərin bir hissəsi də qarĢılaĢdığınız qaçqınlar proble-
mindən əmələ gəlir. Amma məsuliyyətlə deməliyəm, burada 
olduğum müddətdə bir daha əmin oldum ki, Azərbaycanda 

bütün bu məsələləri həll etmək üçün çox yüksək peĢəkarlığa 
malik insanlar var. Onlar qarĢılarında duran vəzifələri həyata 

keçirmək üçün çalıĢırlar.  
Cənab Prezident, məni qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha 

ürəkdən təĢəkkürümü bildirirəm. Hətta düĢünürəm, bəlkə 
burada bir qədər də qalım. Sizə söz verirəm ki, Azərbaycana 

bir də qayıdacağam.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠnĢaallah. Sizin Azərbaycana gəlmə-

yinizdən çox məmnunam. Mənə məlumat veriblər ki, siz burada 
bir neçə yerdə olmus, görüĢlər keçirmisiniz. Səfir Eleonora xa-
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nım da sizi daim müĢayiət edir. Mən baĢa düĢdüm ki, sizi o 

qədər sevir ki, müĢayiət etməyi Ģəxsən öz üzərinə götürübdür.  
T y e r i   d ö   M o n b r i a l: Cənab Prezident, Sizə deyim 

ki, əgər dünyanın bütün böyük ölkələrinə xanım Hüseynova 
kimi səfirlər təyin etsəniz, Azərbaycanın təbliğat məsələsi çox 

yüksək səviyyədə olacaqdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠĢ bundadır ki, ikinci beləsi yoxdur. 

Çox təĢəkkür edirəm ki, bizim səfirimiz haqqında belə xoĢ 
sözlər deyirsiniz. Həqiqətən, bizim səfirimiz orada Azərbay-

canı layiqincə təmsil edir.  
Məni sevindirən odur ki, siz gəlib Azərbaycanı öz gözlə-

rinizlə gördünüz. Doğrudur, bu qısa müddətdə hər Ģeyi gör-
mək mümkün deyil. Ancaq gördükləriniz, habelə keçirdiyiniz 

görüĢlər, güman edirəm, sizdə Azərbaycan haqqında düzgün 
təəssürat yaradıbdır. Bizim xarici siyasətimizdə əsas məq-

sədlərdən biri hər yerdə təkcə ölkənin rəhbərliyində yox, həm 
də müxtəlif təbəqələrində Azərbaycan haqqında doğru, düz-

gün, obyektiv, ədalətli təəssürat yaratmaqdır.  
Fransa ilə Azərbaycanın əlaqələri çox yüksək dostluq mü-

nasibətləri xarakteri daĢıyır. Sizə bildirmək istəyirəm ki, 

1993-cü ildə Azərbaycana prezident seçiləndən iki ay sonra 
mənim xarici ölkəyə ilk səfərim Fransaya olubdur. Mən bunu 

prezidentlik bioqrafiyamda xüsusi qeyd edirəm. O vaxt sizin 
ölkənin prezidenti mərhum Mitteran idi. Cənab Mitteran ilə 

keçmiĢdə, mən Moskvada iĢlədiyim zaman bir neçə görüĢü-

müz olmuĢdu və yaxın tanıĢlığımız var idi. O mənim prezi-

dent seçilməyimə dərhal münasibət göstərmiĢdi və məni dəvət 
etmiĢdi. Mən 1993-cü ilin oktyabr ayında prezident seçildim, 

dekabr ayında artıq Fransada rəsmi səfərdə idim. 
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O vaxt prezident Mitteranla orada, Yelisey sarayında 

Azərbaycanla Fransa arasında ilk sənədləri imzaladıq. On-
dan sonra da bu dostluq əlaqələri davam edibdir və inkiĢaf 

edibdir. Prezident ġirak ilə də bizim dərhal çox yaxĢı əlaqələ-

rimiz yarandı. Mən onunla dostluq əlaqələrimi xüsusi qiy-

mətləndirirəm, buna çox əhəmiyyət verirəm. Təkcə bu deyil, 
ümumiyyətlə, Fransa ilə Azərbaycan arasında ümumi maraq-

lar çoxdur. Buna görə də biz əməkdaĢlıq edirik. Fransanın iri 
neft Ģirkətləri Azərbaycanda bizim müqavilələrdə böyük pay 

alıblar, burada iĢləyirlər, investisiya qoyurlar və beləliklə, 
bizim iqtisadi əlaqələrimiz də çox inkiĢaf edibdir.  

Prezident ġirak Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin 
həll olunmasında xüsusi səylər göstərir. Parisdə onun iĢtirakı 

ilə biz iki prezidentin – Ermənistan və Azərbaycan prezident-
lərinin görüĢü keçirildi. Doğrudur, biz hələ də münaqiĢənin 

aradan qaldırılmasına nail ola bilməmiĢik. Amma çalıĢırıq. 
Mən bu barədə Fransanın fəaliyyətini xüsusi qeyd edirəm.  

Siz bizim elm adamları ilə, yaradıcı adamlarla tanıĢ ol-
dunuz. Bugünkü Azərbaycanın Avropa səviyyəsinə nə qədər 
yaxın olduğunu, güman edirəm, gördünüz. Bu da qeyri-adi 

bir haldır ki, Avropaya aid olan bir ölkə kimi, Azərbaycan bu 
qədər inkiĢaf edib, Avropaya yaxınlaĢıbdır. Mən Avropa də-

yərlərinin Azərbaycanda bərqərar olmasını deyirəm. Biz 
Fransa ilə münasibətlərimizə xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu 

münasibətləri bundan sonra da inkiĢaf etdirəcəyik.  
Sizin institutunuz bu barədə bizə çox yardım edə bilər. Siz 

mənim orada olan görüĢümü dediniz. Mən Azərbaycan haq-
qında çox Ģeyləri bəyan edəndə bəziləri bunu təəccüblə qarĢı-

layırdılar. Çünki bunu bilmirdilər. Biz bu iĢi davam etdir-
məliyik. Güman edirəm ki, siz buradakı təəssüratlarınız haq-
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qında öz institutunuzda, elmi mərkəzinizdə geniĢ məlumat ve-

rəcəksiniz. Sizin verdiyiniz məlumatlar mənim orada dedik-
lərimdən daha çox təsir bağıĢlaya bilər. Ümidvaram ki, siz 

bunu edəcəksiniz.  
T y e r i  d ö   M o n b r i a l: Əlbəttə, mən bunu mütləq edə-

cəyəm. Yalnız öz əməkdaĢlarım, institutum qarĢısında yox, 
baĢqa yerlərdə də. 

Burada çoxlarına demiĢəm ki, bundan sonra mənim ürə-

yimdə Azərbaycanın xüsusi yeri olacaqdır, özü də mən deyi-

rəm, baĢımda yox, məhz ürəyimdə olacaqdır.  
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 TACĠKĠSTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

 ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

 CƏNAB ИMАMƏLĠ RƏHMONOVA 
 
 Hörmətli Emoməli ġaripoviç! 

 Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi 
və Tacikistan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, ölkələrimiz arasında yaranmıĢ dostluq və 
əməkdaĢlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafeləri naminə, 

regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunması naminə 
bundan sonra da inkiĢaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, uğurlar, qardaĢ Taci-
kistan xalqına isə sülh və firavanlıq arzulayıram. 

  
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 5 sentyabr 2002-ci il      
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KOREYA XALQ DEMOKRATĠK RESPUBLĠKASI 

MÜDAFĠƏ KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB KĠM ÇEN ĠRƏ 
 

Hörmətli cənab sədr! 

Ölkənizin milli bayramı – Koreya Xalq Demokratik 
Respublikasının yaranması günü münasibətilə Sizi və xalqı-

nızı ürəkdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranan dostluq əla-

qələri xalqlarımızın mənafeyi naminə daim geniĢlənəcəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh 

və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

       HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 5 sentyabr 2002-ci il 
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    ГЕЙДЛЯР 
 

1. Дядя Горгуд – бурада «Китаби-Дядя Горгуд» нязярдя тутулур. 
 
2. «Манас» – гядим гырьыз гящряманлыг епосу. Епосун манасчылар 

тяряфиндян сюйлянилмиш 18-дян чох варианты гейдя алынмышдыр. Ня вахт 
йарандыьы дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. – 5. 

 

3. Низами Эянъяви,   И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–1209) – дащи Азяр-
байъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты тарихиня мясняви формасында 
йаздыьы беш епик поемадан ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. 
Низами Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында 
дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя мяняви-яхлаги 
идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами Эянъяви Йахын Шярг 
ядябиййатында мянзум роман жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб 
йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмуш-
дур. Онун бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы 
тяряннцм олунур. – 5,106,187. 

 
4. Фцзули, М я щ я м м я д  С ц л е й м а н  о ь л у  (1494–1556) – Азяр-

байъанын дащи шаири вя мцтяфяккири. Азярбайъан, фарс вя яряб дилляриндя  
гязял, поема, гясидя, мцсяддяс, рцбаи, гитя вя с.  йазмышдыр. Ашиганя гя-
зялляри иля лирик шаир кими шющрятлянмишдир. Йарадыъылыьынын зирвяси олан 
«Лейли вя Мяънун» поемасы Азярбайъан, еляъя дя Шярг вя дцнйа поези-
йасынын надир инъиляриндяндир. Кярбялада дяфн едилмишдир. – 5. 

 
5. Хоъа Ящмяд Йясяви (1105–1166) – бюйцк тцрк шаири. Ъыьатай дилиндя 

суфи шеиринин эюркямли нцмайяндясидир. – 5. 
 

6. Мащмуд Кашьари,  М а щ м у д   и б н   я л  Щ ц с е й н   и б н  М я-
щ я м м я д   я л – К а ш ь а р и  (тягр.1029–1101) – ХЫ яср тцрк  алими, 
филолог вя фолклорчу. Мяшщур «Диванц-лцьа-ит-тцрк» (1072–74) ясяринин 
мцяллифи. Ясярдя тцрк дилляринин фонетика вя морфолоэийасы, диалект 
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хцсусиййятляри щаггында гиймятли мялумат верилмишдир. 8000-я йахын 
лексик ващиди ящатя едян «Диван»да 26  тцрк  дилиндян нцмуня верился 
дя, ясас лцьят материалы 2 ядяби дилдян топланмышдыр. Биринъиси, мцяллифин ана 
дили олан Шярг тцркъяси (хаганиййя тцркъяси),  икинъиси, оьуз тцркъяси; 
буну Азярбайъан ядяби дилинин йазыйагядярки инкишаф мярщяляси щесаб 
етмяк мцмкцндцр. «Диван»ын сонуна ялавя едилмиш хяритя Мащмуд 
Кашьари дюврцндя тцркдилли халгларын йашадыьы яразилярин тясвирини верян 
илк хяритядир. – 5. 

 
7.  Йусиф Баласагунлу, Й у с и ф   Б а л а с а г у н и (тягр.1018– 1086)  

тцрк шаири, алим вя мцтяфяккир. Тцркдилли халгларын гядим абидяляриндян 
олан «Китадгу билик» «Хошбяхтлийя апаран елм», 1069; цйьур дилиндя) 
поемасынын мцяллифидир. Щям бядии, щям дя етик-дидактик вя сийаси ясяр 
олан бу поема 4 аллегорик сурятин идеал щюкмдар, дювлятин идаря олун-
масы, гошунун тяшкили, инсанын щяйат вя ъямиййятдяки ролу вя с. цзяриндя 
гурулмушдур. «Китадгу билик»ин 900 иллийи 1970-ъи илдя гейд олунмуш-
дур. – 5. 

 
8. Мирзя Улугбяй, У л у г б я й   М я щ я м м я д   Т а р а ь а й (1394–

1449) – юзбяк астроному, рийазиййатчы, Ямир Теймурун нявяси. 1409-ъу ил-
дя Сямяргянд щакими елан едилмиш, атасы Шащрухун юлцмцндян (1447) сон-
ра Теймурчиляр сцлалясинин башчысы олмушдур. Щяля эянълийиндян елмля ма-
рагланмыш, енсиклопедик билийя малик олмушдур. Онун йаратдыьы Улугбяй 
рясядханасында тяртиб едилян улдуз каталогу дцнйада ян йахшы каталог ол-
муш, Оксфордда (1665) няшр едилмишдир. – 5. 

 
9. Йунис Имря – тцрк дцнйасынын дащи сяняткарларындан бири, Оьуз елляри-

нин илк бюйцк шаиридир. Тцрк ядябиййатында илк мцтясяввифлярдян биридир. Су-
физм фялсяфясини садя халг дилиндя, ясасян  щеъа вязниндя йаздыьы гошмаларда, 
эярайлыларда, илащилярдя, еляъя дя яруз вязниндя йаратдыты гязял вя мясня-
вилярдя ифадя етмиш, юзцндян сонра йаранан Тцркийя, Азярбайъан вя тцрк-
мян ядябиййатларына эцълц тясир  эюстярмишдир. Бюйцк халг шаири вя философу 
олан Йунис Имрянин щяйаты яфсанялярля  долудур. О ня заман йашамыш, щара-
да йашамыш вя ня заман юлмцш – щяля дя дягиг мялум дейилдир. Щятта мязары 
беля 9 йердя эюстярилир. 

Сон арашдырмалара эюря, Йунис Имря 1321-ъи илдя йетмиш йашында вяфат 
етмишдир. – 5. 
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10. Ялишир Няваи, Н и з а м я д д и н   М и р   Я л и ш и р  (1441–1501) – 
юзбяк шаири, мцтяфяккир, дювлят хадими. Юзбяк дилиндя «Хямся» йарадараг 
Низами ядяби мяктябинин ян эюркямли давамчыларындан бири кими, Йахын 
Шяргдя шющрят газанмышдыр. – 5. 

 
11. Мящтумгулу, М я х т у м г у л у  тяхяллцсц Фяраги  ( ?–? )  – 

ХВЫЫЫ яср тцркмян шаири. Ядяби ирсиндян дюврцмцзядяк 10 миндян чох 
мисра эялиб чатмышдыр. Йарадыъылыьында вятянпярвярлик, тцркмян гябиляля-
рини бирлийя чаьырыш мотивляри эцълцдцр. – 5. 

 
12. Абай Кунанбайев (1845–1904)  – эюркямли газах шаири, маарифчи, 

газах реалист йазылы ядябиййатынын баниси. – 5. 
 
13. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф,  елм  вя мядяниййят  ишляриня   ба-

хан  щюкумятлярарасы  тяшкилаты. 1945-ъи  илин  нойабрында йарадылмыш, 1946-
ъы илдян  фяалиййятя башламышдыр. Али органы ики илдян бир чаьырылан конфранс-
дыр. Катиблийи Парисдядир. Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цз-
вцдцр. –  6. 

 
14. Италийа, И т а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Авропанын ъянубунда 

дювлят. Яразисиня Алп даьларынын гярб йамаълары, Радан дцзянлийи, Апен-
нин йарымадасы, Сиъилийа вя Сардинийа адалары дахилдир. Сащяси 301 мин 
км2, ящалиси 57,5 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. 
Пайтахты Рома шящяридир. –  7–10,282. 

 
15. Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы (АШПА) – 2004-ъц илдя 

тяшкил олунмушдур. АШПА-да 25 Авропа юлкясинин 732 депутаты фяалиййят 
эюстярир. –  8. 

 
16. Илщам Ялийев, И л щ а м   Щ е й д я р   о ь л у (д.1961) – эюркямли иътимаи-

сийаси вя дювлят хадими, дипломат, сийаси елмляр доктору, профессор. 2003-ъц 
илдян Азярбайъан Республикасынын президенти. Халгымызын цмуммилли лидери 
Щейдяр Ялийевин оьлу. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 
Ширкятинин витсе-президенти, 1997-ъи илдян биринъи витсе-президенти. Азярбайъан 
Республикасынын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм хид-
мятляри вардыр. 
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2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. Сийаси 
вя дювлят хадими кими, Илщам Ялийев бейнялхалг алямдя бюйцк щюрмят вя 
нцфуз газанмыш, бир нечя юлкянин йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.  

Азярбайъан идманчыларынын бейнялхалг йарышларда уьурлар ялдя 
етмясиндя дя АМОК-ун президенти кими, Илщам Ялийевин бюйцк хидмят-
ляри вар. Онун  шяхси тяшяббцсц иля Бакыда, Нахчыванда, Эянъядя, Шякидя 
вя республиканын диэяр районларында дцнйа стандартларына ъаваб верян 
бюйцк олимпийа комплексляри тикилиб истифадяйя верилмиш, эцълц мадди-
техники база йарадылмышдыр. 

Илщам Ялийевин доьма Азярбайъанымызын инкишафында мцстясна хидмятляри 
вар. Онун дюврцндя  юлкя игтисадиййаты, гейри нефт сектору сцрятля инкишаф ет-
миш, ейни заманда  юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли артмышдыр. 

Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын сосиал-игтисади инки-
шафы щаггында дювлят програмы»на ясасян республиканын шящяр вя районларын-
да онларла сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри йарадылмыш вя 
бюйцк абадлыг ишляри эюрцлцр.     

Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуруъулу-
ьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющкямлян-
мясиндя  уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбайъан Партийа-
сынын I гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайында сядрин биринъи 
мцавини сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени Азярбайъан Партийа-
сынын сядридир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
(1–2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында 
Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин башчысы олмушдур. 
Азярбайъан щаггында, хцсусиля Ермянистанын юлкямизя щярби тяъавцзц вя 
онун нятиъяляри, ермяни терроризми барядя щягигятлярин ян мютябяр бей-
нялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында мцс-
тясна хидмятляри вар. «Щейдяр Ялийев» вя Франсанын «Фяхри леэионун 
бюйцк хач командору» орденляри иля тялтиф олунмуш, бир чох юлкянин вя 
бейнялхалг тяшкилатларын фяхри ад вя мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр. Бир 
нечя хариъи академийаларын вя университетлярин фяхри цзвцдцр. – 8,112. 

 
17. Рома – Италийанын пайтахты. Юлкянин сийаси, мядяни вя игтисади 

мяркязи. Дцнйанын ян гядим шящярляриндяндир. Ону «ябяди шящяр» дя ад-
ландырырлар. Яразисиндя Ватикан дювляти йерляшир. Романын ады шящярин 
яфсаняви баниляриндян бири  Ромулун адындан эютцрцлмцшдцр. Е.я. ВЫ яс-
рин сонундан Рома гулдарлыг республикасынын, е.я. Ы ясрдян Рома импе-
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рийасынын, 1871-ъи илдян Бирляшмиш Италийа краллыьынын, 1946-ъы илдян ися Италийа 
Республикасынын пайтахтыдыр. – 8,9. 

