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КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
ИНКИШАФЫНА ДЮВЛЯТ ГАЙЬЫСЫНЫН 
АРТЫРЫЛМАСЫ САЩЯСИНДЯ ЯЛАВЯ  
ТЯДБИРЛЯР ЩАГГЫНДА 
 

Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы 
 
Азярбайъан Республикасында сон илляр сюз, мялумат вя 

фикир азадлыьынын бяргярар олмасы, кцтляви информасийа ва-
ситяляринин мадди-техники базасынын эцъляндирилмяси вя сяр-
бяст инкишафынын тямин едилмяси сащясиндя мцщцм тядбирляр 
эютцрмцшдцр. Бу мягсядля бейнялхалг стандартлара ъаваб 
верян ганунвериъилик базасы йарадылмыш, мятбуата дювлят 
гайьысыны нцмайиш етдирян гярарлар гябул едилмиш, азад фикря 
вя сийаси плцрализмя ясасланан иътимаи-сийаси мцщит форма-
лашмышдыр.  

Азярбайъанын кцтляви информасийа васитяляринин сярбяст ин-
кишафынын тямин едилмяси, игтисади вя сийаси асылылыьынын арадан 
галдырылмасы, мадди-техники вя малиййя базасынын даща да 
эцъляндирилмяси мягсяди иля гярара алырам:  

1. Кцтляви информасийа васитяляринин инкишафы цзря лайищялярин 
малиййяляшдирилмяси мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын 
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондундан 3 милйард манат вя-
саит айрылсын.  

2. Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи: 
– кцтляви информасийа васитяляринин инкишафы цзря бизнес 

лайищялярин щазырланмасында кцтляви информасийа васитяля-
риня зярури кюмяк эюстярилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр эюр-
сцн; 
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– бу сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин. 
3. Бу сярянъам дяръ олундуьу эцндян гцввяйя минир. 
 

      ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                   Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 5 сентйабр 2002-ъи ил 
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AZƏRBAYCANIN YƏHUDĠ ĠCMASINA 
 

Əziz həmvətənlər!  

Sizi yəhudilərin qədim dövrlərdən bəri bayram etdikləri 
RoĢ-Ha-ġana – Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ha-

mınıza cansağlığı və xoĢbəxtlik arzularımı yetirirəm.  
Müstəqilliyimizin bərpasından ötən illərdə Azərbaycanda 

yaĢayan bütün xalqların milli-mədəni özünəməxsusluğunu, 
adət-ənənələrinin qorunub saxlanılması, dil və mədəniyyətlə-

rinin inkiĢafı üçün hərtərəfli hüquqi-demokratik Ģərait bərqə-

rar edilmiĢdir. Digər milli azlıqlar kimi, yəhudilər də Azər-

baycanda heç zaman ayrı-seçkiliyə məruz qalmamıĢ, öz dilini, 
mədəniyyətini, milli tarixi irsini qoruyub saxlayaraq respub-

likamızın ictimai-siyasi və elmi-mədəni həyatında yaxından 
iĢtirak etmiĢlər. Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, 

yəhudi vətəndaĢlarımız bu gün də müstəqil, demokratik döv-
lət quruculuğu prosesində fəal vətəndaĢlıq mövqeyi nümayiĢ 

etdirir, Azərbaycanın tərəqqisi və daha da çiçəklənməsi üçün 
qüvvə və bacarıqlarını əsirgəmirlər.  

Əziz dostlar!  

RoĢ-Ha-ġana – yenilik, mənəvi saflıq, xoĢ müjdələr bayra-
mıdır. Qoy bu əziz gün hamınızın həyatına sevinc, ailələrinizə 

səadət gətirsin.  
 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 5 sentyabr 2002-ci il  
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ТЦРКИЙЯНИН ЮЛКЯМИЗДЯКИ  
СЯФИРИ ЯЩМЯД ЦНАЛ ЧЕВИКЮЗ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 сентйабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ъянаб səfir, сизи  səmimiyyətlə sa-

lamlayырам, неъясиниз? Məzuniyyətdə olduğunuзу билирдим. 
Mən məzuniyyətə çıxa bilmirəm, doqquz ildir  məzuniyyətsiz 
iĢləyirəm.  

Bilirəm ki, ölkənizdə erkən seçkilərə hazırlıq gedir. Arzu 
edirəm ki, seçkilər yaxĢı nəticələr versin, Türkiyədə güclü bir 

hökumət yaransın. 
Ə h m ə d     Ü n a l   Ç e v i k ö z: Hörmətli cümhur baĢqa-

nım, сямими гябул цчцн тяшяккцр едирям. Bildiyiniz kimi, Bö-

yük Millət Məclisi noyabrın 3-də Türkiyədə parlament seçki-

ləri keçirilməsi barədə qərar vermiĢdir. Məclis uzun müza-
kirələrdən sonra bəzi qanunlar da qəbul etmiĢdir. Bu, föv-

qəladə əhəmiyyətli hadisə, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv-
lüyünə qəbul məsələsi barədə müzakirələr baĢlanandan bəri 

atılan önəmli addımlardır. Eyni zamanda biz həmiĢə vurğula-
yırıq ki, atılan bu addımlar, qəbul olunan qanunlar Türki-

yənin daha müasir mədəniyyətlər səviyyəsinə qalxması üçün,  
vətəndaĢlarımızın daha çağdaĢ, daha demokratik yaĢamaları 

üçün görülmüĢ tədbirlərdir. Bunları Avropa Birliyinə üzv 
olmaq üçün etmirik.  
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Noyabrın 3-dəki parlament seçkilərindən sonra Türkiyə 

Cümhuriyyətinin 58-ci hökuməti qurulacaqdır. Mən məzu-
niyyətdə olduğum zaman Azərbaycanda avqustun 24-də ke-

çirilən referendumun nəticələri açıqlandı. Bu referendum ilə 
Azərbaycanın Konstitusiyasında edilən dəyiĢikliklərin ölkə-

niz üçün xeyirli olmasını arzulayıram.  
Hörmətli Cümhur baĢqanım, Azərbaycanın, Qafqazın və 

bütün  bölgənin ən önəmli layihəsi olan «Əsrin müqaviləsi» ilə 
gündəliyə çıxardığınız Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft ixrac boru 

xəttinin təməlinin qoyulması mərasimi olacaqdır. Sizin dəvə-

tinizi hörmətli Cümhur baĢqanımıza çatdırdım.  

Bilirsiniz ki, hazırda Cənubi Afrika Respublikasında keçi-
rilən zirvə toplantısı ilə əlaqədar hörmətli Əhməd Necdət 

Sezər Türkiyədə deyildir. O bu günlərdə Türkiyəyə dönə-

cəkdir. Hörmətli cümhur baĢqanımızın və nümayəndə heyəti-

mizin  Bakıya gəlməsinin vaxtı tezliklə müəyyən ediləcəkdir. 
Bu dəvət üçün Sizə çox təĢəkkür edirəm. Həqiqətən, sentyabr-

ın 18-də keçiriləcək təməlqoyma mərasimi, Azərbaycanı, 
Gürcüstanı və Türkiyəni bir-birinə daha da bağlayacaq boru 
xətti bütün Qafqaz üçün çox əhəmiyyətli addım olacaqdır.  

Щюрмятли ъцмщур башганым, ону да вурьулайым ки, okt-
yabrın 14-də Ġstanbulda EKO təĢkilatının zirvə toplantısı ke-
çiriləcəкдир вя ölkəмизин rəhbərinin dəvətini Сизя  чатдырырам. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: TəĢəkkürüмü bildirиrəм, mən  çox 
arzu edirəm, Türkiyədə seçkilər uğurlu keçsin və Türkiyənin 

vətəndaĢları güclü bir hökumətin yaranmasına öz səsləri ilə 
kömək  etsinlər. Güman edirəm, belə də olacaqdır.  

Biz, nəhayət, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlini 
qoyacağıq. Mən hörmətli cümhur baĢqanı Əhməd Necdət Se-

zərə məktub göndərdim və  telefonla da danıĢdım. O da çox 
məmnun oldu və bildirdi ki, mütləq gələcək, bu iĢdə iĢtirak 

edəcəkdir. Bu, təkcə bizim iĢimiz deyil, üç ölkənin  iĢidir. 
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Düzdür, Azərbaycan bunun təməlini qoyandır. Amma bu bo-

ru xətti üç ölkəni – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni bö-

yük bir məsafədə, təxminən iki min kilometrlik məsafədə bir-

birinə bağlayan kəmərdir. Bilirsiniz ki, biz bu barədə nə qədər 
çox problemlərlə rastlaĢdıq və bir çox problemləri həll etdik.  

Bakı–Ceyhanın bir hissəsini Azərbaycan maliyyələĢdirir, 
bir hissəsini də Ģirkətlərin özləri maliyyələĢdirəcəklər. Buna 

mane olmaq istəyənlər də var. Bilirsiniz ki, Cənubi Afrikada 
keçirilən sammitdə Bakı–Ceyhan layihəsinin əleyhinə çıxıĢlar 

olubdur. Qəzetlər bunu tez götürüb hər yerdə dərc edibлər. 
Ancaq heç kəs indiyə qədər bizə mane ola bilməyib, bundan 

sonra da mane ola bilməyəcəkdir. Biz bunu edəcəyik və ayın 
18-də bir yerdə kəmərin təməlini qoyacağıq. Mənim buna heç 

bir Ģübhəm yoxdur. Təbiidir ki, bu, böyük hadisə olacaqdır 
və boru xətti tikilməyə baĢlayacaqdır. 

Ondan sonra biz burada bir mərasim də keçirəcəyik. «Azə-

ri», «Çıraq», «GünəĢli» yataqlarının istismar olunmasının 

ikinci fazasının baĢlanması haqqında Azərbaycan Dövlət 
Neft ġirkəti ilə konsorsium arasında anlaĢma imzalanacaq-
dır. Hesab edirəm, bu da çox mühüm anlaĢmadır. Çünki ikin-

ci fazanın baĢlanması neftin hasilatının güclü artması məsə-

ləsidir. Neft hasilatı artmasa, boru boĢ qalacaqdır. 

Ona görə bu da çox mühüm hadisədir. Güman edirəm, bi-
zim Dövlət Neft ġirkəti və konsorsiуm üç prezidentin hüzu-

runda bunu da edəcəklər. Bu tədbirləri bir yerdə keçirəcəyik. 
Çox məmnunam ki, üç prezident yenə də bir araya gələcək, 

görüĢəcəyik, bir də söhbət edəcəyik. Bunun da çox böyük 
əhəmiyyəti vardır.  

Bizim baĢqa iĢlərimizin hamısı normal gedir. Mən oktyabr 
ayında EKO-nun toplantısına gələcəyəm. 
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BRAZĠLĠYA FEDERATĠV RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB FERNANDU ENRĠKĠ KARDOZUYA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Braziliya Federativ Respublikasının milli bayramı – 
Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik 

edirəm. 
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında təĢəkkül tapmaqda 

olan dostluq münasibətlərindən xalqlarımızın xeyrinə səmə-

rəli istifadə edəcəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh 
və firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 5 sentyabr 2002-ci il   
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MDB-nin  ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRĠN  

DAXĠLĠ ĠġLƏR NAZĠRLƏRĠ ġURASIНЫН  

БАКЫДА КЕЧИРИЛЯН 23-ъц  ĠCLASININ 

ĠġTĠRAKÇILARI ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ ЧЫХЫШ 
 
Президент сарайы 
 
6 сентйабр 2002-ъи ил  

 
Hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram! 

MDB ölkələri daxili iĢlər nazirlərinin növbəti görüĢünün 
Bakıda keçirilməsinə Ģadam və ümidvaram ki, bu görüĢ 

uğurla keçir. Ġndi bu görüĢlər bütün respublikalarda keçirilir. 
Siz çox mühüm məsələləri müzakirə edirsiniz. Ġndiki halda, 

mən Azərbaycandakı iclasınızın gündəliyinə baxdım, siz çox 
aktual məsələləri müzakirə edirsiniz. Hamını eyni dərəcədə 

maraqlandıran bu məsələlər hamıya eyni dərəcədə aiddir. 
Ona görə də beynəlxalq terrorizmlə, mütəĢəkkil cinayətkar-

lıqla, narkotiklərin yayılması ilə və təəssüf ki, dünyanın bəzi 
regionlarında, o cümlədən də sizinlə birgə yaĢadığımız re-

gionda yayılmıĢ digər çox ciddi cinayətlərlə mübarizədə səy-
lərin birləĢdirilməsi – bütün bunlar çox mühüm məsələlərdir.  

Demək istəyirəm ki, Azərbaycan Daxili ĠĢlər Nazirliyinin 

Rusiyanın, MDB-nin bəzi digər respublikalarının daxili iĢlər 
nazirlikləri ilə əlaqələri timsalında bu əməkdaĢlıq uğurla hə-

yata keçirilir. Məsələn, bildiyiniz kimi, 1993-cü ildən etibarən 
burada baĢ vermiĢ bəzi hadisələrlə əlaqədar biz dövlət çevri-

liĢi cəhdlərinin, terror cəhdlərinin qarĢısını almalı olmuĢuq və 
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sair. Daxili ĠĢlər Nazirliyi bu vəzifələrin öhdəsindən uğurla 

gəlmiĢdir.   
Bununla belə, xeyli cinayətkar müxtəlif vaxtlarda müxtəlif 

regionlarda, ən çox da Rusiya ərazisində, eləcə də digər res-
publikaların ərazisində gizlənmiĢdir.  

Bu baxımdan, daxili iĢlər nazirliklərinin əməkdaĢlığı bizə 
çox böyük fayda vermiĢdir. Biz Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, 

Qazaxıstan, Özbəkistan və bir çox digər dövlətlərin daxili iĢ-

lər orqanlarından – mən indi onların hamısının adını çəkə 

bilmirəm – olan həmkarlarımızın köməyi ilə bir çox gizlənmiĢ 
cinayətkarı yaxalaya bilmiĢik. Bunu da bildirmək xoĢdur ki, 

onları nəinki yaxalamaq, hətta qısa müddət ərzində müvafiq 
prosessual sənədlər hazırlayıb bizə, Azərbaycana təhvil verək 

mümkün olmuĢdur. Bu çox böyük fayda vermiĢdir. Əlbəttə, 
bizim məqsədimiz heç də həmin adamları mütləq məsuliyyətə 

cəlb etmək deyildir, hərçənd onlar buna layiqdirlər, lakin 
məsələ həm də ondadır ki, gərək bu adamlar hər hansı bir 

respublikanın ərazisində gizlənməyin artıq mümkün olma-
ığını hiss etsinlər. Bu isə gələcəkdə törədilə biləcək cinayətərin 
qarĢısının alınması üçün də profilaktika olacaqdır. Buna görə 

də mən ümumən MDB-nin üzvü olan ölkələrin daxili iĢlər or-
qanlarının sıx əməkdaĢlığından, indiki halda isə beynəlxalq 

terrorizmlə mübarizədən böyük məmnuniyyətlə danıĢmaq 
istəyirəm.  

Beynəlxalq terrorizm ölkənin tutduğu yoldan, dünyanın 
hansı hissəsində – Avropada, yaxud Asiyada, Amerikada yer-

ləĢməsindən asılı olmayaraq, hamı üçün eyni dərəcədə təhlü-

kəlidir. Ona görə də biz terrorizmlə mübarizə aparmalıyıq, 

özü də fəal mübarizə aparmalıyıq. Bu  mübarizə kifayət qədər 
səmərəli gedir, belə cinayətkarların çoxu, o cümlədən bizdə 

yaxalanıb məsuliyyətə cəlb edilir. Son illər «Əl-Гaidə» Terror 
TəĢkilatından olan çox böyük cinayətkarları yaxalamağa nail 
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olmuĢuq. Bununla belə, təəssüf ki, beynəlxalq terrorizm hələ 

də mövcuddur, fəaliyyətdədir. Onları burada yaxalayırlar, 
baĢqa yerdə fəaliyyətə baĢlayırlar. Ona görə də mübarizə dai-

mi, məqsədyönlü, fəal olmalıdır. Sözsüz ki, bu iĢdə MDB öl-
kələri daxili iĢlər orqanlarının səylərinin birləĢdirilməsi müs-

təsna əhəmiyyətə malikdir.  
Mən sizin iclasın gündəliyi ilə tanıĢ oldum. Bütün məsələlər 

bununla və mütəĢəkkil cinayətkarlıqla, narkotik maddələrin 
istehsalı və qeyri-qanuni yayılması ilə mübarizə ilə əlaqədardır. 

Siz səhərdən iĢə baĢlamısınız və ümidvaram ki, bir çox 
məsələləri müzakirə etmisiniz. Yəqin ki, müəyyən qərarlar 

qəbul etmisiniz və bu gün də, sabah da iĢinizi davam etdirə-

cəksiniz, sənədlər imzalayacaqsınız. Sizə uğurlar arzulayıram.  

Son vaxtlar Müstəqil Dövlətlər Birliyi daha səmərəli fəaliy-
yət göstərir. 

Azərbaycan Birliyə bir qədər gec, 1993-cü ilin axırlarında 
daxil olmuĢdur, lakin bu müddət müəyyən nəticələrə gəlmək 

üçün kifayətdir.  
Mən Birliyimizin əvvəlki illərdəki iĢindən məmnunluqla 

danıĢa bilmərəm. Son illər vəziyyət dəyiĢmiĢdir. Birliyin – 

mən təĢkilatın özünü nəzərdə tuturam – fəaliyyətində kon-
kretlik və dəqiqlik, konkret planlılıq yaranmıĢdır. KeçmiĢdə 

Ģahidi olduğumuz hansısa anlaĢılmaz, təsadüfi hadisələr baĢ 
vermir, təĢkilatımızın nüfuzu yüksəlmiĢdir. Bunda bütün öl-

kələrin səylərini qeyd etmək lazımdır. Bilirəm, Birliyə daxil 
olan ölkələrin əksəriyyəti ürəkdən istəyir ki, onun fəaliyyəti 

daha səmərəli olsun. Bir sözlə, belə yaxĢılaĢmanı bir çox öl-
kələrin səyləri təmin edir. Lakin burada əsas rol Rusiyaya 

məxsusdur. Rusiya əvvəlkitək Birliyimizin sədridir, yəni Ru-
siya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin MDB Dövlət 

BaĢçıları ġurasının sədridir. KeçmiĢdə də belə olmuĢdur. Bu 
baxımdan biz heç bir dəyiĢiklik etməmiĢik. Boris Nikolayeviç 
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Yeltsinin dövründə də belə idi. Ancaq Rusiyada rəhbərlik də-

yiĢəndən bəri, məsələn, Ģəxsən mən MDB-nin və onun or-
qanlarının fəaliyyətinin ardıcıl surətdə yaxĢılaĢdığını hiss edi-

rəm. Bu görüĢlər daha səmərəli, qeyri-formal, konkret, mün-
təzəm olmuĢdur. Odur ki, MDB-nin həyatındakı bu müsbət 

inkiĢafı biz hamımız dəstəkləməli və Birliyin daha mürəkkəb 
məsələləri həll edə bilməsi üçün əlavə səylər göstərməliyik. 

Çox məsələləri həll etmək lazımdır. Birlik özünün daxilin-
dəki münaqiĢə məsələlərini həll edə bilmir, münaqiĢələr isə 

var. Mən MDB-yə daxil olan ölkələr arasındakı silahlı müna-
qiĢələri nəzərdə tuturam. Əgər Birliyimiz MDB zonasında 

heç bir münaqiĢənin olmaması məsələsini həll edə bilsəydi, 
biz MDB məkanında sabit sülhdən çox böyük təminatla da-

nıĢa bilərdik. Bu isə çox vacibdir, biz Yer kürəsinin böyük bir 
hissəsini təĢkil edirik. Coğrafi mövqeyimizə görə biz dünyanın 

coğrafi-strateji sistemində çox ciddi yer tuturuq. Ona görə də 
biz bu məsələni həll edə bilsəydik, bu, MDB dövlətlərini daha 

sıx birləĢdirərdi, onları daha çox yaxınlaĢdırardı və hələ də 
mövcud olan digər ziddiйyətləri aradan qaldırardı.  

Mən bunu dəfələrlə demiĢəm və bu gün də deyirəm. Ümid 

edirəm ki, biz buna nə vaxtsa nail ola biləcəyik. Sizin Bakıda, 
Azərbaycanda toplaĢmağınızdan məmnunluq duyduğumu 

bildirirəm. Ümidvaram ki, siz yaxĢı iĢləmisiniz. 

B o r i s   Q r ы z l o v (Русийанын Дахили Ишляр назири): Ъянаб 
Президент, keçirilən iclasların sayına, MDB Dövlət BaĢçıları 
ġurasının iclasına çıxarılan məsələlərin sayına görə məhz 

Daxili ĠĢlər Nazirləri ġurası daha böyük fəallıq göstərir. Ba-
kıda görülmüĢ iĢ haqqında məlumat verərək bildirим ki, gün-

dəlikdəki əsas məsələlər terrorizmlə və narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsi ilə mübarizə məsələləri olmuĢdur.  

Bu problemləri həll etmədən bütövlükdə cinayətkarlıqla 
səmərəli mübarizə apara bilmərik. Bunun üçün informasiya 
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banklarını birləĢdirmək lazımdır, çünki vaxtında alınmıĢ in-

formasiya cinayətkarın aĢkara çıxarılmasına, istintaq aparıl-
masına  zəmin yaradır. Ġclasda terror aktlarının aĢkar edilmə-

sində və aradan qaldırılmasında, terrorçu qrupların iĢtirakçı-

larının üzə çıxarılmasında  qarĢılıqlı fəaliyyət prinsipi razılaĢ-

dırılmıĢ, mütəĢəkkil cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əlaqələn-
dirmə qrupu çərçivəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi 

ilə mübarizə bölməsi yaratmaq barədə qərar qəbul edilmiĢdir. 
Биз Rusiya nümayəndə heyəti Rusiya DĠN-in qarĢıdakı 200 

illiyi ilə əlaqədar DĠN rəhbərlərinin hamısını elmi-praktiki 
konfransda iĢtirak üçün Sankt-Peterburqa dəvət едирик.  

Сонда гейд етмяк истяйирям ки, бу görüĢün yaxĢı təĢkilinə 
görə, Azərbaycan DĠN-in baĢçısına və hüquq mühafizə ida-

rələrinin əməkdaĢlığına xüsusi diqqət yetirdiyinиз görə Сизя, 
ъянаб Президент, minnətdarlığıмı bildiriрям. 

H e y d ə r   Ə l i y e v:  GörüĢə yekun vuraraq, hüquq mü-

hafizə orqanlarının iĢini yüksək qiymətləndiriрям. Müasir 

dünyada daxili iĢlər orqanlarının səmərəli fəaliyyəti olmadan 
cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq mümkün deyildir. Сизя iĢ-

lərinизdə uğurlar arzulaйырам və öz dövlətləriniзин  baĢçıları-

na мяним salamıмı yetirməyi xahiĢ ediрям. 
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ЭЮРКЯМЛИ МЦЬЯННИ ВЯ БЯСТЯКАР  
МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВЯ АЗЯРБАЙЪАНЫН  
АЛИ ДЮВЛЯТ МЦКАФАТЫНЫН –  
«ИСТИГЛАЛ» ОРДЕНИНИН  ТЯГДИМ 
ЕДИЛМЯСИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  

МЯРАСИМДЯ

 НИТГ 

 
Президент игамятэащы 
 
6 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Əziz Müslüm! 

Əziz Tamara! 
Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar! 
Bu günlər Azərbaycan xalqı, ölkəmiz böyük bir yubileyi – 

görkəmli incəsənət xadimi, görkəmli müğənni, bəstəkar 
Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 60 illiyini qeyd edir.  

Əziz Müslüm! Azərbaycanda keçirilən bu yubiley Ģənlikləri – 
onlar hələ davam edəcək – sənin Azərbaycan mədəniyyətinə, 

incəsənətinə, ümumbəĢəri, dünya mədəniyyətinə böyük töhfə 
verməyinlə bağlıdır. Sənin yaradıcılığın Azərbaycan mədəniy-

yəti və incəsənətinin ayrılmaz və çox mühüm hissəsi olmuĢ-

dur. Sən öz həyatın və yaradıcılıq fəaliyyətin ərzində mədə-

niyyətimizi, musiqi sənətimizi zənginləĢdirmisən, özü də çox 
zənginləĢdirmisən.  

Azərbaycan mədəniyyətinin son 40 ildən artıq tarixini 
Müslüm Maqomayevsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

                                                      
 Мярасимдя мядяниййят, инъясянят, ядябиййат вя елм хадимляри, бир сыра 

хариъи юлкялярин Бакыда аккредитя олунмуш  сяфирляри иштирак едирдиляр. 
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Doğrudur, bu tarix daha dərinlərə gedir, çünki bizim bu-

günkü Müslüm Maqomayevin babası görkəmli bəstəkar, mu-
siqiçi idi və dahi Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə onlar Azərbay-

canda professional musiqinin, opera sənətinin baniləri ol-
muĢlar. Müslüm babasının iĢini layiqincə davam etdirir, ona 

görə də Maqomayevlər nəsli təkcə indiki Müslüm Maqoma-
yevin dövründən ibarət deyil, həm də Müslüm Maqomayevin 

babası, təkrar edirəm, Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə Azərbay-
canda ilk profesсional musiqi, opera sənəti əsərləri yaratdığı 

dövrdən baĢlanır.  
Müslüm, Allah sənə nadir səs bəxĢ etmiĢdir, özü də təkcə 

səs yox. Allah sənə qabiliyyət, istedad bəxĢ etmiĢdir və bunlar 
sənə özünün bu nadir, bənzərsiz səsindən çox bacarıqla bəh-

rələnməyə və görkəmli sənət əsərləri yaratmağa və belə gör-
kəmli müğənni, belə görkəmli incəsənət ustası olmağa imkan 

vermiĢdir.  
Mən bu gün burada sənin tərcümeyi-halını, yaxud da ya-

radıcılıq bioqrafiyanı danıĢmaq fikrində deyiləm. Hesab 
edirəm ki, bunun üçün hələ qarĢıda vaxt var. Yəqin ki, bu da 
ediləcəkdir. Ancaq mən sənin, cəmiyyətdə heç kimin tanıma-

dığı gəncin birdən-birə öz səsinlə və öz mahnılarınla hamını 
heyran etdiyin o illəri xatırlayıram. Məncə, sən öz yaradıcılı-

ğına Xəzər Gəmiçiliyi Dənizçilərinin Mədəniyyət Evinin öz-
fəaliyyət ansamblında baĢlamısan. Bu, yəqin ona görə idi ki, 

sən onun yanında yaĢayırdın, bəlkə də baĢqa səbəb vardı, 
mən bilmirəm. Yəqin sən hələ uĢaqlıq illərində oraya gedirdin 

və özünü göstərirdin. Xatirimdədir, o vaxtlar sənin çıxıĢın 
çoxları üçün, o cümlədən mənim üçün, musiqi, incəsənət ilə 

maraqlanan insanlar üçün olduqca əhəmiyyətli hadisə idi. 
Ola bilsin ki, sənin yaradıcılığının ilk illərində ona kifayət 

qədər diqqət yetirilməmiĢdir. Mən bunu da xatırlayıram. 
Amma onun yaradıcılığı, yəni onun səsi və mahnıları ifa 
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etməsi o dərəcədə heyrətamiz idi, Azərbaycanda təkcə ayrı-

ayrı adamlara deyil, bütün cəmiyyətə o dərəcəдя təsir gös-
tərirdi ki, Müslцm məĢhurlaĢdı və öz sevimli iĢi ilə fəal məĢğul 

olmağa baĢladı.  
Müslüm, mən səninlə bir çox illər ərzində dostluq müna-

sibətlərində olmuĢ bir adamam, mən də, ailəm də. Bəlkə də 
mənim rəyim subyektivdir, ona görə yox ki, biz dostuq, məhz 

ona görə ki, açığını deyəcəyəm, mən sənin mahnılarını çox 
sevirəm. Mahnıları hamı ifa edir. Lakin eyni bir mahnını 

müxtəlif ifaçılar müxtəlif cür ifa edirlər. Müslümü bütün digər 
ifaçılardan fərqləndirən xüsusiyyət budur ki, o hər hansı bir 

mahnını ifa etməyə baĢladıqda ona öz aranjimanını, özünün 
müəyyən çalarlarını verirdi və bu mahnı elə səslənirdi ki, 

sanki yenicə yazılmıĢdır. Mən sənin mahnılarını təhlil edə 
bilərəm. Çünki sənin hər bir mahnın böyük sənət əsəridir, 

amma indi mən bunu etməyəcəyəm, bəlkə də sonralar nə 
vaxtsa bunu da edəcəyəm.  