 
18. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы 

яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг 
Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали йашайырды. Яразиси 4 мин  км2-дир. 
Мяркязи Ханкяндидир.  

1988–92-ъи иллярдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя миллятчиляри 
Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя йашайан азярбайъанлылары 
доьма торпагларындан чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 
822, 853, 874, 884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан 
торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары 
щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 9,10,13,16,17,18,19,44,62,79,80,100,101, 
102,104,105,113,114,115,116,117,118,120,121,179,180,182,197,264,270,281,
283,284,287,300,307,308,310,330,349,361. 

 
19. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йарадылмышдыр. 1997-

ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы дювлятляр дахил олмушдур: Азяр-
байъан, Ермянистан, Беларус, Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса, 
Тцркийя, Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна ики 
сядр – Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан онун цч – 
Русийа, АБШ вя франсалы щямсядрляри вар. Групун ясас вязифяси Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг 
Гарабаь проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк ет-
мякдир. – 9,10,13,44,58,59,81,101,102,180,181,183,191,192,281,282,284,286, 
307,308,316,373. 

 
20. Авпора Шурасынын Назирляр Комитяси – бу тяшкилатын рящбяр вя дирек-

тив органыдыр. Комитяни бцтцн цзв юлкялярин хариъи ишляр назирляри вя даими 
дипломатик нцмайяндяляри тяшкил едир. Онлар–Назирляр Комитяси щцгуг бяра-
бярлийиндя Авропа ъямиййятинин проблемляринин милли дяйярляря ясасланараг 
щялл едилмясиня чалышыр. Парламент Ассамблейасы иля бирликдя Назирляр Коми-
тяси цзв юлкялярин эютцрдцкляри ющдяликляря нязарят едир вя фундаментал дя-
йярлярин кешийиндя дурур. Илдя бир дяфя кечирилян сессийада назирляр сийаси 
диалог апарыр, Авропа ямякдашлыьы мясялялярини щялл едирляр. – 11–21,104. 
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21. Лцксембург,   Б ю й ц к   Л ц к с е м б у р г  Щ е р с о г л у ь у  – 
Гярби Авропада дювлят. Сащяси 2,6 мин км2, ящалиси 415 мин няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 3 мащала бюлцнцр. Лцксембург конститусийалы монар-
хийадыр. Дювлят башчысы бюйцк щерсогдур. Ганунвериъи органы Депутатлар 
палатасыдыр. Пайтахты Лцксембургдур. –11–21,104. 

 
22. Лиди Полфер (д.1952) – Лцксембург сийаси хадими, 1982–99-ъу 

иллярдя Лцксембург шящяринин мери. Сонра ися Хариъи Ишляр назиринин 
мцавини, 1999–2000-ъи иллярдя Хариъи Ишляр назири вя АШПА-нын цзвц ол-
мушдур. – 11–21. 

23. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-ъу ил-
дя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын 
ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя 
чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгугларыны мцдафия 
етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяниййятляринин йахын-
лашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, 
Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Катибликдир. 
Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цзвцдцр. – 12,15,17,18,19,21, 
52,92,103,109,266,289,291,292,296,391. 

 
24. Авропа Бирлийи (АБ) – 1951–57-ъи иллярдя йаранмыш цч Гярби Авропа 

интеграсийа тяшкилатынын цмуми ады (Авропа Игтисади Бирлийи – АИБ, Авропа 
Кюмцр вя Полад Бирлийи – АКПБ, Авропа Атом Енержиси Бирлийи – (ААЕБ). 
АБ цмуми принсиплярин мцяййян едилмясиндян бирэя фяалиййятя гядяр 
(Авропа Инвестисийа Банкынын, Авропа Реэионал Инкишаф Фондунун ващид 
валйута гябул етмяси – АВРО) бир нечя мярщяля  кечмишдир. Мцщцм мяр-
щяля Ващид Авропа Актынын (1986-ъы илдян гцввяйя минмишдир) гябул 
едилмяси олмушдур. 1967-ъи илдя рящбяр органларын бирляшмясиндян сонра – 
АИБ, АКПБ вя ААЕБ – Авропа Бирлийи, 1993-ъц илдя ися Авропа Шурасы йа-
ранды. – 12,18,52,172,286,410. 

 
25. Советляр  Иттифагы,  С о в е т   С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а л а р ы   

И т т и ф а г ы (ССРИ) – 1922–1991-ъи иллярдя кечмиш Русийа империйасынын бюйцк 
щиссясиндя мювъуд олмуш дювлят. ССРИ-нин йарадылмасына даир Мцгавиляйя 
(дек.1922) ясасян онун тяркибиня Белорусийа (БССР), Русийа (РСФСР), Ъянуби 
Гафгаз республикалары (ЗСФСР; 1936-ъы илдян мцттяфиг республикалар – Азярбай-
ъан ССР, Ермянистан ССР, Эцръцстан ССР) вя Украйна ССР, 1925-ъи илдя – 
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Юзбякистан ССР, Тцркмянистан ССР, 1929-ъу илдя Таъикистан ССР, 1936-ъы илдя 
Газахыстан ССР, Гырьызыстан ССР, 1940-ъы илдя Молдавийа ССР, Латвийа ССР, 
Литва ССР, Естонийа ССР дахил олмушдулар. 

1991-ъи илин декабрында Белорусийа, Русийа вя Украйна ССРИ-нин мюв-
ъудлуьунун дайандырылдыьыны елан едяряк Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин 
(МДБ) йарадылмасы щаггында Сазиш имзаладылар (8 декабр, Минск). 1991-ъи 
ил декабрын 21-дя Латвийа, Литва вя Естонийа истисна олмагла кечмиш ССРИ-
нин диэяр мцттяфиг республикаларынын башчылары Алма-Атада Бяйаннамя 
имзалайараг МДБ-нин йарадылмасы щаггында мягсяд вя принсипляря го-
шулдугларыны бяйан етдиляр. – 14,20,65,69,118,125,144,269,272,274. 

 
26. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяргиндя, 

Асийанын шималында дювлят. Яразиси 17075,4 мин км2, ящалиси 146,3 милйон 
няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал 
ящямиййятли Москва вя Санкт-Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя ма-
щал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Дювлят Думасы 
вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. – 14,17,18,26,40,58,63, 
70,71,73,100,101,107,119,180,186–188,192,200,254,283,284,291,292,316, 
380,382,385,403,404. 

 
27. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада дювлят. Шимал-

дан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлантик океаны вя гярбдян Сакит 
океанла ящатя олунур. Яразиси 9,14 милйон км2, ящалиси 280 милйон няфяря йа-
хындыр. Инзибати ъящятдян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы ики-
палаталы (Нцмайяндяляр палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы 
президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 15,17,18,39,51,58,59,62,86,100, 
101,115,119,180,280,284,295,316,361–365,394. 

 
28. Франса, Ф р а н с а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Авропада дювлят. 

Сащяси 551 мин км2, ящалиси 58,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 95 
департаментя бюлцнцр. Ганунвериъи  органы ики палатадан (Милли Мяълис 
вя Сенат) ибарят парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти президент вя 
Назирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 15,17,18,59,101, 
180,284,430–434. 
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29. Алманийа, А л м а н и й а  Ф е д е р а т и в  Р е с п у б л и к а с ы – 
Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин км2, ящалиси 81,9 милйон ня-
фярдир. АФР тяркибиндя 16 яразиси олан федерасийадыр. Дювлят башчысы пре-
зидент, щюкумят башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимий-
йят органы  парламентдян – бундестаг вя бундерсатдан ибарятдир. Пай-
тахты Берлин шящяридир.  – 15,73,76,351,352,393–396. 

 
30. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты. Ясасы 

1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмушдур. Бурада Авропанын 33 
дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едир-
ди. АТЯТ «сойуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра цмумавропа 
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади 
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, дювлятлярарасы мц-
насибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан ямякдашлыг вя гаршылыглы мя-
нафе истигамятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йа-
рысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал 
иштирак едир. – 17,18,32,50,52,58,101,102,115,119,120,121,122,282,283, 288,364. 

 
31. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын ян нцфузлу 

бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящяриндядир. Ясас вязифяси бей-
нялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр ара-
сында ямякдашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил 
ийулун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяря-
финдян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Щазырда 
БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, Игтисади вя Иъ-
тимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящкямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр.  
Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азярбайъан 

2011-ъи илин октйабр айында БМТ Тящлцкясизлик Сурасына гейри-даими цзв гя-
бул олунмушдур. – 17,18,50,52,58,101,102,180,384. 

 
32. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТШ) – 

БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм органы. БМТ-нин Низамна-
мясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасында ясас 
мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Бри-
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танийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир 
сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц сяс 
вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 18,122,180. 

 
33. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя Нахчыван Совет 

Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нахчыван Мухтар Дийары, 1924–
90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Совет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян 
Нахчыван Мухтар Республикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя 
мухтар дювлят. 

Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 372,9 мин няфяр-
дир. Щазырда 7 инзибати району (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, 
Шярур, Кянэярли),  4 шящяри (Нахчыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 
160 кянди вар. – 19,103,148,181,190–337,346–350,359,373,405. 

 
34. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван Мухтар 

Республикасынын пайтахты. Яразиси  0,013 мин  км2, ящалиси 67 мин няфярдян 
чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нах-
чыван гядим, антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляш-
мишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, ерамызын яв-
вялляриндя  Албанийанын, ЫВ ясрдян  Сасанилярин тяркибиндя олмушдур. 654-ъц 
илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр 
дювлятинин (1136–1225) пайтахты олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгави-
лясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя олуб. Мящз бу 
илдян Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирилди вя гяза мяркязиня чеврилди. 
Нахчыван шящяри 1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляндян 
мухтар республиканын пайтахты олду. – 19,74,90,105,126,190,195–196,197–
222,232,240–255,291,301,302,303,382,390. 

 
35. Мещри, М е э р и,   М ы г р ы   р а й о н у  –  Азярбайъанын тарихи 

яразиси олан Зянэязурун ъянуб вя ъянуб-шярг щиссясини тяшкил едян район. 
Ящалиси орта ясрлярядяк йалныз азярбайъанлылардан, ХВЫ ясрин яввяллярин-
дян башлайараг азярбайъанлылардан вя ермянилярдян ибарят иди. 1595–
1918-ъи иллярдя районда азярбайъанлылар тягрибян 60% тяшкил етмишляр. 
1918-ъи илдя дашнак Андраникин гулдур дястяляри Зянэязурун диэяр 
районлары кими Мещринин дя турк-мцсялман ящалисиня гаршы сойгырымлары 
щяйата кечирмиш, кяндляри йандырыб даьытмышлар. 1920-ъи илдя Ермянис-
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танда совет щакимиййяти елан едилдикдян сонра дашнак ермянилярин зябт 
етдикляри  Азярбайъан торпаглары кими  Мещри дя «гейд-шяртсиз» Ермяниста-
на верилмишдир.  – 19,104,105,113,194,214. 

 
36. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб-шярг 

кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 млн. няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы 
президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 20, 
105,147,161,162,171,172–174,286,287,295,302–303,314,315,357,358–360, 
362,402–406. 

 
37. Юзбякистан,  Ю з б я к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта Асийанын 

мяркязиндя дювлят. Сащяси 447,4 мин км2, ящалиси 23 206 мин няфярдир. 
Юзбякистанын тяркибиня Гаракалпак Мухтар Республикасы вя 12 вилайят 
дахилдир. Дювлятин башчысы – президент, ганунвериъи органы – Мяълисдир. 
Пайтахты Дашкянд сящяридир. – 20,38,45,60,91,93,293,384,401. 

 
38. Венесийа Комиссийасы – 1990-ъы илдя Авропа Шурасында конституси-

йа гайдаларына уйьун – щцгуги демократийа уьрунда рясми Авропа Ко-
миссийасы – консултатив орган йарадылды. 2002-ъи илдян Авропа Шурасына 
дахил олмайан юлкяляр дя бу комиссийада иштирак едя билярляр.  

Щяр бир иштиракчы юлкя  комиссийайа 4 ил мцддятиня бир експерт тяйин 
едир. Експертляр дювлят нцмайяндяси кими йох, мцстягил мцтяхяссис кими 
ишлямялидир. Гайдайа эюря там щалда илдя дюрд сессийа кечирилир. Сессийалар 
Венесийада олур. 2010-ъу илдя комиссийада АШ-нын 47 цзв юлкяси вар иди. 
Комиссийанын сядри Ъанни Букиккиодур (Италийа). – 

Комиссийанын ясас иши – иштиракчы юлкялярин конститусийа щцгугларына 
аид ганунларынын вя ганун лайищяляринин анализи, щямчинин стандарт сеч-
киляр вя азлыгларын щцгугларынын мцдафиясидир.  – 21. 

 
39. Тбилиси Дювлят Университети. И.Ъ а в а х и ш в и л и  адына Тбилиси Дювлят 

Университети – Тбилисидя али тящсил мцяссисяси. Физика, рийазиййат, кимйа, 
биолоэийа, эеолоэийа, ъоьрафийа, психолоэийа, тарих, филолоэийа вя с. ихти-
саслар цзря мцтяхяссисляр щазырлайыр. Ясасы 1919-ъу илдя гойулмушдур. 
1990-ъы илдян университет сярбяст фяалиййят эюстярян елми-тядгигат мяр-
кязидир. – 22. 
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40. Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа  сащилляри йахынлыьындакы 
адаларда дювлят. Сащяси 372 мин км2, ящалиси 126 милйон няфярдир. Инзиба-
ти ъящятдян 47 префектурайа бюлцнцр. Йапонийа конститусийалы монархи-
йадыр. Пайтахты Токио шящяридир. – 24–28,407. 

 
41. Ипяк Йолу, Б ю й ц к   И п я к   Й о л у – бейнялхалг тарихи транзит-

тиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин сонларындан ерамызын XVI ясриня-
дяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа гядяр уза-
нараг, айры-айры голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар 
ки, бцтцн юлкялярини бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди сярвятляря малик 
олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заманлардан дцнйа юлкяляри арасын-
да игтисади вя мядяни ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур. 

XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчялдилмяси идейасыны иряли сцр-
мяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян 
юлкялярдя ъидди марагла гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрын-
да Бакыда 33 дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг 
конфранс кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан 
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йолунун бярпа-
сынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд 
олунду. – 24,25,26. 

 
42. Щашимото Рйутаро (1937–2006) – йапон сийаси хадими. 1996–98-ъи 

иллярдя Йапонийанын Баш назири олмушдур. – 25,26. 
 
43. Щиндистан, Щ и н д и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада 

дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 3,3 милйон км2, ящалиси 953 
милйон няфярдир. Щиндистан инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг яразийя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парла-
ментдир. Пайтахты  Дещли шящяридир. – 26,107,156,338,339. 

 
44. «Йамаща» – йапон ширкяти. Ясасы 1887-ъи илдя гойулмушдур. Ясасян, 

мяишят техникасы, акустик електроника, идман инвентары, мусиги алятляри, мо-
тосиклляр истещсалы иля мяшьул олур. 1900-ъу илдя илк фортепиано бурахмышдыр. 
1989-ъу илдя «Йамаща» ширкяти дцнйада илк дяфя компакт-дисклярин йа-
зылмасы цчцн ютцрцъц истещсал етмишдир. – 26. 
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45. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцрки-
йя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын Енерэетика 
назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйанна-
мясини» имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт 
кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 27,42,173,361,362. 

 
46. Яфганыстан, Я ф г а н ы с т а н   И с л а м   Д ю в л я т и – Ъянуб–Гярби 

Асийада дювлят. Сащяси 652,2 мин км2, ящалиси 22,7 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 29 вилайятя вя 2 табе мяркязи мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидентдир. Пайтахты Кабил шящяридир. – 27,342. 

 
47. Пакистан, П а к и с т а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Асийада дювлят. Сащяси 796 мин км2, ящалиси 133,5 милйон няфярдир. Пай-
тахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя вя федерал пайтахт 
яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалата-
лы парламентдир. – 27,107,343. 

 
48. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-

дырылмыш идаряси, бейнялхалг валйута тяшкилаты. 1945-ъи илдя йарадылмыш, 
1947-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Дцн-
йанын 130-а йахын юлкяси фондун цзвцдцр. Низамнамясиня эюря, мягсяди 
бейнялхалг валйута ямякдашлыьына йардым етмяк, юлкяляр арасында валйу-
та-щесаблашма мцнасибятлярини низама салмаг, фонда дахил олан юлкялярин 
юдямя балансларыны таразлашдырмаг вя валйута мязяннясини тянзимлямяк-
дян ибарятдир. 1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Валйута 
Фондуна гябул олунмушдур. – 29–33,75,76. 

 
49. Ъон Олдинг–Сми (д.1943) – инэилис игтисадчысы. 1992–2003-ъц иллярдя 

Бейнялхалг Валйута Фондунда 2-ъи Авропа шюбясинин директору ол-
мушдур. – 29–33. 

 
50. Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у (д.1935) – Азярбайъанын 

дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан 
Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян 
Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Ис-
тиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 29,110,113. 
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51. Ващид Ахундов (д.1942) – игтисадчы, елмляр доктору, профессор. 
1993–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Игтисади сийасят цзря Дюв-
лят мцшавири олмушдур. – 29. 

 
52. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 8-дя 

Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имзаладыглары сазиш 
ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярарасы бирлик кими йара-
дылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмуш-
дур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбай-
ъан, Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Мол-
дова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахил-
дир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы 
бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игти-
сади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя рабитянин 
инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мцщитин мцща-
физяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцба-
ризя; мцдафия сийасятиндя вя сярщядлярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; Щю-
кумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлятлярарасы игти-
сади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан Парламентлярарасы 
Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят эюстярян органы Минск шящя-
риндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяслящят Комитясидир. – 29,32,56,75,94,97, 
187,199,206,212,307. 

 
53. Милли Банк, Азярбайъан Дювлят Милли Банкы – Азярбайъан Рес-

публикасынын мяркязи банкыдыр. Онун ясас вязифяси гиймятлярин сабитлийи-
нин тямин едилмяси, хариъи дюнярли валйуталара нисбятян милли валйутанын 
курсунун мющкямляндирилмяси, щямчинин юлкя банк системинин сабитлийи-
нин горунмасыдыр. АМБ валйута тянзимлянмяси вя нязарятини щяйата ке-
чирир,  хариъи  дювлятлярля  щесаблашма гайдаларыны мцяййян едир, хариъи ва-
лйута ещтийатларыны идаря едир. АМБ щямчинин Азярбайъан Республикасы-
нын юдямя-щесабат балансынын тяртибиня рящбярлик едир. – 29. 