Ona görə ki, biz bu gün səni təbrik etmək üçün toplaĢmıĢıq 
və mənim müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali müka-
fatını sənə təqdim etmək kimi sevindirici missiyam vardır. 

Amma bununla belə, mən bu barədə ona görə danıĢıram ki, 
həm incəsənət həvəskarı, həm mahnı həvəskarı, həm öz 

Azərbaycan xalqını, öz torpağını sonsuz məhəbbətlə sevən bir 
insan, həm də 30 ildən artıq Müslüm Maqomayevlə yaxın 

dost olan bir insan kimi, bütün bunları deməyə bilmirəm.  
Görünür, tale Müslümün də, mənim də üzümə gülmüĢdür 

ki, 1969-cu ildə mən Azərbaycanın rəhbəri seçiləndə Müslü-

mü himayə etməyə baĢladım. Belə istedadlı müğənninin hi-

mayəyə bir o qədər ehtiyacı yoxdur, bununla belə, bizim ya-
Ģadığımız həmin dövrdə, həmin ab-havada bu da lazım idi. 

Məsələn, mən bunu məhz ona görə edirdim ki, Azərbaycanın 
görkəmli musiqiçisi, müğənnisi, bəstəkarı, çox mürəkkəb 
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mahnıların ifaçısı irəli çəkilsin və bununla  da o, incəsənəti 

daha da zənginləĢdirir və bizim ölkəmizin, Azərbaycanın, xal-
qımızın baĢını ucaldırdı. O dövrdə, elə bu gün də mənim vəzi-

fəm hər bir istedadlı adama əlimdən gələn köməyi göstərmək-
dən ibarət olmuĢdur. Yeri gəlmiĢkən, mən indi də bununla 

məĢğul oluram. Lakin 30 il bundan əvvəl məhz belə Ģərait 
məni Müslümlə daha da yaxınlaĢdırdı. Amma burada baĢqa 

məsələ də var, əlbəttə, mən respublikanın rəhbəri kimi, o za-
man da, indi də istedadlı adamlara, ələlxüsus gənc istedadlara 

kömək göstərirəm, onları himayə edirəm, bununla belə, on-
ların hər biri ilə Ģəxsi dostluq münasibətləri saxlamağa imka-

nım yoxdur. Müslümə gəldikdə isə, ailəmiz də, mən də onunla 
çox yaxın olduq. Müslümlə ünsiyyətdə olmaq çox xoĢ idi, ey-

ni zamanda, bu görüĢlər mənə onun iĢlərindən xəbərdar ol-
mağa  imkan verirdi. Müslüm həyatının, əgər belə demək müm-

kündürsə, ilk dövründə öz istedadını parlaq Ģəkildə nümayiĢ et-
dirir, bununla belə, çox sərbəst həyat sürürdü. Mən ona məs-

ləhət görürdüm ki, bütün bunlar yaxĢıdır, ancaq ailə, ömür-
gün yoldaĢı barədə də fikirləĢmək pis olmazdı. O mənə qulaq 
asır, ancaq öz bildiyini edirdi. Yeri gəlmiĢkən, o elə bir adam-

dır ki, onu istəmяdiyi bir Ģeyi etməyə məcbur etmək qeyri-
mümkündür. Əgər özü nəyi isə istəmirsə, bunu ona məcburən 

etdirmək mümkün deyildir. Mən də heç vaxt belə iĢ görmə-

miĢəm. Əvvəla, bu mənim xarakterimə xas olan xüsusiyyət 

deyil, ikincisi, fikirləĢirdim ki, qoy, Müslüm nə etmək istəyir-
sə, etsin. Ancaq ona məsləhətlər verirdim. Bu məsləhətlər də 

faydalı oldu. Budur, birdən 1972- ci ildə Tamara Sinyavskaya 
Azərbaycana gəldi. Ancaq o, tək gəlməmiĢdi, Rusiyanın gör-

kəmli incəsənət xadimlərinin böyük qrupu da burada idi.   
Biz Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirirdik. Bax, 

görürsünüzmü, Müslüm neçə illər idi ki, Moskvada yaĢayırdı, 
orada gəzirdi, amma onu orada yox, burada, Bakıda tapdı.  
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Mən bunu hiss etmiĢdim. Xatirimdədir, biz, bütün nüma-

yəndə heyəti böyük bir bərə ilə Neft DaĢlarına gedirdik. 
Nümayəndə heyətində minədək adam vardı. Mən axıra yaxın 

gəlib çıxdım, təbii ki, qonaqlardan kimlərin burada olduğu 
barədə mənə məlumat verdilər. Məni narahat edən bu idi ki, 

onlardan kiminsə baĢına bir iĢ gəlməsin. Mənə dedilər ki, si-
yahı üzrə Müslüm Maqomayevdən savayı qalan hamı bərə-

dədir. Dedim: Bəs Müslüm hanı, onu tapın. Mən hətta bərəni 
təxminən yarım saat saxlatdırdım. Sonra gəlib mənə dedilər 

ki, Heydər Əliyeviç, bilirsinizmi, gözləmək lazım deyil, çünki 
Tamara Sinyavskaya da yoxdur, nümayəndə heyətində o da 

vardı. Ona görə də güman ki, onlar olmayacaqlar. DüĢün-
düm, yaxĢı, qoy onlar qalsınlar. Onların dostluğu da, bax, o 

günlərdə baĢlamıĢdır. ġadam ki, bundan az sonra o mənə 
bildirdi ki, evlənmiĢdir. Mən onları Bakıya dəvət etdim, biz 

burada onların evlənməsini mənim ailəmлə və bəzi həmkar-
larımın iĢtirakı ilə məhdud bir dairədə qeyd etdik. Mən o 

günü yaxĢı xatırlayıram. Yəqin ki, Tamara da yaxĢı xatırla-
yır. Mən bunu niyə danıĢıram? ġadam ki, Müslümün ailə hə-

yatı uğurlu oldu. Bu hər hansı bir adam üçün çox mühümdür, 

mədəniyyət, incəsənət xadimləri üçünsə – onların həyat tərzi 
baĢqa adamların həyat tərzindən, hər halda, bir qədər fərq-

lənir – belə sabit ailə həyatı, zənnimcə, nadir hadisədir. Odur 
ki, mənə elə gəlir, Müslüm ailə qurarkən nəinki düzgün seçim 

etmiĢdir, həm də onlar artıq 30 ildir birgə yaĢayırlar. Mən 
onların ailə həyatına bələdəm və heç zaman belə bir xəbər 

almamıĢam ki, onlar dalaĢıblar və barıĢdırmaq üçün onlara 
kömək etmək lazımdır. Əgər barıĢdırmaq lazım gələrdisə, 

bunu mən etməli idim, amma mən heç zaman belə məlumat 
almamıĢam.  

Bax, Tamara Sinyavskaya görkəmli Ģəxsiyyətdir, rus mü-

ğənnisidir, Böyük Teatrın solistidir, onun zəngin yaradıcılığı 
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var. YaxĢı ki, onlar bir-birini qısqanmırlar, rəqabət aparmır-

lar, əksinə, bir-birinə kömək edirlər. Bilirəm ki, onların belə 
sağlam və möhkəm, böyük məhəbbətə əsaslanan ailə həya-

tında Tamara böyük rol oynamıĢdır və oynayır. Mən 30 il əv-
vəl Ģad oldum, ona görə ki, sözün düzü, Müslüm sarıdan çox 

narahat idim: axı onun o qədər pərəstiĢkarları vardı. Moskva-
da bizim daimi nümayəndəliyin nəzdində mehmanxana vardı, 

bizim tikdirdiyimiz yox, ondan kiçik bir mehmanxana idi. 
Orada mənzil tipli bir neçə otaq vardı, mən onlardan birini 

Müslüm üçün ayırdım, o, Tamara ilə hələ ailə qurmazdan əv-
vəl orada yaĢayırdı. Mənə deyirdilər ki, milisin peĢəsi ardı-

arası kəsilmədən bu binaya gəlib, pilləkənlərin üstünə gül-
çiçək qoyan qızları qovmaqdır. Buna görə də mən o vaxt çox 

narahat olurdum və istəyirdim ki, o belə vəziyyətdən tezliklə 
canını qurtarsın və ailə qursun. Belə də oldu. 

Ona görə də indi biz Müslümün böyük yaradıcılıq yolundan, 
böyük xidmətlərindən, musiqi sahəsində görkəmli fəaliyyə-

tindən, ifaçılıq sənətindən danıĢarkən, mütləq Tamara haq-
qında da danıĢmalıyıq, çünki 30 ildir onlar birlikdədirlər, yara-
dıcılıqları artıq onların ailəsinin yaradıcılığıdır. Doğrudur, on-

ların hər biri müxtəlif janrlarda çıxıĢ edir. Bir sözlə, Müslümün 
belə gözəl xanımı olduğuna görə Tamaraya həmiĢə minnətdar 

olmuĢam. Mən hələ onu demirəm ki, biz xalqımızın Tamara 
Sinyavskaya kimi belə bir gəlini olması ilə həmiĢə fəxr etmiĢik. 

Lakin Tamara haqqında ayrıca danıĢmaq lazımdır, biz nə 
vaxtsa onun da yubileyini qeyd edəcəyik, onun hələlik 60 yaĢı 

yoxdur. Müslümün isə 60 yaĢı tamam olur.  
Məncə, Müslüm bu gün 30 il əvvəl oxuduğu kimi oxuyur. 

Düzdür, o özünə tənqidi yanaĢır, buna görə də ona elə gəlir 
ki, bu belə deyil. Amma mən onu 30 ildən çoxdur dinləyirəm. 

Onun ifasında xüsusilə sevdiyim mahnılar var, mən onları 
dinləyirəm və fərq görmürəm. Müslüm çox mahnılar yarat-
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mıĢdır, yəni o özünü bəstəkar kimi də gözəl tanıtmıĢdır. Ancaq 

onun ən görkəmli mahnısı Azərbaycana həsr etdiyi mahnıdır. 
Bu mahnı Azərbaycanın himni kimi səslənir. O həmin mahnını, 

musiqini 1970-ci illərin ortalarında gözəl Ģairimiz Nəbi Xəzrinin 
sözlərinə bəstələmiĢdir. Amma ən baĢlıcası budur ki, Müslüm 

bu mahnını elə yaratmıĢ, elə ifa etmiĢdir ki, onu heç kim belə ifa 
edə bilmir. YaxĢıdır ki, o bu mahnını belə ifa edir, amma pisdir 

ki, bunu heç kim onun kimi oxuya bilmir. Ona görə də heç kim 
onu oxumağa cürət etmir. Bu, müstəsna mahnıdır. Bu mahnı 

ayrıca bir görkəmli əsər kimi, tarixə daxil ola bilər və yəqin ki, 
daxil olacaqdır. Müslümün ifasında bu mahnını mən hər dəfə 

böyük həyəcanla dinləyirəm. Ancaq bu, yeganə mahnı deyildir, 
o çox mahnılar yaratmıĢdır. Mən onun opera sənətində də çox 

iĢlər gördüyündən, yaxĢı heykəl düzəltdiyindən, yaxĢı Ģəkil 
çəkdiyindən danıĢmayacağam. Ġki il əvvəl o, portretimi cəkib 

mənə bağıĢladı. Mən ona çox minnətdaram, çünki bilirəm ki, o, 
həmin portret üzərində günlərlə, bəlkə də aylarla iĢləmiĢdir. O, 

portretdə məni özünün düĢündüyü kimi çəkmiĢdir. Bu 
baxımdan portret mənim üçün çox qiymətlidir, bir də ona görə 
qiymətlidir ki, əvvəla, onu Müslüm çəkmiĢdir, ikincisi isə, 

bilirəm ki, onun üzərində günlərlə iĢləmiĢdir. Deməli, orada öz 
hisslərini ifadə etmiĢdir.  

Müslümün incəsənətdə hər Ģeyi var və bu gün Müslüm 
özünün 60 illiyini qeyd edir. Daha doğrusu, biz qeyd edirik, 

özü bəlkə də qeyd etmək istəmirdi, amma biz qeyd edirik və 
düĢünürəm ki, bu, sadəcə olaraq, bir mərhələdir, biz Müslü-

mün səsini bundan sonra da həmiĢə eĢidəcəyik. Elə bir səs ki, 
o heç kimdə yoxdur. Dünyada görkəmli müğənnilər çoxdur, 

amma belə səs heç kimdə yoxdur. Qoy heç kəs məndən inci-
məsin, mən öz subyektiv fikrimi söyləyirəm. Hətta deyərdim 

ki, bu, subyektiv fikir deyil, obyektiv təhlilə, obyektiv müqa-
yisəyə əsaslanır.  
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Müslüm, Allah eləsin, bütün bunların hamısı qorunub saxlan-

sın, Allah eləsin, səndəki enerji daha da artsın, sən həmiĢə irəliyə 
daha çox baxasan. Yeri gəlmiĢkən, dünən televiziорda səni 

gördüm. Dediklərin mənim xoĢuma gəldi. Sən dedin ki, nikbin 
olmaq lazımdır. Sən düz dedin. Nikbin olmaq lazımdır. Nikbin 

olmağa sənin hər cür əsasın vardır. Mən səni təbrik edirəm. 
Müslüm, demək olar ki, gənc yaĢlarından mükafatlar alır. 

Azərbaycanın Xalq artisti adını alanda onun 29 yaĢı var idi. 
Bu, Azərbaycan tarixində ilk hadisə idi. Onda 1971-ci il idi. 

Elə həmin il o, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olundu. 
2 ildən sonra, 1973-cü ildə ona SSRĠ Xalq artisti adı verildi. 

O zaman onun 31 yaĢı vardı. Sovet Ġttifaqında heç kim bu 
yaĢda belə yüksək ada layiq görülməmiĢdi. Ona görə də deyi-

rəm ki, Müslüm gənc yaĢlarından mükafatlar alır. Müslümün 
55 yaĢı tamam olanda mən onu Azərbaycanın «ġöhrət» 

ordeni ilə mükafatlandırdım və elə burada ona təqdim etdim. 
Ġndi artıq 5 il keçib, bu illərin necə ötdüyünü heç hiss etmədik. 

Ġndi isə Müslüm Azərbaycanın ən yüksək ordeni – «Ġstiqlal»  
ordeni ilə təltif olunmuĢdur. Azərbaycanın müstəqilliyi XX 
əsrin sonunda qazandığımız ən dəyərli nailiyyətdir. Biz xoĢ-

bəxtik ki, dövlət müstəqilliyini əldə etmiĢik, bizim öz müstəqil 
dövlətimiz var, xalqımız öz müstəqil dövlətində yaĢayır. Bax, 

elə bu hadisə Ģərəfinə bizim ali mükafatımız «Ġstiqlal» 
adlandırılmıĢdır. Müslüm də bu ordenlə təltif olunmuĢdur.  

Müslüm, mən səni təbrik edirəm, sənə möhkəm cansağlığı 
arzulayıram.  

           * * *  
 

Prezident Heydər Əliyev «İstiqlal» ordenini, ordenin vəsiqə-

sini, yubiley münasibətilə təbrik məktubunu, ordenlə təltif 

olunması barədə Fərmanın əslini Müslüm Maqomayevə təqdim 
etdi.  
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M ü s l ü m  M a q o m a y e v: Son vaxtlar Azərbaycan jur-

nalistləri tez-tez sual verirlər ki, nə üçün mən Azərbaycanda 
az-az oluram, bununla yanaĢı, öz vətəndaĢlığımı dəyiĢmə-

diyimi də qeyd edirlər. Deməliyəm ki, bütün bayramlarda, ən 
yüksək tədbirlərdə Azərbaycanda olmaqdan çox Ģadam. 

Zənnimcə, heç vaxt vədimə xilaf çıxmamıĢam və həmиĢə gəl-
miĢəm. Indi burada öz 60 illik yubileyimi qeyd etdiyimə görə 

xoĢbəxtəm, özü də, Heydər Əliyeviç, yubileyimi Sizinlə qeyd 
etdiyimə və bu orden lentini boynuma Ģəxsən Siz saldığınıza 

görə ikiqat xoĢbəxtəm. Mən bunu tamamilə səmimi deyirəm, 
saxta təriflərdən çox uzağam. Çox sağ olun. 

 
    * * * 
Mərasim başa çatdıqdan sonra prezident Heydər Əliyev 

görkəmli müğənni Müslüm Maqomayevin yubiley şənliklərində 
iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiş MDB ölkələrinin mə-

dəniyyət xadimləri, o cümlədən SSRİ Xalq artistləri Dmitri 
Qnatyuk və Mariya Stefyukla görüşdü. Dövlətimizin başçısı 

Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərini də səmimiyyətlə salam-
ladı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
ЭЮРКЯМЛИ МЦЬЯННИ ВЯ БЯСТЯКАР  

MÜSLÜM MAQOMAYEVĠN 60 ĠLLĠYĠNƏ  

HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ YUBĠLEY 

MƏRASĠMĠНДЯ  
 
Республика сарайы 
 
7 сентйабр 2002-ъи ил 
  
Müasir mədəniyyətin görkəmli xadimi, zəmanəmizin məş-

hur müğənnisi və bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqo-

mayevin anadan olmasının 60 illiyinə həsr edilmiş təntənəli 
yubiley mərasimi keçirilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə iştirak et-
mək üçün saraya gəldi. Salona toplaşanlar dövlətimizin başçı-
sını hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  

Mərasim yubilyarın, SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomaye-
vin ölməz mahnısı, onun yaradıcılığının həqiqətən zirvəsi sayı-

lan «Azərbaycan» mahnısının sədaları altında açıldı.   
  
M ü s l ü m  M a q o m a y e v: Hörmətli Prezident, əziz 

Heydər Əlirza oğlu! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! Əziz dostlar! 

Ġndi keçirdiyim hissləri ifadə etməyə söz tapmaqda çətinlik 
çəkirəm. Hər halda, mən yubileyin keçiriləcəyinə Ģübhə etmir-

dim, amma, sözün düzü, belə yüksək səviyyədə olacağını göz-
ləmirdim. Buna görə Heydər Əlirza oğluna təĢəkkür edirəm. 
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Bilirdim ki, o mənə yaxĢı münasibət bəsləyir, lakin onun məni 

belə sevdiyini bilmirdim. Sağ olun. 
Əziz dostlar, siz də sağ olun ki, təĢrif gətirmisiniz. Diq-

qətinizə görə sağ olun. Mənə bir az soyuq dəyib, ona görə də 
bu dəfə oxuya bilməyəcəyəm. Ancaq mənə xoĢdur ki, bu gün 

məni artist dostlarım – artistlər dəstəkləyəcəklər. Buna görə 
onlara bəri baĢdan çox-çox minnətdaram. Sizin hamınıza çox 

sağ olun deyirəm. Qoy, sizin bütün məhrəm arzu və niy-
yətləriniz həyata keçsin! XoĢbəxt olun, əziz dostlar! 

Sonra Müslüm Maqomayevin həyat və yaradıcılığının müx-
təlif dövrlərini əhatə edən kinokadrlar, ailə fotoşəkilləri, o cüm-

lədən babası, Azərbaycan professional musiqisinin banilərindən 
birigörkəmli bəstəkar Müslüm Maqomayevin şəkilləri, yubil-

yarın Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə birlikdə çək-
dirdiyi şəkillər nümayiş etdirildi. 

Yubilyarı təbrik etmək üçün Ukraynadan gəlmiş qonaqlar – 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ Xalq artisti, akademik 

Dmitri Qnatyuk, SSRİ Xalq artisti, Kiyev Opera və Balet 
Teatrının solisti Mariya Stefyuk və Ukraynanın Azərbaycan-
dakı müvəqqəti işlər vəkili Vladimir Svetun səhnəyə çıxdılar.  

 

D m i t r i   Q n a t y u k:  Cox hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli tamaĢaçılar! 

Əziz cavan dostum! 
Ukraynadan, sənin sənətinin çoxmilyonlu pərəstiĢkarları 

adından gətirdiyim ən səmimi təbrikləri və xoĢ arzuları bu 
gün bu səhnədən sənə çatdırdığıma görə çox xoĢbəxtəm.  

Müslüm Maqomayev heç vaxt dil səddi ilə üzləĢməyən mü-

ğənnilərdəndir. O, səhnəyə çıxır və oxuyur, o, səhnədə sanki 

baĢqa aləmə düĢür və mahnını sehrli bir obraza çevirir. Bu ən 
baĢlıcasıdır və o bu mənada böyük ustad – mədəniyyət usta-

sıdır. Mən fəxr edirəm ki, biz tez-tez görüĢürdük və kon-
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sertlərdə, digər tədbirlərdə birlikdə olurduq. Mən burada, 

Azərbaycan adlanan bu gözəl məmləkətdə böyük dostlarım 
olduğuna, istedadlı artistlərlə, o cümlədən Müslüm Maqoma-

yev kimi məĢhur müğənni ilə tanıĢ olduğuma görə fəxr edirəm.  
Əziz dostum, sənə ən xoĢ arzularımı çatdırmaq istəyirəm. 

Sənə həmiĢə cavan qalmağı arzulayıram. Ġstəyirəm ki, sən 
daim oxuyasan və qocalıq nə olduğunu bilməyəsən. Ġstəyirəm 

ki, sən sağlam olasan, sənin gözəl dostun, mənim yaxĢı tanı-

dığım Tamara xanım daim səninlə olsun və siz birlikdə xoĢ-

bəxt yaĢayasınız.  
Mən sənə yaxĢı günlər, sağlamlıq arzulayıram və əsas hə-

diyyəm isə... 
Tanınmış müğənni yubilyarın şərəfinə təbrik mahnısı oxudu.  

V l a d i m i r  S v e t u n:  Чох щюрмятли ъянаб Президент! 
Щюрмятли йубилйар! 
Иъазя верин,  Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın təbrik 

teleqramını oxuйум: 

«Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, SSRİ Xalq artisti 
Müslüm Məhəmmədoviç Maqomayevə 

Hörmətli Müslüm Məhəmmədoviç! 
Sizi, xalqın sevimli müğənnisini 60 illiyiniz münasibətilə 

ürəkdən təbrik edirəm. İndiki yubiley Sizə olan hörmətimi və 
istedadınıza heyranlığımı izhar etmək üçün daha bir imkandır.  

Qoy bu gün yeni ideyaların parlaq təzahürü ilə yadda qalsın, 
Sizə yeni ilham və yaradıcılıq qüvvəsi versin. Sizə möhkəm 

cansağlığı, ailə səadəti, sənətdə təkrarsız uğurlar arzulayıram. 
Hörmətlə, 
Ukrayna prezidenti 
Leonid Daniloviç Kuçma». 
 
Dmitri Qnatyuq və Mariya Stefyuk yubilyarın və onun 

xanımının şərəfinə Ukrayna xalq mahnısını ifa etdilər.  
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M a r i y a   S t e f y u k: Ъянаб Президент! 
Щюрмятли тамашачылар! 
Мян Müslüm Maqomayevin Ukraynaya qastrolu zamanı 

baĢ vermiĢ bir epizod barədə xatirələriмi söyləмяк истяйирям. 

Bu, 1970-ci illərin əvvəllərində Ukrayna Ģəhərlərinin bi-
rində olmuĢdur. Müslüm Maqomayev oraya konsert verməyə 

gəlmiĢdi. Bütün tələbələr həmin konsertə getdik, konsertdən 
sonra isə hamı mehmanxanaya üz tutdu. Əlbəttə, qrupumuz-

da oxuyan bir qızdan baĢqa heç kimi mehmanxanaya burax-
madılar. O elə hey qıĢqırırdı: «Müslüm, mən səni sevirəm, sən 

hamıdan məlahətli, hamıdan gözəlsən». Bu sözləri o bir neçə 
dəfə təkrarladı. Birdən Müslüm Məhəmmədoviç çıxıb dedi: 

«Ay qız, mən çox yorulmuĢam. Əgər siz mənimlə danıĢmaq 
istəyirsinizsə, növbəyə durun» – deyə tələbələri göstərdi. 

O zaman mən öz-özümə fikirləĢdim ki, rəfiqəmin dediyi 
sözləri ona çatdırmaq üçün növbədə nə qədər durmalıyam. 
Bu gün isə mən səhnədəyəm. Bütün bu illər ərzində, ilk dəfə 

olaraq, mənim növbəm indi gəlib çatdı. 
Odur ki, o vaxt demək istədiyim sözləri инди demək istəyi-

rəm: «Müslüm, Ukraynanın bütün qadınları sənin pərəstiĢ-

karındır. Biz səni sevirik. Sən hamıdan gözəl, hamıdan məf-

tunedicisən, sən dahi müğənnisən. Biz sənə uzun ömür və 
Tamara xanımla birlikdə böyük səadət arzulayırıq». 

Sonra Mariya Stefyuk «Siciliyada axşam ibadəti» operasın-
dan Yelenanın ariyasını ifa etdi. 

 
    * * * 
Səhnədə qoyulmuş ekranda tanınmış Azərbaycan pianoçusu, 

respublikanın Xalq artisti, artıq neçə ildir ABŞ-da yaşayan 
Çingiz Sadыqovun səsli təbrik məktubu nümayiş etdirildi: 

Bu gün böyük bayramdır – dahi artistin bayramıdır, bizim 
hamımızın, bütün xalqımızın bayramıdır. İllər çay kimi axıb 
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gedir. Budur, əzizim, sənin 60 yaşın tamam olmuşdur. Ümidva-

ram ki, tanıdın, mən Çingiz, Sadıqovam.  Bu gün səni təbrik et-
məyimə çox şadam. Burada səni sevirlər, sənin mahnılarını 

oxuyurlar: «Ümid», «Orfey», «Buhenvald harayı». Burada sə-

nin yolunu gözləyirlər, sənin mahnılarını gözləyirlər, okeanın 

bu tayında səninlə görüşmək istəyirlər. Uzaq San-Fransiskodan 
sənə Azərbaycan salamı göndərirəm. Müslüm Maqomayev, sən 

bizim sevimlimizsən, öz sənətinlə hamımıza sevinc bəxş edirsən.  
Sonra Çingiz Sadıqov Respublika sarayının səhnəsində gö-

ründü və yubilyara, salona toplaşanlara müraciətlə dedi: 
Əziz Müslüm! 

Əziz bakılılar! 
Mən bir qədər həyəcanlıyam. Bakıda – hər bir küçəsini və 

hər bir evini tanıdığım Ģəhərdə 9 ildir olmamıĢam. Lakin indi 
Bakını gəzib-dolaĢıram, onun necə də gözəlləĢdiyinə heyran 

qalıram. Mən dostlarımın və qohumlarımın üzünü çoxdan 
görməmiĢdim, lakin buraya gələndən bəri onların hamısı ilə 

görüĢüb hal-əhval tuta bildim. Mən bu səhnəyə çoxdan 
çıxmamıĢdım, lakin bu gün, nəhayət, çıxdım və indi qar-
Ģınızda dayanmıĢam. Bütün bunlara görə, sənin Bakıda yubi-

leyini təĢkil etmiĢ və sözlərimin hamısını demək üçün mənə 
imkan yaratmıĢ hörmətli cənab prezident Heydər Əliyevə çox 

sağ olun demək istəyirəm.  
Müslüm, mən sənin elə bir konsertini xatırlamıram ki, 

anĢlaqsız keçsin. Bu gün də salon doludur. Bakılılar sənin çox 
böyük istedadına öz hörmət və ehtiramını bildirmək üçün ye-

nidən bir yerə toplaĢiblar, sənin yanına gəliblər. Sən Azərbay-
can xalqının böyük oğlu olmusan, oğlusan və həmiĢə də 

olacaqsan. Sənə ürəkdən xoĢbəxtlik, əmin-amanlıq, firavanlıq 
və sağlamlıq arzulayıram! Bu iĢıqlı və əlamətdar gündə mə-

nim və Ceyran xanımın ən xoĢ və ən səmimi təbriklərimizi 
qəbul et. Yubileyin mübarək!  
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Çingiz Sadıгov royalda xalq mahnılarından və Azərbaycan 

bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət popurri ifa etdi.  
 
Sonra SSRİ Xalq artisti Lütfiyar Imanov çıxış edərək dedi:  

Əlbəttə, bu gün çox əlamətdar gündür. Çox hörmətli cənab 
prezident Heydər Əlirza oğlu Əliyev, xanımlar və cənablar, 

bu əlamətdar gün münasibətilə sizi səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm. 

Əziz Müslüm! 
Məsələ bundadır ki, Müslüm canlı əfsanədir. YaxĢı xati-

rimdədir, Müslüm musiqi məktəbində oxuyanda biz böyük 
sinif otağında yanaĢı otururduq. O, demək olar ki, gecə-gün-

düz çalıb-oxuyurdu. Sən oxumaya bilməzdin, çünki sən oxu-
maq üçün dünyaya gəlmisən. Əzizim Müslüm, mən çox danıĢ-

mayacağam. Sənin barəndə çox danıĢmaq olar, sənin haqqın-
da hələ çox yazılacaq.  

Təkcə bunu demək istəyirəm ki, biz səninlə bir yerdə neçə 

illər oxumuĢuq, sonra özün çıxıĢ etməyə baĢladın, sən hara-
larda oxumamısan? Sovet Ġttifaqında elə müğənni olmayıb ki, 

Müslüm kimi, bir ay ərzində 45 konsert versin. Bu, görün-
məmiĢ iĢdir. Özü də Müslüm hər dəfə səhnəyə çıxanda, oxu-

mağa baĢlayanda mahnı ilə yaĢayırdı. TamaĢaçılar onun ifa-
sına valeh olurdular. Mən səni ancaq dahi müğənni Mario 

Lansa ilə müqayisə edə bilərəm. Səni baĢqa heç kimlə müqa-
yisə edə bilmərəm. Çünki dünyada Mario Lansa olub, bir də 

Müslüm Maqomayev var.  
Mən sənə kiçik bir hədiyyə təqdim eтmək istəyirəm – bu, 

orqanın, eləcə də xalq musiqi alətlərinin – sazın, balabanın, 
tütəyin müĢayiəti ilə oxuduğum Azərbaycan xalq mahnıların-

dan ibarət ilk və yeganə diskimdir. 
Sonra Lütfiyar İmanov Tofiq Quliyevin «Sənə də qalmaz» 

mahnısını ifa etdi.  
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Ekranda yubilyarın qızının musiqili məktubu nümayiş et-
dirildi:  

«Bizim hamımız üçün əziz olan bu gündə, sənin ad günün-
də sənə ilk növbədə cansağlığı, uzun ömür, xoĢbəxtlik, çoxlu-

çoxlu təbəssüm, sevinc arzulayırıq. Ġndiki anda bizi okean 
ayırsa da, biz çox Ģadıq ki, bu gözəl, təntənəli gündə səni 

təbrik etməyə, sevincimizi səninlə bölüĢməyə imkan tapmıĢıq. 
Bir-birimizdən uzaqda olsaq da, bütün qəlbimizlə, ürəyimizlə  

səninləyik. 
Çox istərdim ki, sənin yaradıcılıq fəaliyyətin uzun illər da-

vam etsin, səsin isə daim eĢidilsin. Bu qeyri-adi gündə sənin 
kimi qeyri-adi adam üçün qeyri-adi sözlər tapmaq çox çə-

tindir. Odur ki, biz sənin üçün sürpriz hazıрlamıĢıq. Təbrik 
üçün əsas sözü söyləmək səlahiyyətini sənin nəvənə etиbar 

etmiĢik. Maqomayevlər nəslinin ənənələrinin ən balaca, ən 
baĢlıca davamçısına. Səni nəvən təbrik edir.  

Ekranda yubilyarın nəvəsi görünür. «Ad günün mübarək» 

melodiyası səslənir. 
 
Sonra görkəmli Azərbaycan müğənnisi, SSRİ Xalq artisti 

Rəşid Behbudovun həyat yoldaşı Ceyran xanım və qızı Rəşidə 
səhnəyə çıxdılar.  

Ceyran xanim mərasim iştirakçılarına müraciətlə dedi: 
Çox hörmətli cənab prezident Heydər Əlirza oğlu! 

Əziz və sevimli Müslüm Məhəmmədoviç! 
Mərasim iĢtirakçıları! 

RəĢid Behbudov Fondu və Ģəxsən öz adımdan hamınızı 
salamlayıram. Həyat elə gətirdi ki, ulduz kəhkəĢanında iki 

dahi müğənni rastlaĢdı. Onlardan biri Ģöhrət zirvəsini fəth 
edirdi, digəri isə artıq zirvədə idi. Onlar bir-birinə mehr sal-
dılar, bir-birinə məftun idilər, çox səmimi və nəvaziĢli müna-

sibətləri var idi. Böyüyünün nəvaziĢliyi ondan ibarət idi ki, o 
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hələ gənc olan Müslümün çıxıĢlarına baxanda, onu dinləyən-

də gözləri yaĢla dolurdu. O, hərarətli əllərini uzadıb Müslü-

mün boynundakı Ģərfi düzəltmək, soyuq dondurma yediyi 

üçün onu danlamaq istəyirdi. Ġllər ötdükcə qüvvətli, cazibədar 
və əzəmətli səsi ilə Müslüm ona ən böyük sevinc bəxĢ edirdi. 

Onları vətənlərinə olan qeyri-adi, fanatik məhəbbət birləĢdi-
rirdi. Bir gün onlar qollarını açıb bütün Azərbaycanı qucaq-

ladılar, onun Ģöhrətini, onun mahnılarını bütün dünyaya 
yaydılar. Bu onları doğmalaĢdırır və birləĢdirirdi. Ona görə 

də bütün Azərbaycan xalqı, bütün dünya və bizim hörmətli, 
gözəl, müdrik prezidentimiz Heydər Əlirza oğlu onları bu 

qədər sevir.  
Deməliyəm ki, 1996-cı ildə Müslüm Məhəmmədoviç hör-

mətli Heydər Əlirza oğlunun məsləhəti və öz təĢəbbüsü ilə da-
hi RəĢid Behbudovun xatirə bayrağını yaxın və uzaq xaricdə 

ilk dəfə qaldıraraq, Moskvada «Rossiya» konsert salonunda 
möhtəĢəm, gözəl bir gecə keçirdi. Konsert beləcə də adlanırdı – 

«RəĢid Behbudovun ulduzu Müslüm Maqomayevin qona-
ğıdır».  

1996-cı ildə, hətta bəlkə də məhz həmin gözəl gecədən 

sonra RəĢid Behbudov Fondu yaradıldı. Bu Fondun məqsəd 
və vəzifələri RəĢid Məcidoğlunun amalını təkrar edir – 

Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini tanıdır, ilk növbədə, 
gənc istedadların inkiĢafına kömək edir. Mən dərin sevinc 

hissi ilə deməliyəm ki, Fondun, onun bədii Ģurasının yekdil 
qərarı ilə RəĢid Behbudov adına Beynəlxalq mükafat təsis 

olunmuĢdur. Bu gün biz onu məmnuniyyətlə Müslüm Mə-

həmmədoviç Maqomayevə təqdim edirik. Ġcazə verin, bu dip-

lomun mətnini oxuyum: «Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢa-
fına və RəĢid Behbudovun xatirəsinin əbədiləĢdirilməsinə çox 

böyük töhfəsinə görə müasir dövrün görkəmli müğənnisi, bö-
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yük səhnə ustası Müslüm Maqomayev RəĢid Behbudov adına 

Beynəlxalq mükafatla təltif edilir. RəĢid Behbudov Fondu».  
Müslüm Məhəmmədoviç, biz sizə çoxlu hədiyyə hazırlamı-

Ģıq. Ġkinci hədiyyəmiz Azərbaycan Dövlət Teleradio VeriliĢ-

ləri ġirkətinin, «Raks» firması Bakı Ģöbəsinin və həyatın bü-

tün məqamlarında imdadımıza gələn «Azərbaycan Hava Yol-
ları» konserninin birgə iĢinin nəticəsi olan diskdən ibarətdir. 

Bu disk yenicə hazırlanıb və necə deyərlər, isti-isti bizə gəti-
rilib. Onu Türkiyədən yenicə göndəriblər. Sizin son dərəcə 

gözəl yaradıcılığınıza aid materialların axtarılıb tapılmasına 
imkan verdiyinə görə professor Xudiyevə hədsiz minnətda-

ram. Deməliyəm ki, biz çox məsləhətləĢdik, düĢünüb-daĢın-
dıq. Bu diskdə sizin geniĢ auditoriya ilə, necə deyərlər, qeyri-

adi görüĢünüz əks etdirilmiĢdir. Mən bilən, bu ilk görüĢ 
Çaykovski adına konsert salonunda – böyük yolunuzun, Ģan-

Ģöhrət yolunuzun baĢlandığı salonda olmuĢdur.  
Ġndi bu diski sizə bağıĢlamaq imkanına görə Nizami Xudi-

yevə, Cahangir Əsgərovun simasında «Azərbaycan Hava 
Yolları» konserninə, «Raks»ыn Bakı Ģöbəsindən Etibar Baba-
yevə məmnuniyyətlə təĢəkkür edirəm.  

Əziz Müslüm Məhəmmədoviç, Azərbaycanın əziz və gözəl 
gəlini Tamara xanım, bir söz də deyim: Biz sizi bir-birinizdən 

ayrı təsəvvür etmirik.  
RəĢid Behbudov Fondu və «Sahil» Informasiya–Analitik 

Mərkəzi sizə internet səhifəsi həsr edir. Ġnternetdə sizin rəsmi 
ünvanınız www.maqomayev.net-dir. Buyursunlar, sizin yara-

dıcılığınızı sevənlər – belələri isə bütün dünyada olduqca çox-
dur – saytınıza girib bir daha öz məhəbbətini izhar edə bilər-

lər. Bundan əlavə, Fond azyaĢlı istedadları himayə etmək 
missiyasını da öz üzərinə götürmüĢdür, çünki, Müslüm Mə-

həmmədoviç, hər bir azyaĢlı istedad müəyyən müddətdən 
sonra sizin kimi böyük möcüzəyə çevrilir. Artıq bir neçə bey-

http://www.maqomayev.net-dir/
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nəlxalq mükafata layiq görülmüĢ 13 yaĢlı bakılı qız Nərminə 

Vəliyeva bu tablonu fərəhlə çəkmiĢdir və onu sizə hədiyyə 
edir.  

Çox sağ olun. Bizə göstərdiyiniz bu böyük Ģərəfə görə sizə 

minnətdaram. 
 
Sonra Rəşid Behbudovun qızı Rəşidə Müslüm Maqomayevin 

öz atası Məhəmməd Maqomayevə həsr etdiyi mahnını ifa etdi.  
Rus satirik yazıçısı Lion İzmayılov Müslüm Maqomayevi 

yubileyi münasibətilə təbrik etdi və ona uzun ömür, yaradıcılıq 
uğurları arzuladı. 

 
Azərbaycanın Xalq artisti Azər Zeynalov görkəmli müğənni-

yə müraciətlə dedi:  
Hörmətli, əziz Müslüm bəy! Hər dəfə maraqlananlar mən-

dən soruĢanda ki, harada təhsil almıĢam, mən ardıcıllıqla Ġn-
cəsənət Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının və Ġta-

liya Musiqi Akademiyasının adlarını çəkirəm. Ġtaliya adı 
çəkilən kimi hamının gözləri qarĢısına böyük sənətkarlar – 

Bülbül, ġövkət Məmmədova və Müslüm Maqomayev gəlir. 
Təsəvvür edin, nə qədər böyük Ģərəfdir ki, mənim də adım bu 

böyük müğənnilərin siyahısında çəkilir.  
Mən Müslüm Maqomayevin səsi ilə, onun səsinin möhtə-

Ģəmliyi altında böyümüĢəm. Müslüm Maqomayevin əzəmətli, 
möhtəĢəm səsi insanların vətəndaĢ əxlaqının tərbiyəsində çox 
qüdrətli bir amildir.  

Mən Müslüm Maqomayevə xoĢbəxtliklə, cansağlığı ilə ya-
naĢı, bir də onu arzu edirəm ki, qoy o heç zaman öz yerini 

boĢ qoymasın. Onun səsinin əzəmətinə, möhtəĢəmliyinə, cən-
gavərliyinə Azərbaycan xalqının həmiĢə çox böyük ehtiyacı 

var. Sağ olun.  
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Sonra Azər Zeynalov  Fikrət Əmirovun «Sevil» operasından 

Balaşın ariyasını ifa etdi.  
 
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Or-

kestrinin bədii rəhbəri, Xalq artisti Rauf Abdullayev və or-
kestrin kollektivi Müslüm Maqomayevi təntənəli mahnı ilə 

təbrik etdilər.  
Rauf Abdullayev yubilyara müraciətля  dedi: 

Əziz Müslüm, icazə ver səni gözəl yubileyin münasibətilə 
təbrik edim, sənə cansağlığı, xoĢbəxtlik arzulayım və ən xoĢ 

diləklərimi bildirim. Mənə elə gəlir ki, sənin haqqında da-
nıĢmaq çətin olduğu qədər də asandır. Lakin deməliyəm ki, 

sənin ulduzun birdən parladı və bu günədək Ģölələnir, bundan 
sonra da Ģölələnəcəkdir. Təəssüf ki, sən son zamanlar Bakıya 

az-az gəlirsən. Biz səni daha tez-tez görmək və dinləmək istə-

yirik. Bununla belə, sənin burada, bizimlə birlikdə olmağın 
bizim üçün böyük bayramdır. Bakıda gedən yaradıcılıq pro-

seslərindən, yəqin ki, xəbərdarsan. Orkestrimiz əsası Azər-
baycan klassik musiqisinin bünövrəsini qoyan görkəmli bəs-

təkar və dirijor Müslüm Maqomayevin və dahi Üzeyir Hacı-

bəyovun ənənələrini qoruyub saxlamağa və davam etdirməyə 

çalıĢır. Lakin respublikamızın prezidenti, çox hörmətli Hey-
dər Əlirza oğlu Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə 

göstərdiyi diqqət və atalıq qayğısı olmasaydı, bütün bunlar da 
olmazdı.  

Dünən sənə Azərbaycanın ali ordeni – «Ġstiqlal» ordeni 
təqdim olunarkən hörmətli prezident sənin yığcam, sadə, la-

kin dərin xarakteristikanı verdi. Mən bu sözləri özüm üçün 
yazmıĢam və indi onları oxumaq istəyirəm. DüĢünürəm ki, 

konservatoriyanı və daha ali məktəbləri bitirmiĢ nəzəriyyəçi-
lər bu analizə qiptə edə bilərlər.  
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Hörmətli prezidentimiz demiĢdir: «Mahnıları hamı ifa edir. 

Lakin eyni bir mahnını müxtəlif ifaçılar müxtəlif cür ifa edir-
lər. Müslümü bütün digər ifaçılardan fərqləndirən xüsusiyyət 

budur ki, o, hər hansı bir mahnını ifa etməyə baĢladıqda ona 
öz aranjыmanını, özünün müəyyən çalarlarını verirdi və bu 

mahnı elə səslənirdi ki, sanki yenicə yazılmıĢdır». DüĢünürəm 
ki, bundan daha yaxĢı demək çətindir. 

Prezident sonra dedi: «Mən sənin mahnılarını təhlil edə 
bilərəm, çünki sənin hər bir mahnın böyük sənət əsəridir, am-

ma indi  mən bunu etməyəcəyəm,  bəlkə də sonralar nə vaxtsa 
bunu da edəcəyəm». Mən səni bir daha təbrik edirəm, sənə ən 

əziz nemətlər, bütün arzularının həyata keçməsini diləyirəm.  
M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Mən də, öz növbəmdə, bu 

gözəl kollektivə minnətdaram. Hər dəfə gələrkən onun necə 
dirçəldiyini görmək, orkestrin həqiqətən, gözəl səsləndiyini 

eĢitmək mənə xoĢdur. UĢaqlar, çox-çox sağ olun, sizə səadət 
arzulayıram. 

 
Xalq artisti Xuraman Qasimova mərasim iştirakçılarına 

müraciətля dedi: 
Çox hörmətli cənab Prezident!  

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz yubilyarımız Müslüm! 

Bu gün bizim hamımız üçün çox əlamətdar gündür, çox 
böyük bayramdır. Təəssüf ki, bizim bu gözəl Respublika sara-

yımız yubileyiniz münasibətilə sizi təbrik etmək istəyənlərin 
hamısını tuta bilməmiĢdir. Mən deyilənləri təkrar etmək istə-

mirəm, əziz prezidentimiz dövlətimizin ali mükafatını – «Ġs-
tiqlal» ordenini dünən sizə təqdim edərkən, həqiqətən unu-

dulmaz nitq söylədi. Mən öz heyranlığımı, həyəcanımı gizlədə 
bilmirdim. Hamımızın qəlbi xalqımızın oğluna görə iftixar 

hissi ilə döyünürdü. Prezidentin dediyi kimi, Müslüm, həqiqə-
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tən təbiət səxavətini sizdən əsirgəməmiĢdir. Sizin qeyri-adi, 

çox zəngin səsiniz var, biz hamımız çoxdan bu səsin sehrin-
dəyik. Sizin gözəl zahiri görkəminiz var, axı səhnə üçün bu da 

çox vacibdir.  
Mən həyatımdan bir epizodu xatırlamaq istəyirəm, onu 

bəlkə siz də xatırlayırsiniz, çünki, Müslüm, o sizinlə bağlıdır. 
Bu əhvalat 1970-ci illərin əvvəllərində baĢ vermiĢdir. O vaxt 

bütün Sovet Ġttifaqı Vladimir Ġliç Leninin anadan olmasının 
100 illiyini təntənə ilə qeyd edirdi. Bütün müttəfiq respub-

likaların mədəniyyət xadimləri Leninin adı ilə bağlı olan yer-
lərə getməli idilər. Bu tədbirdə Azərbaycan da  iĢtirak edirdi. 

Onda mən hələ müğənni deyildim, məktəbi yenicə bitirmiĢ-

dim, amma oxumağы sevirdim və oxumağa uĢaqlıqdan maraq 

göstərirdim. Mən böyük bir nümayəndə heyətinə kinematoq-
rafçılarımızла birlikdə, yalnız gənc bir kinoaktrisa kimi daxil 

edilmiĢdim. Bizim sevimlimiz, iftixarımız Müslüm isə o za-
man artıq məĢhur idi, çox böyük uğur qazanmıĢdı. Yadım-

dadır, Kazanın küçələrində görkəmli xadimlərimizin  adları, 
o cümlədən də Müslümün adı yazılmıĢ böyük afiĢalar asıl-
mıĢdı. Hamı onun solo konsertini böyük həsrətlə və səbir-

sizliklə gözləyirdi. Konsert Ġdman sarayında olmalı idi. Mən 
təsadüfən orkestrin məĢqində oldum. Onda Müslüm din-

cəlirdi, çıxıĢa hazırlaĢırdı. 
Mən daxili səmimiyyətlə, sadəcə, mahnıya məhəbbətim ol-

duğuna görə səhnəyə çıxdım və onun orkestri ilə bizim bir ne-
çə Azərbaycan mahnısını ifa etdim. Bizim Müslümün salona 

necə daxil olduğunu hiss etmədim. O, gənc qızın səsini eĢidib 
ona diqqət kəsilmiĢdi. Sakitcə səhnəyə yaxınlaĢdı, qorxa-

qorxa ona baxıb fikirləĢdim ki, mənə irad tutacaqdır. O, kim-
liyimlə  maraqlandı, dedi ki, cox yaxĢı oxuyur, görəsən bu qız 

mənimlə bir konsertdə oxumaq istərdimi. Təsəvvürünüzə gəti-
rirsinizmi, həmin anda mən nə vəziyyətdə idim. Əlbəttə, mə-
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nim sevincimin həddi yox idi. Bu onu sübut edir ki, Müslüm 

gənc kadrların inkiĢafını da həmiĢə həssaslıqla izləyirdi. Bəli, 
həmin gün məĢqlərdən sonra o bir neçə dəfə mənə diqqətlə 

qulaq asıb özü ilə bir konsertdə çıxıĢ etməyimə razılığını 
verdi. Mən bunu bütün həyatım boyu yadda saxlamıĢam, 

çünki onda böyük uğur qazandıq və Müslüm, yaradıcılığını-

zın pərəstiĢkarı olan qadınların sizin üçün ürəyi gedirdi. Biz 

onların yaxınlaĢıb sizi qucaqlamağına həsədlə baxırdıq, biz,  
həmyerliləriniz sizinlə fəxr edirdik. Bax, o vaxt mənə sizinlə 

bir yerdə səhnəyə çıxmaq imkanı oldu, bu, böyük məsuliyyət 
tələb edirdi. Lakin o zaman bunu o qədər də hiss etmirdim. 

Əsas hadisə isə siz məni maĢınınıza oturdub hamımızın birgə 
yaĢadığı mehmanxanaya aparanda baĢ verdi. Qadınlar meh-

manxananın giriĢini əhatəyə almıĢdılar və məni didməyə ha-
zır idilər. Mən bütün bunları görmüĢəm və həmin günün təəs-

süratlarını sizinlə bölüĢmək istəyirəm. Dahi müğənni ilə, bax, 
belə səhnəyə çıxdım. O vaxtdan bəri Müslüm bizim böyük 

dostumuzdur. Misli görünməmiĢ uğurlar onun baĢını gicəl-
ləndirmədi. Tezliklə o, gözəl ömür-gün yoldaĢını, bizim gözəl 
Tamara xanımı tapdı. Bu xanım onun layiqli həyat yoldaĢı 

oldu. Biz onu geniĢ ürəklə böyük ailəmizə qəbul etdik. Bu gü-

nə qədər hələ heç bir baldız ona qısqanclıq etməmiĢdir, çünki 

bizim hamımız onu çox sevirik, o, görkəmli müğənnidir. Ən 
baĢlıcası isə, onlar öz həmkarlarını çox sevirlər.  

Mənim arxivimdə beynəlxalq müsabiqələrdə qələbələrimiz 
münasibətilə sizin mənə və bacım Fidana göndərdiyiniz gözəl 

teleqramlar saxlanılmıĢdır. Əziz Tamara, əziz yubilyarımız, 
biz sizə çox minnətdarıq. Sizin hər ikiniz qeyri-adi istedada 

maliksiniz. Müslüm, bizim hörmətli prezidentimizin dediyi 
kimi, sizin istedadınızın həqiqətən dərin kökləri vardır. Siz 

dahi babanızın, bizim klassik musiqimizin banilərindən biri-
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nin nəvəsisiniz. Musiqimizin inkiĢafında onun əvəzsiz rolu 

olmuĢdur. 
Bu gün mən demək istərdim ki, siz böyük familiyanızın 

layiqli nümayəndəsisiniz.  
Xuraman Qasımova Müslüm Maqomayevin «Nərgiz» 

operasından ariyanı ifa etdi.  
 
    * * * 
Yubiley mərasiminin ikinci hissəsi «Nizami» bədii filmindən 

kadrların nümayişi ilə başladı. Müslüm Maqomayev bu filmdə 
dahi Azərbaycan şairi Nizaminin obrazını yaratmışdır. 

 
Təbrik üçün Gürcüstan Mədəniyyət nazirinin müavini 

Svetlana Ketsba, əməkdar artist, bəstəkar Nono Qaboniya, 
SSRİ Xalq artisti Nani Breqvadze səhnəyə çıxdılar.  

S v e t l a n a   K e t s b a  mərasim iĢtirakçılarına müra-
ciətlə dedi: 

Çox hörmətli cənab Prezident! 
Əziz Müslüm Məhəmmədoviç! 

Xanımlar və cənablar! 
Dostlar! 
Müslüm Maqomayev sənətinin qeyri-adi dəyərə və nəcib-

liyə malik olduğunu desəm, yanılmaram. Onu biganəlik deyil, 

həyatın çətinliklərinə rəğmən, itkilərə, məĢəqqətlərə, istirab-
lara rəğmən həyatsevərlik, doğma torpağın gözəlliyinə vur-

ğunluq səciyyələndirir. Canlı sözə, canlı insan ünsiyyətinə tə-

ləbat sadə və danılmazdır. Bəlkə buna görədir ki, müğənnilik 

sənəti, yenidən insanlara qaytarmaq üçün bəsləməli olduğun 
bu Allah vergisi bu qədər əziz və qiymətlidir. Müslüm Ma-

qomayevin adы keçmiĢ SSRĠ-nin ucsuz-bucaqsız məkanında 
və onun hüdudlarından uzaqlarda hər bir kəs üçün əzizdir. 

Bu istedadlı insan öz vətəninin rəmzinə çevrilmiĢdir və düĢü-
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nürəm ki, onun yaradıcılığının böyük dəyəri və böyük mahiy-

yəti bundadır. Uzun və mürəkkəb tarix boyu onu müĢayiət 
edən xalqına məhəbbət və sadiqlik, bütün gözəl ideallara sa-

diqlik sənətkarın böyük xoĢbəxtliyi deyilmi? 
Azərbaycanы və Gürcüstanı möhkəm qardaĢlıq və dostluq 

telləri bağlayır. Tarix bizim azadlıq və müstəqillik uğrunda 
birgə mübarizəmizin nümunələrini qoruyub saxlamıĢdır. Ta-

rix bizə mənəvi qardaĢlıq nümunəsi bəxĢ etmiĢdir, bugünkü 
gün də belə gözəl nümunələrlə doludur. Bundan əlavə, bu gün 

biz demokratik cəmiyyət quran iki dövlətin qarĢılıqlı müna-
sibətlərinin daha yüksək səviyyəsindən danıĢa bilərik. Bu 

səviyyə Azərbaycanın və Gürcüstanın liderləri – prezidentlər 
Heydər Əliyevin və Eduard ġevardnadzenin uzaqgörənliyi və 

müdrikliyi sayəsində mümkün olmuĢdur. Müslüm Maqomayev – 
bu ad Gürcüstan üçün sonsuz dərəcədə əzizdir və bu gün bu 

barədə danıĢmamaq, bunu qeyd etməmək qeyri-mümkündür.  
Əziz Müslüm Məhəmmədoviç, Gürcüstan sizi özünün bö-

yük dostu, öz istedadını insanlara, insanların, çoxmilyonlu 
auditoriyanın və ayrı-ayrılıqda hər bir adamın xoĢbəxtliyinə 
ərməğan edən böyük insan, artisti kimi qiymətləndirir. Sizi 

hər bir evdə ən əziz qonaq kimi gözləyirlər. Qoy bu,  çox illər 
belə davam etsin, bu belə olmuĢdur və bizim üçün son dərəcə 
sevinclidir. 

Ölkəmizin prezidenti Eduard Amvrosiyeviç ġevardnadze 
bütün Gürcüstan xalqı ilə birgə gözəl müğənnini salamlayır və 

icazə verin onun məktubunu oxuyum:  
«Azərbaycanın Xalq artisti Müslüm Maqomayevə! 

Əziz Müslüm Məhəmmədoviç! 
Sizin son dərəcədə parlaq istedadınızın çoxsaylı gürcü pə-

rəstişkarları adından və şəxsən öz adımdan 60 illiyiniz münasi-
bətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Gözəl səs, səmimilik 

və artistizm Sizi çoxmilyonlu auditoriyanın sevimlisinə çevir-



 42 

mişdir. Xatırlamaq xüsusilə xoşdur ki, incəsənətdə Sizin ilk ad-

dımlarınız Tbilisi Opera və Balet Teatrı ilə bağlıdır. Əminəm 
ki, bundan sonra da Sizin yeni yaradıcılıq nailiyyətlərinizin də-

fələrlə şahidi olacağıq. 
Sizə xoşbəxtlik, cansağlığı və ən xoş diləklər arzulamaq istə-

yirəm.  
Səmimi hörmətlə, 

Eduard Şevardnadze» 
 
Mən baĢqa bir missiyanı da yerinə yetirməli, gənc gürcü rəs-

samı Giya Georqadzenin kiçik qrafik rəsm əsərini  təqdim et-
məliyəm. Bununla əlaqədar mən Azərbaycanın dahi Ģairi, Gür-

cüstanın böyük dostu Vaqifin sözlərini xatırlatmaq istərdim. 
Mən bu adı təsadüfən xatırlamadım. Belə ki, Müslüm Mə-

həmmədoviç, siz və Azərbaycan incəsənətinin digər gözəl xa-
dimləri bu sevgi və dostluq ənənələrini davam etdirirsiniz. 