 
54. Азярбайъан Бейнялхалг Банкы (АББ) – 1992-ъи илдя Хариъи Игтисади 

Банкын ясасында йарадылмышдыр. АББ бейнялхалг вя дахили базарда мюв-
ъуд олан бцтцн банк хидмятлярини йериня йетирир. – 30,32. 
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55. АТЯТ-ин Будапешт саммити  – 1994-ъц ил декабрын 3–7-дя Ма-
ъарыстанын пайтахты Будапештдя кечирилмишдир. Эюрцшдя АТЯТ-ин цзвц олан 
юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары, о ъцмлядян Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан нцмайяндя 
щейяти иштирак етмишдир. Щейдяр Ялийев Будапешт саммитиндя реэионларда 
вя бцтцнлцкдя гитядя сцлщ консепсийасынын щяйата кечирилмяси цчцн чох 
ящямиййятли фяалиййят эюстярди. Будапешт зирвя эюрцшцндя илк дяфя олараг 
Даьлыг Гарабаь проблеми хцсуси мясяля кими мцзакиря олунду вя «Даьлыг 
Гарабаь мцнагишяси иля ялагядар АТЯТ-ин фяалиййятинин интенсивляшдирил-
мяси» щаггында гятнамя гябул олунду. – 32. 

 
56. Тцркмянистан, Т ц р к м я н и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта 

Асийанын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 488,1 мин км2, ящалиси 4574 мин 
няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 34,125,293. 

 
57. Сапармурад Нийазов, С а п а р м у р а д   А т а   о ь л у (1940–

2007) – Тцркмянистанын сийаси вя дювлят хадими. 1985-ъи илин декабрындан 
1990-ъы иля гядяр Тцркмянистан КП МК-нын биринъи катиби, 1990-ъы илдян 
2007-ъи илядяк  Тцркмянистан Республикасынын президенти олмушдур. – 34. 

 
58. Колумбийа, К о л у м б и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Американын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 1139 мин км2, ящалиси 35,7 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 32 департаментя бюлцнцр. Дювлят вя щю-
кумят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Конгресдир. Пай-
тахты Боготадыр. – 35. 

 
59. Урибе Алваро (д.1952) – Колумбийа сийасятчиси. 2002–2010-ъу иллярдя 

Колумбийа президенти. – 35.  
60. Белчика, Б е л ч и к а   К р а л л ы ь ы – Гярби Авропада дювлят. Сащяси 

30,5 мин км2, ящалиси 10,2 милйон няфярдир. Белчика конститусийалы мо-
нархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. Пайтахты Брцсселдир. – 36,37. 

 
61. Эи Верщофстадт (д.1953) – Белчика сийаси хадими. 1999–2008-ъи илляр-

дя Белчика Баш назири. – 36. 
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62. ЫЫ Алберт (д.1934) – 1993-ъц илдян Белчика кралы. Саксен-Кобург 
сцлалясиндяндир. ЫЫЫ Леополдын оьлудур. – 37. 

 
63. ЭУЮАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггында мцгавиля-

нин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан сонра щямин сяняди бяйянян юлкя-
лярдян – Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан вя Молдовадан ибарят гейри-рясми 
«дюрдляр групу» йарадылды. Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды (10 
октйабр 1997). 2005-ъи илдя  Юзбякистан бу гуруму тярк етди. – 38–86,91,92, 
93,94,409,410,411. 

 
64. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги Авро-

пада дювлят. Яразиси 603,7 мин км2, ящалиси 45,6 милйон няфярдир. Украй-
нанын тяркибиня 24 вилайят вя Крым Республикасы дахилдир. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы – Али Рададыр. Пайтахты Кийев шящяридир. – 
38–86,91,93,100,169,200,378,404,408–411. 

 
65. Йалта – Украйнада курорт-шящяр, Гара дяниз сащилиндя лиман. – 

38–86,91,100,102,108. 
 
66. Гусар (1938-ъи илядяк Щил району) – Азярбайъан Республикасында 

инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1542 км2, ящалиси 
83,0 мин няфярдир. – 39. 

 
67. АБШ Дювлят Департаменти – АБШ-да 1789-ъу илдян Хариъи Ишляр 

Назирлийи функсийасыны щяйата кечирян ясас хариъи сийасят идаряси. Дювлят 
катиби башчылыг едир, президентин вя Конгресин щазырладыьы хариъи сийаси 
хятти щяйата кечирир. – 39,62. 

 
68. Эцръцстан, Э ц р ъ ц с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Гафгазын мяркязи вя гярб щиссясиндя дювлят. Сащяси 69,7 мин км2, ящалиси 
5493 мин няфярдир. Дювлятин башчысы президент, ганунвериъи органы парла-
ментдир. Пайтахты Тбилиси шящяридир. – 41–43,45,54,55,93,100,110,119,120, 
215,295,362,382. 

 
69. Шеварднадзе,  Е д у а р д  А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцс-

танын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. 1972–85-ъи иллярдя Эцръцстан 
КП МК-нын Биринъи катиби, 1985–90-ъы иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр назири, 
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1994–2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 41–43,45,54,55,60,61. 

 
70. Бакы– Тбилиси – Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. Рясмян 2007-ъи 

илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир (442 км Азярбайъандан, 248 
км Эцръцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян Ярзурума 
гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. – 42. 

 
71. Леонид Данилович Кучма (д.1938) – Украйнанын сийаси вя дювлят 

хадими. 1994–2005-ъи иллярдя Украйна Республикасынын президенти олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур.  
– 43–44,45,54,55,57,60,61,68,76,93,169,378,408,411. 

 
72. Молдова, М о л д о в а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги 

Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 4,36 милйон няфярдир. Инзи-
бати яразиси 40 района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи ор-
ганы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 45,54,57, 
91,93,100,369.  

 
73. Владимир Воронин (д.1941) – Молдова сийаси вя дювлят хадими. 

2001 вя 2005-ъи иллярдя Молдова президенти олмушдур. – 45,54,91,93,369. 
 
74. Щелсинки акты – 1975-ъи ил августун 1-дя Финландийанын пайтахты 

Щелсинкидя Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюку-
мят башчыларынын  мцшавиряси олду. Онлар Авропада тящлцкясизлик вя ямяк-
дашлыг щаггында  зирвя актыны имзаладылар. Азярбайъан Республикасы бу 
акты 1992-ъи илдя имзаламышдыр. – 50,101. 

 
75. ТРАСЕКА, Т р а н с х я з я р    н я г л и й й а т   д я щ л и з и – Авропаны 

Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини Шяргля Гярби бирляшдирян орта 
материк хятти дя адландырмаг олар. Трансхязяр няглиййат дящлизи Азярбайъа-
ны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля бирляшдирир. – 52,53,93. 

 
76. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-сийаси иттифаг. 

1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, 
Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, Португалийа, Норвеч, 
Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси яса-
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сында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Ал-
манийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр 
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа цзв-
лцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ 
наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын 
сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 52,294,295. 

 
77. Уилйам Тейлор (д.1947) – американ сийасятчиси. 1992–2002-ъи иллярдя 

АБШ Департаментинин кечмиш ССРИ, Шярги Авропа юлкяляриня дювлят кюмяк 
ялагяляндириъиси, 2006–2009-ъу иллярдя АБШ-ын Украйнада Фювгяладя вя Ся-
лащиййятли сяфири олмушдур. – 62,86. 

 
78. Ричард Армитаъ – Р.Рейганын президентлийи дюврцндя (1980–1988) 

Мцдафия назиринин бейнялхалг тящлцкясизлик цзря мцшавири олмушдур. Ъоръ 
Бушун (ата) президентлийи дюврцндя (1988–1992) хцсуси тапшырыглар цзря 
сяфир ишляйяркян йени мцстягил дювлятляря йардым эюстярмяк програмынын 
мцяллифляриндян бири олмушдур. Щямин вахтдан 907-ъи дцзялишин ялейщиня 
чыхыр. Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасы Директорлар Шурасынын цз-
вцдцр. «Армитаъ Ассошиейтс Ел Си» ширкятинин сащибляриндян биридир. – 62. 

 
79.  Виктор Черномырдин, В и к т о р  С т е п а н о в и ч (1938–2009) – 

Русийа Федерасийасынын дювлят хадими. 1992–98-ъи илляр Русийа Федераси-
йасынын Баш назири, 1999-2009-ъу иллярдя Русийа Федерасийасынын Украйна 
Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 63,119. 

  
80. Украйна Али РАДА-сы – Украйнанын  али ганунвериъи щакимиййят 

(Совет–Шура, Халг Депутатлары РАДА-сы) органы. – 67. 
 
81. Цзейир бяй  Щаъыбяйов,    Ц з е й и р   Я б д ц л щ ц с е й н   о ь л у 

(1885–1948) – дащи Азярбайъан бястякары, мусигишцнас алим, публисист, 
драматург, педагог вя иътимаи хадим. Мцасир Азярбайъан профессионал 
мусиги сянятинин вя милли операсынын баниси, ССРИ Халг артисти, ССРИ Дювлят 
мцкафаты лауреаты. – 72,136,137. 

 
82. Гурбан байрамы – мцсялман дцнйасында ян язиз  байрамлардан 

бири. Сосиал-мяняви щяйатымызын тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Гурбан 
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байрамы мцсялман щиъри-гямяри тягвими иля 12-ъи айда – зцлщиъъя  айынын 
10-ъу эцнц башланыр вя бир ай мцддятиндя давам едир. Мцсялманлар бу 
байрамы Исламын ясас шяртляриндян бири – Щяъъ мярасимляринин йериня 
йетирилмяси вя бюйцк Аллащын бяндяляринин эцнащынын баьышланмасы эцнц 
кими гейд едирляр. – 79. 

 
83. Полад  Бцлбцлоьлу  (д.1945)  –  бястякар,  мцьянни,  дювлят хадими. 

Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 1988–2005-ъи илляр Азярбайъан 
Республикасынын Мядяниййят назири олмушдур. Щазырда Азярбайъан Рес-
публикасынын Русийа Федерасийасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. 
Ы чаьырыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутаты олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 
79,80. 

 
84. Бцлбцл, М у р т у з а  М я ш я д и  Р з а  о ь л у  М я м м я д о в 

(1897–1961) – ССРИ Халг артисти вя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты, 
Азярбайъан классик вокал мяктябинин баниси, мусиги фолклору тядги-
гатчысы. Бцлбцлцн йарадыъылыьы мцасир Азярбайъан мусигили театры тари-
хиндя мцщцм бир мярщяля тяшкил едир. Бцлбцл Азярбайъан халг мащны-
ларыны, тяснифляри бюйцк сяняткарлыгла ифа етмишдир.– 79. 

 
85. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядябиййатда 

Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гарабаь ханы Пянащяли хан 
Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстярился дя, тядгигатлар Шушанын гядим 
йашайыш мянтягяси олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи 
олан Шуша бир мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь ханлыьы 
тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартында ермяни дашнак-
ларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси 
тамамиля йандырылды вя минлярля эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин 
ийун айынын яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны 
ермяни гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин дек-
ретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олундугда Шуша 
мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны зябт етдиляр. Щазырда Шуша йадел-
лилярин тапдаьы алтындадыр. – 79,118. 
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86. Эоранбой (1991-ъи иля гядяр Гасым Исмайылов) – Азярбайъан Рес-
публикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1231 
км2, ящалиси 88,7 мин няфярдир. – 85. 

 
87. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас фяалиййяти Азяр-

байъанын нефт стратеэийасындан ялдя едилян эялирлярин идаря едилмясидир. – 85. 
 
88. «Халг гязети» –  Азярбайъан Республикасында эцндялик, сийаси, 

иътимаи гязет. 1919-ъу илдян «Коммунист» ады иля няшр едилмишдир. 1991-ъи 
илдян ися «Халг» гязети» адланыр. Гязетин тясисчиси Азярбайъан Респуб-
ликасы президентинин Ишляр Идаряси вя гязетин редаксийа щейятидир. – 89. 

 
89. «Туран» – информасийа аэентлийи. 1990-ъы илдя йарадылмышдыр. Аэент-

лик тяряфиндян КИВ-ляр, диэяр щцгуги вя физики шяхсляр цчцн информасийала-
рын топланмасы вя йайылмасы щяйата кечирилир. – 89,111,124. 

 
90. Мещман Ялийев, М е щ м а н   Й а д у л л а   о ь л у (д.1957) – 

журналист. 1993-ъц илдян «Туран» Информасийа аэентлийинин директорудур. 
– 89–133. 

 
91. «Ехо» – Азярбайъанда бурахылан эцндялик иътимаи-сийаси гязет. 

2001-ъи илдян Бакыда няшр едилир. Эцндялик тиражы 6 мин нцсхядир. – 89. 
 
92. Рауф Талышински (д.1956) – журналист, фялсяфя доктору. 1990-ъы илдян 

2001-ъи иля гядяр «Айна» – «Зеркало» гязетинин Баш редактору, 2001-ъи 
илин ахырларындан «Ехо» гязетинин Баш редактору вя тясисчисидир. – 89–133. 

 
93. «Зеркало»  – иътимаи-сийаси гязет. 1990-ъы илдян няшря башлайыб.  

1999-ъу илдян «Зеркало» эцндялик чыхыр.  – 89,287. 
 
94. Елчин Шыхлы, Е л ч и н   И с м а й ы л   о ь л у (д.1957) – филолог. 1990–

98-ъи иля гядяр «Айна» – «Зеркало» гязетиндя Баш редактор мцавини, 
2001-ъи илдян тясисчи вя Баш редакторудур. 1989-ъу илдян Азярбайъан Йа-
зычылар Иттифагынын цзвц, 2006-ъы илдян Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин 
сядридир. – 89–133. 
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95. Ариф Ялийев, А р и ф   А с л а н   о ь л у (д.1960) – журналист. 1992–93-ъц 
иллярдя Азярбайъан Республикасы президентинин Мятбуат катиби, 1995-ъи 
илдян «Йени нясил» Азярбайъан Журналистляр Иттифагынын сядридир. – 89–133. 

 
96. Яфлатун Амашов, Я ф л а т у н   Я щ м я д   о ь л у  (д.1957) – 

журналист. 1985–94-ъц иллярдя АзярТАъ Дювлят Телеграф Аэентлийиндя мцх-
тялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1995-ъи илдя «Йени Нясил» Журналистляр Бирли-
йинин йарадыъыларындан бири олуб. 1995–98-ъи иллярдя  тяшкилатын сядр 
мцавини олмушдур. 1998-ъи илдя «Рущ» Азярбайъан журналистляри комитяси-
нин сядри сечилиб. 2003-ъц илдян Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядридир. – 
89–133. 

 
97. Яли  Щясянов, Я л и   М я щ я м м я д я л и   о ь л у  (д.1960) – тарих 

елмляри доктору, профессор. Йени Азярбайъан Партийасынын Идаря Щейятинин 
цзвц. (1999), 1993–95-ъи иллярдя партийанын идеоложи шюбясинин мцдири ишля-
мишдир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Президенти Иъра  Апаратынын 
иътимаи-сийаси шюбясиня рящбярлик едир. Мцасир сийаси проблемляря аид китаб-
ларын вя мягалялярин мцяллифидир.  – 89–133. 

 
98. ДЙП – Дювлят Йол Полиси.      
 
99. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 661 км2, ящалиси 146,9 мин няфярдир. – 96,214, 
299, 300. 

 
100. Рамил Усубов, Р а м и л  И д р и с   о ь л у (д.1948) – эенерал-

полковник. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр назири-
дир. – 96,123. 

 
101. АзярТАъ , А з я р б а й ъ а н   Д ю в л я т   Т е л е г р а ф    А э е н т- 

л и й и  – Азярбайъанда дювлят информасийа органы. 1919-ъу илдя йара-
дылмышдыр. 1921-ъи илдян Азярбайъан Телеграф Аэентлийи (АзярТА), 1972-
ъи илдян  Азяринформ адланырды. 1992-ъи илдян АзярТАъ кими фяалиййят 
эюстярир. АзярТаъ мцасир Азярбайъан щягигятлярини, юлкядя демократик, 
щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьуну, игтисадиййатын инкишафыны,сосиал-
мядяни сащядя газанылмыш уьурлары, республиканын бейнялхалг алямдя 
нцфузунун йцксялмясини якс етдирян информасийа вя фотоинформасийалары 
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йайыр, дцнйада ъяряйан едян ян мцщцм щадисяляр барядя оператив 
мялумат верир. – 99,100. 

 
102. П у т и н  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч (д.1952) – 2000–2008-ъи 

иллярдя Русийа Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
вязифялярдя чалышмышдыр.  1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы президенти адми-
нистрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин 
августундан Русийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа Фе-
дерасийасынын Баш назири тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында Русийа 
Федерасийасынын Президенти сечилмишдир. – 100,101,102,106,107,108,109,111, 
118,380. 

103. Ъоръ Буш (д.1946)  – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–2008-ъи илляр). 
АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оьлудур. 1968-ъи илдя Йел уни-
верситетини (инъясянят, тарих бакалавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард университетини 
(инъясянят маэистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирма-
сынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору олмушдур. – 100, 
101,102,106. 

 
104. Зянэязур мащалы, З я н э я з у р   г я з а с ы – ХIХ ясрин 2-ъи йарысында 

Азярбайъанда  инзибати ярази ващиди. 1861-ъи илдя тяшкил олунмушдур. Чар 
Русийасы щюкумятинин 1867-ъи ил декабр тарихли фярманына ясасян йарадылмыш 
Йелизаветпол (Эянъя) губернийасынын тяркибиня дахил едилмишди. – 104. 

 
105. Сахаров Андрей Дмитрийевич (1921–1989) – Русийа нязяриййячи – 

физики, ССРИ-дя щидроэен бомбасыыны йараданлардан бири (1953); иътимаи хадим. 
– 105. 

 
106.  Щикмят Четин (д.1937) – Тцркийянин сийаси вя дювлят  хадими. Айры-

айры иллярдя Тцркийя Республикасынын Хариъи Ишляр назири, Баш назирин мцавини 
вязифяляриндя чалышмышдыр. 1997–99-ъу иллярдя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси-
нин сядри олмушдур. – 105. 