 
Бəh, bu bağın nə əcəb  

sərvi-dilaraları var,  
Hər tərəf tazə açılmıĢ  

güli-həmzaları var, 
Asılıb tazəvü tər  

laleyi-həmraları var,  
Yəni, Tiflisin əcəb  

dilbəri-zibaları var, 
 
Ey könül, seyr elə kim,  

türfə tamaĢaları var. 

Mərhaba, Tiflis imiĢ cənnəti  
dünya yerinin, 

Yığılıbdır ona cəmiyyəti  
hurü nəzinin, 
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Mən bu Ģəhrin nə deyim  

vəsvini dilbərlərinin, 
Filməsəl, Ģəklü Ģəmayildə,  

vəli, hər birinin 
Məhi-təbana bərabər  

sərü simaları var. 
 
Bu ocaq böylə ocaqdır ki,  

iĢıq ayə salır, 
Gün kimi Ģöləsini  

cümleyi-dünyaya salır, 
Tez tutar xaini-bədxahları  

vayə salır, 
Hər kimin baĢına kim,  

mərhəməti sayə salır, 
Elə bilsin oların dinilə  

dünyaları var. 
 

Mən demək istəyirəm ki, Gürcüstandan gəlmiĢ gözəl qa-
dınlar sizi təbrik etmək istəyirlər, tbilisililər isə sizi qonaq 

gözləyirlər. Çox sağ olun.  
 
SSRİ Xalq artisti Nani Breqvadze və əməkdar artist, bəs-

təkar Nono Qaboniya Nani Breqvadzenin bəstələdiyi «Sevgi ul-
duzu» romansını ifa etdilər.  

Təbrik üçün səhnəyə çıxan SSRİ Xalq artisti Fidan Qası-

mova mərasim iştirakçılarına müraciətlə dedi:  
Çox hörmətli cənab Prezident! 

Əziz Müslüm! 
Hörmətli mərasim iĢtirakçıları! 

Bu gün biz hamımız xoĢ həyяcan hissi keçiririk. Çünki əzi-
zimiz Müslümün ad gününü qeyd edirik. Mən çox danıĢmaq 
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istəmirəm. Çünki onun ünvanına xeyli xoĢ sözlər deyildi. Mən 

təkcə öz həyatımdan, sənətdə ilk addımlarımı atdığım dövr-
dən kiçik bir epizodu xatırlamaq istəyirəm. Filarmoniyada 

ifa etdiyim çoxlu əsərlər içində Puççininin operasından Loret-
tanın ariyası da var idi. Ariyanı ifa etdiyim zaman Müslümün 

gözəl tembrə malik səsini eĢitdim. Belə bir böyük müğənni 
tərəfindən bəyənildiyim üçün özümü olduqca xoĢbəxt sanır-

dım. Mən həm ölkədə, həm də xaricdə birlikdə verdiyimiz 
konsertləri minnətdarlıq və həsrət hissi ilə xatırlayıram. O hə-

min konsertlərdə uğurla çıxıĢ edirdi. Mən isə bir həmyerlisi 
kimi onunla fəxr edirdim və indi də fəxr edirəm. 

Fidan Qasımova Lorettanın ariyasını oxudu və onu yubilya-
ra həsr etdi.  

Xuraman və Fidan Qasımova bacıları Niyazinin «Arzu» ro-
mansını ifa etdilər.  

 
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəisi Aydin  

Bəşirov mərasim iştirakçılarına müraciətля  dedi: 
Möhtərəm  cənab Prezident! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Ġcazə verin, gəmiçilik üzrə  iki əmrin mətnini sizə oxuyum. 

Birincisi 17 may 1972-ci il tarixli əmrdir: «Dənizçilərin mədəniy-
yət evinin keçmiş üzvü, Azərbaycan SSR-нin Xalq artisti  Müs-

lüm Maqomayev böyük və məhsuldar konsert-ifaçılıq fəaliyyə-
tinə, Gəmiçiliyin əməkçiləri  ilə daimi dostluq əlaqələrinə görə   

«Sovet Azərbaycanı» dizelelektroxodunun heyətinə birinci dərə-
cəli matros qəbul edilsin. 

 Gəmiçiliyin rəisi Haşımov». 
Икинъиси 17 avqust 2002-ci il tarixli yeni əmrдир: 

«Qüsursuz xidmətinə,  zəhmətsevərliyinə və göstərdiyi şücaə-

tə görə birinci dərəcəli matros Müslüm Məhəmməd oğlu Maqo-
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mayev Azərbaycan Dövlət  Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin «Maestro 

Niyazi» gəmisi  kapitanının fəxri köməkçisi təyin edilsin». 
Hörmətli Müslüm müəllim, bu gün çox Ģadıq ki, siz öz 

fəaliyyətinizə Azərbaycan  Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
mədəniyyət evindən baĢlamısınız. Bu gün dənizçilər əvvəlki-

tək sizi sevir, sevəcəklər. Mənə elə gəlir ki, onların arasında 
sizin davamçılarınız vardır.   

4 ay bundan əvvəl, mayın 6-da Azərbaycan xalqının böyük 
oğlu maestro Niyazinin adını daĢıyan yeni gəmi alınmıĢdır.  

Biz  bilirik ki, siz maestro Niyazi ilə xoĢ münasibətdə ol-
musunuz, dost olmusunuz. Bu dostluğun rəmzi kimi, «Ma-

estro Niyazi» gəmisinin maketini və dünən möhtərəm prezi-
dentimiz  «Ġstiqlal» ordenini sizə təqdim edərkən haqqında 

söhbət açdığı «Sovet Azərbaycanı» gəmi-bərəsinin 1972-ci il-
də çəkilmiĢ Ģəklini sizə hədiyyə edirəm.  

Müslüm müəllim, bildiyiniz kimi, bu gün gənc ifaçılar vardır. 
Icazə verin, Gəmiçiliyin mədəniyyət evinin yeni yetiĢdirməsi, 

Müslüm Maqomayevin davamçısı gənc Zakirə söz verim.   
Zakir italyan xalq mahnısını ifa etdi. 
 
SSRİ Xalq artisti Mariya Biyeşu ariyanı ifa etdikdən sonra 

mərasim iştirakçılarına müraciətlə dedi:  
Əziz dostlar, mən təyyarədən elə indicə düĢmüĢəm. Mənim 

iĢim çox idi, lakin özümə söz vermiĢdim ki, sizin gözəl respub-
likanıza bizim hamımızın sevimlisi Müslüm Maqomayevin 

yubileyinə gələcəyəm. Müslüm Maqomayev incəsənətdə, tə-

rəfdaĢlıqda bizi bir-birimizə bağlayır. Mən çox danıĢmaq is-

təmirəm, lakin o, dahi insandır. O, gözəl, ürəyi açıq artistdir.  
Mariya Biyeşu Moldovanın musiqi xadimlərinin, bu ölkənin 

xalqının salamını «Doyna» moldovan xalq mahnısını ifa et-
məklə yetirdi.  



 46 

Tatarıstan Respublikasının Azərbaycandakı daimi nüma-

yəndəsi Rəfael Ilyasov təbrik nitqi ilə çıxış edərək, Tatarıstan 
Respublikasının prezidenti Mintimer Şaymiyevin təbrik teleq-

ramını oxudu: 
«Çox hörmətli Müslüm Məhəmmədoviç! 

Tatarıstanlılar adından və şəxsən öz adımdan Sizi yubile-
yiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Sovet adam-

larının bir neçə nəsli üçün əfsanəvi insan və fövqəlulduz olan Siz 
Rusiyanın və Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin canlı rəmzi 

və layiqli nümayəndəsisiniz. 18 yaşında ikən «Buhenvald hara-
yı» və «Fiqaro» kavatinanı ehtirasla ifa etdikdən sonra misli 

görünməmiş uğur qazanmağınız, bütün Sovet İttifaqında və 
onun hüdudlarından kənarda məşhurlaşmağınız, çoxminli pərəs-

tişkarlarınızla dolu stadionlar və üstündə «Oxuyur Müslüm 
Maqomayev» yazılmış böyük tirajlı vallar neçə onilliklərdir ki, 

Sizin nadir istedada malik olduğunuzu sübut edir. Cəzbedici 
insan və hərtərəfli şəxsiyyət kimi, Siz böyük şöhrət və ümum-

xalq məhəbbəti qazana bilmisiniz. İstedadınızın milyonlarla 
pərəstişkarları ilə bir yerdə ən xoş hisslərimizi izhar edir və əsl 
ustalığınıza, böyük əməyinizə, sənətinizlə təmasda olmaq sevin-

cinə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.  
Müslüm Məhəmmədoviç, icazə verin, bu təntənəli gündə 

Sizə möhkəm cansağlığı, firavanlıq və yaradıcılıq ilhamı arzu-
layım. Sizə və gözəl ailənizə xoşbəxtlik diləyirəm.  

Səmimiyyətlə,  
Mintimer Şaymiyev  

Tatarıstan Respublikasının Prezidenti». 
Rusiyanin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Stanislav 

Çernyavski və SSRİ Xalq artisti İosif Kobzon yubilyarı təbrik 
etmək üçün səhnəyə çıxdılar.  

S t a n i s l a v   Ç e r n y a v s k i: Azərbaycan Respub-
likasının çox hörmətli cənab Prezidenti!  



 47 

Müslüm Maqomayev istedadının hörmətli pərəstiĢkarları!  

Əziz yubilyarımız! 
Azərbaycan xalqı zəngin xalqdır. O öz istedadları ilə zən-

gindir, lakin bütün tarixi ərzində olduğu kimi, indi də öz iste-
dadlarını digər xalqlarla bölüĢdürür. Ona görə də bu gün tam 

əsasla deyə bilərik ki, Müslüm Maqomayev bizim ümumxalq 
sərvətimizdir. Onun mahnılarının sədaları altında biz iĢlə-

miĢik, xam torpaqlara getmiĢik, sevdiyimiz qızlarla tanıĢ ol-
muĢuq. Buna görə də bu gün biz Rusiya prezidenti Vladimir 

Putinin teleqramını alarkən xüsusi məmnunluq duyduq: 
«Hörmətli Müslüm Məhəmmədoviç! 

Anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə Sizi ürəkdən təb-
rik edirəm. Sizin yaradıcılığınız bizim musiqi sənətinin ən par-

laq səhifəsidir. Gözəl ifaçılıq məharəti və bəstəkarlıq istedadı 
Sizə həmkarlarınızın layiqli hörmətini, başlıcası isə, saysız-

hesabsız pərəstişkarlarınızın böyük məhəbbətini qazandırmışdır. 
Hörmətli Müslüm Məhəmmədoviç, Sizə və əzizlərinizə can-

sağlığı, firavanlıq və uğurlar arzulayıram.  
Rusiya Federasiyasının prezidenti 
Vladimir Putin». 
Biz bu gün musiqi sənətinin inkiĢafında böyük xidmət-

lərinə görə Müslüm Məhəmmədoviç Maqomayevin «ġərəf» 
ordeni ilə təltif olunması barədə Rusiya prezidentinin Fərma-

nını da almıĢıq. 
И o s i f  K o b z o n: Əziz yoldaĢ Prezident, Heydər Əlirza 

oğlu! 
Mən Sizi yoldaĢ adlandırmaqda səhv etmədim. Mən Sizə 

rəsmi müraciət etmək istəmirəm, çünki Siz bizim üçün çox 
doğma və yaxınsınız və mən cavan dostum Müslümə səmimi-

qəlbdən həsəd aparıram ki, o, prezidentin mədəniyyətə, incə-

sənətə və Ģəxsən ona atalıq qayğısı göstərdiyi bir ölkədə yaĢa-

yır. Mən sənə ona görə həsəd aparıram ki, üç gündən sonra 
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Moskvada öz yubileyimi qeyd edəcəyəm. Mənim 65 yaĢım 
tamam olur. 

Əziz Müslüm, əgər sən bu gün razı olsaydın, bütün keçmiĢ 
qardaĢ müttəfiq respublikalar sənin yubileyini qeyd edərdi, 

sənin Ģərəfinə bayram Ģənlikləri keçirərdi. Lakin, əlbəttə, sə-

nin üçün ən əziz bayram sənin doğma xalqının, sənin doğma 

torpağının və ürəkdən sevdiyin, ehtiram bəslədiyin preziden-
tinin bayramıdır. Bunu hamımız baĢa düĢürük. Ona görə də 

mən dedim ki, sənə səmimi-qəlbdən həsəd aparırıq. Bilmirəm, 
bəlkə yubileyimdə mənə də nə isə qismət olacaq. Lakin belə 

vəziyyət olmayacaq. Buna mən Ģübhə etmirəm. 
Birinci hissədə biz gözəl Tamara xanımla yanaĢı oturmuĢ-

duq. Xatırladım ki, sənin bütün yaradıcılıq həyatın mənim göz-
lərim qarĢısında keçmiĢdir. Sənin ilk dəfə Moskvada görün-

məyin və hətta Tamara xanımla məhəbbət macəran da mənim 
gözlərim qarĢısında olmuĢdur. Hər Ģey gözəl idi. Müslüm bir 
dəfə vurulmuĢdur və bu indiyədək davam edir. Bu məhəbbət 

bölünməz və əbədidir. Mən bu gün fikirləĢirdim ki, Müslüm 
üçün nə oxuyum. Onun bütün ölkənin oxuduğu bir mahnısını 

xatırladım. Müslüm Azərbaycanın heyrətamiz fitri istedadıdır.  
Çox qəribədir ki, onun istedadı çoxĢaxəlidir. O, gözəl bəs-

təkar, pianoçu, rəssam, vokalçıdır. Bütün bunlar sənə lazım 
idi, çünki sən bunların hamısını üzə çıxarmıĢ və bizə bol-bol 

hədiyyə etmisən. Buna görə təkcə salonda əyləĢənlər deyil, bu 
gecəyə gəlmək arzusunda olanlar deyil, sənin gəliĢini Moskva-

da həyəcanla gözləyənlərin hamısı sənə minnətdardırlar. Moskva 
yubileyə hazırlaĢır. Yuri Mixayloviç Lujkov Heydər Əlirza oğ-

luna özünün hörmət və ehtiramını yetirməyi və Müslümə bil-
dirməyi xahiĢ etmiĢdir ki, biz sentyabrın 17-də «Rusiya» kon-

sert salonunda onun yubileyini layiqincə qeyd edəcəyik. 
İosif Kobzon Müslüm Maqomayevin repertuarından mahnı 

ifa etdikdən sonra sözünə davam edərək dedi: 
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Mənim 60 illik yubileyimdə müdrik adamlardan biri dedi 

ki, bu yaĢdan sonra kiĢilər yavaĢ-yavaĢ uĢaqlıq dövrünə qayı-

dırlar. Mən sənə arzu edirəm ki, bacardıqca daha çox böyük 

qalasan. O vaxt mən bu sözü eĢidəndən sonra kədərləndim. 
Ancaq bildirim ki, bu heç də belə deyildir.  

Иосиф  Кобзон şəxsən Müslüm  Maqomayevə həsr etdiyi 
mahnını oxudu. 

Sonra mərasimdə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ge-
niş nitq söylədi. 
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ЭЮРКЯМЛИ  MÜĞƏNNĠ VƏ BƏSTƏKAR 

MÜSLÜM MAQOMAYEVĠN 60 ĠLLĠYĠNƏ  

HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ YUBĠLEY  

MƏRASĠMĠNDƏ NĠTQ 
 

Əziz Müslüm, səni anadan olmağının 60-cı ildönümü mü-

nasibətilə, bu Ģanlı yubiley münasibətilə ürəkdən təbrik edi-

rəm, sənə cansağlığı və böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 
Hörmətli xanımlar və cənablar! Biz indicə «Azərbaycan» 

mahnısını dinlədik. Mən bu mahnı haqqında dəfələrlə danıĢ-

mıĢam, ancaq hesab edirəm ki, bu mahnı onun haqqında dö-

nə-dönə danıĢmağa layiqdir. Bu, Müslüm  Maqomayevin öz 
əsəridir. Onu özü yaratmıĢdır və neçə illərdir harada, hansı 

ölkədə çıxıĢ edirsə-etsin, onu hər yerdə və hər yanda gözəl 
oxuyur. Müslümün ifasında bu mahnı güclü təəssürаt doğurur 

və çox böyük təsir bağıĢlayır, ən baĢlıcası isə, xalqına, res-
publikasına sadiq olan Müslüm öz hisslərini bu mahnı vasi-

təsilə ifadə edir və Azərbaycanımızı tanıdır. Təkcə bu mah-
nıya görə Müslüm həm bir bəstəkar kimi, həm də ifaçı-
müğənni kimi ən yüksək qiymətə layiqdir. Lakin o, Müslü-

mün yaratdığı gözəl mahnılar sırasında yeganə deyildir,  yəni 
musiqi ona məxsusdur, sözləri də Ģairlər onunla əməkdaĢlıq 

Ģəraitində yazmıĢlar, ifaçı da odur.  Dediyim kimi, bu mah-
nılar gözəldir, lakin onlar Müslümün ifasında o qədər yüksək-

də durur ki,  heç bir müğənni, heç bir ifaçı – hər halda, bizim 
ölkəmizdə, Azərbaycanda – onları ifa etməyə cürət etmir, 

çünki bu, həqiqətən çətindir. Müslümün oxuduğu kimi oxu-
maq çətindir. Bunu hər kəs bacara bilməz. Əğər haradasa, 

kimsə onu təqlid etməyə cəhd göstərsə, o, uğur qazanmaya-
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caqdır. Bununla belə, bu mahnılar gərək səslənsin. Gərək sən 

oxuyasan, oxuyasan və oxuyasan. Bu gün, sənin yubiley gü-

nündə mən sənə, bax, bunu arzulayıram. 

Müslüm Maqomayevin 60 illik yubileyinin Azərbaycanda 
belə yüksək səviyyədə keçirilməsi onun yaradıcılığına ümum-

xalq ehtiramının əlaməti və Azərbaycan mədəniyyətinin, Azər-
baycan incəsənətinin inkiĢafında xidmətlərinə verilən yüksək 

qiymətin ifadəsidir. Mən Müslüm haqqında artıq dünən da-
nıĢdım, səhnəйə necə qəfil gəliĢini və özünə necə böyük maraq 

doğurduğunu xatırladım. Bundan sonra o, tezliklə böyük 
Ģöhrət qazandı və çox erkən yaĢlarında, yeniyetmə, gənc yaĢ-

larında artıq böyük müğənni kimi Ģöhrətləndi. Bəli, bu, həqi-
qətən belədir. Yəqin ki, burada, salonda bir neçə nəslin – 

mənim nəslimin, orta nəslin, gənc nəslin nümayəndələri  otur-
muĢlar. Hesab edirəm, ki, mənim nəslimə mənsub olan adam-

ların Müslümü daha yaxĢı tanıdığını desəm düz olar, çünki 
biz onu özünü göstərməyə baĢladığı, səhnəyə qədəm qoyduğu 

vaxtdan tanıyırıq. Biz hamımız, incəsənət həvəskarları – 
Müslüm isə öz sənəti ilə incəsənət həvəskarlarının, yaradıcılı-
ğının pərəstiĢkarlarının sayını qat-qat artırmıĢdır – Müslü-

mün yaradıcılığını çox diqqətlə izləyirdik, onu dinləməkdən, 
onun konsertlərinə getməkdən yorulmurduq və sevinirdik ki, 

o təkcə Azərbaycan mahnılarını, təkcə rus mahnılarını deyil, 
eləcə də bir çox dillərdə mahnıları necə gözəl ifa edir. Buna 

görə də Müslüm, onun yaradıcılığı Azərbaycanın milli sərvə-

tidir, böyük qədir-qiyməti var. 

XX əsr Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənətin sürətlə 
inkiĢafı ilə səciyyələnir. XX əsrin əvvəllərində dahi Üzeyir 

Hacıbəyov özünün ilk opera əsərlərini yaradaraq, bütün dün-
yaya bəyan etdi ki, Azərbaycan xalqı klassik əsərlər, hamının 

baĢa düĢdüyü opera əsərləri yaratmağa qadirdir. Sonrakı 
illərdə o özünün digər əsərləri ilə Azərbaycan incəsənətinə, 
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Azərbaycan mədəniyyətinə daha böyük maraq oyatdı. Bun-

dan sonra Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət ardıcıl su-
rətdə və çox sürətlə inkiĢaf etdi. Üzeyir Hacıbəyov öz dostu, 

sənət yoldaĢı və Müslüm Maqomayevin babası Müslüm Ma-
qomayev ilə birlikdə Azərbaycanda professional, klassik mu-

siqinin bünövrəsini qoydular. Müslüm Maqomayevin «ġah 
Ġsmayıl» adlı ilk operası 1916-cı ildə meydana gəldi. Yadın-

dadırmı, Müslüm? 
M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Yadımda deyil. Bu onun 

ilk operası deyildir. Ġlk operası «Əsli və Kərəm»dir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: «Əsli və Kərəm»? 

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: «Nərgiz»”. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əziz yoldaĢ, «Nərgiz» 1935-ci ildə 

yazılmıĢdır. YaxĢı, indi mən bu mövzunu davam etdirmə-

yəcəyəm. 

M ü s l ü m  M a q o m a y e v: «Nərgiz» inqilabi möv-
zudadır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: O, inqilabi mövzuda deyildir, sadəcə 
olaraq, Azərbaycan xalqının o dövrdəki, 30-cu illərdəki 
həyatındandır.  

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: O, sovet operasıdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əlbəttə, sovet operasıdır. Bəs necə? 

Məgər o vaxtlar baĢqa opera yazmaq olardı? Üzeyir Hacı-

bəyovun məĢщur «Koroğlu» operası sovet operası deyilmi? 

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: «Koroğlu» yox, o, sovet 
mövzusunda deyildir. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Yox, bu, sovet metodologiyasına gö-

rə yazılmıĢ tarixi əsərdir. YaxĢı, dostlar, belə məsələlərə daha 

toxunmayacağam. Demək istədiklərimi davam etdirəcəyəm. 
Sonralar «Nərgiz» də, «Koroğlu» da, Üzeyir Hacıbəyovun və 

Müslüm Maqomayevin digər əsərləri də Azərbaycan mədə-

niyyəti və incəsənətinin inkiĢafında, yeni musiqiçilər nəslinin 
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tərbiyəsində, bəstəkar və ifaçıların yetiĢməsində çox böyük 

rol oynadı. Məsələn, xatirimdədir, 1930-cu illərin axırlarında, 
40-cı, 50-ci illərdə və sonrakı illərdə Azərbaycan Opera və 

Balet Teatrı parlaq çıxıĢ edirdi. Sonra Azərbaycanın gözəl 
bəstəkarlarının bütöv bir nəsli – Qara Qarayev, Fikrət Əmi-

rov, Cövdət Hacıyev, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, hazırda 
yaĢayan Arif Məlikov – bilmirəm, o buradadır, ya yox – və 

bir çox baĢqaları meydana gəldilər. Beləliklə, Azərbaycanın 
klassik professional musiqisi bütün sahələrdə inkiĢaf tapdı və 

təbii ki, bütün bunlar ifaçılar tələb edirdi. 
Çoxlu ifaçılar olmuĢdur. Əlbəttə, onların arasında, müğən-

nilərimiz arasında birinci yerdə unudulmaz Bülbül durur. 
Azərbaycan tarixinin bütöv bir mərhələsi onun adı ilə bağlı-

dır. Ondan sonra eyni səviyyədə RəĢid Behbudov durur. Bir 
diqqət yetirin, Azərbaycanın qüdrətli müğənnilərinin nəsli da-

vam edir və onlardan sonra bizim hörmətli və sevimli Müslüm 
Maqomayevimiz gəlir. Bir çox digər bəstəkarlarımızın, ifaçıları-

mızın, müğənnilərimizin rolunu və yaradıcılığının əhəmiyyətini 
kiçiltmək istəmirəm, lakin mən Bülbülü, RəĢid Behbudovu və 
Müslüm Maqomayevi xüsusi fərqləndirəcəyəm. Onlar XX əsr 

Azərbaycan musiqi tarixinin, mahnı tarixinin ən uca zirvəsində 
qərar tutmuĢlar.  

Müslüm, yubileyin yaxĢı keçdiyinə görə bu gün sən mənə 
təĢəkkür etdin. Dedin ki, sənə hörmət etdiyimi bilirdin, amma 

səni sevdiyimi bilmirdin. Yəqin istəyirsən mən bir daha deyim 
ki, səni sevirəm. Mən diqqəti buna nəyə görə cəlb etdim? Ona 

görə ki, Müslüm səhnəyə çıxdığı gündən mən onun ya-
radıcılığının pərəstiĢkarı olmuĢam. Bundan az sonra, 1969-cu 

ildə mən Azərbaycanın rəhbəri oldum və o vaxtdan bəri, elə 
indiki kimi, bizim incəsənət xadimlərinə, hamıya, hamıya, ha-

mıya, o cümlədən və xüsusən Müslüm Maqomayevə maksi-
mum diqqət yetirməyə baĢladım, çünki mən artıq hiss etmiĢ-
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dim ki, onun yaradıcılıq imkanları böyükdür, o, gənc idi və 

çalıĢmaq lazım idi ki, hər Ģeydən, Allahın bəxĢ etdiyi hər 
Ģeydən və  onu səciyyələndirən bacarığından düzgün istiqa-

mətdə istifadə olunsun. Əslinə qalsa, bizim o vaxtdan bəri 
Ģəxsi dostluğumuzu da məhz bu Ģərtləndirdi. Mən bütün o 

illəri xatırlayıram, dünən dedim, bunu eĢitmək mənim üçün 
xoĢ idi ki, 1973-cü ildə sən və Tamara Sinyavskаya öz tale-

lərinizi birləĢdirdiniz və artıq 30 ildir, mən bilən, can deyib, 
can eĢidirsiniz, siz həm səhnədə parlaq çıxıĢ etməklə, həm də 

öz ailə həyatınızı yaxĢı keçirməklə pərəstiĢkarlarınızı, açığını 
deyəcəyəm, sevindirirsiniz. Mən sənin ailə həyatına bələdəm, 

ona görə bunu deyirəm. 
Əslində, bax, bu dostluq həm də onunla bağlıdır ki, mən 

Müslümün özümə yaxın olmasını istəyirdim və ona maksi-
mum diqqət göstərirdim. Hesab edirəm ki, bütün bunlar 

Azərbaycan incəsənətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin xey-
rinə idi. 

Burada deyildiyi kimi, Müslüm gözəl bəstəkar, rəssam, 
hətta heykəltəraĢdır. Lakin onun mənzili təmir etmək kimi 
sevimli məĢğuliyyəti də var. O, Moskvada yaĢayarkən uzun 

müddət burada evi olmamıĢdır, babasının mənzilində yaĢa-
yırdı. Dediyim kimi, Moskvada isə biz ona daimi nümayən-

dəliyin mehmanxanasında mənzil tipli bir nömrə ayırmıĢdıq, 
orada o, tək yaĢayırdı, sonra isə Tamara Sinyavskaya ilə bir-

likdə yaĢamağa baĢladı. Sonra Tamara və o, sevincək mənə 
dedilər ki, bilirsinizmi, biz Taqankada mənzil almıĢıq. Mən 

onlara dedim ki, çox yaxĢı. Bax, biz onu təmir edirik. Onlar 
bu mənzili düz bir il təmir etdilər. Sonra bizi dəvət etdilər – 

mən ailəmlə, rəhmətlik Zərifə Əziz qızı ilə birlikdə getdim, 
bax, Ġlham buradadır, o da, qızım Sevil də bizimlə idi. Biz on-

lara qonaq getmiĢdik. Sonralar o, daimi nümayəndəliyimizin, 
indi Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinin yanında daha 
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yaxĢı mənzil aldı və onu təmir etməyə baĢladı. Təmir qurta-

ran kimi bizi dəvət etdi. Biz onun mənzilində olduq. Həqiqə-
tən, mənzili çox zövqlə təmir etmiĢdi. Mən o vaxtadək belə 

səliqə-sahmanlı, belə tərtibatlı mənzil görməmiĢdim. O vaxt 
onun bir barı vardı, oraya butуlkalar düzülmüĢdü. Mən təəc-

cübləndim. Dedim: Müslüm, nə qədər butуlka var, olmaya, 
sən bu qədər içirsən? O, cavab verdi ki, barda çoxlu butуlka 

olmalıdır. Bax, biz, beləcə, onların qonağı olduq. Biz bu mən-
zilə dəfələrlə getdik. Sonra isə Tamara ilə Müslüm mənə bir-

dən dedilər ki, biz mənzilimizi yenidən təmir edirik. Təmir iĢ-
lərini Müslümün özü görür, divar kağızlarını özü yapıĢdırır, 

özü rəngləyir. 
M ü s l ü m  M a q o m a y e v: Xeyr. Bacarıram, amma 

etmirəm. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bacarırsan. Bu onun sevimli məĢ-

ğuliyyətidir. 
M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Ġndi artıq bağ evi tikirəm. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, artıq neçə ildir deyir ki, bağ evи 
tikir. ġükür ki, tikib qurtardı. Ġstəyirəm ki, o, mənzilini daha 
dəyiĢməsin, çünki sonra baĢlayacaq iki il təmir etməyə. 

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Ən baĢlıcası budur ki, indi 
biz Moskvadaki mənzilimizi də, bağımızı da dəyiĢmək istə-

yirik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Haraya, Bakıya? 
M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Yox, dəyiĢəcəyik, çünki o 

yer daha xoĢumuza gəlmir. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Gördünüz, mən sizə dedim ki, bu 

onun sevimli məĢğuliyyətidir. 
M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Heydər Əlirza oğlu, bütün 

ömür boyu nə isə tikmək maraqlıdır. Tikib qurtardıqdan son-
ra isə orada yaĢamaq daha maraqlı deyildir, gərək həmiĢə ti-

kəsən. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu gün xoĢuma gəldi ki, 

Müslümün dostları, bizim incəsənət xadimləri və qonaqları-

mız Müslümün yaradıcılığından çox yaxĢı, çox ürəkdən da-

nıĢdılar və onun sənətini düzgün qiymətləndirdilər. 
Mən hətta bir qədər təəccübləndim ki, demə, müğənni-

lərimiz yaxĢı danıĢa da bilirlər. Bu gün yaxĢı, maraqlı nitqlər 
söylədilər. Bu gün biz sizinlə gənc Müslümün «Seвilya bər-

bəri» operasında Fiqaronun ariyasını ifa etdiyi sцjetə baxdıq. 
O vaxt onun neçə yaĢı vardı? Mən bunu Tamaradan so-

ruĢdum. 
M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Bu, 1963-cü ildə olmuĢdur. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Deməli, onda sənin 21 yaĢın vardı. 
Bir görün, o həmin ariyanı necə ustalıqla ifa edirdi. Yeri gəl-

miĢkən o həmin ariyanı həmiĢə ifa etmiĢdir, indi də ifa edir. 
Mən bu ariyanı onun ifasında dəfələrlə dinləmiĢəm. Hər dəfə 

də böyük diqqətlə, böyük heyranlıqla. Əvvəla, təbii ki, ari-
yanın, musiqinin özü gözəldir, bununla belə, mühüm cəhət 

onu necə ifa etməkdиr. Əlbəttə, mən mütəxəssis deyiləm, am-
ma opera sənətində bu ariya çox mürəkkəb və çox çətindir. 

M ü s l ü m  M a q o m a y e v: Siz bütöv tamaĢanı din-

ləmisiniz. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən bunu sənə sonra deyəcəyəm. 

Çox çətin ariyadır. Amma bir baxın, Müslüm 21 yaĢında onu 
necə ifa edirdi. Mən bu ariyanı baĢqa müğənnilərin ifasında 

da dinləmiĢəm. Mənə inanın, Müslümün ifası kimi ifa ol-
mayıb və yoxdur. Müslüm xatırlatdı, bu barədə mən də de-

mək istəyirəm. O burada, Azərbaycanda opera tamaĢalarını 
səhnəyə qoymuĢdur. Birincisi «Sevilya bərbəri» operası idi. 

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Və axırıncısı.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox. Bəs «Karmen»? 

M ü s l ü m  M a q o m a y e v: «Karmen» Tamaranın 
iĢidir. «Toska» da.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: O, «Sevilya bərbəri»ni rəhmətlik 

Rauf AtakiĢiyevlə böyük ruh yüksəkliyi ilə hazırlamıĢdı. 
Məncə, Rauf Abdullayev də var idi. Elə deyilmi? 

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Əliverdibəyov idi. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, Əliverdibəyovla. Məndə fotoĢəkil 

var, bu gün fasilədə mən onu Tamaraya göstərdim. TamaĢadan 
sonra çəkilmiĢ həmin Ģəkildə Əliverdibəyov da var. Mən ta-

maĢada oldum, onu dinlədim. Müslüm bu operada əvvəldən axı-

radək gözəl oxudu. Bir sözlə, opera müğənnisi kimi, onun im-

kanları olduqca böyükdür. Məhz bu, ona populyar mahnıları be-
lə gözəl ifa etməyə imkan verir. Yaxud, götürək onun ifasında 

«Vdol po Piterskoy» mahnısını. Bilirsiniz, mən, ümumən, incə-

sənət həvəskarıyam, bütün bu mahnıları dinləmiĢəm, özü də hələ 

çox-çox əvvəllərdən, mənim yaĢımı nəzərə alın, amma «Vdol po 
Piterskoy»un Müslümün ifasındakı kimi ifası olmayıbdır. Ümu-

miyyətlə, o vaxt Müslümün bu xalq mahnısını ifa etməsi 
Moskvada, keçmiĢ Sovet Ġttifaqında çox böyük hadisəyə çevrildi. 

O harada konsert verirdisə, hamı onun bu mahnını oxumasını 
tələb edirdi. Yadındadırmı, mən bunu bilirəm. Onun bu mahnını 
Kremlin Qurultaylar sarayında necə ifa etdiyi də xatirimdədir. 

Sovet Ġttifaqının bütün rəhbərliyi konsertdə idi, bu mahnını onun 
kimi heç kim ifa etmirdi. Onun ifasında səslənən bu mahnı çox 

çətindir. O, səsini nə qədər dəyiĢir, amma çaĢmır. Mən sizə açı-

ğını deyəcəyəm, onun ifasında hər bir mahnı ayrıca bir əsərdir.  

Müslüm hər yerdə məĢhur idi. Məsяlən, o, «Buhenvald 
harayı»nı əla ifa edirdi. O vaxtlar bu çox böyük hisslər doğu-

rurdu. Xatirimdədir, bir dəfə biz – mən Sovet Ġttifaqının rəh-
bərliyini, Siyasi Büronun üzvlərini və üzvlüyə namizədlərini 

nəzərdə tutуram – hansısa bayram konsertində idik, Qurul-
taylar sarayının lojasında əyləĢmiĢdik. Hansısa bir artist Bö-

yük Vətən müharibəsinə həsr olunmuĢ mahnını oxuyurdu. 
Yadımdadır, o, mahnını oxuyub qurtardıqdan sonra Brejnev 
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hamıya tərəf çevrildi, Müslüm Maqomayevi dəvət etmək 

lazım idi ki, o, «Buhenvald harayı»nı oxusun. Bu çox yaxĢı 
olardı. Mən öz təəsсüratlarımı söyləyirəm. Bununla belə, he-

sab edirəm, mənimlə birlikdə olanlar razılaĢarlar ki, Müslü-

mün yaradıcılığının xüsusiyyətиni, onun mahnılarının xüsusiy-

yətini məhz bu cəhətlər səciyyələndirir. O, hər bir mahnını 
məhz öz anlamında, öz təfsirində ifa edir. Zənnimcə bu, asan 

iĢ deyildir. O, mahnını hazırlayır və gözəl bir əsər kimi ortaya 
çıxarır.  

Onu da demək istəyirəm ki, Müslüm mənim evimdə olur-
du, biz onunla dostluq edirdik. O ilk dəfə bizə bazar günü öz 

videokamerası ilə gəlmiĢdi – o vaxtlar bizdə, ümumiyyətlə, 
heç kəsin videokamerası yox idi, bu, 1982-ci ildə olmuĢdur, 

indi hamının videokamerası var – hamımız sevindik. O  dedi 
ki, mən məhz sizi çəkmək üçün videokamera ilə gəlmiĢəm. 

Müslüm onda ilk dəfə olaraq evimizdə mənim birinci nəvəmi 
çəkdi. O vaxt onun cəmi bir yaĢı vardı. Müslüm onun adını 

bilir – onun da adı Zərifədir. Bizim hamımızı çəkdi. Bax, bu 
videolent o vaxtdan bəri ailə arxivimizdə saxlanılır. Sonra sən 
Moskvada da bizə gəlirdin. Yadındadırmı?  Videokamera ilə 

gəlir və bizi çəkirdin. Bir sözlə, o bu baxımdan bizə yaxĢı 
kömək edirdi. 

Mən Müslümü gözəl insani keyfiyyətlərinə görə bir insan 
kimi də, bir artist kimi də, bir bəstəkar kimi də həmiĢə sev-

miĢəm. Burada kim isə dedi ki, onda utancaqlıq vardı. Deyə-

sən, bunu Lion Ġzmaylov dedi. Müslüm, ümumiyyətlə, utan-

caq adamdır. Belə Ģan-Ģöhrəti, belə nüfuzu, belə ad-sanı ol-
masına baxmayaraq, utancaq adamdır. Bəzən  mənə müraciət 

etməsi lazım olur, amma bunu etməyə utanır. Bu barədə 
kimə isə bir dəfə, iki dəfə ağız açır, sonra mən bunu onun 

özünə deyirəm, o cavab verir ki, belə Ģey yoxdur, sizi narahat 
etmək istəmirəm. O, son dərəcə təvazökar adamdır, ən 
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baĢlıcası, dostluq etdiyimiz dövrdə – onu nəzərdə tuturam ki, 

mən o illərdə də Azərbaycanın rəhbəri olmuĢam, indi də artıq 
9 ildir rəhbəriyəm –  özünün hər hansı məsələlərinin həlli üçün 

mənimlə əlaqələrindən heç vaxt istifadə etməyibdir. O, 
Əliyevlə dostluğundan nəinki heç zaman sui-istifadə etməyib, 

ümumiyyətlə, bunu heç vaxt yaymayıbdır. Bu dostluq heç də 
sirr deyildir. Lakin bu onun insanlığını, xarakterini göstərir. 

Müslümün 30 ildən bəri birgə yaĢadığı Tamara Sinyavskaya 
görkəmli mügənnidir. O, Böyük Teatrda həmiĢə çox yüksək nü-

fuza, çox geniĢ Ģöhrətə malik olmuĢdur. Onun Böyük Teatrda 
çıxıĢları həmiĢə hərarətli alqıĢlarla qarĢılanmıĢdır. ġadam ki, 

Müslüm Maqomayevin belə xanımı var. Əvvəla, onların hər 
ikisi görkəmli müğənnidir. Ġkincisi, onlar eyni peĢənin adam-

larıdır. Üçüncüsü, ən baĢlıcası isə, görünür, onların xasiyyətləri 
çox oxĢardır. Mən onların həyatını müĢahidə etmiĢəm, sevin-

miĢəm ki, mehriban yaĢayırlar, bu gün də sevinirəm ki, bütün 
bunlar davam edir. Mən demiĢəm və bu gün bir daha demək 

istəyirəm ki, Müslüm Maqomayevin bütün bu xidmətlərində 
Tamaranın rolu az deyildir. O, Müslümü ələ aldıqdan sonra 
onun burada haqqında söhbət gedən əvvəlki həyatına son qo-

yuldu, daha onun ardınca qaçan olmadı, daha onun avto-
mobilini öpüb yalamadılar. Tamara onların hamısını qovdu. 

Mən birisini xatırlayıram, amma adını çəkməyəcəyəm. Müslü-

mün bir məĢuqəsi vardı. Yadındadırmı, biz Pyatiqorskda rast-

laĢmıĢdıq? Olmaya, yadında deyil? 
M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Adı nə idi? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək istəmirəm. Görürsünüzmü, 
onun nə qədər məĢuqəsi vardı ki, hər birini xatırlamır. Biz 

ailəmizlə Pyatiqorskda istirahət edirdik – bu, 1972-ci ildə 
olmuĢdur – birdən mənə dedilər ki, Müslüm Maqomayev 

Pyatiqorskda konsert verir. Əlbəttə, biz bütün ailəliklə kon-
sertə getməyi qərara aldıq. Axı bizim artist, bizim nümayən-
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dəmiz konsert verirdi. Həm də mən onu bir daha dinləmək 

istədim, oraya getdim, ailəliklə getdik, dinlədik, məncə, orada 
yay estradası vardı. Yerli rəhbərlik mənim orada, Pyati-

qorskda olduğumu eĢitdikdə – onların orada qonaq evi vardı – 
bizi oraya Ģam yeməyinə dəvət etdilər. Müslüm qadınla bir-

likdə gəldi, sənin hansı mahnıları oxuyacağını elan edirdi, ya-
dındadırmı?  

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Svetlana Morqunovanı 
deyirsiniz? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Məncə, o idi. 

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Televiziyanın diktoru idi. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, daha təfsilata varmayaca-

ğam. O, nəhayət, xatırladı. Yəni, demək istəyirəm ki, Tamara 
onların hamısını kənarlaĢdırdı. Xatirimdədir, bir dəfə o mənə 

dedi, hətta hansısa familiyaları çəkərək dedi ki, onları 
qovmuĢdur, onlar Müslümə daha yaxın düĢə bilmirlər. Bir 
sözlə, bu baxımdan Tamaranın xidmətləri olduqca böyükdür.  

Mən hələ onun qalan xidmətlərini demirəm. Mən Tamara 
Sinyavskayaya minnətdaram ki, bütün bu illər ərzində, o vaxt-

dan bəri Bakıda dəfələrlə olub, burada bu salonda konsert-
lərdə çıxıĢ edibdir. Məncə, sənin dediyin kimi, bizim opera 

teatrında «Karmen» operasını səhnəyə qoymuĢ və orada oxu-
muĢdur. Odur ki, bu, opera teatrımızın tarixində əhəmiyyətli 

hadisədir, gərək bunu bilsinlər. Mən bunu xatırlayıram, çün-
ki həmin tamaĢalardan çox böyük zövq almıĢam. 

Müslüm, beləliklə, bugünkü gecə baĢa çatır. Doğrudur, ge-
cənin təĢkilatçıları vaxtı bir qədər düz hesablamayıblar, uzat-

dılar, çox vaxt getdi. Amma, gördüyünüz kimi, salondakıların 
biri дя yorulmayıbdır. 

M ü s l ü m  M a q o m a y e v: Ağızları nə idi ki, yoru-
laydılar. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən düz demirsən. YaxĢı, birdən kim 

isə etiraz etsə, onda necə? Məsələn, mən yorulmadım, tə-

səvvür edin, bu qədər oturandan sonra hələ burada çıxıĢ da 

edirəm. O isə yanımda dayanmaqdan yorulubdur. Çünki bi-
zim peĢələrimiz müxtəlifdir. Mənim peĢəm elədir ki, heç vaxt 

yorula bilmərəm. Əgər kimsə yorulubsa, eybi yoxdur, Müs-
lüm Maqomayevin yubileyinə həsr edilmiĢ bugünkü gecə, hər 

halda,  Azərbaycanın mədəni həyatında gözəl səhifədir.  
Mən baxıram, Azərbaycan incəsənətinin, mədəniyyətinin 

qaymağı buradadır. Bu məni sevindirir, ona görə ki, mədə-

niyyətimiz bu gün də yaĢayır və inkiĢaf edir, incəsənətimiz 

yaĢayır və inkiĢaf edir. Həyatını bu peĢəyə, incəsənətə həsr 
etmiĢ insanlar, bilirəm, çox çətinliklərə məruz qalsalar da, öz 

peĢələrinə sadiqdirlər, incəsənətimizi irəliyə aparırlar, yeni 
əsərlər yaradırlar. Xəzər Gəmiçiliyindən olan oğlanın çıxıĢı 

bizim hamımız üçün gözlənilməz xoĢ bir hadisə oldu, mən 
xalqımızın incəsənətə necə bağlı olduğunu nəzərdə tuturam. 

Bu mənə sənin dənizçilər klubunda, məhz belə bir yaĢda 
oxumağa baĢladığın vaxtı xatırlatdı. 

M ü s l ü m   M a q o m a y e v: Mən bir qədər böyük idim.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Böyük idin? Bəlkə də böyük idin. 
Amma bir gör, o necə oxudu. Həyat irəliləyir, Azərbaycan 

Respublikası inkiĢaf edir, incəsənət həmiĢə nüfuza malik 
olmuĢdur və malikdir, dövlətin, prezidentin qayğısı ilə əhatə 

edilmiĢdir. Elə bugünkü gecə də sözlərimə sübutdur.  
Müslüm, mən səni təbrik edirəm. Tamara, səni də təbrik 

edirəm. Müslüm, sənə möhkəm-möhkəm cansağlığı diləyirəm, 
arzu edirəm ki,  xəstələnməyəsən və həmiĢə formada olasan, 

axı qarĢıda bizim hələ çox-çox iĢlərimiz var. Biz bu iĢləri 
Müslümlə birlikdə, sizinlə birlikdə, bütün Azərbaycan xalqı 

ilə birlikdə həll edəcəyik.  
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Əziz Müslüm! 

Əziz Tamara! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Üç gündür ki, Azərbaycan Müslüm Maqomayevin 60 
illiyini bayram edir. Biz Müslümün 60 illiyini xalqın ona, 

onun mahnılarına, əsərlərinə bəslədiyi hansı hisslərlə və mə-

həbbətlə qeyd etdiyinin Ģahidləriyik. Bu qanunauyğundur. 
Çünki Müslüm Maqomayev özünün gözəl mahnıları ilə və 

incəsənət, mədəniyyət sahəsində görkəmli fəaliyyəti ilə Azər-
baycanın tarixinə daxil olmuĢdur. O bizim mədəniyyətimizi, 

mahnı sənətimizi zəngiнləĢdirmiĢdir, böyük məhəbbət, çox 
yüksək nüfuz qazanmıĢdır. O, Azərbaycan xalqının oğlu ola-

raq, burada dünyaya gəlmiĢ və ilk addımlarını Azərbaycanda 
atmıĢdır, amma sonra, sadəcə, Azərbaycanın çərçivəsinə sığ-

mamıĢdır. Bu da təbiidir. Çünki onun yaradıcılığı, onun sə-

nəti, onun mahnıları daha geniĢ auditoriya, xalqla daha geniĢ 

ünsiyyət tələb edirdi. Odur ki, Müslüm hələ çox-çox illər 
əvvəl, hələ erkən yaĢlarından Moskva səhnəsində görün-

müĢdür. Onun Azərbaycanda olduğu kimi, Moskva səhnə-

sində görünməsi də Sovetlər Ġttifaqı paytaxtının, Moskva 
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kimi çox iri Ģəhərin mədəni həyatında hadisəyə çevrilmiĢdir. 

Amma o bununla kifayətlənmədi. 
KeçmiĢ Sovetlər Ġttifaqının bir çox Ģəhərlərində, vilayətlə-

rində, respublikalarında və bu hüdudlardan kənarda da onun 
sənətinə tələbat olduğunu bilən Müslüm bütün Sovetlər Ġtti-

faqına və Qərbin bir çox ölkələrinə qastrol səfərlərinə çıxma-
ğa baĢladı. O harada olurdusa-olsun, hər yerdə hamını hey-

ran qoyur, böyük hisslər oyadırdı, onun konsertlərinə düĢ-

mək çətin idi və xalq onu görmək istəyirdi. Halbuki, o vaxtlar 

onun mahnıları lentə alınır, yayılırdı, bu iĢdə Moskva 
televiziyası və radiosu böyük rol oynayırdı. Buna baxmaya-

raq, insanlar onu görmək istəyirdilər. 
Belə maraq ilk növbədə onun əla, nadir səsi ilə bağlı idi. 

Belə maraq onun təkraredilməz ustalığı ilə bağlı idi. Güclü, 
yaxĢı, xoĢ avazlı səsə malik olmaq kifayət deyildir, əgər 

müğənni öz səsindən, Allah vergisi olan istedadından istifadə 
edə bilmirsə, insanların məhəbbətini və rəğbətini qazana 

bilməz. Müslüm isə bu baxımdan böyük artist, çox böyük 
usta, mahnı ustası, söz ustası, artistizm ustası olduğunu gös-
tərdi. Dünən konsertdə köhnə kadrları göstərdilər, Müslüm 

oxuyarkən onun necə jestləri vardı. Yəni, səhnədə onun zahi-
ri görkəmi, mahnıların ifası zamanı etdiyi jestlər –  bunlar 

hamısı birlikdə onun gözəlliyini təcəssüm etdirirdi. Prinsip 
etibarilə onu təbiət gözəl yaratmıĢdır. Bilirsinizmi, ümumiy-

yətlə, o xoĢbəxtdir. Allah Müslümə belə təkrarolunmaz səsi, 
belə Ģahiri görkəmi, belə gözəlliyi və belə bacarığı ona görə 

bəxĢ etmiĢdir ki, o öz səsindən istədiyi kimi istifadə edə bilsin 
və öz zahiri görkəmini göstərə bilsin. O öz zahiri görkəmini 

göstərmirdi, sadəcə, səhnədə dururdu və hamı ona heyran-
heyran baxıb zövq alırdı.  

Dünən çox deyildi, hər yerdə, hər yanda hamı əlini ona 
toxundurmaq istəyirdi, ondan aфtoqraf almaq istəyirdi, sadə-
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cə olaraq, ona yaxından baxmaq istəyirdi, mən hələ onu de-

mirəm ki, nə qədər qız, nə qədər qadın onun həsrətini çəkirdi. 
Bu, həqiqətən belədir. Mən bunu ona görə deyirəm ki, – dü-

nən bu barədə danıĢmıĢam – Müslümün Azərbaycanda səh-
nəyə gəlməsinin Ģahidi olmuĢam. Mən bunların hamısını öz 

gözlərimlə görmüĢəm. Mən dünən dedim ki, gənc nəslimiz 
Müslümü tanımalı, onun yaradıcılığını, yaradıcılıq yolunu 

bilməlidir. Mənim kimi insanlara gəldikdə isə, bütün bunlar 
bizim gözlərimiz qarĢısında baĢ vermiĢdir. Biz onu Azərbay-

canda dinləmiĢik, sonra isə onun Moskvada, digər Ģəhərlərdə 
necə çıxıĢ etdiyini izləmiĢik. Mən 1980-ci illərdə Moskvada 

iĢləyərkən Müslümün çıxıĢ etdiyi konsertlərə də çox böyük 
iftixar hissi ilə gedirdim.  

Azərbaycanın rəhbəri iĢlədiyim və Moskvada Sovetlər 
Ġttifaqının rəhbərliyində olduğum illərdə Oktyabr inqilabının 

ildönümünə, baĢqa hadisələrə həsr edilən çoxlu Ümumittifaq 
tədbirləri və ya yubiley təntənələri keçirilirdi və həmiĢə də 

xüsusi konsert hazıрlanırdı. Moskvada da belə bir qayda 
vardı ki, konsertdə hər respublikadan bir müğənni çıxıĢ 
etməli idi. Hər dəfə də bununla əlaqədar mənə müraciət edib 

deyirdilər ki, çıxıĢ edəcək adamın adını qabaqcadan, iki ay 
əvvəl bildirin. Çünki onlar konsert proqramı hazırlayırdılar. 

Bizdə gözəl müğənnilər, gözəl incəsənət xadimləri, gözəl 
artistlər çox idi. Deməliyəm, xoĢbəxtəm ki, xalqım incəsənət, 

mədəniyyət sahəsində belə görkəmli istedadlara malikdir. 
Amma  mən əksər hallarda Müslümün adını verirdim. 

Xatirimdədir, mən bütün bu təntənələrdə, tədbirlərdə 
iĢtirak edirdim. O vaxt Sovetlər Ġttifaqının rəhbərləri birlikdə 

oturub konserti dinləyirdilər və mən Müslümün səhnəyə 
çıxmasını həyəcanla gözləyirdim. Mən hər Ģeyə diqqət yeti-

rirdim – onu necə hərarətli alqıĢlarla qarĢılayırlar, o necə 
oxuyacaq, necə ifa edəcəkdir. Birlikdə iĢlədiyim Siyasi Büro 
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üzvləri mənə tərəf çevrilib təbrik edirdilər. Mən çox böyük 

iftixar hissi keçirirdim! Çünki hər halda bu, öz xalqının malik 
olduğu ən yaxĢı keyfiyyətləri təqdim etmək imkanı idi. 

Əlbəttə, hər bir respublikanın rəhbəri çalıĢırdı ki, onun res-
publikası daha yaxĢı təmsil olunsun. Elə bunun özü də müəy-

yən dərəcədə bu və ya digər respublikanın mədəniyyətinin, 
incəsənətinin səviyyəsinin göstəricisi idi. Müslüm öz çıxıĢları 

ilə məni tez-tez sevindirirdi. Bir qədər ətraflı danıĢacağam. 
Leonid Ġliç Brejnevin iki yubileyi olmuĢdur – 70 illiyi və 75 

illiyi. Mən onunla yubiley ərəfəsində, yubileyə iki ay qalmıĢ 
görüĢdüm, yubiley barədə söhbət etdik. O soruĢdu ki, 

konsertdə səndən kim çıxıĢ edəcəkdir? Mən bu sualı gözləyir-
dim. Buna baxmayaraq dedim: Leonid Ġliç, fikirləĢirəm. O 

mənə dedi: Maqomayevi gətir, Maqomayevi. Cavab verdim 
ki, Leonid Ġliç, narahat olmayın, Maqomayev olacaqdır. 

Olan olub, keçən keçib. Ġndi Brejnev haqqında nə istəyirlər 
deyirlər, halbuki, o vaxt hamı bu yubileydə iĢtirak etməyə, öz 

xalqını daha yaxĢı təmsil etməyə çalıĢırdı. Çünki bu elə bir 
fürsət idi ki, orada hər bir respublika öz incəsənətini, öz 
mədəniyyətini təqdim edə bilərdi. Yadımdadır, hər iki halda 

onun yubileyi Kreml sarayında, Georgi salonunda qeyd 
edildi. Bu ziyafətlərdə Müslümün çıxıĢını hamı diqqətlə din-

ləyirdi və Müslüm çıxıĢ edərkən mən həmiĢə böyük iftixar 
hissi keçirirdim. 

Mən dünən dedim ki, onun bütün bu illər ərzində və təbii 
ki, indi də  əhatə olunduğu belə böyük, görünməmiĢ Ģan-Ģöh-

rətin ona təsir etməməsi böyük səadətdir, o mənada ki, o 
lovğalanmadı, yaxud bəzilərində olduğu kimi, özünü baĢqa 

cür aparmadı. O həmiĢə özünü təvazökar apardı, öz yüksək 
mədəniyyəti, ədəb-nəzakəti ilə fərqləndi və onun gözəlliyi 

barədə isə danıĢmaq lazım deyil, bunu hamı görür. Bir baxın, 
bir insanda nə qədər yüksək keyfiyyətlər olarmıĢ. Bu qədər 
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yüksək keyfiyyətlərə malik olsa da, çox böyük uğurlara malik 

olsa da, o həmiĢə təvazökar Müslüm olmuĢdur və bu gün də 
belədir.  