 
107. Клинтон Билл,  У и л й а м  Ъ е ф е р с о н   Б л а й д (д.1946) – АБШ-ын 

эюркямли сийаси вя дювлят хадими. АБШ-ын 42-ъи президенти (1992–2000). 
Клинтон хариъи сийасятиндя ССРИ даьылдыгдан сонра мцстягиллик газанмыш 
дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы иля мцнасибятлярин йах-
шылашдырылмасына мцщцм ящямиййят вермишдир. – 106,284,394. 
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108. Санкт-Петербург (1914-ъц илядяк Санкт-Петербург, 1924-ъц илядяк 

Петроград, 1991-ъи илядяк Ленинград) –1918-ъи иля кими Русийанын пайтахты 
иди. Русийа Федерасийасынын ян бюйцк сянайе, мядяниййят вя елм мяркязидир. 
Ясасы 1703-ъц илдя Ы Пйотр тяряфиндян гойулмушдур. – 106,107,187,254. 

 
109. Кяшмир проблеми – Асийада тарихи вилайят. Гядимдя вя орта 

ясрлярдя Щиндистан  яразисиндя йаранмыш мцхтялиф дювлят бирляшмяляринин 
тяркибиндя олмушдур. 1846-ъы илдя инэилисляр Кяшмири ишьал едиб 7,5 милйон 
рупи юдянъля Самми кнйазлыьына вермишляр. 1947-ъи илин августунда йа-
радылан мцстягил Щиндистан  дювляти Кяшмири юз яразисиня гатмаьа чалышыр. 
Щал-щазырда Кяшмирин шимал–гярби Пакистанын, галан щиссяси ися Щин-
дистанын (1949) нязаряти алтындадыр. 1956-ъы илдя Кяшмир «Щиндистан Итти-
фагынын тяркиб щиссяси» елан едилди. Щиндистанла Пакистан арасында бир нечя 
дяфя щярби мцнагишя баш верся дя, бу проблем щяля дя юз щяллини тапма-
мышдыр. – 107. 

 
110. Йелтсин Борис Николайевич (1931–2007) – Русийанын сийаси вя 

дювлят хадими. 1991–2000-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын илк президенти 
олмушдур. – 109,110. 

 
111. Зyuганов Эеннади Андрейевич (д.1944) – бцтцн фяалиййяти Ком-

мунист Партийасы иля баьлы олан Русийа сийаси хадими. 1991-ъи илдя РСФСР 
КП МК-нын катиби, 1992–2004-ъц иллярдя Русийа Федерасийасы Комму-
нист Партийасынын сядри, 1993-ъц илдян Дювлят Думасында бу партийанын 
лидери. – 110. 

 
112. Даьыстан, Д а ь ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Русийа Федераси-

йасында республика. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 2094,6 мин няфярдир. 
Пайтахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи 
миниллийин ахырларына гядяр Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 
1813-ъц илдя Эцлцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмиш-
дир. – 110,404. 

 
113. Мящяммядяли Мящяммядов (д.1930) – Русийа дювлят вя сийаси 

хадими. 1983–2006-ъы иллярдя Даьыстан Республикасынын мцхтялиф мясул 
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вязифяляриндя чалышмыш вя 2006–2010-ъу иллярдя Даьыстан Дювлят Шурасынын 
сядри олмушдур. – 110. 

 
114. Муртуз Ялясэяров, М у р т у з   Н я ъ я ф  о ь л у (д.1928) – Азярбай-

ъанын дювлят хадими, щцгуг елмляри доктору, профессор. Республиканын 
Ямякдар щцгугшцнасы. Йени Азярбайъан Партийасынын сядр мцавини вя пар-
тийанын Сийаси Шурасынын цзвцдцр. 1996–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Респуб-
ликасы Милли Мяълисинин сядри олмушдур. Щазырда Милли Мяълисин цзвцдцр. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. –  112. 

 
115. Вагиф Мустафайев, В а г и ф   Б е щ д у д   о ь л у (д.1953) – кино-

режиссор. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Бир чох филмлярин, о 
ъцмлядян президент Щейдяр Ялийев щаггында филмин режиссорудур. Авро-
па–Асийа Теле-«Спаъе» радио Академийасынын витсе-президенти, «Спаъе» 
мцстягил теле-радио ширкятинин  президентидир. Азярбайъан Республикасы 
Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 117. 

 
116. Кофи Аннан (д.1938) – 1997–2006-ъы иллярдя Бирляшмиш Миллятляр 

Тяшкилатынын Баш катиби олмушдур. Нобел мцкафаты лауреаты. – 122,180. 
 
117. Няъяф Няъяфов, Н я ъ я ф   А д и л   о ь л у (1955–1999) 

Азярбайъан Халг Ъябщясинин йарадыъыларындан  бири. 1986–99-ъу иллярдя 
«Молодйож Азербайджана» гязетинин редактору олмушдур. «Азадлыг»  
гязетинин илк редактору Азярбайъан Али Советинин, Милли Шура вя Милли 
Мяълисин цзвц олмушдур. Азярбайъан ССР-ин суверенлийи щаггында 
Конститусийа актынын гябулунда (1989) фяал иштирак етмишдир. 1992-ъи илин 
октйабр–нойабр айларында президентин мятбуат хидмятинин рящбяри, 
сонра ися президентин мцшавири (1992–93) олмушдур. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир (юлцмцндян сон-
ра). – 117. 

 
118. АТЯТ-ин Лиссабон саммити – 1996-ъы ил декабрын 2–4-дя Португа-

лийанын пайтахты Лиссабон шящяриндя АТЯТ-ин 54 цзвцнцн дювлят вя щюку-
мят башчыларынын иштиракы иля нювбяти Зирвя топлантысы кечирилди. Лиссабон Зирвя 
топлантысында мцзакиря олунан мясяляляр арасында Азярбайъан Республикасы 
нцмайяндя щейятинин тякиди иля Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси эениш 
дискуссийайа сябяб олду. Азярбайъан Республикасы нцмайяндя щейятинин 
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башчысы Щейдяр Ялийевин гяти, принсипиал мювгейи вя эярэин сяйи нятиъясиндя 
йекун сянядя ялавя кими гябул едилян АТЯТ сядринин бяйанатында илк дяфя 
олараг ян йцксяк сявиййядя мцнагишянин щяллинин ясасы кими, Азярбайъан 
Республикасынын ярази бцтювлцйц 53 дювлят тяряфиндян гятиййятля дястяклянди 
вя Даьлыг Гарабаьын статусунун йалныз Азярбайъан Республикасынын 
тяркибиндя мцяййян олунмасы юз яксини тапды. –  118,283. 

 
119. Араз Язимов, А р аз  Б ю й ц к а ь а  о ь л у (д.1962) – дипломат, 

Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфир. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы 
Хариъи Ишляр назиринин мцавинидир. – 119,286. 

 
120. Елчибяй,  Я л и й е в   Я б ц л ф я з   Г я д и р г у л у    о ь л у (1938–

2000) – Шяргшцнас алим, Азярбайъан Милли Азадлыг Щярякатынын лидери, 1989-
ъу илдя йарадылан АХЪ-нин, сонралар АХЪП-нин сядри. 1992-ъи илин ийу-
нундан 93-ъц илин ийунуна гядяр Азярбайъан Республикасынын президенти ол-
мушдур. – 126,292,293,297,298. 

 
121. «Спаъе» – Азярбайъанда мцстягил телеширкят. 1997-ъи илдя йарадыл-

мышдыр. Дцнйанын бир сыра – МСМ, Фасщион ТВ, СНН, НТВ телеканалла-
ры, ИЩЛАС аэентлийи иля ямякдашлыг едир. – 128,370. 

 
122.  Щаъы Щаъыйев, Щ а ъ ы   Я л и щ е й д я р   о ь л у (1924–2008) – 

Азярбайъан Республикасынын Ямякдар журналисти. 1974–89-ъу иллярдя 
Азярбайъан Журналистляр Иттифагы Идаря Щейятинин катиби, 1989  Азярбай-
ъан Журналистляр Бирлийинин сядри олмушдур. Йарадыъылыьы Азярбайъан Де-
мократик Республикасы тарихинин тядгигиня щяср едилмишдир. – 134,138. 

 
123. Щясян бяй  Зярдаби,  М я л и к о в  Щ я с я н   б я й  С я л и м  б я й  

о ь л у (1842–1907) – Азярбайъан маарифчи-демократ, тябиятшцнас алим, 
публисист вя педагог. Щ.Зярдаби Азярбайъан профессионал театрынын йара-
дыъыларындандыр. О, Няъяф бяй Вязиров вя Ясэяр аьа Эорани иля бирликдя 1873-
ъц илдя М.Ф. Ахундовун «Щаъы Гара» пйесини тамашайа гоймушдур.  

Азярбайъан демократик мятбуатынын баниси олан Зярдаби «Якинчи» 
гязетини няшр етдирмишдир (1875–77). «Якинчи» гязетини няшр етмяси иля Зяр-
даби Азярбайъан халгынын маарифлянмясиня чох бюйцк хидмят эюстяр-
мишдир. – 135,136. 
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124. Ъялил   Мяммядгулузадя,   М и р з я   Ъ я л и л   Щ ц с е й н г у л у   
о ь л у  (ядяби тяхяллцсц Молла Нясряддин; 1866–1932) – дащи Азярбайъан 
йазычысы, журналист, иътимаи хадим. Мирзя Ъялилин иътимаи-ядяби фяалиййяти 
ХЫХ ясрин 80-ъи илляринин ахырындан ХХ ясрин 30-ъу илляриня гядярки 
бюйцк тарихи дюврц ящатя едир. 40 иллик йарадыъылыьы бойу мцхтялиф жанр-
ларда йаздыьы ясярляри иля Мирзя Ъялил Азярбайъан реалист ядябиййатынын 
йцксяк пилляйя галхмасында мцстясна рол ойнамышдыр. 1906-ъы ил апрелин 
7-дя чыхан «Молла Нясряддин» журналынын няшриня башламагла Мирзя 
Ъялил Азярбайъанда, еляъя дя Йахын Шяргдя сатирик журналистиканын 
ясасыны гоймушдур. Бу замандан Мирзя Ъялил Молла Нясряддин ады иля 
мяшщур олду. – 136. 

 
125. «Молла Нясряддин»  – щяфтялик, иллцстрасийалы илк Азярбайъан журналы. 

Биринъи нюмряси 1906-ъы ил апрелин 7-дя Тифлисдя чапдан чыхмышдыр. 1906–18-
ъи иллярдя Тифлисдя, 1921-ъи илдя Тябриздя, 1922–31-ъи иллярдя Бакыда няшр 
олунмушдур. Редактору вя нашири Ъялил Мяммядгулузадя иди. 25 ил ярзин-
дя 748 нюмряси чыхмышдыр. Мцтярягги идейаларын ъарчысы олан «Молла Няс-
ряддин» халг вя демократийа  ъябщясиндя дурараг азадлыг дцшмянлярини – 
чар мцтлягиййятини, мцстямлякячилик сийасятини, эерилийи, мювщуматы, мил-
лятчилийи амансыз сатира атяшиня тутурду. Бцтцн тягиб вя тязйигляря бахма-
йараг «Молла Нясряддин»ин щагг сяси Гафгазын щцдудларыны ашыб Руси-
йада, бцтцн Йахын вя Орта Шяргдя ешидилмишди. «Молла Нясряддин» Азяр-
байъан халгынын мцтярягги гцввялярини, демократик зийалылары юз ятрафында 
топламышды. «Молла Нясряддин»ин йалныз Азярбайъанын дейил, еляъя дя 
Йахын Шярг юлкяляринин иътимаи вя ядяби-бядии фикир тарихиндя мцстясна ро-
лу олмушдур. – 136. 

 
126. Карл Маркс (1818–1883) – мцтяфяккир вя иътимаи хадим, марксиз-

мин баниси, тарихин марксизм нюгтейи-нязяриндян изащынын, изафи дяйяр тя-
лиминин баниси бейнялхалг пролетариатын рящбяри, Марксын идейалары ХЫХ–
ХХ ясрлярдя сосиал тяфяккцрцн ъямляшмясиня вя ъямиййятин тарихиня хейли 
тясир эюстярмишдир. Ясас ясярляри «Капитал» (1867), «Игтисади фялсяфи ялйаз-
малар» (1844), «Луи Бопортин он сяккиз брцмери» (1852), «Алман 
идеолоэийасы» (1845–46), «Франсада вятяндаш мцщарибяси» (1871), «Гота 
програмынын тянгиди». – 138. 
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127. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал–шяргиндя вя Асийанын 
Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин км2, ящалиси 61 милйон 
няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Халг 
Мяълисидир. Пайтахты Гащиря шящяридир. – 140,142–146. 

 
128. Щцсни Мцбаряк,  С е й и д   М я щ я м м я д   (д.1928) – Мисир Яряб 

Республикасынын  сийаси вя дювлят хадими. 1975–81-ъи иллярдя Мисир Яряб Рес-
публикасынын витсе-президенти, 1981–2011-ъи иллярдя президенти олмушдур. – 140, 
145,146. 

 
129. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа вя Йапо-

нийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи дцнйа мцщарибяси 
1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын Полшайа эирмяси иля башланды. 
Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан 
етди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Бел-
чика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.  

1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщарибя елан етди. 
1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград вя Курск вурушмаларында 
гялябяси Алманийаны гяти сурятдя сарсытды.  

1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу  Берлини  алды. Майын 8-дя Карлсхорст-
да (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяслим олмасы щаггында акт 
имзаланды. 

Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйабрын 2-дя 
имзаланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа 
мцщарибясиндя 72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян юл-
кялярин силащлы гцввяляриня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцща-
рибядя 62 милйон адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд 
даьылмышды. – 142. 

 
130. Сцвейш каналы – Шимал–Шярги Мисирдя Азадлыг дянизини Гырмызы 

дянизля бирляшдирян шлйузсуз дяниз каналы. Узунлуьу 161 км, ени 118 
метря йахын, дяринлийи 16,2 метрдир. – 142,143. 

 
131. Малдив, М а л д и в   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят, 

Малдив адаларында. Сащяси 298 мин км2, ящалиси 266 мин няфярдир. Миллятляр 
Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи ор-
ганы бирпалаталы Халг Шурасыдыр.  Пайтахты Маледир. – 141. 
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132. Мямун Ябдцл Гяййум (д.1937) – 1978– 2008-ъи иллярдя Малдив 
адаларынын президенти. – 141. 

 
133. Ъамал Ябдцл Насир (1918–1974)  – Мисир дювлят, сийаси вя щяр-

би хадими. 1949-ъу илдя «Азад забитляр» тяшкилатына башчылыг етмиш вя 
1952-ъи илдя юлкядя дювлят чеврилиши етмишди. 1953-ъц илдя Баш назирин 
мцавини, 1954–56-ъы иллярдя Баш назир, 1956-ъы илдян президенти ол-
мушдур. 1963-ъц илдян Яряб Сосиалист Иттифагынын сядри иди. Ъамал Яб-
дцл Насир Сцвейш каналыны миллиляшдирмиш вя Мисиря гаршы Инэилтяря –
Франса– Исраил тяъавцзцня (1956) гаршы Мисир халгынын мцбаризясиня 
башчылыг етмишди. Мисирин Исраилля мцщарибядя мяьлубиййятиндян, Синай 
йарымадасынын Исраил тяряфиндян ишьал едилмясиндян сонра президентликдян 
истефайа эетмяк истяся дя бу, гябул олунмамышды. – 143, 144,145. 

 
134. Янвяр Сядат (1918–1981) – Мисир дювлят вя сийаси хадими, 

1970–81-ъи иллярдя Мисир президенти, «Азад забитляр» тяшкилатынын рящ-
бярляриндян бири, Ъамал Ябдцл Насир заманында витсе президент. 
1979–ъу илдя Исраил иля Кемп-Девид сцлщ сазиши имзаламыш (1979); 1981-
ъи илдя щярби парад заманы гятля йетирилмишдир. Нобел сцлщ мцкафаты 
лауреаты. – 145. 

 
135. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя прези-

денти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи 
иллярдя Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 147,357,384. 

  
136. Иран, И р а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби 

Асийада дювлят. Сащяси 1,65 милйон км2, ящалиси 62,2 милйон няфярдир. 
Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али га-
нунвериъи щакимиййят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяъ-
лисидир. Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 148–153, 
177–183,194,263,264,265,344,404. 

 
137. Хатями, С е й и д   М я щ я м м я д   Х а т я м и (д.1943) – 

Иранын сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989–92-ъи иллярдя Иранын Мя-
дяниййят вя Ислам Орийентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ис-
лам Республикасынын президенти олмушдур. – 148,151,177,181,344. 
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138. Хаменеи,    Щ ц с е й н    Х а м е н е и    С е й и д   Я л и  (д.1939) – 
Иранын дини вя дювлят хадими. 1981–89-ъу иллярдя Иранын президенти, 1989-ъу 
илдян ися Иран Ислам Республикасынын дини рящбяридир. –148. 

 
139. Щашими   Ряфсанъани,   Я л и я к б я р   Щ а ш и м и   Р я ф с а н ъ а н и 

(д.1934) – 1989–98-ъи иллярдя Иран Ислам Республикасынын президенти олмуш-
дур. – 149. 

 
140. Намиг Аббасов, Н а м и г   Р я ш и д   о ь л у (д.1940) – эенерал-

полковник. 1995–2004-ъц иллярдя Азярбайъан Милли Тящлцкясизлик назири 
олмушдур. 2004-ъц илдян Азярбайъанын Юзбякистан Республикасында Фюв-
гяладя вя Сялащиййятли сяфиридир.  – 150. 

 
141. Гятран Тябризи, Я б у   М я н с у р (1012–1088) – бюйцк Азяр-

байъан шаири. Тябризи ашиганя сеирляри, эюзял тябият тясвирляри иля Азярбай-
ъан поезийасына йенилик  эятирмишдир. Йарадыъылыьында щюкмдарлара щяср 
едилмиш гясидяляр мцщцм йер тутур. – 151. 

 
142. Шящрийар,   М я щ я м м я д щ ц с е й н     Щ а ъ ы   М и р а ь а   о ь л у   

(1906–1988) – эюркямли Азярбайъан шаири, ХХ яср Ъянуби Азярбайъан вя 
Иран поезийасынын ян бюйцк нцмайяндяляриндян бири. Азярбайъан вя фарс 
дилляриндя йазмышдыр. Шаирин «Щейдярбабайа салам» поемасы тякъя онун йа-
радыъылыьында дейил, еляъя дя бцтцн мцасир Ъянуби Азярбайъан поезийасында 
йени мярщялядир. Бурада Ъянуби Азярбайъан тябиятинин эюзялликляри, халгын 
адят вя яняняляри, ана йурдуна тцкянмяз оьул мящяббяти ялван поетик 
бойаларла, ъанлы халг дилиндя тяряннцм едилир. Поемада доьма йурду 
Азярбайъанын икийя бюлцнмясини бюйцк цряк аьрысы иля нягл едир. Поеманын 
ян бюйцк мязиййяти онун хялгилийиндядир. Поема Ъянуби Азярбайъанда 
анадилли поезийайа эениш йол ачмышдыр. Шящрийарын йарадыъылыьы бцтцн тцрк 
дцнйасында бюйцк шющрят газанмышдыр. – 151. 