Müslüm zəmanəmizin böyük müğənnisidir. Mən bunu 
mübaliğəsiz deyirəm. Dünyada elə bir təĢkilat yoxdur ki, o ki-

min böyük olduğunu müəyyənləĢdirsin. Ancaq insanlar bunu 
özləri müəyyənləĢdirirlər. Bu gün, Müslümün yubileyini qeyd 

etdiyimiz vaxtda deməliyəm ki, o, tarixə böyük müğənni kimi 
daxil olmuĢdur. Özü də təkcə Azərbaycan milli miqyasının 

böyük müğənnisi kimi deyildir, dediyim kimi, o dərhal 
Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmıĢdır. O, dünyanın 

bir çox ölkələrində tanınmıĢ, belə yüksək ad-san qazanmıĢ 
böyük müğənnidir. Biz Azərbaycanda Müslümün yubileyini 

bu cür təntənə ilə qeyd edərkən heç nəyi ĢiĢirtmirik,  sadəcə 
olaraq, özünün 60 illiyinədək göstərdiyi xidmətləri layiqincə 

qiymətləndiririk.  
Əziz Müslüm! Sən çox iĢlər görmüsən. Sən böyük yaradı-

cılıq yolu keçmisən, olduqca böyük xidmətlərin var. Təkrar 
edirəm, sən misilsiz Ģöhrət, yüksək nüfuz qazanmısan, sən 
belə uğurlara nail olmağından razı qala bilərsən. Zənnimcə, 

bu sənin həyatının mərhələlərindən biridir və biz gələcəkdə də 
sənin mahnılarının ifasının Ģahidi olacağıq. Allaha Ģükür ki, 

səsin dəyiĢməyibdir, ustalığın isə daha da artmıĢdır. Sən daha 
da irəli getməlisən və bizi öz mahnılarınla, öz uğurlarınla 

sevindirməlisən, bu sənin borcundur.  
Mən Tamara haqqında ayrıca danıĢacağam. Çünki o bu 

süfrə arxasında onun barəsində ayrıca sağlıq deyilməsinə 
layiqdir. Lakin bununla yanaĢı, iki kəlmə demək istəyirəm – 

Müslüm və Tamaranı bir-birindən ayırmaq olmaz. YaxĢı ki, 
Müslümün belə Ģəxsi həyatı var. Əziz Müslüm, mən səni bir 

daha təbrik edirəm. Sənə cansağlığı, uğurlar arzulayıram, çox 
istəyirəm ki, sən həmiĢə sağlam olasan. Bundan ötrü nə 
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etmək lazımdırsa, Azərbaycan prezidenti kimi, mənə de, mən 

edim, çünki sən bizə, xalqımıza, ölkəmizə çox lazımsan. Sən 
bütün insanlara çox lazımsan, sən ümummilli xarakterli, 

ümumbəĢəri xarakterli müğənnisən. Ona görə də sən heç də 
təkcə bizə lazım deyilsən. 

Sənin sağlığına, sənin gələcək uğurlarının Ģərəfinə! 
Sağ ol! 

Bu yubiley günləri mən Tamara Sinyavskaya barədə də bir 
qədər danıĢdım. Amma indi burada onun haqqında ayrıca da-

nıĢmaq istəyirəm. O, Müslümün həyat yoldaĢıdır, sözsüz ki, heç 
də hər bir dahi insanın belə, özünə layiq həyat yoldaĢı olmur. 

Tamara Sinyavskaya artıq neçə illərdir ki, Böyük Teatrın 
solistidir. Həm keçmiĢ Sovetlər Ġttifaqında, həm də indi Ru-

siyada opera müğənnisi kimi böyük Ģöhrət qazanmıĢdır. 
Böyük Teatr möhtəĢəm sənət məbədidir. Cavanlığımda 

Moskvada olduğum və Böyük Teatra getdiyim vaxtları xatır-
layanda hər dəfə öz-özümə deyirdim ki, bu teatrda iki dəfə 

olmuĢam, üç dəfə olmuĢam, filan baletə baxmıĢam, filan ope-
ranı dinləmiĢəm. Hər dəfə də bu teatra getmək mənim üçün 
asan olurdu. O zaman gənc yaĢlarımda mən burada DTK-da 

iĢləyirdim. Moskvada DTK-da, təbiidir ki, dostlarım var idi, 
oraya ezamiyyətə gedəndə mənim üçün hər cür Ģərait yara-

dırdılar. Böyük Teatrda həmiĢə onlar üçün 2 yer saxlanılırdı. 
Amma məsələ bundadır ki, həmin yerlərdən müxtəlif adamlar 

istifadə edirdilər. Moskvaya gələndə öz proqramımı dəqiqləĢ-

dirirdim ki, teatra nə vaxt gedə bilərəm. Teatrın repertuarı ilə 

tanıĢ olur və əvvəlcədən dostlarıma müraciət edib bir neçə 
gün üçün biletlər alırdım. Bax, Böyük Teatr belə teatr idi. 

Sonra mən Moskvada iĢləyəndə Siyasi Büronun üzvü və 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi, Mədəniyyət 

Nazirliyinə kuratorluq edirdim. O zaman mən Böyük Teatrla 
daha yaxından tanıĢ oldum, əvvəllər oraya tamaĢaçı kimi 
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gedirdimsə, indi Kremldən bu teatrın iĢləri ilə maraqlanır-

dım. Əslinə baxsan, maraqlanmaq da lazım deyildi, çünki 
Böyük Teatrda artistlərin özləri çox məsələlər qaldırırlar və 

mən də bu problemlərlə məĢğul olurdum. Onların çoxu ilə o 
zaman yaxından tanıĢ oldum. 

Xatirimdədir, bir dəfə Böyük Teatr burada qastrolda idi. 
Tertrın bir çox tanınmıĢ müğənniləri, solistləri bizim opera 

teatrının tamaĢalarında oldular. Müslüm həmiĢə deyirdi ki, 
orada, Böyük Teatrda mənə yaxĢı münasibət bəsləyirlər. 

1972-ci ildə mən Tamaranı Rusiya mədəniyyət xadimləri 
nümayəndə heyətinin tərkibində görəndə, baxdım ki, bu, 

gənc, hündürboylu, gözəl və çox cazibədar bir qadındır. Açı-

ğını deyirəm, gizlətmirəm, axı o zaman Müslüm Tamara ilə 

tanıĢ deyildi, o mənim xoĢuma gəldi. Sonra ertəsi günü, mən 
bu barədə artıq danıĢmıĢam, biz bərə ilə Neft DaĢlarına yola 

düĢəndə gördüm ki, Müslüm bərədə yoxdur, Tamaranı da 
görmədim. Onlar haradasa bir yerdə idilər, öz-özümə fikir-

ləĢdim ki, afərin, Müslüm. Mən onun necə gözəl qadın oldu-
ğunu gördüm, sən demə, bizim zövqümüz eyni idi. Müslümün 
əvvəllər nə qədər qadını olmuĢdur, indi isə neçə illərdir ki, 

Tamara ilə bir yerdədir. 
O zaman mən Tamaranı ilk dəfə görürdüm. Burada o çox 

gözəl çıxıĢ etdi və ən baĢlıcası odur ki, həmin hadisə tarixi 
xarakter daĢıyır. Müslüm Maqomayev nəinki onunla tanıĢ 

oldu, hətta bu tanıĢlıq tezliklə onların ailə qurmasına gətirib 
çıxartdı. Sonralar, Tamara Müslümə ərə getdikdən sonra 

mən onlarla tez-tez ünsiyyətdə olurdum. Mən artıq dedim ki, 
dünən və srağagün biz bir yerdə oturub mərhum həyat 

yoldaĢım Zərifə xanımı xatırladıq. Zərifə xanımın onları necə 
sevdiyini, bizim aramızda həmiĢə necə birlik yaratdığını yada 

saldıq. Onlar tez-tez bizə gəlirdilər, ya da ki, biz Moskvada 
onların qonağı olurduq. Tamara indi xatırlatdı ki, biz bir 
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yerdə Böyük Teatra gedib, Maya Plisetskayanın iĢtirakı ilə 

Karmen-süita»ya baxmıĢdıq. Mən Zərifə xanımla, Müslüm 
isə Tamara ilə. Doğrudur, biz ayrı-ayrı yerlərdə oturmuĢduq, 

lakin bir-birimizə yaxın idik. Mənə elə gəlir ki, biz təsadüfən 
görüĢdük. 

Gizlətmirəm, məsələn, mən qızımı ərə verəndə toy etmə-

dim, xudmani məclis təĢkil etdim, Müslüm və Tamara da 

dəvət olunmuĢdular. Ġlham Moskvada evlənəndə də toy ol-
madı və Siyasi Büroya məxsus evdə, böyük otaqda süfrə açıb, 

dostlarımı dəvət etdim. Müslüm və Tamara yenə də orada 
idilər. Onlar bütün ailə Ģənliklərimizdə iĢtirak etmiĢlər. Buna 

görə də mən Tamaranı Müslümü tanıdığım qədər yaxından 
tanıyıram və onun Böyük Teatrdakı yaradıcılıq fəaliyyətini 

diqqətlə izləyirdim. Mən həmiĢə onun iĢləri ilə maraq-
lanırdım, o da mənə danıĢırdı. O, təkcə Moskvada Böyük 

Teatrda yox, həm də Avropanın, BirləĢmiĢ ġtatların bir çox 
məĢhur teatrlarında çıxıĢ etmiĢdir. 

Xatirimdədir, o, ABġ-damı, yoxsa Avropadamı hansısa 
opera teatrında necə çıxıĢ etdiyini danıĢırdı. O, Almaniyada,  
Avstriyada, digər ölkələrdə çıxıĢ edirdi.  Biz onu sorğu-suala 

tutub, orada necə çıxıĢ etməsi ilə maraqlanırdıq, axı o vaxtlar 
bu bizim üçün müəyyən qədər qəribə idi. Mən Moskvada iĢlə-

yəndə, dediyim kimi, Böyük Teatrla maraqlanırdım, Tama-
ranın təkraredilməz, gözəl səsinə və əlbəttə ki, böyük artistlik 

məharətinə görə yüksək nüfuza malik olduğunu bilirdim. 
«Karmen»də o necə də gözəl oxuyur! «Karmen»də Tama-

ranın ifası təkrarsızdır! Özü də təkcə «Karmen»də yox, digər 
operalarda da. Mən Moskvada iĢləyəndə Tamaranı Böyük 

Teatrdan SSRĠ Ali Sovetinə deputat seçdilər. Yəqin ki, 
Moskvanın mədəniyyət tarixində o, yeganə deputat idi. 

Yadımdadır, mən o zaman Rəyasət Heyətində oturmuĢdum, 
Rusiyanın, daha doğrusu, Moskvanın nümayəndə heyəti isə 
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həmiĢə qabaqda otururdu. Biz, Siyasi Büronun üzvləri gəlib 

oturduq və mən gördüm ki, o, birinci cərgədədir. Biz jestlə 
bir-birimizlə danıĢmağa baĢladıq.   

Tamara gözəl insani keyfiyyətlərə malikdir və dostluq 
etdiyimiz bu illər ərzində bir daha buna əmin olmuĢuq. Biz 

məhz dostluq edirdik, təkcə ona görə yox ki, mütləq dostluq 
etməliydik, ona görə ki, bu adamlar – Müslüm də, Tamara da 

bizim xoĢumuza gəlirdilər. Əgər Tamara baĢqa cür olsaydı, 
bizim xoĢumuza gəlməzdi. Biz Müslümə hörmət bəsləyirdik, 

onları dəvət edirdik. Tamara Müslümdən daha ünsiyyətlidir. 
O, həmiĢəki kimi, təmkini ilə seçilirdi, bir söz deyib susurdu, 

Tamara isə dil-dil ötürdü. Bizə bundan baĢqa heç nə lazım 
deyildi. Bu qadınla söhbət etmək bizim üçün, sadəcə, xoĢ idi. 

Çünki o söhbətcildir, çox gözəl oxuduğu kimi, gözəl də da-
nıĢır.  

Ġndi Tamara Maqomayev ailəsinin və yüksək üslubu, yük-
sək ifaçılıq qabiliyyəti ilə seçilən Maqomayev duetinin bir 

hissəsidir.  
Tamara, mən səni təbrik edirəm ki, 30 ilə yaxındır Müslü-

mün sadiq həyat yoldaĢısan. Birgə həyatınızın 30 illiyi, sonra 

35, 40 illiyi tamam olanda biz sizi təbrik edəcəyik. Mən bunu 
mütləq etmək fikrindəyəm.  

Gözəl rus müğənnisi, gözəl incəsənət ustası, Müslüm 
Maqomayevin gözəl həyat yoldaĢı Tamaranın sağlığına! 

Sənin sağlığına! 
 

Müslüm Maqomayevin çыxыĢы 
 

Əziz dostlar! 

Burada mənim hörmət etdiyim, sevdiyim, qiymətləndirdi-
yim insanların bir qismi toplaĢmıĢdır. Yəqin ki, mən onların 

hər birinə ayrıca təĢəkkürümü bildirməliydim, çünki burada 
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oturanların çoxu bu yubiley günlərinin yaxĢı, dolğun və 

müsbət mənada ciddi keçməsi üçün çox Ģey etmiĢdir. Lakin 
fikirləĢirəm ki, onda siz məni çox dinləməli olardınız. Dünən 

biz çoxlu xoĢ və yaxĢı sözlər eĢitdik, buna görə də mənə elə 
gəlir ki, yenə də, üçüncü dəfə Heydər Əlirza oğluna minnət-

darlıq etmək lazımdır. Bu barədə danıĢmaq mənim üçün 
çətindir, biz Tamara ilə sözü bir yerə qoymasaq da, lakin hər 

halda demiĢik: «O, artıq üçüncü gündür ki, mənim barəmdə 
xoĢ və yaxĢı sözlər deyir». Mən artıq bu gün fikirləĢirdim ki, 

doğrudanmı yenə də nə isə deyəcəkdir. Budur, mənim barəm-
də üçüncü dəfə danıĢdı və yenə bir dəfə də olsun təkrara yol 

vermədi. Oturub özüm-özümə fikirləĢirəm, doğrudanmı mə-

nim barəmdə bu qədər uzun-uzadı danıĢmaq olar? 

Mən Heydər Əlirza oğluna minnətdarlığımı bildirmək istə-

yirəm.   

Tamara ilə mənə olan mehriban münasibətinə hər dəfə, hə-

qiqətən təəccüblənirəm. Sadəcə olaraq, həyatda bizim bəxti-

miz çox gətirmiĢdir.   
Doğrudan da bizim bəxtimiz gətirib ki, Heydər Əlirza oğlu 

var. O deyir ki, biz dost olmuĢuq, dostuq. Doğrusu, belə bir 

insanla dostluğa ümid etmirdim. Mən onların evində olanda, 
mərhum Zərifə xanım həmiĢə deyirdi ki, indi ata gələcək. Biz 

Heydər Əlirza oğluna daha çox ata deyirdik. Yəqin ki, indi 
bu yaĢımda ona dost deyə bilərəm. 

Heydər Əlirza oğlu, çox sağ olun. Bizə belə münasibət bəs-
lədiyinizə görə Sizə çox-çox təĢəkkür edirəm. Bütün bunları 

təĢkil etdiyinizə görə çox sağ olun. Mən hətta bunu necə ad-
landırmağa da söz tapa bilmirəm – bu, əsl bayramdır. Bu, 

mənimlə Tamaranın xoĢbəxt günləridir. Balaca olanda, gənc 
yaĢlarımda heç ağlıma gəlməzdi ki, neçə illərdən sonra doğ-

ma respublikamda mənim Ģərəfimə belə yubiley keçirilə-

cəkdir. 
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Çox sağ olun, Heydər Əlirza oğlu. Biz Sizə cansağlığı, 

güмrahlıq arzulamaq istəyirik. Allah Sizə, ailənizə cansağlığı 
versin. Sizin gözəl övladlarınız, nəvələriniz var. Buna görə də 

Sizə səadət diləyirik, arzu edirik ki, mənim 65 illik yubile-
yimdə də beləcə bir yerdə oturaq. 

Çox sağ olun. 
 

Tamara Sinyavskayanыn çыxыĢы 
 
Heydər Əlirza oğlu çox güclü cazibə qüvvəsinə, xarizmaya 

malik insandır. Zənnimcə, Allah bu insanı lider olmaq üçün 
yaratmıĢdır. O prezidentdir, özü də bu sözün çox yüksək mə-

nasında prezidentdir. O, bir kiĢi kimi, güclü cazibə qüvvəsinə 
malikdir. Mən təkcə öz adımdan danıĢmıram, bunu Böyük 

Teatrın bütün qadınları adından demək istəyirəm. 1982-ci il-
də biz buraya qastrola gəldikdə, bütün qadınlar Heydər Əlirza 

oğluna vurulmuĢdular. Burada o, Böyük Teatr üçün, az qala, 
cənnət həyatı düzəltmiĢdi. Bunu indiyədək xatırlayırlar. Hey-

dər Əlirza oğlu – kimsə məmnunluqla, kimsə heyranlıqla, kim-
sə məhəbbətlə xatırlayır. Mən bu məhəbbəti Sizə yetirirəm. 

     
* * *      

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ziyafət zamanı respub-

likamızın mədəniyyət xadimlərini və MDB ölkələrindən böyük 
müğənninin yubileyinə gəlmiş qonaqları da səmimiyyətlə, 

ürəkdən salamladı. 
Sonra bayram konserti oldu.  
Axırda dövlətimizin başçısı yubiley tədbirlərində çəkilmiş 

fotoşəkillər albomunu Müslüm Maqomayevə hədiyyə etdi. 
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MЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТЛЯР БИРЛИЙИ   

ĠCRAĠYYƏ KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ –  

ĠCRAÇI  KATĠB ЙУРИ ЙАРОВ ИЛЯ  
СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
9 сентйабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yuri Fyodoroviç, mən sizi Azər-

baycanda salamlayıram. Sizin gəliĢinizə Ģadam. Siz bizi 
MDB-nin qarĢıdakı bütün iĢlərindən həmiĢə hali edirsiniz. 

Buraya gəldiyinizə görə sağ olun. 
Y u r i   Y a r o v: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Ġcazə verin, 

hər Ģeydən öncə, məni qəbul etməyə vaxt tapdığınıza görə və 
MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət baĢçılarının oktyabrın 7-də 
KiĢinyovda keçiriləcək zirvə görüĢü barədə məruzə etməyimə 

imkan yaratdığınıza görə Sizə ürəkdən təĢəkkürümü bildirim. 
Hər dəfə Bakıya gələndə Azərbaycan paytaxtında heyrətamiz 

dəyiĢikliklər – yeni tikintilər, obyektlər görürям, özü də tarixi 
binalar – artıq yeni konstruksiyada qorunub saxlanılır. Bütün 

bunlar elə gözəldir ki, onlara baxmaq, paytaxtınızın seyrinə 
dalmaq xoĢdur. Buna görə sağ olun. Bunların hamısı maraqlı 

və ibrətamizdir. Mən buraya hər il gəlirəm, buna baxmaya-
raq, bu gözəl Ģəhərdə hər dəfə yeni, təkrarolunmaz bir Ģey, 

həqiqətən, heyrət doğuran dəyiĢikliklər görürəm.  
Ġlk növbədə, icazə verin deyim ki, bundan əvvəl nəzərdə 

tutulduğu kimi və Sizin razılığınız sayəsində, Dövlət BaĢçıları 
ġurasının mayın 31-dən baĢqa vaxta keçirilən iclası oktyabrın 
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7-də KiĢinyovda olacaq, plana görə isə, sizin iclasınızdan 

əvvəl Xarici ĠĢlər Nazirləri ġurasının iclası keçiriləcəkdir.   
Rusiya tərəfinin, Rusiya hökuməti sədrinin təklifi ilə 

oktyarbın 7-də, səhər saat 9-da Hökumət BaĢçıları ġurasının 
iclası olacaqdır. Eyni vaxtda, səhər saat 9-da Dövlət BaĢçıları 

ġurasının qapalı iclasına baĢlamaq təklif edilir. Ġclasın ancaq 
prezidentlər iĢtirak edən qapalı hissəsi qurtardıqdan sonra 

salona keçəcəyik. Həmin vaxtadək Hökumət BaĢçıları ġurası 
da öz məsələlərinə baxıb qurtaracaq və artıq bundan sonra 

geniĢ heyətdə açıq iclas keçiriləcəkdir. Gündəliyin bütün 
məsələləri, əslində müəyyənləĢdirilmiĢdir. Bundan əvvəl onlar 

Xarici ĠĢlər Nazirləri ġurası, Hökumət BaĢçıları ġurası tərə-

findən müzakirə olunmuĢdur. Bunlar həmin məsələlərdir ki, 

biz sizin tapĢırıqlarınızın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 
onların barəsində hesabat verir və məruzə edirik. Misal üçün, 

Ukrayna parlamentinə сечкиляря müĢahidəçilər göndərilməsi 
haqqında sizin qərarınız olmuĢdur. Biz sizə məlumat verə-

cəyik ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyindən, parlamentlərdən, 
Parlamentlərarası Assambleyadan, mərkəzi seçki komis-
siyalarından, habelə hökumətlərin xətti ilə 220 müĢahidəçi 

göndərilmiĢdir. Biz aprelin 1-də səhər saat 9-da bütün Birliyə, 
ilk növbədə Ukrayna  televiziyası ilə mövqelərimizi açıqlamı-

Ģıq. Mövqelərimiz bundan ibarətdir ki, seçkilər baĢ tutmuĢ-

dur, biz onları açıq, demokratik, Ģəffaf seçkilər sayırıq və 

hesab edirik ki, yeni, demokratik prinsiplərin gözlənilməsi sa-
yəsində əldə olunmuĢ yekunlardan məmnun qalmağa əsası-

mız var. 
Əlbəttə, bu baxımdan həmçinin məruzə edəcəyik ki, de-

mokratik seçkilərə dair konsepsiyanı həm Parlamentlərarası 
Assambleya, həm də sizin Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzər-

dən keçirmiĢ, Xarici ĠĢlər Nazirləri ġurası isə bəyənmiĢdir. Bu 
heç bir beynəlxalq təĢkilatda olmayan cəhətdir. Odur ki, 
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seçkilərin demokratik və ya qeyri-demokratik olduğu, aĢ-

karlığa riayət edilib-edilmədiyi barədə hələlik ancaq fəhm 
əsasında, təcrübə əsasında mühakimə yürüdürlər. Deyə bilə-

rik ki, konsepsiyanın olmasının özü yaxĢı haldır. Çünki biz bu 
konsepsiya əsasında seçkilərin necə keçirildiyindən danıĢa və 

ona qiymət verə bilərik. Bir sözlə, əgər siz onu qəbul etsəniz, 
bu, əsas kimi götürüləcəkdir.  
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TÜRK SƏNAYEÇĠ VƏ Ġġ ADAMLARI VƏQFĠNĠN 

(ТЦСИАВ) SƏDRĠ  ВЯЛИ  САРЫТОПРАЬЫН 
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
10 сентйабр 2002-ъи ил 
 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Sizin Azərbaycana gəliĢinizdən 

çox məmnunam. Proqramınıza baxdım, burada bir çox gö-

rüĢlər keçirirsiniz və keçirmək istəyirsiniz. Təhsil Nazirliyin-

də, Milli Elmlər Akademiyasında və baĢqa yerlərdə də görüĢ-

lər keçirmək istəyirsiniz. Bizim Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyasında da maraqlı iĢlər var.  
V ə l i   S a r ы t o p r a q:  Möhtərəm Cümhur baĢqanım, 

səmimi qəbula görə Сизя  minnətdarlığıмı bildirир və bu görüĢ-

dən böyük Ģərəf duyduğuмu vurğulayырам. Sizinlə son dəfə 
iyunun 27-də Ankarada görüĢdük. Siz orada çox gözəl bir 

nitq söylədiniz. Türk Sənayeçi və ĠĢ Adamları Vəqfinin bütün 
üzvləri Sizə hörmət və ehtiramlarını, salamlarını göndərdilər. 

Sizə cansağlığı, uzun ömür diləyirlər. QardaĢ Azərbaycan xal-
qına da salamlarını çatdırmağı mənə həvalə etdilər. 

Biz Sizə minnətdarıq, Sizi sevirik. Sizin cızdığınız yolla biz 
də getməyə çalıĢırıq. Sizin səyinizlə Azərbaycan ilə Türkiyə 

arasında əlaqələr gündən-günə möhkəmlənir.  
Siz bizim çox sevdiyimiz dövlət adamısınız, Türk dünya-

sının öndəri,  böyüyüsünüz. Siz Sovet Ġttifaqının Siyasi Büro-
suna qədər yüksələn yeganə türk insanısınız. Həyatınız daim 
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mücadilə içində keçmiĢdir. Sizə hörmətimiz, sevgimiz sonsuz-

dur. Biz, türk iĢ adamları Sizə dərin minnətdarıq. Bizə Ģərait 
yaradırsınız, yardımçı olursunuz.  

Türk Sənayeçi və ĠĢ Adamları Vəqfinin 60 nəfərlik idarə 
heyətinin səs çoxluğu ilə Zati-alinizi dörd minə yaxın üzvü 

olan vəqfimizin fəxri sədri seçdik. Digər fəxri sədrimiz Sizin 
yaxın dostunuz hörmətli Süleyman Dəmirəldir. Ġcazənizlə,  

fəxri sədrlik plaketini Sizə təqdim edim. Allah Sizə uzun 
ömür versin, Sizi türk dünyasının baĢının üstündən əskik elə-

məsin. Bir hədiyyəmiz də var. Onu Sizin yaxın dostunuz Ġh-
san Doğramacı göndəribdir.  

Vəli Sarıtopraг plaketi və İhsan Doğramacının hədiyyəsini 
dövlətimizin başçısına təqdim etdi.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Сизя təĢəkkür edирям, Türk Sənayeçi 
və ĠĢ Adamları Vəqfi, həqiqətən Türkiyədə çox tanınmıĢ, çox 

böyük iĢlər görən bir vəqfdir. Sizin fəaliyyətiniz haqqında mə-

nim məlumatım var. Siz xüsusən təhsil sahəsinə çox fikir ve-

rirsiniz, kompüterləĢmə iĢi ilə də çox məĢğulsunuz. Ona görə 
sizin vəqfə mənim böyük hörmətim var.  

Məni üç il ardıcıl olaraq ilin dövlət adamı seçmisiniz. Ġndi 

də məni fəxri sədr seçdiniz. Buna görə də təĢəkkür edirəm. 
Mənim haqqımda dediyiniz sözlərə görə, həyatımı, keçmiĢ-

dəki mücadilələrimi də yaxĢı bildiyinizə və çox düzgün qiy-
mətləndirdiyinizə görə sizə xüsusi təĢəkkür edirəm.  

Siz Azərbaycanın dostlarısınız, mənim dostlarımsınız. Azər-
baycanda sizin həmiĢə xüsusi yeriniz var və bu səfərinizə görə 

də çox məmnunam ki, siz vaxtınızı ayırıb Azərbaycana gəl-
misiniz. Güman edirəm, Azərbaycanda, Bakıda çox dəyiĢik-

liklər görəcəksiniz. Siz son dəfə Azərbayъanda nə vaxt olmu-
sunuz? 

V ə l i  S a r ы t o p r a q: Cənab Prezident, 1992-ci ildə, 

rəhmətlik Turqut Özаl sağ olarkən nümayəndə heyətinin tər-
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kibində gəlmiĢdim.  Sonra  burada «Türkiyə–Azərbaycan iq-

tisadi iĢbirliyi imkanları» mövzusunda keçirilən toplantıda 
Ankara iĢ adamlarının rəhbəri kimi iĢtirak etdim. Artıq 8 il 

idi ki, gəlmirdim. Səkkiz ildən sonra bu gün Bakını gəzdim, 
gördüm, heyran oldum. Azərbaycan, Bakı çox inkiĢaf etmiĢ-

dir. Yeni tikilən binalar, görkəmli obyektlər çoxdur. Azər-
baycan tamamilə Qərb ölkəsi kimi olmuĢdur. Bakıda hər Ģeyi 

tapmaq olur. Dünyanın harasında nə varsa, Bakıda da var. 
Təbiidir ki, bunların hamısı Sizin sayənizdə olmuĢdur. Sizin 

necə çalıĢdığınızı, iĢlədiyinizi bilirəm. Siz böyük bir dövlət 
adamısınız,  Azərbaycan üçün böyük bir Ģanssınız. Allah Sizə 

uzun ömür versin, Sizi türk dünyаsının baĢı üstündən əskik 
etməsin. 

Mən həm də Naxçıvanın Ankarada fəxri konsuluyam. 
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AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

 CƏNAB CORC BUġA 
 
 Hörmətli cənab Prezident! 