 
143. Щафиз, Ш я м с я д д и н   М я щ я м м я д   Ш и р а з и (тягр.1325–

1389, йахуд 1390) – бюйцк фарс шаири. Мцстясна йаддашы олан Щафиз 
Гурани - Кярими язбяр билирди; «Щафиз» лягяби дя бунунла ялагядардыр. Йа-
радыъылыьы орта ясрляр фарсдилли лирик поезийанын ян йцксяк зирвясидир. – 151. 
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144. Фирдовси, Ф и р д о в с и   Я б ц л г а с и м (тягр. 934–1020, йахуд 
1030) – бюйцк фарс вя таъик шаири. Фарсдилли ядябиййатын монументал 
епосу, дцнйа ядябиййатынын мющтяшям абидяляриндян олан «Шащнамя»нин 
мцяллифидир. – 151. 

 
145. Надир шащ (1688–1747) – Иран шащы (1736–47), Яфшар тайфасын-

дандыр. 1726-ъы илдя шащ ЫЫ Тящмасибин (1722–32) сяркярдяси олмуш, Сяфяви 
дювлятинин бир чох торпагларыны зябт етмиш, тцрк вя яфганлара гаршы мцща-
рибяляр апармышдыр. Надир шащ суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлмцшдцр. – 151. 

 
146.  Имам Рза – шиялик мязщябиня етигад едянлярин сяккизинъи има-

мы. – 151. 
 
147. Сингапур, С и н г а п у р   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 639 км2, ящалиси 3,05 милйон няфярдир. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Син-
гапурдур. – 153. 

 
148. С.Р.Натан (д.1924) – Сингапур сийаси хадими. 1999–2011-ъи илляр-

дя Сингапур президенти олмушдур. – 153. 
 
149. Исвечря, И с в е ч р я   К о н ф е д е р а с и й а с ы – Мяркязи Авропа-

да дювлят. Сащяси 41,3 мин км2,  ящалиси 7,1 милйон няфярдир. Исвечря 
федератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. Дювлят башчысы прези-
дентдир, президенти парламент Федерал Шура цзвляриндян 1 ил мцддятиня 
сечир, йенидян сечилмяк щцгугу йохдур. Президент щямчинин щюкумят 
башчысыдыр. Ганунвериъи щакимиййят ики палатадан ибарят  Федерал Мяълися 
мяхсусдур. Пайтахты Берн шящяридир. – 154. 

 
150. Каспар Виллиэер (д.1941) – Исвечря Баш назири. 1995–2002-ъи иллярдя 

Исвечрянин президенти олмушдур. – 154. 
 
151. Македонийа, М а к е д о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Авропада дювлят. Сащяси 25,7 мин км2, ящалиси 1,97 милйон няфярдир. 
Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Мяълис-
дир.Пайтахты Скопйедир. – 155,394. 

 



_________________________________________________________ 

 

466 

152. Борис Трайковски (1956–2004) – 1999–2004-ъц иллярдя Македонийа 
Республикасынын президенти олмушдур. – 155,394. 

 
153. Ябдцл Калам (д.1931) – 2002–2007-ъи иллярдя Щиндистан Республика-

сынын президенти. Ябдцл Калам Щиндистанда ракет вя йерятрафы пейк програ-
мынын йарадыъыларындандыр. 1980-ъи илдя онун башчылыьы иля биринъи щинд СЛВ–3 
йерятрафы сцни пейки космоса эюндярилмишдир. – 156,338. 

 
154. Сяфяр Ябийев, С я ф я р   А х у н д б а л а  о ь л у (д.1950) – эенерал-

полковник. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Мцдафия назиридир. –
157–168,286. 

 
155. Донетск вилайяти – Ъянуб–Шярги Украйнада, Русийа иля сярщяддя 

инзибати ярази. сащяси 26,5 мин км2, ящалиси  5346,7 мин няфярдир. – 169. 
 
156. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – респуб-

ликада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящбярлик 
едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын 
газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир 
сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр баьламышдыр. – 173. 

 
157. Боливийа, Б о л и в и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Америкада  

дювлят. Сащяси 1098,6 мин км2, ящалиси 7,6 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 9 департаментя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, га-
нунвериъи органы Милли Конгресдир. Пайтахты Сукре рясми, Ла-Пас ися фак-
тикидир. – 175. 

 
158. Гонсало Санчес де Лосада (д.1930) – Боливийа сийаси хадими, 

бизнесмен вя кечмиш президенти (1993–2006). – 175. 
 
159. Ъянуби Африка Республикасы (ЪАР) – Ъянуби Африкада дювлят. 

Сащяси 1,2 милйон км2, ящалиси 41,7 милйон няфярдир. 9 яйалятя бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы парламентдир (Сенат вя Мил-
ли Мяълис). –  176. 
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160. Табо Мбеки (д.1942) – Африка Милли Конгресинин эюркямли нц-
майяндяси. 1997–2007-ъи иллярдя Африка Милли Конгресинин сядри, 1999–
2008-ъи иллярдя Ъянуби Африка Республикасынын президенти олмушдур. – 176. 

 
161. Мющсцн Яминзадя (д.1957) – Иран ислащатчы дипломати вя сийа-

сятчиси. Мющсцн Яминзадя Иран Ислам Ъябщяси Партийасынын йарадыъыла-
рындан биридир. Президент Хатями заманы, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Хариъи 
Ишляр назиринин мцавини олмушдур. – 177–183. 

 
162. Сядяряк району – Нахчыван МР-дя инзибати район. Сярщяд 

бюлэясинин сосиал-игтисади инкишафыны даща да сцрятляндирмяк вя эцъляндир-
мяк, щямчинин яразинин эеостратежи мювгейи нязяря алынараг 1990-ъы ил 
августун 28-дя Азярбайъан ССР Али Советинин фярманы ясасында йара-
дылмышдыр. Сащяси 0,15 мин км2, ящалиси 12,9 мин няфярдир. – 181,190,216, 
312–323,330,347. 

 
163. Токай Мяммядов, Т о к а й   Щ я б и б   о ь л у (д.1927) – Азяр-

байъан Республикасынын Халг ряссамы вя Ямякдар инъясянят хадими. 
Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты, ССРИ Ряссамлыг Ака-
демийасынын мцхбир цзвц, Азярбайъан Ряссамлар Иттифагы Идаря щейятинин 
сядри (1970–72) олмушдур. Мониментал  щейкялтярашлыг Т.Мяммядовун 
йарадыъылыьында мцщцм йер тутур. – 184–185. 

 
164. Михаил Швидкой (д.1948) – Русийа Федерасийасынын дювлят хадими. 

2000-ъи илдян Русийа Мядяниййят назири вя кинематографийа мядяниййяти 
цзря Федерал аэентлийин, ейни заманда Москва Мйузикл Театрынын бядии 
рящбяридир. Русийа Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 186–188. 

 
165. Пугачова Алла Борисовна (д.1949) – репертуарында 300-я йахын 

мащнысы олан эюркямли Русийа естрада мцьянниси, бястякар. ССРИ халг 
артисти. Театр студийасы «Мащны Театри»нын йарадыъысы вя бядии рящбяри. 
Бейнялхалг естрада мащны фестивалынын Гран-при мцкафатчысы. Русийа 
Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. –  186. 

 
166. Фикрят Ямиров, Ф и к р я т  Ъ я м и л  о ь л у (1922–1984) – 

эюркямли Азярбайъан бястякары. Симфоник муьам жанрынын йарадыъысы. 
Фикрят Ямиров инструментал консерт жанрында йарадан илк Азярбайъан 
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бястякарларындандыр. Ясярляри, хцсусиля симфоник муьамлары Нийази, Рож-
дественски (Русийа), Л.Стоковски (АБШ), Ш.Мцнш (Франса), Ч.Абендрот 
(Алманийа) кими мяшщур дирижорларын репертуарында сяслянмишдир. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ вя Азярбайъан Дювлят 
мцкафатлары лауреаты иди. – 188. 

 
167. Нийази, Т а ь ы з а д я – Щ а ъ ы б я й о в  Н и й а з и  З ц л ф ц г а р   о ь- 

л у (1912–1984) – эюркямли Азярбайъан дирижору, бястякар. Азярбайъан милли 
дирижорлуг мяктябинин формалашмасы, инкишафы Нийазинин ады иля баьлыдыр. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты 
лауреатыдыр. –  188. 

 
168. Гара Гарайев, Г а р а   Я б ц л ф я с   о ь л у (1918–1982) – дащи 

Азярбайъан бястякары. Мусигиси цмумдцнйа шющряти газанмыш, балетляри 
республикамызын вя бир сыра дцнйа театрларынын сящнясиндя тамашайа 
гойулмушдур. Г.Гарайевин мусиги дили сащясиня эятирдийи йениликляр Азяр-
байъан вя дцнйа мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Дювлят вя Ленин мцка-
фатлары лауреатыдыр. – 188. 

 
169. Мцслцм  Магомайев, М ц с л ц м  М я щ я м м я д   о ь л у (1942–

2008) – эюркямли Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан Республикасы вя 
ССРИ Халг артисти. Бястякар Мцслцм Магомайевин нявяси. Кечмиш ССРИ 
мяканында вя бир чох хариъи юлкялярдя мцвяффягиййятля чыхыш етмишдир. Азяр-
байъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едил-
мишдир. – 188,354–355. 

 
170. Сакит Мяммядов (д.1958) – Азярбайъан Республикасынын Ямяк-

дар ряссамы. ИНЕСКО Ряссамлар Иттифагынын цзвц, Русийа Ряссамлыг Ака-
демийасынын фяхри цзвц. – 188. 

 
171. Вйетнам, В й е т н а м  С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а с ы (ВСР) – 

Ъянуб–Шярги Асийада дювлят. Сащяси 322 мин км2, ящалиси 76,1 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 50 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
дювлятин вя ганунвериъилийин али органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. 
Пайтахты Ханойдыр. – 189,397. 
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172. Чан Дик Лионг (д.1937) – 1997–2006-ъы иллярдя Вйетнамын прези-
денти олмушдур. – 189,397. 

 
173. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы – Азярбайъан Республика-

сында елмин инкишафыны тяшкил вя тямин едян, дювлятин елми вя елми-техники 
сийасятини щяйата кечирян али дювлят елми тяшкилаты. 1945-ъи илдя Бакыда тясис 
едилмишдир. 2001-ъи илин май айындан Азярбайъан Милли Елмляр Академии-
йасы адланыр. Азярбайъан Милли ЕА-нын ашаьыдакы бюлмяляри вар: физика; 
техника вя рийазиййат елмляри; кимйа елмляри; йер елмляри; биолоэийа елм-
ляри; аграр елмляри; щуманитар вя иътимаи елмляр. Бурада елмин мцхтялиф 
сащяляриня даир актуал проблемляр цзяриндя тядгигат ишляри апарылыр. Щяр ил 
онларла елми ишин нятиъяси истещсалатда тятбиг олунур. – 190,240–255,291, 
301,346. 

 
174. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати район.  1930-ъу ил-

дя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1094 км2, ящалиси 101,6 мин няфяр. 1993-ъц илдя 
Аьдам шящяри вя яксяр кяндляри ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал 
едилмишдир. – 192. 

 
175. Атяшкяс режими – 1994-ъц ил майын 12-дя Бишкекдя Ермянистан–

Азярбайъан арасында атяшин мцвяггяти дайандырылмасы (атяшкяс) щаггын-
да мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря, мцщарибя апаран тяряфляр сцлщ 
мцгавиляси баьланана гядяр атяшин дайандырылмасы щаггында разылыьа эял-
диляр. – 192,193. 

 
176. Васиф Талыбов, В а с и ф  Й у с и ф   о ь л у (д.1960) – Азярбай-

ъанын дювлят хадими, 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяъ-
лисинин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин депутаты, Нах-
чыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядридир. – 195–196,197–222, 
237,240–255, 256–266,267–278,315,316,317,334,335. 

 
177. Ъащанэир Ясэяров, Ъ а щ а н э и р   Ъ я л а л   о ь л у (д.1950) – 

тяййарячи. 1991–93-ъц иллярдя Авиасийа Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Респуб-
лика Комитясинин сядри, 1996-ъы илдян «Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят 
Консернинин Баш директорудур. – 197–222. 
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178. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 107 км2, 
ящалисинин сайына эюря Бакыдан сонра икинъи шящярдир. Эянъя Азярбай-
ъанын гядим шящярляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Бязи 
мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя (е.я.336–323) 
салындыьыны гейд етмишляр. – 202,214,215,232,336. 

 
179. Фцзули (1959-ъу илядяк Гарйаэин району) – Азярбайъан Респуб-

ликасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 1386 км2, 
ящалиси 80,2 мин няфярдир. 1993-ъц  илдя ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян 
ишьал едилмишдир. – 214. 

 
180. Имишли (1938-ъи илядяк Гарадонлу району) – Азярбайъан Респуб-

ликасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Ъянуб–гярбдя 
Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1821 км2, ящалиси 106,6 мин няфярдир. – 214. 

 
181.  Тябриз – Иранда шящяр. Ъянуби Азярбайъанын ян бюйцк шящяри, иг-

тисади вя мядяниййят мяркязи, Шярги Азярбайъан останынын инзибати мяр-
кязи. Ящалиси 1,1 милйон няфярдир. 

Тябриз Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Ряввадиляр дювляти-
нин  (852), Елдяэязляр дювлятинин (1174), Аьгойунлулар дювлятинин (1468), 
Сяфявиляр  дювлятинин (1501) пайтахты олмушдур. ХВ–ХВЫЫ  ясрлярдя Тябриз 
Йахын Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя тиъарят мяркязляриндян иди. Тябризи  
«Шяргин пайтахты» да адландырырдылар. 

1826–28-ъи илляр Русийа–Иран мцщарибяси нятиъясиндя  Тцркмянчай мц-
гавилясиня (1828) эюря Тябриз Иранын щакимиййяти алтында галды. – 212,216. 

 
182. Ордубад району – Нахчыван МР-дя инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил олунмушдур. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси Ъцлфа району иля 
бирляшдирилмишди. 1965-ъи илдя мцстягил район олмушдур. Сащяси 0,97 мин 
км2, ящалиси 41347 няфярдир. – 216,263. 

 
183. Шащбуз району – Нахчыван МР-дя инзибати район. 1930-ъу  илдя 

тяшкил олунмушдур. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси яввял Нахчывана 
(1978),  сонра Бабяк районуна верилмишди. 1965-ъи илдян йенидян мцстягил 
райондур. Сащяси 0,82 мин км2, ящалиси 21500  няфярдир. – 223-239,262,347. 
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184. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда ян кцтляви си-
йаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя Нахчыван шящяриндя тясис 
едилиб. 81 район вя 5 миня йахын илк партийа тяшкилаты вар. Партийада Эянъ-
ляр Бирлийи вя Гадын Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла 
тямсил олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да 
мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгуги вя дцнйяви 
дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын щяйата кечирилмясиндя 
фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. 
ЙАП-ын тясис конфрансында (1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев 
йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март айындан ися ЙАП-ын 
сядри президент Илщам Ялийевдир. – 225,289. 

 
185. Коланы – Шащбуз районунда кянд, Нахчыван–чайын (Аразын голу) 

сащилиндядир. Ящалиси 1607 няфярдир. – 226,228–234,247. 
 
186. Батабат – Шащбуз району яразисиндя ширин сулу эюл. Нахчыванчайын 

щювзясиндядир. Сащяси 16 щектар, 1951–55-ъи иллярдя тябии эюлцн ясасында ейни 
адлы су  анбары йарадылыб истифадяйя  верилмишдир. – 227,236 

 
187. Шамахы  – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил олунмушдур. Сащяси 3848 км2, ящалиси 83,1 мин няфярдир. –  232. 
 
188. Мащмуд Кяримов, М а щ м у д   К я р и м   о ь л у (д.1948) – 

физик, физика–рийазиййат елмляри доктору, профессор. Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын академики вя президенти. Илк дяфя олараг йцк-
сяк молекуллу системлярдя эцълц електрик вя магнит сащясинин тясири иля 
баш верян елементар  електрик вя молеклйар просесляри, електрик вя фото-
електрик кечириъиляринин магнит спин еффектлярини тядгиг етмишдир. Бир сыра 
ихтисаслашдырылмыш елми шураларын цзвцдцр. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 240–255. 

 
189. Иса Щябиббяйли, И с а   Я к б я р   о ь л у (д.1949) – ядябиййатшц-

нас, филолоэийа елмляри доктору, профессор, Азярбайъан МЕА-нын щягиги 
цзвц. Нахчыван Дювлят Университетинин ректорудур. Нахчыван МР Али 
Мяълисинин (1-2 чаьырыш) депутаты олмушдур. Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин цзвцдцр. – 240–255.  
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190. Эямигайа тясвирляри – Азярбайъанын Ордубад шящяриндя Эямига-
йа даьларында е.я. 3–1-ъи минилликляря аид гайацстц рясмляр. 1968-ъи илдя 
ашкар олунмушдур. Ахтарыш нятиъясиндя инсан вя щейван  рясмляри, рягс 
сящняляри, йай вя охла кечи овланмасы сящняси, мцхтялиф ишаряляр вя с. ашкар 
едилмишдир. Эямигайа рясмляри Азярбайъанын гядим тясвири сянятинин 
Нахчыван мядяниййятиня аиддир. – 243,244,251,252. 

 
191. «Шярг гапысы» – иътимаи-сийаси гязет. Нахчыван МР Али Мяълисинин 

вя Назирляр Кабинетинин органы. Илк нюмряси 1921-ъи ил «Ъаванлар щяйаты» 
ады иля чыхмышдыр. 1922-ъи илдян 1980-ъи илядяк «Шярг гапысы» ады иля  чап 
олунмушдур. 1980-ъи илдян 1989-ъу илядяк «Совет Нахчываны» ады иля 
чыхмышдыр. 1989-ъу илин сонунда «Шярг гапысы» ады юзцня гайтарылмышдыр. 
Гязет юлкямизин щяйатыны якс етдирян материалларла йанашы, дцнйада баш 
верян иътимаи-сийаси щадися вя просесляря даир йазылар да дяръ едир. 
Щазырда гязет щяфтядя 2 дяфя, 8 сящифя щяъминдя чыхыр. – 244,245. 