 Bütün bəĢəriyyəti dəhĢətə gətirmiĢ 11 sentyabr terror 
hadisələrinin ildönümü ilə əlaqədar Sizə və Amerika xalqına 

dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
Biz terrorizmi qətiyyətlə pisləyir, onun bütün təzahürlərinə 

qarĢı mübarizəni dəstəkləyirik. 
Məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, ölkəmizin beynəlxalq 

antiterror koalisiyasında iĢtirakı Azərbaycan ilə ABġ arasın-
da əməkdaĢlığın daha da dərinləĢməsinə xidmət edir. 

 
Hörmətlə, 
 

       HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 11 sentyabr 2002-ci il  
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FRANSA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB JAK ġĠRAKA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin cənub-Ģərqində baĢ vermiĢ təbii fəlakət nəti-
cəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədər-

ləndirdi. 
BaĢ vermiĢ faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə 

dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
 

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı Ģəhəri, 11 sentyabr 2002-ci il   
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QARA DƏNĠZ HÖVZƏSĠ ÖLKƏLƏRĠNĠN 

UNĠVERSĠTETLƏRĠ ġƏBƏKƏSĠNĠN  

II  KONQRESĠNƏ  
 

Hörmətli Konqres iĢtirakçıları! 

Sizi – Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələrinin Universitetləri 
ġəbəkəsinin II Konqresinin iĢtirakçılarını müstəqil Azərbay-

can Respublikasının paytaxtı Bakı Ģəhərində səmimi-qəlbdən 
salamlayıram. 

Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının nəzdində 
formalaĢıb fəaliyyət göstərən Qara Dəniz Ölkələrinin Univer-

sitetləri ġəbəkəsi regionda elm və təhsil sahələrində əməkdaĢ-

lıq məsələlərinin gerçəkləĢdirilməsində mühüm rol oynayan 

nüfuzlu beynəlxalq quruma çevrilməkdədir. Artıq on bir 
ölkənin bir çox ali tədris ocağını özündə birləĢdirən ġəbəkə 

əməkdaĢlığın gələcək inkiĢafı ilə bağlı öz məqsəd və vəzifə-

lərini müəyyən edərək bu yolda konkret iĢlər həyata keçir-

məyə baĢlamıĢdır. Təhsili idarəetmə strukturları və ali mək-
təb rəhbərlərinin, elm və təhsil sahələrində çalıĢan görkəmli 
mütəxəssis və alimlərin iĢtirakı ilə keçirilən konqresiniz də bu 

istiqamətdə atılan ciddi addımdır. 
Gənc Azərbaycan dövləti elm və təhsili öz inkiĢafının 

prioritet sahələrindən hesab edir. Ölkəmizdə son illər ərzində 
bu sahələrin müasir dünya standartlarına uyğunlaĢdırılması, 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, idarə edilməsi-
nin təkmilləĢdirilməsi üçün bir çox iĢlər görülmüĢdür və indi 

də davam etdirilir. Məhz bu baxımdan Bakıda keçirilən 
forumunuz və ali təhsildə yüksək keyfiyyətin təminatı ilə bağ-

lı orada müzakirə olunacaq məsələlər ölkəmizdə elm və 
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təhsilin inkiĢaf etdirilməsi, eləcə də ali məktəblərimizin regionda 

və dünyada daha yaxĢı tanınması iĢi üçün də əhəmiyyət kəsb 
edir. Ġnanıram ki, konqresiniz regionda elm və təhsilin 

inkiĢafına öz töhfəsini verməklə Qara dəniz hövzəsi ölkələri 
arasında əməkdaĢlığın daha da möhkəmləndirilməsinə xid-

mət edəcəkdir.  
Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik və nəcib iĢlərinizdə 

uğurlar arzulayır, konqresinizə səmərəli iĢ diləyirəm. 
 

       

 HEYDƏR ƏLĠYEV 

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 11 sentyabr 2002-ci il           
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AMERIKA BIRLƏġMIġ ġTATLARININ 

ÖLKƏMIZDƏKI SƏFIRI ROSS UИLSON ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ  
 
Президент сарайы 
 
11 сентйабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir, bu gün mən 

sizi keçən il sentyabrın 11-də baĢ vermiĢ dəhĢətli terror 
hadisələrinin yad olunması münasibətilə dəvət etmiĢəm. Sizə 

və sizin simanızda Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının xalqına, 
hökumətinə bir daha çatdırıram ki, Azərbaycan xalqı dəhĢətli 

terror hadisələri ilə əlaqədar qəti etirazını bildirir və biz 
terrora məruz qalmıĢ, həlak olmuĢ insanların xatirəsini böyük 

kədərlə yad edirik.  
O dəhĢətli terror hadisələri bütün dünyada sülh, əmin-

amanlıq sevən insanların hamısında böyük bir həyяcan do-
ğurdu. Azərbaycan xalqı bunu çox böyük həyяcanla qarĢıladı 
və biz dərhal bu barədə xalqımızın, dövlətimizin mövqeyini 

bildirdik, beynəlxalq terrorla mübarizə aparmaq yolunda 
antiterror koalisiyasında, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə bir-

likdə  koalisiyada olduğumuzu bildirdik. Biz bir ildir ki, öz 
imkanlarımız dairəsində bunu davam etdiririk.  

DəhĢətli terror hadisəsi təkcə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları-

na, onun xalqına qarĢı yox, bütün mütərəqqi bəĢəriyyətə qarĢı 

idi və biz bunu özümüzə qarĢı da qəbul etdik. Ona görə də 
terrorizmlə mübarizə aparmağı və onun kökünü kəsməyi 

özümüzün vəzifəsi hesab edirik. Biz bu gün həlak olanların 
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xatirəsini böyük kədər hissi ilə yad edirik. Mən bu münasi-

bətlə prezident cənab BuĢa da öz məktubumu göndərmiĢəm. 
Ancaq, eyni zamanda, sizinlə bilavasitə görüĢüb bu sözləri 

demək istədim.  
R o s s   U i l s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin bu 

gün söylədiklərinizə və keçirdiyiniz hisslərə böyük hörmətlə 
yanaĢıram. Bugünkü gün, əlbəttə, mənim üçün, ailəm üçün, 

Azərbaycanda olan amerikalılar üçün çox emosional bir 
gündür. Biz bir il əvvəl bugünkü gündə baĢ vermiĢ terror ha-

disələrini hələ də Ģok içərisində yaĢayırıq. Lakin eyni zaman-
da, biz geriyə baxarkən görürük ki, bu bir il müddətində 

beynəlxalq aləmdə, siyasətdə bir sıra dəyiĢikliklər getmiĢdir. 
Elə bilirəm ki, bu dəyiĢikliklər yaxĢılığa doğru olan dəyiĢik-

liklərdir.  
Mən bu gün həm öz adımdan, həm də Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarının hökuməti və xalqı adından Azərbaycan hökumə-
tinə, xalqına dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ġlk 

növbədə, çox sağ olun ki, həmin çətin dəqiqələrdə bizi mənəvi 
cəhətdən dəstəkləmisiniz və digər sahələrdə də öz dəstəyinizi 
əsirgəməmisiniz. Siz koalisiyaya qoĢularaq, bizimlə birlikdə 

problemin həllinə çalıĢırsınız.  
Sizin də yaxĢı xatirinizdədir, bu dəhĢətli terror hücumları 

baĢ verdikdən bir neçə dəqiqə sonra mənə zəng etdiniz və 
həm baĢsağlığınızı verdiniz, həm də səfirliyin əməkdaĢlarının 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlinizdən gələn köməyi əsir-
gəmədiniz. Ġlk növbədə bizə öz yardımınızı göstərdiniz. Buna 

görə də həm mən, həm də səfirliyin əməkdaĢları Sizə çox 
minnətdarıq.  

Bundan sonra isə Azərbaycan Amerika BirləĢmiĢ ġtatları-
na və koalisiyanın digər üzvlərinə öz hava məkanını təklif 

etdi. Biz bu hava məkanından istifadə edərək, indiyə qədər 
misli görünməmiĢ humanitar yardımı Əfqanıstanda əziyyət 
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çəkən xalqa yetirdik. Eyni zamanda, Azərbaycan 160 ölkədən 

biridir ki, terrorçuların maliyyə vəsaitinin hərəkətinin qar-
Ģısını almaq sahəsində bizimlə birlikdə əməkdaĢlıq edir. Mə-

lum olduğu kimi, bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan bir 
neçə çox təhlükəli adamın tutulub saxlanılmasını da təmin 

etmiĢdir. Elə bilirəm ki, bu da bizim əməkdaĢlığımızın daha 
bir təzahürüdür.  

DüĢünürəm ki, biz həm «Əl-Qaidə» təĢkilatının Ģəbəkəsinin 
dağıdılmasında irəliləyiĢ əldə etmiĢik, həm də Taliban rejimi-

ni hakimiyyətdən uzaqlaĢdırmıĢıq. Onun yerinə elə bir haki-
miyyət gətirmiĢik ki, o bizimlə əməkdaĢlıq edir. Lakin bey-

nəlxalq terrorizmlə bağlı «Əl-Qaidə»dən baĢqa da problemlər 
vardır. Belə ki, yalnız «Əl-Qaidə» deyil, digər terrorçu təĢki-

latlar da vardır və onlar  «Əl-Qaidə» ilə sıx əlaqədədirlər. 
Odur ki, bizim iĢimiz hələ çoxdur və bunları gələcəkdə yerinə 

yetirəcəyik.  
Mənim ölkəmə olan terror hücumları bütün dünyanı inan-

dırdı ki, artıq terrorizm irəliyə doğru gedə bilməz. Əgər ter-
rorizm irəliləyərsə, demək, XXЫ əsr xaosa bürünəcəkdir. Bu 
isə o deməkdir ki, XX əsrdə Ġkinci dünya müharibəsinin tö-

rətdiyi dəhĢətlərlə biz yeni əsrdə də üzləĢəcəyik.  
Mən xüsusilə Ģadam ki, prezidentin qərarı ilə 907-ci maddə 

aradan götürülmüĢdür və bunun nəticəsində ölkələrimiz 
arasında daha geniĢ sahədə əməkdaĢlıq imkanı yaranmıĢdır. 

Bunun nəticəsində Daxili ĠĢlər Nazirliyinə və Respublika Pro-
kurorluğuna bizim yardımımız olmuĢdur. Biz onlarla sıx 

əməkdaĢlıq edirik. Bu ölkəyə 4,4 milyon dollar yardım edil-
miĢdir. Biz artıq bu rəqəmin təsdiqini almıĢıq və gözləyirəm 

ki, gələcəkdə bu rəqəm daha da artacaqdır. Azərbaycanın Sər-
həd QoĢunları, eləcə də Gömrük Komitəsi ilə əməkdaĢlıq edirik. 

Azərbaycana yardım edirik və gözləyirik ki, bunun nəticəsində 
Azərbaycanın sərhədləri daha möhkəm qorunacaqdır.    
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Azərbaycan hökuməti ilə büdcə və vergi sahələrində də 

əməkdaĢlığa baĢlayırıq, bu sahələri təkmilləĢdirmək üçün yar-
dım edəcəyik. Demokratik təsisatların güclənməsinə yönəlmiĢ 

bu cür yardımlar, proqramlar gələcəkdə də davam etdirilə-

cəkdir.  

Biz bütün bunların hamısını Azərbaycanın inkiĢafı üçün 
vacib amillər hesab edirik. 907-ci maddənin qüvvəsinin dayan-

dırılması bizim Azərbayъana kömək imkanımızı daha da 
geniĢləndirmiĢdir. Elə bilirəm ki, güclü demokratik təsisatların 

yaranması, qanunların möhkəm iĢləməsi, iqtisadi inkiĢaf, eləcə 
də zəngin adamlar Azərbaycanın gələcəyini təmin edəcəkdir.  

Cənab Prezident, sonda onu demək istəyirəm ki, bizə gös-
tərdiyiniz dəstəyə görə Ģəxsən Sizə və Azərbaycan hökuməti-

nə, xalqına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz də həm 
Sizə, həm də Azərbaycan hökumətinə öz dəstəyimizi ifadə 

edirik. Ümid edirik ki, Siz Azərbaycanı uğurlu gələcəyə gəti-
rəcəksiniz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: TəĢəkkür edirəm. Siz doğru dediniz 
ki, sentyabrın 11-də baĢ vermiĢ hadisələrdən sonra dünyada 
çox dəyiĢiklik baĢ veribdir. Bəlkə də bu dəyiĢikliklərin baĢ 

verməsi üçün bu qədər qurbanlar lazım deyildi və bu cür 
dəhĢətli terrorla rastlaĢmamalıydıq. Ancaq hər halda, olan 

oldu, amma siz dediyiniz kimi, bundan sonra dünyadakı 
dəyiĢikliklərin hamısı müsbət xarakter daĢıyır.  

Hər yerdə, hər bir qitədə, dünyanın hər bir regionunda ar-
tıq dərk etdilər ki, terrorizm bəĢəriyyətə nə qədər böyük 

təhlükə gətirir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının təĢəbbüsü ilə 
beynəlxalq terrorizmə qarĢı aparılan mübarizə, antiterror 

əməliyyatları bəĢəriyyəti XX1 əsrdə bu faciələrdən xilas edə 
bilən bir vasitədir. O fikirlə də razıyam ki, əgər terrorizmin 

siması bu qədər açılmasaydı və terrorizmə qarĢı böyük koali-
siyada antiterror əməliyyatları aparılmasaydı, doğrudan da, 



 87 

ola bilər ki, XX1 əsr dünya üçün, bütün insanlar üçün, bütün 

bəĢəriyyət üçün daha da təhlükəli olardı. Bu hadisələrdən 
sonra, həqiqətən Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının təĢəbbüsü ilə 

aparılan tədbirlər – biz bu tədbirlərə əvvəldən qoĢulmuĢuq – 
indi terrorizmin qarĢısını almaq, onun kökünü kəsmək üçün 

müəyyən imkanlar yaradır.  
Siz bizim əməkdaĢlığımız haqqında fikirlər söylədiniz. Mən 

onlarla tamamilə razıyam. 907-ci maddənin qüvvəsinin da-
yandırılması, təbiidir, bizim üçün çox böyük hadisədir və 

onun nəticəsində artıq bir neçə sahələrdə – siz indi onları bu-
rada söylədiniz – yaxĢı əməkdaĢlıq edirik. Ancaq bu əmək-

daĢlığı daha da geniĢləndirmək lazımdır. Ġndi gərək biz 907-ci 
maddənin götürülməsinin daha da müsbət nəticələrini görək. 

Ona görə biz əməkdaĢlıq sahəsində üzərimizə düĢən bütün 
vəzifələri yerinə yetiririk, ancaq bu əməkdaĢlığın daha da ge-

niĢlənməsi təĢəbbüsü sizə, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına aid-
dir. Mən güman edirəm ki, siz bu sahədə daha da əlavə 

tədbirlər görəcəksiniz.  
Təbiidir, bizim apardığımız iqtisadi siyasət, islahatlar, 

demokratiya sahəsində həyata keçirdiyimiz tədbirlərin hamısı 

Azərbaycanın həyatını, iqtisadiyyatını, insanların rifah halını 
get-gedə yaxĢılaĢdırır. 

Siz bilirsiniz, son bir neçə ayda biz sahibkarlığın inkiĢafı 
üçün çox tədbirlər görürük. Mən bu barədə çox ciddi, çox 

böyük əhəmiyyətə malik olan fərmanlar imzalamıĢam. QarĢı-

dan gələn günlərdə də çox vacib bir fərman imzalayacağam. 

Dünən imzaladığım fərman çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Güman edirəm, sahibkarlığa çox böyük imkanlar yaradacaq-

dır. Bu fərmanlarin hamısını imzaladıqdan sonra, bunların 
yekunu olaraq, mən geniĢ bir tədbir keçirəcəyəm. Ümid-

varam ki, bunların hamısı bizim iqtisadiyyatın inkiĢafını 
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daha da sürətləndirəcək, bazar iqtisadiyyatını daha da geniĢ-

ləndirəcəkdir.  
Biz artıq son aylarda Azərbaycanda investisiyanın artma-

sını hiss edirik. Özü də həm daxili sahibkarlar tərəfindən, 
həm də xarici investorlar tərəfindən. Güman edirəm, bundan 

sonra daha da yaxĢı olacaqdır. Ancaq bəĢəriyyəti, insanları, 
dünyanı terrordan qorumaq lazımdır. Bu, əsas vəzifədir. Biz 

bir il bundan öncə elan etdiyimiz kimi, bundan sonra da 
antiterror koalisiyasındayıq, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə 

bir yerdəyik və bu iĢi daim davam etdirəcəyik. 11 sentyabr 
faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar öz qəmimizi, kədərimizi bir 

daha sizə bildiririk və sizin dərdinizə Ģərik çıxırıq.  
R o s s   U i l s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Əvvəlcə 

dediyim kimi, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları adı çəkilən bütün 
sahələrdə əməkdaĢlığa görə Azərbaycana öz dərin minnətdar-

lığını bildirir. Biz gələcəyə ümidlə baxaraq, Sizinlə və höku-
mətinizlə iĢləmək əzmindəyik. Biz istəyirik ki, bu regiona sülh 

gəlsin. Biz istəyirik ki, uĢaqlarımız və nəvələrimiz daha yaxĢı 
yaĢasınlar. 
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DÜNYA TURИZM TƏġKИLATININ (DTT)  

BAġ KATИBИ FRANÇESKO FRANJИALLИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
11 сентйабр 2002-ъи ил 
  

Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonağı salamlaya-

raq, onun Azərbaycana maraq göstərməsindən, ölkəmizə səfər 
etməsindən məmnun olduğunu söylədi.   

Cənab Françesko Franjialli müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasına ilk dəfə səfər etdiyini, lakin cavanlığında, 1974-cü ildə 

bir məmur kimi, ölkəmizdə olduğunu bildirdi. 
 Prezident Heydər Əliyev dedi ki, 1974-cü ildə mən Azər-

baycana başçılıq edirdim. Amma indi Azərbaycan müstəqil 
dövlətdir. Biz müstəqil dövlət kimi, istəyirik ki, bütün beynəl-

xalq təşkilatlarla daha sıx əlaqəmiz olsun.  
Françesko Franjialli vurğuladı ki, müstəqil Azərbaycan Res-

publikası  Dünya Turizm Təşkilatına daxil olandan bir il sonra 

burada Sizinlə görüşməyimiz bizim üçün böyük şərəfdir və çox 
xoş hisslər keçiririk.  

Ф р а н ч е с к о   Ф р а н ж и а л л и: Cənab Prezident, turizm 
elə bir fəaliyyət sahəsidir ki, adətən, onun ölkə iqtisadiyyatına 

nələr verə biləcəyini heç də həmiĢə yaxĢı hesablamırlar.  
Bir sıra çətinliklərə, xüsusilə 11 sentyabr hadisələrinə bax-

mayaraq, keçən il 693 milyon adam turist  kimi, bir ölkədən 
baĢqa ölkəyə getmiĢdir. Bunun nəticəsində 462 milyard ABġ 

dolları xərclənmiĢdir. Qazanc sahəsi kimi götürəndə, baĢqa 
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sahələrlə müqayisədə turizm bəzən birinci, bəzən ikinci yeri 

tutur. QarĢıdakı 25 ildə turistlərin sayı 3 dəfə artacaqdır. 
2010-cu ildə 1 milyarddan yuxarı olacaq, 2020-ci ildə isə 2 

milyarda yaxınlaĢacaqdır. Mən bilirəm ki, Azərbaycan məĢ-

hur neft ölkəsidir. Elə illər olur ki, neftdən gələn gəlir, bəzən 

isə əksinə, turizmdən əldə edilən gəlir  çox olur.   
Bu yaxınlarda Yohannesburqda keçirilən sammitdə Yer 

üzündə yoxsulluğa qarĢı mübarizə aparmaq üçün ən mühüm 
vasitələrdən biri də turizmin inkiĢafı hesab edilmiĢdir. 

Turizmin inkiĢafı, iqtisadiyyata turizmin yardım göstərməsi 
üçün çox iĢlər görmək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, bu 

həm də yeni iĢ yerlərinin açılmasına gətirib çıxarsın. Turizmin 
inkiĢafı Azərbaycanda qadınlar, gənclər üçün yeni iĢ 

yerlərinin  açılmasına səbəb ola bilər. Kənd yerlərində bir 
qədər yeniliklər etmək, dəyiĢikliklər aparmaq lazımdır ki, 

yeni iĢ yerləri yaratmaq mümkün olsun.   
Azərbaycana mənim səfərimin məqsədi ondan ibarətdir ki, 

turizm fəaliyyəti ilə bağlı ölkənizin imkanlarını araĢdırım, 
respublikanızın turizm potensialı ilə yaxından tanıĢ olum və 
həm də dəqiqləĢdirim ki, bizim təĢkilatımız burada turizmin 

inkiĢafı üçün hansı yardımı, köməyi göstərə bilər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Gətirdiyiniz rəqəmlər onu göstərir 

ki, turizm doğrudan da gündən-günə inkiĢaf edəcək və hər 
ölkəyə çox gəlirlər gətirəcəkdir. Bu təbiidir, iqtisadiyyat 

inkiĢaf etdikcə, insanların rifahı yaxĢılaĢdıqca hər kəs istəyir 
ki, baĢqa bir ölkəyə getsin, baĢqa  bir yeri  görsün. Demək, 

turist kimi səyahət etməyi arzulayır.  
Təsadüfi deyil ki, indi dünyada ən çox turist iqtisadi cəhət-

dən inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən – ABġ-dan, Avropa ölkələrindən 
– gedir.   

Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi, iqtisadi  inkiĢaf 

yolundadır. Biz görürük ki, Azərbaycanda əhalinin baĢqa öl-
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kələrə qısa və uzunmüddətli istirahətə, səyahətə getməyə 

marağı ilbəil artır. Onlar Azərbaycanda qazandıqları pulları 
aparıb baĢqa ölkələrdə xərcləyir və həmin ölkələrə gəlir 

gətirirlər. Amma biz istəyirik ki, baĢqa ölkələrdən turistlər 
Azərbaycana gəlsinlər, pullarını burada xərcləsinlər və bizə 

gəlir gətirsinlər.  Yəni, biz həm Azərbaycandan baĢqa ölkələ-

rə turizmi dəstəkləyirik, həm də indi tədbirlər görürük və 

sizinlə birlikdə bu tədbirləri həyata keçirməliyik ki, xarici 
turizm üçün müvafiq Ģərait yaradaq.  Azərbaycanın təbiəti və 

Azərbaycanda olan bütün baĢqa infrastruktur buna imkan 
verir ki, ölkəmizə turistlər gəlsinlər.  

Azərbaycanda turizmi inkiĢaf etdirmək üçün çox böyük 
imkanlar var.  

Turistləri qəbul etmək üçün otellərin də sayı artıbdır. Siz 

«Hyatт Recensi» otelində qalırsız? Mənə elə gəlir ki, turistlər 
üçün çox münasib oteldir.  

Güman edirəm ki, Gənclər, Idman və Turizm naziri Azər-

baycanda axĢam istirahətini keçirmək üçün müxtəlif əyləncə 
yerlərini də göstərə bilər.   

Dövlətimizin baĢçısı görüĢdə iĢtirak edən nazir Əbülfяс Qa-
rayevə tapĢırdı ki, sən bir saatlıq proqram hazırla, bütün əy-

ləncə yerlərinin hərəsinə 10 dəqiqə vaxt ayır. Qoy qonaq 
görsün ki, axĢamlar bizim adamlar necə istirahət edirlər və 

burada nə qədər imkanlar var.   
Buradakı bəzi istirahət yerləri Fransadakından heç də geri 

qalmır.  
Ancaq mən bizim Gənclər, Idman və Turizm nazirinə tap-

ĢırmıĢam ki, Azərbaycanda turizmin inkiĢafı üçün çox ciddi, 
əsaslandırılmıĢ proqram hazırlansın. Mən Azərbaycana gələn 

turistləri deyirəm. Biz baĢqa ölkələrdən  Azərbaycana 
turistləri cəlb etməliyik. Təbiidir, bu iĢdə dünya təcrübəsindən 
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çox səmərəli istifadə etmək lazımdır. Azərbaycana sizin 

səfəriniz də bu baxımdan bizə çox kömək edəcəkdir.  
F r a n ç e s k o   F r a n j i a l l i: ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdən 

varlı insanlar inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə səfər etməyi üstün 
tuturlar. Ola bilsin ki, bu hələlik  Azərbaycanın nümunəsində 

özünü tamamilə göstərmir. Amma mən əminəm ki, zaman 
keçdikcə, buradakı imkanları görərək,  yaratdığınız infrastruk-

turdan istifadə edərək, turistlərin axını çoxalacaqdır.  
Биз  buraya yüksək səviyyəli mütəxəssis-ekspert göndərmiĢ-

dik ki, Azərbaycanda turizmin gələcəyi ilə bağlı araĢdırma  
aparsın. Biz qayıdandan sonra o öz təkliflərini bizə təqdim 

edəcəkdir. Turizmlə bağlı marketinq məsələləri, turizm baza-
rının öyrənilməsi, təkliflərin verilməsi sahəsində bizim çox 

zəngin təcrübəmiz var. Müstəqil dövlət kimi, Azərbaycanın 
həm arzu və istəklərini, həm də imkanlarını nəzərə alaraq, 

onun turizm sahəsindəki problemlərinə xüsusi diqqət yeti-
rəcəyik. 
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ĠKĠ MÜQƏDDƏS OCAĞIN XADĠMĠ  

SƏUDĠYYƏ ƏRƏBĠSTANININ  

MƏLĠKĠ ƏLAHƏZRƏT  

FƏHD ĠBN ƏBDÜLƏZĠZ AL SƏUDA  
 
Əlahəzrət!  
Ölkənizin milli bayramı – Məmləkət elan edilməsi günü 

münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  
Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı münasibət-

lərə böyük əhəmiyyət verirəm. Ümidvaram ki, dostluq və 

əməkdaĢlıq əlaqələrimizi daim inkiĢaf etdirəcəyik.  
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, qardaĢ Səu-

diyyə Ərəbistanı xalqına sülh və firavanlıq arzulayıram.  
  
Hörmətlə, 

                HEYDƏR ƏLIYEV 

         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı Ģəhəri, 11 sentyabr 2002-ci il  
 



 94 

 
 
 

SƏUDĠYYƏ ƏRƏBĠSTANI MƏMLƏKƏTĠNĠN  

VƏLĠƏHDĠ ƏLAHƏZRƏT  

ABDULLAH ĠBN ƏBDÜLƏZĠZ AL SƏUDA  
 
 Əlahəzrət! 

 Səudiyyə Ərəbistanı Məmləkətinin milli bayramı mü-
nasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı mehriban dostluq mü-
nasibətləri xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq əbədi yaĢa-

yacaqdır. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, xalqınıza sülh 

və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

                 HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı Ģəhəri, 11 sentyabr 2002-ci il  
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MEKSĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB VĠSENTE FOKS KESADAYA  
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Meksika BirləĢmiĢ ġtatlarının milli bayramı – Müstəqil-

lik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi-
qəlbdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Meksika arasında dostluq mü-

nasibətlərini inkiĢaf etdirməklə faydalı əməkdaĢlıq üçün geniĢ 

perspektivlər açacağıq. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Meksika 

xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 11 sentyabr 2002-ci il  

 



 96 

 
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ 

HEYDƏR ƏLИYEV GƏNCƏ ġƏHƏRИNƏ  

YOLA DÜġMƏZDƏN ƏVVƏL BИNƏ HAVA 

LИMANINDA KÜTLƏVИ ИNFORMASИYA 

VASИTƏLƏRИNИN NÜMAYƏNDƏLƏRИNƏ  

VERDИЙИ MÜSAHИBƏ 
 

12 сентйабр 2002-ъи ил 
 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Mənim Gəncəyə getməyim haq-

qında məlumatınız var. Əlavə məlumata ehtiyac yoxdur. Mən 
Gəncədə 2000-ci ildə olmuĢam. Ġndi oraya səfər edirəm ki, 

Ģəhərin sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə tanıĢ olam, lazımı tədbirlər 
haqqında, ola bilər, müəyyən qərarlar qəbul edəm. Hər hal-

da, gedirəm ki, Gəncənin rəhbərliyi ilə, Ģəhərin nümayəndə-

ləri ilə görüĢüm, həm Gəncədəki iĢlər haqqında təsəvvürüm 

olsun, həm də ki, lazımı tədbirlər haqqında göstəriĢlər verim.  
Ġkinci, Gəncədə böyük Olimpiya Ġdman Kompleksi tikilibdir. 