 
192. Бюйцк Театр – Русийа Федерасыйасында  Дювлят Академик Бюйцк 

Театры. Ясасы 1776-ъы  илдя Москвада гойулмушдур. Бурада хариъи вя  рус 
опералары вя балетляри тамашайа гойулур. ХХ ясрин яввялляриндян театрда 
чалышан вокалистляр вя балет усталары дцнйа шющряти  газанмышлар. – 245. 

 
193. Горбачов,  М и х а и л   С е р э е й е в и ч (д.1931) – 1985–91-ъи 

иллярдя Сов.ИКП МК-нын Баш катиби, 1990–91-ъи иллярдя ССРИ-нин илк вя 
сон президенти. Горбачов «йенидянгурма» ады иля «ашкарлыг вя демокра-
тийа» сийаси хяттини, «щуманист, демократик сосиализм» шцарыны мейдана 
атды. Совет тоталитар режими иля уйушмайан «йенидянгурма» юлкяни дярин 
сийаси вя игтисади бющрана салды. Горбачовун милли мцнагишяляря сябяб 
олан сийасяти, хцсусян Азярбайъана гаршы гярязли, дцшмянчилик мювгейи иля 
сяъиййялянирди. Ермянилярин Азярбайъана олан торпаг иддиаларыны дяс-
тякляйян Горбачов 1990-ъы илин йанварында Бакыда баш верян ганлы Йан-
вар фаъиясинин тяшкилатчысы вя эцнащкарыдыр. – 245. 

 
194. Фатма Абдуллазадя,  Ф а т м а   Щ ц с е й н    г ы з ы  (д.1948) – 

физика–рийазиййат елмляри доктору, профессор. Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Иъра Апараты щуманитар сийасят шюбясинин мцдиридир. 1995–
2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. Азярбайъан Республи-
касынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 249,421–429. 
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195. Вяли Ялийев, В я л и   Щ ц с е й н   о ь л у (д.1936) – тарихчи–археолог. 
Тарих елмляри доктору, профессор. Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц. 1997-
ъи илдян Н.Туси адына  Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин цмуми 
тарих кафедрасынын мцдиридир. Нахчыван МР-ин мадди мядяниййят аби-
дяляринин ясас тядгигатчыларындандыр.  – 251. 

 
196. Мяммяд Сяид Ордубади,   М я м м я д   С я и д   Щ а ъ а ь а   о ь- 

л у   О р д у б а д и  (1872–1950) – Азярбайъан йазычысы, шаир, драматург, 
публисист, иътимаи хадим. М.С.Ордубади Азярбайъан ядябиййатында даща 
чох 30–40-ъы иллярдя йаздыьы тарихи романлары иля мяшщурдур. О, Азярбай-
ъан ядябиййатында тарихи роман жанрынын ясасыны гоймушдур. – 253. 

 
197. Зийа Бцнйадов, З и й а   М у с а   о ь л у (1921–1997) – эюркямли 

Азярбайъан алими, шяргшцнас–тарихчи, иътимаи хадим. Бюйцк Вятян мцща-
рибяси (1941–45) иштиракчысы, Совет Иттифагы Гящряманы, Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц. 1989–1997-ъи иллярдя Азярбайъан Мил-
ли Елмляр Академийасынын витсе-президенти, 1995-ъи илдян Милли Мяълисин 
депутаты олмушдур. 1997-ъи илдя Азярбайъанын дювлятчилийиня вя мцстягил-
лийиня дцшмян олан  гцввяляр тяряфиндян хаинъясиня гятля йетирилмишдир. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир.  – 253. 

 
198. Атабяйляр дювляти – Азярбайъанда Елдянизляр сцлалясинин идаря  

етдийи гцдрятли феодал дювлят 1136–1225. Азярбайъан Атабяйляри Дювля-
тинин ясасыны Шямсяддин Елдяниз гоймушдур. Азярбайъан Атабяйляри Дюв-
лятинин йаранма тарихи Султан Мясудун (1135–52) Арраны (Бярдяни) бир 
игта кими Шямсяддиня вермяси иля баьлыдыр. Пайтахты мцхтялиф вахтларда 
Нахчыван, Щямядан, Тябриз олмушдур. – 253. 

 
199. Нахчыван ханлыьы – Азярбайъанда ХВЫЫЫ ясрин орталарында 

Надир шащ Яфшар яйанларынын суи-гясди нятиъясиндя юлдцрцлдцкдян сонра 
Кянэярли тайфасынын башчысы Щейдяргулу хан Иран наиби Аьа Щясяни 
Нахчывандан говмуш вя юзцнц хан елан етмишди. Ханлыг Зянэязур 
даьларындан Араз чайы дярясинядяк яразини ящатя едирди. Ялинъя, Хок, 
Дяряляйяз, Ордубад, Яйлис, Дястя, Бяллав мащалларына бюлцнцрдц. 
Нахчыван ханлыьынын инзибати, щям дя башлыъа тиъарят мяркязи Нахчыван 
шящяри иди.Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) ясасян Нахчыван ханлыьы 
Иряван ханлыьы иля бирликдя Русийайа бирляшдирилди. – 253. 
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200. Иряван ханлыьы   – ХВЫЫЫ ясрин орталарында Ъянуби Гафгазда, 
кечмиш Чухурсяд бяйлярбяйлийи яразисиндя  йаранмыш мцстягил Азярбай-
ъан феодал дювляти; Аьрыдаь дцзянлийинин Эюйчя эюлц щювзясини вя Араз 
чайындан ъянуб–гярбя доьру узанан яразини ящатя едирди. Азярбайъа-
нын ъянуб–гярбиндя йерляшян бу ханлыг пайтахты  Иряван шящяри олмагла 
инзибати ъящятдян 15 мащала бюлцнцрдц, Иряван ханлыьы 1747–97-ъи 
иллярдя мцстягил дювлят олмуш, 1797–1828-ъи иллярдя Иранын щакимиййяти 
алтында олмушдур. Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) эюря Русийанын 
тяркибиня кечмишди. Бу заман Иряван ханлыьы яразисиндя 420-дян чох 
кянд даьыдылмыш, 10 минлярля азярбайъанлы ящали мящв едилмишди. – 254. 

 
201. Абид Шярифов,  А б и д  Г о ъ а  о ь л у (д.1940) – иншаатчы. 1995-ъи 

илдян Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавинидир.  – 256–266,267–
278,358. 

 
202. Ъулфа – Нахчыван МР-дя  инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олун-

мушдур. Шимал–Шяргдя Ермянистан, ъянубда Иранла щямсярщяддир. Сащяси 
1,0 мин км2, ящалиси 37 мин няфярдир.  – 259. 

 
203. Гяниря Пашайева, Г я н и р я   Я л я с э я р   г ы з ы (д.1975) – педиатр, 

журналист вя щцгугшцнас. 3 вя 4-ъц чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли 
Мяълисинин депутатыдыр. 2005-ъи илдян Щейдяр Ялийев Фондунун Иътимаиййятля 
Ялагяляр департаментинин рящбяридир. Милли Мяълисин Бейнялхалг мцнасибятляр 
вя парламентлярарасы ялагяляр комитясинин вя Авропа Шурасынын Парламент Ас-
самблейасында Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвцдцр. – 279–306,348. 

 
204. Олбрайт Мадлен (д.1937) –  АБШ-ын  танынмыш дипломаты вя дювлят 

хадими. 1989-ъу илдян АБШ-ын Милли Сийасят Мяркязинин президентидир. 
1993-ъц илдя АБШ-ын БМТ-дя  даими нцмайяндяси тяйин едилмишдир. 1997–
2000-ъи иллярдя АБШ-ын Дювлят  катиби олмушдур. – 280,394. 

 
205. Франс–Пресс – Франса информасийа аэентлийи. Мухтар коммерсийа 

мцяссисясидир. Щавае Франса мялумат аэентлийинин (1835) вариси кими, 1944-ъц 
илдя йарадылмышдыр. Парисдя фяалиййят эюстярир. 155 юлкяйя франсыз, инэилис, испан, 
португал, алман вя яряб дилляриндя информасийа йайыр. Бир чох юлкяни бейнялхалг 
информасийа иля тяъщиз едян дцнйа аэентликляриндяндир. – 282. 
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206. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. 
1974–76 вя 1986–88-ъи иллярдя Франсанын Баш назири, 1977–95-ъи иллярдя 
Парис шящяринин мери,  1995–2007-ъи иллярдя Франса Республикасынын прези-
денти. «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 285,433. 

 
207. Вагиф Ахундов, В а г и ф   Я л и б а л а   о ь л у (д.1950) – эенерал-

лейтенант. 1993-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Али Дювлят Щакимий-
йяти вя Идаряетмя Органлары Баш Мцщафизя Идарясинин ряисидир. – 286. 

 
208. Андреас Гросс (д.1952) – сийаси елмляр цзря мцтяхяссис. Исвечря 

Сосиал–Демократ Партийасынын цзвц. 1991-ъи илдян Исвечря Нцмайяндяляр 
Палатасынын цзвцдцр. Сон 8 илдя Авропа Шурасы Парламент Ассамблейа-
сынын цзвляриндян биридир. – 289,290-,391. 

 
209. Газахыстан, Г а з а х ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Авроасийанын 

мяркязи щиссясиндя дювлят. Сащяси 2724,9 мин км2, ящалиси 16 679 мин ня-
фярдир. Пайтахты Астана шящяридир.  Дювлят башчысы  президент, ганунвериъи ор-
ганы бирпалаталы Али Советдир. – 292,293,379. 

 
210. Щаъыбала Абуталыбов,    Щ а ъ ы б а л а   И б р а щ и м   о ь л у 

(д.1944) – Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы. Физика–рийазиййат 
елмляри докторудур. – 293,370. 

 
211. Гырьызыстан, Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал–Шярги 

Орта Асийада дювлят. Сащяси 198,5 мин км2, ящалиси 4526 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
али ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 293,366. 

 
212. «907-ъи маддя» – АБШ Конгресинин 1992-ъи ил октйабрын 24-дя 

ермяни лоббисинин тязйиги иля гябул етдийи «Русийанын вя йени мцстягиллик 
газанмыш дювлятлярин азадлыьыны мцдафия акты»на 907-ъи дцзялиш нязярдя 
тутулур. Дцзялиш АБШ щюкумятинин Азярбайъан щюкумятиня йардымыны 
гадаьан едир. Буна бахмайараг, истяр Билл Клинтон, истярся дя ондан 
сонра АБШ президенти сечилян Ъоръ Буш администрасийасы бу дцзялишин 
реаллыьы нязяря алмадыьыны тясдиг едяряк онун ляьв едилмяси тяклифини 
мцдафия етмишляр. Ъ.Буш щюкумяти 2002-ъи илдя бу дцзялишин фяалиййятдян 
дцшдцйцнц гярара алмышдыр. – 295. 
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213. Конгрес,  А м е р и к а  Б и р л я ш м и ш  Ш т а т л а р ы  К о н г р е с и – 
али ганунвериъи щакимиййят органы. Ики палатадан – Сенатдан вя Нцма-
йяндяляр палатасындан ибарятдир. 

Сенатын 100 няфяр цзвц вар. Юлкянин щяр штатындан Сената ики сенатор 
сечилир. Нцмайяндяляр палатасынын 435 цзвц вар. Бу палатанын цзвляри щяр 
сечки даирясиндя йашайан ящалинин сайына эюря сечилир. Ганун лайищяляри 
щяр ики палатада мцзакиря олунур. Конгрес тяряфиндян гябул олунан га-
нунлары АБШ президенти тясдиг едир. – 295. 

 
214. Фуад Ялясэяров,  Ф у а д   М у р т у з   о ь л у (д.1959) – щцгугшцнас. 

1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апараты щцгуг-
мцщафизя органлары иля иш шюбясинин мцдиридир. – 296. 

 
215. Нардаран – Азярбайъан Республикасында шящяр типли гясябя. Абшерон 

районундадыр. Нардаранда орта ясрлярдян галмыш мемарлыг абидяляриндян ян 
гядими йерли феодал гясридир. Гясрдян бир аз аралыдакы «Хан баьынын» ХЫВ–ХВ 
ясрлярдя тикилмяси вя Ширваншащларын йай игамятэащларындан бири олмасы ещтимал 
едилир. Нардаранда бир нечя гядим  мясъид дя галмышдыр. Нардаранда 
мемарлыг формаларынын дягиглийи иля фярглянян Хан  щамамы (1388, мемар 
Кяштасиф Мусса оьлу), карвансара (ЫВ яср), Рамазан мясъиди (1681) вя с. 
абидяляр дя мцщафизя олунмушдур. – 296. 

 
216. Пянащ Щцсейнов,  П я н а щ  Ч о д а р   о ь л у (д.1957) – 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (2005–2010) цзвц. Милли 
Мяълисин Тящлцкясизлик вя Мцдафия мясяляляри комитясинин цзвц олмуш-
дур. 1993-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиндя 
чалышмышдыр. – 297,299. 

 
217. Азярбайъан Халг Ъябщяси (АХЪ) – иътимаи-сийаси тяшкилат. 1989-

ъу илдя тясис конфрансы кечирилмиш, Програм вя Низамнамяси гябул олун-
мушдур. 1999-ъу ил ийулун 25-дя кечирилмиш гурултайынын гярары иля Азяр-
байъан Халг Ъябщяси Партийасы адландырылмышдыр. – 298,299,336. 

 
218. Айаз Мцтяллибов, А й а з  Н и й а з  о ь л у (д.1938) – 1989–90-ъы 

иллярдя Азярбайъан ССР Назирляр Советинин сядри, 1990–92-ъи иллярдя Азяр-
байъан КП МК-нын Биринъи катиби, Азярбайъан Республикасынын президенти 
олмушдур. Айаз Мцтяллибов ишиндя ъидди сящвляря йол вермиш, нятиъядя Ер-
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мянистан силащлы гцввяляри Даьлыг Гарабаьдан азярбайъанлы ящалини чы-
хармыш вя яразини ишьал етмяйя наил олмушлар. – 298,299. 

 
219. Сурят Щцсейнов,   С у р я т    Д а в у д   о ь л у (д.1959) – 1993–

1994-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. 1994-
ъц илин октйабрында Азярбайъанын мцстягиллийиня, суверенлийиня гаршы 
йюнялмиш чеврилиш ъящдиня рящбярлик етмишдир. – 298,300,336. 

 
220. Рящим Газыйев,  Р я щ и м  Щ я с я н  о ь л у  (д.1943) – техника 

елмляри намизяди. 1992–93-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын Мц-
дафия назири олмушдур. Орду гуруъулуьунда кобуд сящвляря йол вермиш, 
нятиъядя Азярбайъан торпагларынын бир щиссяси, о ъцмлядян Шуша шящяри 
ермяниляр тяряфиндян ишьал олунмушдур. – 299,300. 

 
221. Иса Гямбяров, И с а Й у н и с   о ь л у (д.1957) –1990–95-ъи иллярдя 

Милли Мяълисин депутаты, 1992–93-ъц иллярдя парламентин сядри олмушдур. 
1992-ъи илдян Мцсават Партийасынын башганыдыр. – 299. 

 
222. Ялякрам  Щцмбятов, Я л я к р а м   Я л я к б я р   о ь л у – 1993-ъц илдя 

Азярбайъан Республикасыны парчаламаг мягсядиля ганунсуз щярби груплаш-
майа рящбярлик етмиш, гондарма «Талыш-Муьан Республикасы»ны йаратмаг 
ъящди эюстярмишдир. – 299. 

 
223. Македонийалы Исэяндяр, Бюйцк Александр, Исэяндяр Зцлгярнейн 

(е.я. 356–323) – гядим дцнйанын ян бюйцк сяркярдяляриндян бири, 336-ъы 
илдян Македонийанын чары. Чар ЫЫ Филиппин оьлу; Аристотелин йанында  
тярбийя алмышдыр. О, Орта Асийаны вя Щиндистаны фятщ едяряк уъу-буъаьы 
эюрцнмяйян бир дювлят йаратды. Македонийалы Исэяндярин Азярбайъанда 
олмасы щаггында рявайятляр вар. – 300. 

 
224.  Анар, Р з а й е в   А н а р   Р я с у л   о ь л у (д.1938) – эюркямли  

йазычы, публисист, драматург, иътимаи хадим, Азярбайъанын Халг йазычысы. 
Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты. Азярбайъан вя ССРИ Али 
советляринин  депутаты олмушдур. 1995–2005-ъи иллярдя  Милли Мяълисин депута-
ты вя Мядяниййят мясяляляри комиссийасынын сядри иди. 1987-ъи илдян Азяр-
байъан Республикасы Йазычылар Бирлийинин сядридир. Ясярляри дцнйанын бир чох 
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юлкяляриндя няшр олунмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени 
вя «Щейдяр Ялийев» мцкафаты  иля тялтиф едилмишдир. – 315. 

 
225. Бейнялхалг Гызыл Хач Ъямиййяти – Гызыл Хач Лигасыны, Бейнялхалг 

гызыл Хач Ъямиййятини вя Гызыл Хач Лигасынын иътимаи тяшкилатларыны 
бирляшдирян бейнялхалг иътимаи тяшкилат. 

1863-ъц илдя ясасы гойулан бу тяшкилатын иши Исвечря вятяндашларынын 
щярби мцнагишялярдя зяряр чякянляря йардым етмякдир. – 315. 

 
226. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш ида-

ряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон–Вудс чярчивяси системиндя йарадылмыш-
дыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
игтисади вя сосиал дирчялишиня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти форма-
сындадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 315. 

 
227. КГБ – бурада  ССРИ  Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси нязярдя 

тутулур.  
 
228. Атал Бищари Ваъпаи (д.1924) –сийасятчи. 1996–2004-ъц иллярдя  Щин-

дистанын Баш назири олмушдур. – 339. 
 
229. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  Асийада дювлят. 

Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 9 
яйалятя вя 6 мяркязи табе шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы – бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 340. 

 
230. Ким Де Чжун (д.1926) – 1997–2003-ъц иллярдя Корейанын прези-

денти. Милли Конгрес Йени Сийасятдя партийасынын лидери. Демократийа вя 
инсан щцгугларынын мцдафиячиси. Щямчинин Шимали Корейа иля сцлщ вя ба-
рышыьа эюря Нобел мцкафаты лауреаты. – 340. 

 
231. Индонезийа, И н д о н е з и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Ъянуб–

Шярги Асийада дювлят. Сащяси 1904,5 мин км2, ящалиси 198,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 24 яйалятя, яйалят статусу олан 2 хцсуси инзибати 
яразийя, 1 метрополитен мащалына (пайтахт) бюлцнцр. Дювлят башчысы прези-
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дент, ганунвериъи органы парламент  – Халг Нцмайяндяляри Шурасыдыр. 
Пайтахты Ъакарта шящяридыр. – 341. 

 
232. Мегавати Сукарнопутри  (д.1947) – 2001–2004-ъц иллярдя Индо-

незийанын президенти олмушдур. Президент Сукарнонун гызыдыр. – 341. 
 
233. Щямид Кярзаи (д.1957) – 2004-ъц илдян Яфганыстан Ислам Дювлятинин 

президенти. 2001–2002-ъи иллярдя Яфганыстанын Баш назири олмушдур. Кярзайи 
Яфганыстаны 200 ил идаря етмиш танынмыш Популзай гябилясиндян олан пушту 
кланынын нцмайяндясидир. – 342. 

 
234. Загатала – Азярбайъан Республикасында инзибати район 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Шимал–шяргдя Даьыстан, ъянуб–гярбдя Эцръцстан иля 
щямсярщяддир. Сащяси 1348 км2, ящалиси 109,3 мин няфярдир. – 232. 

 
235. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2008-ъи иллярдя Пакистан Рес-

публикасынын президенти, орду эенералы. 1988–90 вя 1993–96-ъы иллярдя Па-
кистанын Баш назири, 1998-ъи илдя Баш  гярарэащ ряиси олмушдур. – 343. 

 
236. Непал, Н е п а л   К р а л л ы ь ы – Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 140,8 

мин км2, ящалиси 15 милйондан чохдур. Инзибати ъящятдян 14 зонайа бюлцнцр. 
Непал конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи орган 
Милли Панчайатдыр. Пайтахты Катмандудур. – 345. 

 
237. Гйанендра Бир Бикрам Шащ Дев (д.1947) – Непал кралы. 2006-ъы илдя 

юлкядя олан бир сыра етираз тятилляриня эюря Непал кралы юлкянин бир чох  вязифя-
ляриндян мящрум едилмишдир. – 345. 

 
238. Ъялилабад (1967-ъи илядяк Астраханбазар району) – Азярбайъан 

Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Гярбдя 
Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1441 км2, ящалиси 175,9 мин няфярдир. – 349. 

 
239.  Бярдя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Бярдя Азярбайъанын 

ян гядим шящярляриндяндир. Яряб тарихчиси Бялазури (ХЫ яср) Бярдянин 
Сасани щюкмдары Ы Губадын (488–531), Иран тарихчиси Щямдуллащ Гязвини 
(ХЫВ яср) ися Македонийалы Исэяндярин дюврцндя (е.я.336–23) салындыьыны 
эюстярмишдир. – 349. 
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240. Рау Йощаннес (1931–2006) – Алманийа дювлят хадими. Алманийа 

Сосиал Демократ Партийасынын лидерляриндян бири. 1999–2004-ъц иллярдя 
Алманийанын федерал президенти олмушдур. – 351. 

 
241. Эерщард Шрюдер (д.1944) – Алманийанын дювлят вя сийаси хадими. 

1980-ъи илдян Алманийа Бундестагынын цзвц, 1990–98-ъи иллярдя Ашаьы 
Саксонийа вилайятинин назир–президенти, 2000–06-ъы иллярдя Алманийанын 
федерал канслери олмушдур. – 352. 

 
242. Чехийа, Ч е х и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада 

дювлят. Сащяси 78,9 мин км2, ящалиси 10,3 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 7 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи 
органы икипалаталы (Сенат вя Депутатлар палатасы) парламентдир. Пайтахты 
Прагадыр. 1993-ъц илдян Чехословакийа  Федерасийасынын фяалиййяти да-
йандырылдыгдан сонра Чехийа мцстягил дювлятдир. – 353. 

 
243. Ватслав Щавел (д.1936) – Чехийанын эюркямли сийаси вя дювлят ха-

дими, драматург. Коммунист режими заманы юлкядя щцгуг мцдафиячи-
ляринин лидерляриндян бири олмушдур. Дяфялярля щябс едилмишдир. 1989-ъу ил-
дян «Вятяндаш форуму» щярякатынын башчысы иди. 1989–92-ъи иллярдя Чехос-
ловакийанын, 1993-ъц илдян 2003-ъц иля гядяр  Чехийанын президенти ол-
мушдур. – 353. 

 
244. Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театры – республиканын ян бюйцк 

мусиги театры. Азярбайъан ХКС-нин 1920-ъи ил 1 ийул тарихли гярары иля 
Бирляшмиш Дювлят Театры тяркибиндя опера труппасы кими йарадылмышды. 1924-
ъц илдя опера труппасы бу театрдан айрылараг мцстягил опера вя балет театрына 
чеврилмишдир. 1928-ъи илдя театра М.Ф.Ахундовун ады верилмишдир. 1959-ъу 
илдян Академик Опера вя Балет Театры адланыр. – 354. 

 
245. Илщамя Гулийева, И л щ а м я   М я з а щ и р   г ы з ы (д.1943) – естрада 

мцьянниси. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 40 илдян чохдур 
мцьянни кими сянятдядир. Репертуарына Азярбайъан бястякарларынын ян йахшы 
ясярляри дахилдир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. – 356. 
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246. Цмид кюрпцсц, Щ я с р я т   к ю р п ц с ц – Араз чайы цзяриндя кюрпц 
(уз. 286 метр). Тцркийя иля Азярбайъан арасында сярщяддя (Тцркийянин Дилу-
ъу вя Азярбайъанын Сядяряк бюлэяляри) ики гардаш дювлят вя юлкяни бирляшдирир. 
90-ъы иллярин яввялляриндя Нахчыван МР-нин кечирдийи игтисади чятинликлярин, 
хцсусиля няглиййат блокадасынын ляьвиндя кюрпцнцн мцстясна ролу олмушдур. 
– 360. 

 
247. Росс Уилсон (д.1955) – 2000–2003-ъц иллярдя Азярбайъанда  Аме-

рика Бирляшмиш Штатларынын Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. Ща-
зырда Росс Уилсон Тцркийядя АБШ-ын сяфири вязифясиндя чалышыр. – 361–365. 

 
248. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти (АБЯШ) –1994-ъц илин 

ахырларында йарадылмышдыр. «Хязярин Азярбайъан секторунда нефт йатаг-
ларынын мцштяряк ишлянилмяси вя истифадяйя верилмяси» щаггында Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти иля дцнйанын бир нечя бюйцк нефт ширкятляри 
арасында имзаланмыш мцгавилянин пайчылары адындан онун шяртлярини щяйата 
кечирмяк мягсядиля йарадылмыш ямялиййат ширкятидир. Бурайа 7 юлкяни 
(Б.Британийа, Йапонийа, Норвеч, Русийа, Тцркийя вя Сяудиййя Ярябистаны) 
тямсил едян 11 ири нефт ширкяти дахилдир. – 362. 

 
249. Ясэяр Акайев (д.1944) – Гырьызыстанын  дювлят хадими. 1989–90-ъы 

иллярдя Гырьызыстан ЕА-нын президенти, 1990–2005-ъи иллярдя Гырьызыстан 
Республикасынын президенти олмушдур. – 366. 

 
250. Малайзийа – Ъянуб–Шярги Асийада дювлят. Сащяси 329,7 мин км2, 

ящалиси 20,4 милйон няфярдир. Малайзийа федерасийадыр. Тяркибиня 13 штат 
вя федерал ярази – Куала-Лумпур вя Лавйан дахилдир. Миллятляр Бирлийинин 
цзвцдцр. Малайзийа конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы сул-
танлыьын штат башчылары тяряфиндян  5 ил мцддятиня сечилян кралдыр. Ганунве-
риъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Куала-Лумпурдур. – 368. 

 
251. Мащатщир Мящяммяд (д.1925) – Малайзийа сийаси хадими. 1981–

2003-ъц иллярдя Малайзийанын Баш назири олмушдур. Мащатщир Мящяммяд 
Малайзийа игтисадиййатыны вя инфраструктуруну инкишаф етдирмиш, юлкя инкишаф 
етмиш юлкяляр сийащысына дахил олмушдур. – 368. 
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252. Нурсултан  Назарбайев,  Н у р с у л т а н   А б и ш   о ь л у (д.1940) – 
Газахыстанын дювлят вя сийаси хадими. 1979-ъу илдя Газахыстан МК-нын катиби, 
1984-ъц илдя Газахыстан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин сядри, 1989–
91-ъы иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1990-ъы илдя щям дя Али 
Советин сядри, 1991-ъы илдя Газахыстан ССР-нин президенти вя 1991-ъи илин де-
кабрындан Газахыстан Республикасынын президентидир.  – 379. 

 
253. «Мярмяря» групу» Стратежи  вя Сосиал Арашдырмалар Вягфи – 1985-ъи 

илдя Истанбулда йарадылмышдыр. Щазырда 200-дян чох цзвц олан бу група 
танынмыш сянят вя иш адамлары, назирляр вя миллят вякилляри дахилдирляр. Груп 
хариъи юлкялярин президентляри, эюркямли дювлят хадимляри, нцфузлу сийа-
сятчиляри иля мцтямади олараг эюрцшляр кечирир. – 381–288. 

 
254. Аккан Сувяр (д.1942) – Тцркийя журналисти. Фялсяфя елмляри доктору. 

«Мярмяря» групунун сядридир. – 381–388. 
 
255. Гафгаз Университети – Тцркийядя елми-тядгигат университети. Универси-

тетин мяркязи Гарс шящяриндядир. 1992-ъи илдя йарадылмышдыр. Университетин 7 фа-
кцлтяси, 7 пешя мяктяби, 1 дювлят консерваторийасы, 6 арашдырма мяркязи  ол-
магла, 26 елми мцяссисяси, 468 профессор вя мцяллим щейяти вя 12 мин тялябяси 
вар. – 382. 

 
256. Гарс мцгавиляси (1921) – Азярбайъан, Ермянистан вя Эцръцстан 

Совет Сосиалист Республикалары иля, Тцркийя, РСФСР-ин иштиракы иля  октйабрын 
13-дя Гарсда баьланмышдыр. Гарс мцгавилясинин 5-ъи маддяси вя ЫЫЫ ялавяси 
Нахчыванын ярази мянсубиййяти мясялясини бир даща тясдигляди, онун сярщяд-
лярини гяти сурятдя мцяййянляшдирди. Гейд олунан маддядя дцрцст вя конкрет 
эюстярилирди: «Тцркийя щюкумяти, Совет Ермянистаны вя Азярбайъан щюку-
мятляри разыдырлар ки, индики мцгавилянин ЫЫЫ ялавясиндя эюстярилян сянядлярдя 
Нахчыван вилайяти Азярбайъанын щимайяси алтында мухтар ярази тяшкил едир». 
Гарс мцгавиляси бейнялхалг мцгавиля кими, Нахчыванын Азярбайъанын 
тяркибиндя мухтар ярази статусуну тясбит етмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, Нах-
чыван МР-нин тящлцкясизлийи щядяляняндя Гарс мцгавиляси мцщцм тарихи сяняд 
олмагла, онун талейинин гаранты кими, эцндялийя эялир. – 382. 
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257. Тансу Чилляр (д.1946) – Тцркийянин сийаси вя дювлят хадими. 1991-ъи 
илдян ТВММ-нин цзвц, 1993-ъц илдян ися «Доьру йол» Партийасынын сядри, 
1993–95-ъи иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Баш назири олмушдур. – 385. 

 
258. Мясуд Йылмаз (д.1947) – Тцркийянин сийаси вя дювлят хадими. 

1997-ъи илдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Баш назири олмушдур. Ана Вятян 
Партийасынын башганы олмушдур. – 385. 

 
259. Мустафа Камал Ататцрк, Г а з и   М у с т а ф а   К а м а л (1881–

1938) –Тцркийя дювлят, сийаси вя щярби хадими, Тцркийя Республикасынын 
баниси вя илк президенти (1923–38). Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы 
Дарданел боьазынын мцдафиясиндя (1915) шцъаят эюстярмишдир.  

Ататцрк 1919-ъу илдя «камалчылар щярякатына» – милли азадлыг 
щярякатына башчылыг етмишдир. 1920-ъи илдя Ататцрк Анкарада йени 
парламент – Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисини (ТБММ) йаратды, мяълисин 
вя тяшкил едилян щюкумятин сядри сечилди. Сакарйа чайы йахынлыьында 
гялябяйя эюря ТБММ Ататцркя маршал рцтбяси вя «Гази» фяхри адыны 
вермишдир. 1922-ъи илдя Ататцркцн команданлыьы иля тцрк ордусу Тцрки-
йяни хариъи мцдахилячилярдян тамамиля азад етди. 

Ататцрк сойады она 1934-ъц илдя ТБММ тяряфиндян верилмишдир. – 
386,387,388. 

 
260. «Рюйтер» – Инэилтярянин хариъи информасийа аэентлийи. 1851-ъи илдя 

Лондонда йарадылмышдыр. «Пюйтер» Б.Британийанын рясми телеграф аэент-
лийидир. – 389. 

 
261. Колорадо – АБШ-ын гярбиндя штат, гайалы даьларын йамаъындадыр. 

Сащяси 270 мин км2, ящалиси 4056 мин няфярдир. Инзибати мяркязи Денвер 
шящяридир. – 394. 

262. Гятяр, Г я т я р   д ю в л я т и – Ъянуб–Гярби Асийада дювлят. 
Сащяси 11 мин км2, ящалиси 59 мин няфярдир. Дювлят башчысы ямирдир. Пай-
тахты Дяща. – 398. 

 
263. Щямяд Бин Хялифя ял-Тани (д.1952) – 1995-ъи илдян Гятяр ямири, 

1997-ъи илдя реэионда – илк дяфя Гятярдя гадынлара сечкилярдя иштирак ет-
мяк щцгугу верди. – 398. 
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264. Ливийа, Л и в и й а  Я р я б  Х а л г  С о с и а л и с т  Ъ я м а щ и р и й- 
й я с и – Шимали Африкада дювлят. Сащяси 1759,5 мин км2, ящалиси 5,4 мил-
йон няфярдир. Ливийанын рящбяр органы–ингилаби рящбярдир. Ганунвериъи 
органы Умуми Халг Конгресидир. Дювлятин функсийасыны Али Халг Коми-
тяси йериня йетирир. Пайтахты Триполидир. – 399. 

 

265. Мцяяммяр Ял–Гяддафи (д.1942) – Ливийанын  дювлят вя сийаси 
хадими. 1970–2011-ъи иллярдя Ливийанын президенти олмушдур. –399. 

 
266. Словакийа, С л о в а к и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги Авропада 

дювлят. Сащяси 49 мин км2, ящалиси 3,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 3 ви-
лайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Милли Шурадыр. Пай-
тахты Братиславадыр. 1992-ъи илин нойабрына гядяр Чехословакийанын тяркибиндя 
олмушдур. –  400. 

 

267. Рудолф Шустер (д.1934) – 1990–92-ъи иллярдя Словакийанын Кана-
дада сяфири, 1994–99-ъу иллярдя Косичи шящяринин мери, 1999–2004-ъц 
иллярдя Словакийа  Республикасынын президенти олмушдур. – 400. 

 
268. Ислам Кяримов, И с л а м   Я б д у г я н и  о ь л у (д.1938) – Юзбя-

кистанын сийаси вя дювлят хадими. 1989–90-ъы иллярдя Юзбякистан КП МК-
нын Биринъи катиби олмушдур. 1990-ъы илдян Юзбякистан Республикасынын 
президентидир. – 401. 

269. Волга – Дон эямичилик каналы – Волга вя Дон чайларыны бирляш-
дирян эямичилик каналы. 1948–52-ъи иллярдя чякилмишдир. Узунлуьу 101 км-
дир. Каналда 50-дян чох щидротехники гурьу, о ъцмлядян 13 шлйцз вар. –
402,403,404,405. 

 

270. Зийа Мяммядов, З и й а   А р з у м а н   о ь л у  (д.1952) – 
дямирйолчу мцщяндис. 1996–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Дямир 
Йолунун ряиси, 2005-ъи илдян ися Азярбайъан Республикасынын Няглиййат 
назиридир. – 403. 

 

271. Айдын Бяширов, А й д ы н  (д.1947) – 1994-ъц илдян Азярбайъан 
Республикасы Хязяр дяниз Эямичилийи Идарясинин ряисидир. – 403. 

 

272. Дзцнитиро Коидзумы (д.1942) – 2001–2006-ъы иллярдя Йапонийанын 
Баш назири олмушдур.  – 407. 
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273. Мялейкя  Аббасзадя,  М я л е й к я   М е щ д и   г ы з ы (д.1953) – ри-
йазиййатчы, техники елмляр цзря фялсяфя доктору. 2000-ъи илдян Тялябя Гябулу 
цзря Дювлят Комиссийасынын  сядридир. – 412–419. 

 
274. Галина Павловна Вишневскайа (д.1926) – эюркямли рус мцьянниси, 

ССРИ Халг артисти. М.Ростроповичин арвады. 1952–74-ъц иллярдя Бюйцк 
Театрын апарыъы солистляриндян бири олмушдур. –420. 

 
275.  Мисир Мярданов, М и с и р   Ъ у м а й ы л   о ь л у (д.1946) – физика-

рийазиййат елмляри доктору, профессор. Тядгигатлары, ясасян, рийазиййатын 
мцасир сащяляриндян бири олан оптимал идаряетмя нязяриййясинин актуал 
проблемляриня щяср едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи али тящсил вя елм идарясинин 
ряиси, Тящсил назиринин мцавини, БДУ-нун тядрис ишляри цзря проректору, 
БДУ-нун ректору кими мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдян 
Азярбайъан Республикасынын Тящсил назиридир. Азярбайъан Республика-
сынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 421–429. 

 
276. Елеонора Щцсейнова, Е л е о н о р а   М я ъ и д   г ы з ы (д.1947) – 

1994–2008-ъи иллярдя Азярбайъанын Франса Республикасында Фювгяладя 
вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. 2008-ъи илдян ЙУНЕСКО-да Азярбай-
ъанын тямсилчисидир. – 431,432. 

 
277. Франсуа Миттеран (1916–1996) – 1981–95-ъи иллярдя Франсанын 

президенти. 1971–81-ъи иллярдя Франса Сосиалист Партийасынын Биринъи катиби, 
1965–68-ъи иллярдя Демократик вя Сосиалист Сол Гцввяляри Федерасийасынын 
лидери олмушдур. – 432,433. 

 
278. Йелисей сарайы – Парисдя Франса президентляринин игамятэащы. – 433. 
 
279.  Таъикистан, Т а ъ и к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта Асийанын 

ъянуб–шяргиндя дювлят. Сащяси 143,1 мин км2, ящалиси 5705 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси Бядахшян Мухтар Вилайятиня, 2 вилайятя вя 45 района 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. Пай-
тахты Дцшянбя. – 435. 
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280. Имамяли Рящмонов, И м а м я л и   Ш я р и ф   о ь л у  (д.1952) – Таъи-
кистанын сийаси вя дювлят хадими. 1992-ъи илдя Таъикистан Али Советинин сядри 
олмушдур. 1992-ъи илин нойабрындан Таъикистан Республикасынын пре-
зидентидир. – 435. 

 
281. Корейа Халг Демократик Республикасы – Шярги Асийада, Корейа 

йарымадасында дювлят. 1948-ъи илдя йарадылмышдыр. Сащяси 121,2 мин км2, 
ящалиси 23,9 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, али ганунвериъи органы Али Халг Мяълисидир. Пайтахты 
Пхенйандыр. – 436.                                                                                                                                                                                                       

 
282. Ким Чен Ир (1941 вя йа 1942–2012) – 2003–2011-ъи иллярдя Ко-

рейа Халг Демократик Республикасынын башчысы, Корейа Ямяк Партийа-
сынын Баш катиби, Корейа Халг Ордусунун Баш команданы, КХДР-ин 
Дювлят Мцдафия Комитясинин сядри олмушдур, «Дащи рящбяр» Ким Ир 
Сенин оьлу. – 436. 
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  Шяхси адлар эюстяриъиси 

 
Абай     – 5 
Аббасов Аббас   – 409 
Аббасов Натиг    – 150 
Аббасзадя Мялейкя   – 412–419 
Абдуллайев Казым   – 425 
Абдуллазадя Фатма   – 249,421–429 
Абращам Спенсер   – 362 
Абуталыбов Щаъыбала   – 293,370 
Ахундов Рза    – 318 
Ахундов Ващид   – 29 
Ахундов Вагиф    – 286 
Акайев Ясэяр    – 366 
Аксой Ярдал    – 172–174 
Алберт ЫЫ    – 37 
Амашов Яфлатун   – 89–133 
Анар     – 315 
Аннан Кофи    – 122,180 
Арифоьлу Рауф    – 89–133 
Армитаъ Ричард   – 62 
Ататцрк Мустафа Камал  – 386,387,388 
Баьыров Илкин    – 279–306 
Баласагунлу Йусиф   – 5 
Баучер Ричард    – 39 
Байрамов Байрам   – 117 
Байрамов Ширали   – 239 
Бяширов Айдын    – 403 
Бонивер Маргарита   – 7–10 
Бугайев    – 220 
Буш Ъоръ    – 100,101,102,106 
Бцлбцл     – 79 
Бцнйадов Зийа   – 253 
Ъамал Ябдцл Насир   – 143,144,145 
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Ъамалбяйова Зярифя   – 336,337 
Чан Дик Лионг    – 189,397 
Черномырдин Виктор   – 63,119 
Чятин Щикмят    – 105 
Чилляр Тансу    – 385 
Де Лосада Гонсало   – 175 
Дев Гйанендра   – 345 
Дямирял Сцлейман   – 105,383,385 
Доьру Ряшад    – 358–360 
Дю  Монбриал Тйери   – 430–434 
Дубина Олег    – 408–411 
Елчибяй Ябцлфяз   – 126,292,293,297,298 
Ябдцл Калам    – 156,339 
Ябийев Сяфяр    – 157–168,286 
Яфяндийев Огтай   – 64–83 
Ящмядли Зцлфиййя   – 279–306 
Ящмядзадя Ящмяд   – 256–266 
Ял-Тани Щямяд   – 398 
Ялясэяров Фуад   – 296 
Ялясэяров Муртуз   – 112 
Ялийев Алмурад   – 293 
Ялийев Ариф    – 89–133 
Ялийев Фярщад    – 183,264 
Ялийев Илщам    – 8,112 
Ялийев Мещман   – 89–133 
Ялийев Тялят    – 41,64–83 
Ялийев Вяли    – 251 
Ялийева Сябиня    – 279–306 
Яминзадя Мющсцн   – 177–183 
Ямиров Фикрят    – 188 
Янвяр Сядат    – 145 
Ячэяров Ъащанэир   – 197–222 
Язимов Араз    – 119,286 
Фирдовси    – 151 
Фцзули Мящяммяд   – 5 
Щаъыбяйов Цзейир   – 72,136,137 
Щаъыйев Адил    – 298 
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Щаъыйев Щаъы    – 134,138 
Щаъыйев Рювшян   – 89–133 
Щаъыйева  Эцлнур   – 321 
Щаъыйева Аидя    – 236 
Щафиз     – 151 
Щашимото    – 25,26 
Щавел Ватслав    – 353 
Щябиббяйли Иса    – 240–255 
Щясянов Яли    – 89–133 
Щясянов Щясян    – 89–133 
Щцмбятов Ялякрам   – 299 
Щцсейнов Пянащ   – 297,299 
Щцсейнов Сурят   – 298,300,336 
Щцсейнова Елеонора   – 431,432 
Щцсейнзадя Лятиф   – 244 
Хаменеи    – 148 
Хатями     – 148,151,177,181,344 
Имам Рза    – 151 
Имамяли Рящмонов   – 435 
Исмайылов Ъавид   – 279–306 
Исмайылов Щидайят   – 228–229,230 
Карл Маркс    – 138 
Кашьары Мащмуд   – 5 
Кяримов Ислам    – 401 
Кяримов Мащмуд   – 240–255 
Кярзаи Щямид    – 342 
Ким Чен Ир    – 436 
Ким Де Чжун    – 340 
Кыврыгоьлу Щцсейн   – 162 
Клинтон Билл    – 106,284,394 
Коудзуми Дзцнитиро   – 407 
Кючярйан Роберт – 107,181,191,192,228,279,280,  

   285,286,287,288,308–311,316,    
  346,347,349,361,373 

Кцчма Леонид              –  43–44,45,54,55,57,60,61,68,76,  
    93,169,378,408,411 

Гали Бутрос    – 122 
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Гарайев Гара    – 188 
Гардашов Телман   – 421–429 
Гасымлы Илщамя    – 279–306 
Гасымов Тофиг    – 299 
Газыйев Рящим    – 299,300 
Гяддафи Мцяммяр   – 399 
Гямбяров Иса    – 299 
Гятран Тябризи    – 151 
Гяййум Мямун   – 141 
Гор Алберт    – 119 
Горбачов Михаил   – 245 
Гревлих Клаус    – 393–396 
Гросс Андраес    – 289,290,391 
Гулийев Микайыл   – 279–306 
Гулийева Илщамя   – 356 
Гукасйан    – 264,287 
Лисенко Григори   – 411 
Лосада Гонсало   – 175 
Мащмудов Емин   – 279–306 
Македонийалы Исэяндяр   – 300 
Магомайев Мцслцм   – 188,354–355 
Мещдийева Мящлугя   – 320 
Мещдийева Шяргиййя    – 319 
Мбеки Табо    – 176 
Мяъидов Ряшад    – 89–133 
Мящяммяд Мащатщир   – 368 
Мящяммядов Мящяммядяли  – 110 
Мящтумгулу    – 5 
Мяммядгулузадя Ъялил  – 136 
Мяммядов Бябир   – 234–236 
Мяммядов Биннят   – 326 
Мяммядов Мяммяд   – 279–306 
Мяммядов Натиг   – 279–306 
Мяммядов Сакит   – 188 
Мяммядов Токай   – 184–185 
Мяммядов Зийа   – 403 
Мяммядова Фамиля   – 233,234 
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Мяммядова Кифайят   – 421–429 
Мярданов Мисир   – 421–429 
Микайылоьлу Йадиэар   – 279–306 
Мирзяоьлу Рамазан   – 402–406 
Миттеран Франсуа   – 432,433 
Мустафайев Вагиф   – 117 
Мцбаряк Щцсни   – 140,145,146 
Мцсейибов Турал   – 279–306 
Мцшярряф Пярвиз   – 343 
Мцтяллибов Айаз   – 298,299 
Надир шащ    – 151 
Наьыйев Назим    – 124 
Натан С.Р.    – 153 
Назарбайев Нурсултан   – 379 
Няъяфов Няъяф    – 117 
Нясирова Айнур   – 279–306 
Няваи     – 5 
Низами     – 5,106,187 
Нийази     – 188 
Нийазов Сапармурад   – 34 
Олбрайт Мадлен   – 280,394 
Олдинг-Сми Ъон   – 29–33 
Ордубади Мяммяд Сяид  – 253 
Юзал Тургут    – 105 
Юзкюк Щилми    – 171 
Пашайева Гяниря   – 279–306,348 
Полад Бцлбцлоьлу   – 79,80 
Полфер Лиди    – 11–21 
Поллийева Ъащан   – 186–188 
Пугачова Алла    – 186 
Путин Владимир    – 100,101,102,106,107,108,109,  

   111, 188,380 
Раффаелло Марио   – 9,10,281 
Расизадя Артур    – 29,110,113 
Рау Йощаннес    – 351 
Ряфсанъани Щашими   – 149 
Рящмонов Имамяли   – 435 
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Рйутаро Щашимото   – 25,26 
Сахаров  Дмитри   – 105 
Салманов Закир   – 239 
Сейкен Сугиура   – 24–28 
Сейидзадя Диларя   – 100,348 
Сезяр Ящмяд Неъдят   – 147,357,384 
Сяди     – 151 
Суфи Яли    – 183,264 
Сукарнопутри Мегавати  – 341 
Сувяр Аккан    – 381–388 
Шахялилов  Шамансур   – 45 
Шеварднадзе Едуард   – 41–43,45,54,55,60,61 
Шящрийар Мящяммяд   – 151 
Шярифов Абид    – 256–266,267–278,358 
Ширак Жак    – 285,433 
Шыхлы Елчин    – 89–133 
Шрюдер Эерщард   – 352 
Шистер Рудолф    – 400 
Швидков Михаил    – 186–188 
Швиммер Валтер   – 289 
Тащирли Эцндцз   – 89–133 
Талыбов Васиф    – 195–196,197–222,237,240–255,  

   256–266,267–278,315,316,317,    
   334,335 

Талышински Рауф    – 89–133 
Тер-Петросйан Левон   – 110,279,283,285 
Тейлор Уилйам    – 62,86 
Трайковски Борис   – 155,394 
Уилсон Тейлор    – 361–365 
Улугбяй Мирзя    – 5 
Урибе Алваро    – 35 
Усубов Рамил    – 96,123 
Верщофстадт Эи    – 36 
Виллиэер Каспар    – 154 
Вишневскайа Галина   – 420 
Воронин Владимир   – 45,54,91,93,369 
Йагубова Шямсиййя   – 321 



_________________________________________________________ 

 

493 

Васпаи Атал    – 339 
Йясяви     – 5 
Йелтсин Борис    – 109,110 
Йылмаз Мясуд    – 385 
Йунис Имря    – 5 
Заманов Даьбяйи   – 234 
Зейналова Светлана   – 424 
Зярбдаби Щясян бяй   – 135,136 
Зцлфцгаров Тофиг   – 119 
Зцлфцгаров Вагиф   – 230–232 
Зйуганов Эеннади   – 110 
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Ъоьрафи адлар эюстяриъиси 

 
Абхазийа    – 119,120 
Аьъакянд    – 85 
Аьдам     – 192 
Алманийа    – 15,73,76,351,352,393–396 
Америка (гитя)    – 15 
Америка Бирляшмиш Штатлары  – 15,17,18,39,51,58,59,62,86,100,  

101,115,117,119,180,280,284,     
295,316,361–365,394 

Анкара     – 212,282 
Араз сайы    – 263 
Арыш (Нах.МР-дя кянд)  – 225 
Авропа     – 12,14,15,20,21,22,59,62,71,72,73,  

   200,433 
Асийа     – 22,27,62 
Бакы     – 6,23,34,35,36,37,71,75,76,77,88,  

   96,116,126,141,144,146,147,150,  
   153,154,155,156,169,172,175,  
   176,185,186,189,197,199,201,  
   202, 206,214,215,219,20,222,232, 
   276,288,289,302,336,338,339, 
   340,341,342,343,344,345,351,  
   352,353,355,356,357,358,366,  
   367,368,369,370,371,372,378,  
   379,380,383,397,398,399,400,  
   408,409,416,421,435,436 

Балтик дянизи    – 93,410,411 
Башгырдыстан    – 293 
Батабат    – 227,236 
Беларус     – 76,200 
Белчика     – 36,37 
Бярдя     – 349 
Бичяняк    – 226,227,234–239,347 
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Билясувар    – 416 
Боливийа    – 175 
Болгарыстан    – 294,384 
Бюйцкцз (Нах.МР-дя кянд)  – 336,337 
Броди     – 57,93,410 
Бухарест    – 102 
Ъящри     – 226 
Ъялилабад    – 349 
Ъялилкянд    –322 
Ъянуб-Гярби Асийа   – 27 
Ъянуби Африка Республикасы  – 176 
Ъянуби Гафгаз    – 50,58 
Ъулфа     – 259 
Чехийа     – 353 
Чин     – 26,27,385 
Даьыстан    – 110,404 
Даьлыг Гарабаь   – 9,10,13,16,17,18,19,44,62,79,80,  

   100,101,102,104,105,113,114,115,     
   116,117,118,120,121,179,180,182,  
   197,264,270,281,283,284,287,300,   
   307,308,310,330,349,361 

Дястя (Нах.МР-дя кянд)  – 263 
Дястя чайы    – 263 
Днепропетровск   – 77 
Донетск (Украйнада вилайят)  – 169 
Дизя     – 259 
Яфганыстан    – 27,342 
Ялиабад    – 261 
Ярзурум    – 315 
Финландийа     – 119,284 
Франса     – 15,17,18,59,101,180,284,430–434 
Фцзули     – 214 
Эянъя      – 202,214,215,232,336 
Эоранбой    – 85 
Эцлцстан (Иранда вилайят)  – 344 
Эцръцстан    – 41-43,54,55,93,100,119,120,215,  

   295, 362,382 
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Щяштярхан  – 404,405 
Щиндистан    – 26,107,156,338,339 
Хаъмаз    – 358 
Хязяр дянизи    – 25,40,59,93,291,402,403,404,405 
Хок (Нах.МР-дя кянд)  – 327 
Иьдыр     – 82 
Имишли     – 214 
Индонезийа    – 341 
Иран     – 148–153,177–183,194,263,264,  

   265,344,404 
Иркутск     – 78 
Исвечря     – 154 
Италийа     – 7–10,282 
Истанбул    – 206,212,253 
Кялбяъяр    – 74 
Кяляки     – 297 
Кярки     – 334 
Кяшмир     – 107 
Кисловодск    – 110 
Кийев     – 48,65,80,408 
Коланы (Нах.МР-дя кянд)  – 226,227,228–234,347 
Колорадо  (АБШ-да штат)  – 394    
Колумбийа    – 35 
Корейа ХДР    – 436 
Корейа Республикасы   – 340 
Крым     – 65,83 
Гафгаз     – 22,23,26,27,92,110   
Гащиря     – 145 
Гара дяниз    – 59,93,402,403,404,411 
Гарабаьлар (Нах.МР-дя кянд) – 327 
Гарачуг (Нах.МР-дя кянд)  – 261 
Гарс     – 212,282 
Газахыстан    – 292,293,379 
Гырьызыстан    – 293,366 
Гятяр     – 398 
Гданск    – 58 
Гывраг     – 327 
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Губа     – 158 
Гусар     – 39 
Лачын     – 105 
Лянкяран    – 96,214,299,300 
Лиссабон    – 118,119 
Ливийа     – 399 
Лцксембург Щерсоглуьу  – 11–21,104 
Маъарыстан    – 32 
Мащачгала    – 404 
Македонийа    – 155,394 
Малайзийа    – 368 
Малдив     – 141 
Маштаьа    – 74 
Мещри     – 19,104,105,113,194,214 
Мяркязи Асийа    – 26,27 
Мяшщяд    – 148 
Мисир     – 140,142–146 
Молдова    – 45,54,91,93,100,369 
Москва    – 70,76,101,125,132,191,200,244,  

   245, 246,273,279,336,382,432 
Нахчыван    – 19,74,90,105,126,190,195–196,  

   197–222,232,240–255,291,301,  
   302,303,359,360,382,390 

Нахчыван МР    – 19,103,148,181,190–337,346– 
    350,359,373,405 

Нардаран    – 296 
Непал     – 345 
Няъяфалы    – 259 
Нйу-Йорк    – 122 
Одесса     – 58,93,410 
Оьуз     – 416 
Ордубад    – 216,263 
Орта Асийа    – 105 
Юзбякистан    – 20,38,45,60,91,93,293,384,401 
Пакистан    – 27,107,343 
Парис     – 231,288 
Португалийа    – 102 
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Прага     – 294 
Рома     – 8,9 
Румынийа    – 102,294 
Русийа     – 14,17,18,26,40,58,63,70,71,73,  

100,101,107,119,180,186–188,    
192,200,254,283,284,291,292,316,    
380,382,385,403,404 

Санкт-Петербург   – 106,107,187,254 
Сядяряк    – 181,190,216,312–325,330,347 
Сингапур    – 155 
Сираб (Нах.МР-дя кянд)  – 259 
Словакийа    – 400 
Софийа     – 384 
Степанакерт    – 116 
Страсбург    – 91,231 
Сумгайыт    – 416 
Шащбуз     – 223–239,262,347 
Шащтахты    – 329 
Шамахы     – 232 
Шярур     – 251,32–327 
Шимали Гафгаз    – 110 
Шуша     – 79,118 
Таъикистан    – 435 
Тарсус     – 357 
Татарыстан    – 293 
Тещран     – 148,150,181,212 
Тябриз     – 212,216 
Трабзон    –212 
Тцмен     – 78 
Тцркийя  – 20,105,147,161,162,171,172– 

  174,286,287,295,302,303,314,  
  315,357,358–360,362,402–406 

Тцркмянистан    – 34,125,293 
Тцркмянбашы (Тцркмянистанда лиман) – 34 
Украйна    – 38–86,91,93,100,169,200,378,  

   404, 408–411 
Улйановск    – 78 



_________________________________________________________ 

 

499 

Вашингтон    – 76,280 
Вайхыр чайы    – 191 
Вйана     – 119 
Вйетнам    – 189,397 
Йалта     – 38–86,91,100,102,108 
Йапонийа    – 24–28,407 
Йени Кярки    – 333–337 
Загатала    – 350 
Запорежйе    – 74 
Зянэязур    – 104 
Зуьулба    – 128 
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