Onun açılıĢında iĢtirak edəcəyəm. Sonra orada hərbi hissəmiz 
var, gedib oradakı iĢlərlə tanıĢ olacağam.  Ondan sonra Go-

ranboy rayonuna gedəcəyəm. Rayonun sosial-iqtisadi vəziyyəti 
ilə tanıĢ olacağam. Sonra da Goranboy rayonunda, Ağcakənd 

ərazisindəki qəsəbə ilə – 1988-ci ildə Ermənistandan zorla çıxa-
rılmıĢ, indiyə qədər daimi məskunlaĢmamıĢ vətəndaĢlarımız 

var, bilirsiniz ki, onların məskunlaĢdırılması üçün Neft Fon-
dundan ilk vəsait  ayrılıb, orada qəsəbə salınıb, bir hissəsində 

yaĢayırlar, bir hissəsi tikilməkdədir – tanıĢ olmaq istəyirəm. 
Ermənistandan qaçqın düĢmüĢ soydaĢlarımızla görüĢmək 
istəyirəm. Mənim əsas məqsədim bunlardan ibarətdir.  
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Sözünüz var, yoxsa yox? 

S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas boru kə-

mərinin tikintisi ilə bağlı mətbuatda xeyli yazılar dərc olunub, 

Ġlham Əliyev buna münasibətini bildiribdir. Erməninin təsisçisi 

olduğu Yunanıstan Ģirkətinin bu tikintidə iĢtirakına Sizin 

münasibətiniz necədir? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Bilirsiniz nə var, o barədə bu gün ABƏġ-

in prezidenti Devid Vudvord mətbuat konfransı keçirəcəkdir. 
Siz maraqlanırsınızsa, mətbuat konfransında iĢtirak edə 

bilərsiniz. Mən onu çağırmıĢdım, orada o, hər seyi izah edər.  

S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti Robert Köçər-

yanla KiĢinyovdan əvvəl görüĢəcəyiniz barədə məlumatlar var... 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Vallah, nə deyim, bizim xüsusən bir 

iki dənə radikal müxalifətçi qəzet var, onlar o qədər yalan 
Ģeylər uydururlar. YaxĢı, nə olub, mən Köçəryanla gündə 

görüĢəcəyəm? Avqustun 14-də görüĢmüĢəm, oktyabrın 7-də 
KiĢinyovda görüĢəcəyəm. Nə var ki, bunda? Bilirsiniz, artıq 

mən bunları eĢidəndə rahat reaksiya verə bilmirəm. Bu qədər 
də vicdansızlıq, bu qədər də siyasi əxlaqsızlıq olarmı? Tamam 
siyasi əxlaqsızlıqdır! O qəzetlərdə gündə nə qədər uydurmalar 

olar? Bu uydurmalar olmasa, həmin qəzetlər yaĢaya bilməz 
axı, qəzet də yaĢamasa... Qəzetə pul verirlər, onlar pul qaza-

nırlar, ona görə də gündə hərəsi bir Ģey uydurur.  

S u a l: Cənab Prezident, Ġranın nümayəndəsi Mehdi Səfəri 

Xəzərlə baglı danıĢıqlar aparmaq üçün Bakıdadır. Bu məsələ ilə 

əlaqədar Azərbaycanın mövqeyində bir dəyiĢiklik varmı? 

Deyirlər ki, Ġran prezidentinin ölkəmizə səfəri təxirə salınıb, bu 

da həmin məsələ ilə əlaqədardır. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Elə Ģey yoxdur, təxirə salınmayıbdır. 
Məndə belə bir məlumat yoxdur. Ġranla danıĢıqlar gedir və 

davam edəcəkdir, növbəti danıĢıq burada olubdur. Sonra 5 
dövlətin nümayəndələri noyabr ayında burada toplaĢacaqlar. 
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S u a l: Ġyulun 13-də  enerji sistemindəki qəza ilə bağlı ko-

missiyanın sədri Abid ġərifov bildirib ki, məlumatı Sizə ver-

miĢdir. O açıqlamadı ki, qəzanın səbəbi nədir? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Mənim bundan o qədər də məluma-
tım yoxdur. Sag olun.  

    *** 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev sentyabrın 

12-də Gəncəyə gəlmişdir.  

Respublikamızın dövlət bayraqları, Azərbaycan prezidenti-
nin portretləri ilə, transparantlarla bəzədilmiş hava limanında 

dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevi təyyarənin pilləkəni yanın-
da şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Babayev, Milli 

Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham 
Əliyev, parlamentin deputatları, şəhərin elm, mədəniyyət, incə-

sənət xadimləri və ictimaiyyətin nümayəndələri səmimiyyətlə, 
mehribanlıqla qarşıladılar. Milli geyimli qızlar Azərbaycan 
prezidentinə gül-çiçək dəstələri təqdim etdilər.  

Məktəbli uşaqlar Heydər babanı şeиrlə salamladılar.   
  

   Ulu Gəncəmizin əsl sorağı,  
   Ana tək açıqdır doğma qucağı,  

   Xalqımın alqışı, xeyir-duası, 
   Ömrünün dayağı olsun el, baba!  
 

   Heydər baba, sən gələni cahana, 
   Xoşbəxtlik bəxş oldu Azərbaycana, 

   Sevgi ilə dolub-daşan meydana. 
   Bu meydandan salamlar var sizlərə, 

   Tanrı Sizi çox görməsin bizlərə!  
 

   Üçrəngli bayrağı iftixar seçən,  

   Müqəddəs Quranın altından keçən, 
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   Bu gündən sabaha nurlu yol seçən, 

   Yaşa prezidentim, yaşa, ay baba!  
 

Respublikanın Xalq artisti Şahnaz Haşımova dövlətimizin 
başçısına müraciətlə dedi:  

Cənab Prezident, qədim Gəncə yurduna xoĢ gəlmisiniz. Al-
lah sizə cansağlığı versin. Siz mənə Prezident mükafatı təyin 

etmisiniz. Allah Sizi bizə çox görməsin, yüz yaĢayın. Yanım-
da dayanan Xalq artisti Ələddin Abbasovdur, «Dəli Kür» 

filmində Cahandar ağa rolunu oynayan görkəmli sənətkarı-

mızdır. O da Prezident mükafatına layiq görülmüĢdür.  
 

Hava limanına Gəncənin minlərlə sakini toplaşmışdı. Pre-
zident Heydər Əliyev onları səmimiyyətlə salamladı. 

Azərbaycan prezidenti hava limanından birbaşa Gəncə Olim-
piya İdman Kompleksinin açılış mərasiminə yollandı.  

 

Tikintisi yenicə başa çatmış Gəncə Olimpiya İdman Komplek-
sinin qarşısına minlərlə insan – şəhər ictimaiyyətinin nümayən-

dələri, idmançılar toplaşmışdı. Onlar əllərində respublikamızın 
dövlət bayraqlarını, prezidentin portretlərini, «Millət və dövlət 

kimi mövcudluğumuza görə, cənab Prezident, Sizə minnətdar-
lığımızı bildiririk!», «Heydər–xalq, xalq–Heydər», «Azərbay-

can prezidenti Heydər Əliyevə eşq olsun!» sözləri yazılmış pla-
kat və transporantlar tutmuşdular.  

 

Mərasim iştirakçıları Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi 
sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 

Burada Olimpiya İdman Kompleksinin açılışına həsr edilmiş 
təntənəli mərasimin rəsmi hissəsi keçirildi. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев тянтяняли ачылыш мяра-
симиндя эениш нитг сюйляди. 
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GƏNCƏ OLĠMPĠYA ĠDMAN KOMPLEKSĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ NĠTQ 

 
12 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Əziz gəncəlilər! 

Əziz bacılar, qardaĢlar! 
Əziz gənclər! 

Sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və yenidən 
qədim Gəncə torpağında, sizinlə bir yerdə olmağımdan bö-

yük qürur hissi keçirirəm.  
Gəncə Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının qədim tarixini 

əks etdirən gözəl bir məkandır. Uzun əsrlərdir ki, Gəncə 
Azərbaycan mədəniyyətinin, Ģeиrinin, ədəbiyyatının inkiĢafın-

da böyük rol oynamıĢdır. Gəncə Azərbaycanın elm, tərəqqi 
mərkəzlərindən biri olmuĢdur. Gəncədə Azərbaycanın milli 

mənliyi, Azərbaycan xalqının azadlığı və müstəqilliyi yolunda 
böyük qəhrəmanlıq göstərən insanlar yaĢamıĢ, yaratmıĢlar və 

Azərbaycan xalqını ucaltmıĢlar.  
Gəncə indi Azərbaycanın böyük Ģəhəri, Bakıdan sonra 

ikinci sənaye mərkəzi və əhalisinə görə də Bakıdan sonra ən 

böyük Ģəhəridir. Gəncənin tarixində Azərbaycan xalqının 
qəhrəmanlığını, müdrikliyini, böyüklüyünü nümayiĢ etdirən 

çox böyük və əziz səhifələr var. Ona görə də Gəncəni Azər-
baycanda sevirlər. Gəncəyə xalqımızda böyük hörmət və ehti-

ram hissi var. Xalqımız Gəncənin tarixi ilə fəxr edir. Ona 
görə də mən Ģəxsən hər dəfə Gəncəyə gələndə özümü Azər-

baycanın ən doğma, ən gözəl yerində olduğum kimi hiss edi-
rəm, buna çox sevinirəm.  
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Ġkinci dünya müharibəsi dəhĢətli bir müharibə idi. Azər-

baycandan 600 minə qədər insan müharibəyə səfərbər olun-
du, onların yarısı geri qayıtmadı. Amma müharibənin ilk 

illərində Gəncənin yetirməsi, bizim ilk Sovet Ġttifaqı Qəhrə-

manı Ġsrafil Məmmədov Azərbaycan xalqına nə qədər böyük 

sevinc hissi gətirdi. Gənc nəsil bunu tarixdən bilir. Ancaq 
mən o illərdə Azərbaycanın həyatında iĢtirak edirdim. Xati-

rimdədir, bütün Azərbaycan xalqı Ġsrafil Məmmədovun Sovet 
Ġttifaqı Qəhrəmanı adı almasından böyük ruh  yüksəkliyi 

keçirirdi. Mən bu faktı dəqiq xatırlayıram və bildirmək istə-

yirəm ki, Gəncə öz çoxəsrlik tarixində çox böyük qəhrəman-

lar, Ģücaətli, vətənpərvər insanlar, vətənin yolunda özünü qur-
ban vermiĢ insanlar yetiĢdirmiĢdir. Ona görə bu torpaq – 

Nizami torpağı müqəddəs torpaqdır. Bu torpağa hamı hör-
mət və ehtiram etməlidir.    

Bu gün biz sizinlə burada Azərbaycan Milli Olimpiya Ko-
mitəsi və onun prezidenti Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə qısa 

bir müddətdə ucaldılmıĢ Olimpiya Ġdman Kompleksinin açılı-
Ģına toplaĢmıĢıq. Gəncədə vaxtilə Ģəhərin iqtisadiyyatının 
inkiĢafı üçün, xalqın rifah halının yaxĢılaĢdırılması üçün çox 

binalar ucaldılıbdır, sənaye müəssisələri, məktəblər, xəstəxa-
nalar, kitabxanalar və əhalinin istifadə etməsi üçün baĢqa 

obyektlər yaradılıbdır.  Gərək ki, biz indi Yeni Gəncənin əra-
zisindəyik. Xatirimdədir, mən 1970-ci illərdə buraya gələndə 

Yeni Gəncə yox idi. Biz burada Yeni Gəncənin əsasını, təməl 
daĢını qoyduq. Çünki Gəncə çox böyümüĢdü, keçmiĢ əraziyə 

yerləĢmirdi. Mən çox sevinirəm ki, indi, təxminən 25 il, bəlkə 
də ondan bir az çox vaxt keçəndən sonra buranı tanımaq 

olmur. Yeni Gəncə ilə keçmiĢ Gəncə bir-birinə qovuĢubdur. 
Mən çox məmnunam ki, məhz bu cür gözəl idman kompleksi 

burada, Yeni Gəncədə ucaldılıbdır. Çünki burada indi əhali-
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nin çox hissəsi yaĢayır və bu idman kompleksi də gənclərin 

istifadə etməsi üçün çox əhəmiyyətlidir.  
Milli Olimpiya Komitəsi olimpiya idman komplekslərini 

böyük proqramla yaradır. Ġlham Əliyev bu barədə sizə məlu-
mat verdi. Doğrusu, bu bizi, yəni hökuməti, bir prezident 

kimi, məni çox sevindirir. Çünki indi bizim keçmiĢ illərdə ol-
duğu kimi, bütün sahələrə sərmayə qoymağımıza, vəsait ayır-

mağımıza imkan yoxdur. Ġndi biz bazar iqtisadiyyatına keç-

miĢik. Bazar iqtisadiyyatı sahibkarlığın inkiĢafını təmin et-

mək, insanlara sərbəstlik vermək və insanlara öz Ģəxsi mül-
kiyyətlərini yaratmaq imkanı verir. Eyni zamanda, sahibkar-

ların hər birinin öz Ģəhəri, öz vətəni, öz torpağı üçün lazım 
olan yeni-yeni sosial müəssisələr yaratması lazımdır. Bu pro-

ses Azərbaycanda gedir. Ancaq bununla yanaĢı, Milli Olim-
piya Komitəsinin bu təĢəbbüsü və belə geniĢ bir proqramı, 

təbiidir ki, qısa zamanda Azərbaycanda idmanın, bədən tər-
biyəsinin inkiĢaf etdirilməsi üçün, deməli, Azərbaycanın gənc-

lərinin sağlamlığının təmin edilməsi üçün çox əhəmiyyətli bir 
iĢdir.  

Bizim gələcəyimiz gənclərdir. Biz bu gün müstəqil Azər-

baycanın bütün sahələrində mümkün olan nailiyyətləri əldə 
etmək üçün çalıĢmalıyıq. Ancaq bu iĢləri görərkən mütləq 

Azərbaycanın gələcəyi haqqında düĢünməliyik və düĢünürük. 
Azərbaycanın gələcəyi isə gənclərə məxsusdur. Gənclər 

Azərbaycanın gələcəyini inkiĢaf etdirməli və özlərindən sonra 
gələn nəsillərə verməlidir.  

Bizim məqsədimiz bütün Azərbaycan xalqının sağlamlığını – 
həm fiziki, həm də mənəvi, əqli sağlamlığını təmin etməkdir. 

Bu sahədə də  böyük proqramlarımız var. Səhiyyənin inkiĢafı, 
tibbi yardım göstərilməsi və sair... Ancaq hər bir Ģəxsin sağ-

lamlığı üçün, hər hansı dava-dərmandan, hər hansı hə-

kimdən, hər hansı bir müalicədən daha əhəmiyyətlisi insanın 
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fiziki sağlamlığı üçün səylər göstərməsidir. Bu iĢdə də in-

sanların,  gənclərin bədən tərbiyəsi ilə, idmanla  кцтляви məĢ-

ğul olması əsas yer tutur.  Siz bilin, bu barədə mənim geniĢ 

biliklərim, təcrübəm var. Mən Moskvada iĢləyərkən bu iĢlərlə 
çox ətraflı məĢğul olmuĢam və dünya təcrübəsini öyrənmi-

Ģəm. Bunların əsasında mən deyirəm ki, hər bir Ģəxsin, hər bir 
gəncin özünün fiziki sağlamlığı üçün səy qoyması, lazımi 

rejim yaratması və bədən tərbiyəsi ilə, idmanla məĢğul olması 
onun sağlamlığının təminatıdır və Azərbaycan  gəncliyinin 

fiziki sağlamlığının təminatıdır.  
Son illər dünyanı bürüyən xəstəliklər var. Onlar insanlara, 

bəĢəriyyətə faciələr gətirir. Onların qarĢısını təkcə tibbi vasi-
tələrlə yox, birinci növbədə, hər bir insanın öz sağlamlığı 

yolunda çalıĢması vasitəsilə almaq lazımdır. Burada yenə də 
mən gənclərə müraciət edirəm. Həmin  bu faciələr birinci 

növbədə, dünyada narkotik maddələrin istifadə olunması ilə 
əlaqədardır. Ġndi dünyanın, demək olar ki, əksər dövlətlərin 

narkotik maddələrin istehsalı, yayılması, onların satıĢı ilə mü-

barizə aparmasına baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, narkotik 
maddələr yayılır. Təəssüflər olsun ki, insanlar, xüsusən gənc-

lər bunun təsiri altına düĢürlər.  
Biz Azərbaycanda bu barədə böyük proqram tərtib 

etmiĢik. Lazımы iĢlər görülür. Amma bu iĢlərin sırasında, yenə 
də deyirəm, yalnız və yalnız gənclərin özlərini fiziki cəhətdən 

möhkəmləndirməsi, bədən tərbiyəsi ilə,  idmanla məĢğul ol-
ması narkotik maddələrin istifadə edilməsindən uzaqlaĢma-

nın ən birinci vasitəsidir və birinci Ģərtidir. Bunlara görə də 
biz çalıĢırıq ki,  gənclərimiz üçün, onların sağlamlığını təmin 

etmək üçün müxtəlif idman kompleksləri yaransın.  Bədən 
tərbiyəsi ilə kütləvi məĢğul olmaq üçün imkanlar yaransın. 

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin bu sahədə gördüyü 
iĢlər çox yüksək qiymətə layiqdir. Buna nümunə Gəncə 
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Ģəhərində ucaldılmıĢ bu gözəl Olimpiya Ġdman Kompleksidir. 

Burada Ġlham Əliyev dedi, bu, dördüncü idman kompleksidir 
ki, yaranıbdır. Bakıda, MaĢtağa qəsəbəsində, Naxçıvanda, 

dördüncüsü isə burada yaradılıbdır. Daha  hansı rayonlarda 
belə komplekslər olacaqsa, o barədə də məlumat verildi. Bu 

bizə – Azərbaycan hökumətinə, dövlətinə böyük köməkdir.  
Çünki dövlət buna vəsait ayırmır. Bunu Milli Olimpiya Ko-

mitəsi öz vəsaiti hesabına edir və sevindirici haldır ki, çox 
yüksək keyfiyyətlə, çox yüksək səviyyədə edir. Yaranan 

olimpiya idman kompleksləri – güman edirəm, buradakı da, 
Abid ġərifov mənə dedi ki, bu o birilərdən geri qalmır, indi 

biz ona baxacağıq – dünya standartları, beynəlxalq standart-
lar səviyyəsindədir. Demək, bizim gənclərin birinci növbədə 

öz sağlamlıqlarını möhkəmləndirməsi, sağlam gənc nəsil 
yetiĢdirilməsi, Azərbaycan gənclərinin  sağlam gələcəyinin 

hazırlanması üçün imkanlar yaranır. Ġndi vəzifə bu imkanlar-
dan səmərəli istifadə etməkdir. Bu isə yerli hakimiyyət orqan-

larının, sizin, bu kompleksi idarə  edənlərin üzərinə düĢür. 
Birinci növbədə, yenə də gənclərin özlərinin üzərinə düĢür.  
Gənclər nə qədər həvəs göstərsələr, bu kompleksin imkan-

larından istifadə etməyə çalıĢsalar, o qədər udmuĢ olacaqlar.  
Təbiidir ki, burada idmanla məĢğul olan hər bir adam 

çempion olmayacaqdır. Bəlkə də o qədər çempion lazım da 
deyildir. Ancaq burada idmanla məĢğul olan hər bir gənc 

potensial çempiondur. Əgər  onun fiziki hazırlığı yüksək sə-

viyyədə olarsa, əgər o, əzmlə çalıĢarsa, öz fiziki keyfiyyətlərini 

inkiĢaf etdirə bilərsə və yüksək mənəviyyatla bu iĢə yana-
Ģarsa, təbiidir ki, çempion da olacaq və çempionlar da daha 

çox olacaqdır.  
Bəli, son illər Azərbaycan idmançıları indiyə qədər tarixdə 

görünməmiĢ nailiyyətlər əldə edirlər. Onların nailiyyətləri 
birinci növbədə, elə Azərbaycanın özündə keçirilən yarıĢlarda 
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nümayiĢ etdirdikləri nailiyyətlərdir. Bundan əlavə, ən əsası 

odur ki, dünyada keçirilən müxtəlif yarıĢlarda, olimpiada-
larda iĢtirak edərək, Azərbaycanın adını yüksəldirlər. Bu 

barədə  də Milli Olimpiya Komitəsinin son beĢ ildəki fəаliy-
yətini yüksək qiymətləndirmək lazımdır.  

Mən ümidvaram ki, Milli Olimpiya Komitəsinin Gəncə Ģə-

hərinə, Gəncənin gənclərinə bu gözəl hədiyyəsini siz qəbul 

edəcəksiniz və ondan səmərəli istifadə olunmasını təmin edə-

cəksiniz. Bu kompleks qısa müddətdə Gəncədə idmançıların, 

bədən tərbiyəsi ilə məĢğul olanların artmasını, kütləvi idma-
nın, kütləvi bədən tərbiyəsinin inkiĢafını təmin edəcəkdir. 

Əziz dostlar, bu gün sizinlə bu görüĢdən istifadə edərək, bir 
necə kəlmə də Gəncənin baĢqa problemləri haqqında və bi-

zim Azərbaycanda gördüyümüz iĢlər barədə demək istəyirəm.  
Mən 2000-ci ildə Gəncəyə gəlmiĢdim. Burada sizinlə çox 

gözəl görüĢlər keçirdik. Sonra mən  Ģəhər icra hakimiyyətində 
konkret məsələləri müzakirə etdim və tapĢırıqlar verdim. 

Məmnunam ki, bu tapĢırıqların bir çoxu artıq yerinə yetirilir. 
Bu gün axĢam da mən Gəncənin icra hakimiyyətində geniĢ 
müĢavirə keçirəcəyəm. Azərbaycanın nazirləri – Iqtisadi Inki-

Ģaf naziri, Nəqliyyat naziri, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyə-

tinin prezidenti, «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 

buradadırlar. Mənim tapĢırıqlarımla bağlı olan nazirliklərin 
rəhbərlərini buraya gətirmiĢəm. Ona görə yox ki, burada 

keçirilən təntənəli mərasimdə iĢtirak etsinlər, məhz ona görə 
ki, onlar bu gün müĢavirədə  məlumat verməlidirlər. Təbiidir 

ki, birinci növbədə Gəncə Icra Hakimiyyətinin baĢçısı hesa-
bat verməlidir. Ondan sonra da onlar məlumat verməlidirlər 

ki, 2000-ci ildə verilən tapĢırıqlar nə cür yerinə yetirilir, nə 
kimi nəticələr əldə olunubdur və bundan sonra nə edilə-

cəkdir.  
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Mən Bakıda bu məsələlərlə səthi tanıĢ oldum. Deyə 

bilərəm ki, bir çox  sahələrdə xeyli iĢlər görülübdür. Məsələn, 
mənə dedilər ki, enerji təchizatı sahəsində  çox iĢlər görülüb-

dür. Yaxud, Gəncənin qazla təminatı sahəsində o vaxtdan 
sonra çox iĢ görülübdür.  Yaxud da özəlləĢdirmə sahəsində... 

Bəzi müəssисələr ki, indiyə qədər dayanıb, yaxĢı iĢləmir, o 
müəssisələrin fəaliyyətini təmin etmək sahəsində. Məsələn, 

alüminium oksidi kombinatı neçə illərdir ki, müxtəlif problem-
lər yaradırdı. Ġndi mənə məlumat verirlər ki, Hollandiyanın bir 

firmasına icarəyə verilibdir və artıq orada iĢlər normal 
məcraya düĢübdür. Deyirlər ki, orada təxminən 2900 nəfər 

adam çalıĢır. Amma bu hələ azdır. Bundan da çox iĢlər görül-
məlidir, mən bu gün bu məsələlərlə məĢğul olacağam. 

 Ancaq bununla yanaĢı, mən hesab edirəm ki, Gəncənin 
rəhbərliyi – həm Ģəhər rəhbərliyi, həm də Gəncədəki iki rayo-

nun rəhbərləri yerli imkanlardan daha da səmərəli istifadə 
etməlidirlər. Yerli imkanlar az deyildir. Yenə də deyirəm, biz 

bazar iqtisadiyyatına keçmiĢik. Gəncədə də bir çox obyektlər 
özəlləĢdirilibdir, özəl sektor inkiĢaf edir. Hətta mənə məlumat 
verdilər ki, sənaye istehsalının böyük bir hissəsi özəl sektorun 

inkiĢafı hesabına təmin olunur. Amma bunlar olan halda, 
hesab edirəm ki, Gəncənin rəhbərliyi – həm  Ģəhər, həm də 

rayonların rəhbərləri – yerli imkanlardan lazımi qədər istifa-
də etmirlər.  

ġəhərin abadlaĢdırılmasında, Ģəhərdə kommunal-təsərrüfat 
iĢlərinin görülməsində və baĢqa iĢlərdə Ģəhərin  və rayonların 

rəhbərliyi öz imkanlarından, ayrı-ayrы firmaların imkanların-
dan istifadə etməklə çox iĢlər görə bilərlər. Məsələn, bilirsiniz 

ki, Bakı Ģəhərində son iki ildə çox böyük dəyiĢikliklər var. Bu 
ona görə deyil ki, biz Bakı ġəhəri Ġcra Hakimiyyətinə vəsaiti 

artırmıĢıq – yox. Vəsait əvvəlki kimidir. Amma Ģəhər icra 
hakimiyyəti yerli imkanlardan səmərəli istifadə edir və indi 
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Bakıya gələnlər görürlər ki, Ģəhərin siması xeyli dəyiĢibdir. 

Doğrudur, hələ problemlər çoxdur,  məsələlərin çoxu həll olun-
mayıbdır. Amma görülən iĢlər artıq göz qabağındadır, öz nə-

ticəsini verir. Bu, təkcə Bakıda deyil. Mən bu yaxınlarda Nax-
çıvana getmiĢdim. Orada blokada Ģəraitində, ağır Ģəraitdə yaĢa-

yırlar. Amma yerli imkanlardan istifadə edərək, Нахчыван  
Muxtar Respublikaсынda, o cümlədən Naxçıvan Ģəhərində çox 

böyük abadlıq iĢləri görüblər. Özəl sektorun inkiĢafına imkan 
yaradıblar. 

Ümumiyyətlə, Gəncə keçmiĢdən də özəl sektora meylli bir 
yerdir. Hələ Sovetlər Ġttifaqı vaxtında da burada ayrı-ayrı çox 

bacarıqlı insanlar vardı.  Onlar öz Ģəxsi təĢəbbüsləri ilə bura-
da çox iĢlər görürdülər, həm pul qazanırdılar, həm də xalqa 

xeyir verirdilər. Amma indi burada özəl sektorun imkanların-
dan lazımi qədər istifadə olunmur. Bilmirəm niyə? Azərbay-

canda sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində çoxlu nöqsanlar var. 
Bilirsiniz ki, bunların aradan qaldırılması üçün mən sahib-

karlarla –  həm yerli sahibkarlarla, həm də xarici ölkələrdən 
gəlib Azərbaycanda iĢ aparan sahibkarlarla iki böyük görüĢ 
keçirdim. Ondan sonra bir neçə konkret tədbir görmüĢəm, 

fərmanlar imzalamıĢam. Məsələn, mən Sahibkarlığın ĠnkiĢafı 
Proqramını təsdiq etmiĢəm. Yaxud, lisenziyalaĢdırma haq-

qında yeni fərman vermiĢəm. Bu fərman lisenziyalaĢdırmanı 
tamamilə sadələĢdiribdir. Mənə deyirlər ki, vaxtilə, məsələn, 

hansısa bir sahibkar lisenziya almaq üçün Gəncədən, yaxud 
da Qazaxdan Bakıya gəlməli idi. Bu yazıq sahibkar nə cür 

etsin ki, hələ onun o qədər sərmayəsi də yoxdur... O, lisenziya 
alıb iĢ görmək istəyir ki, kapital əldə etsin. Amma Bakıya 

gəlməlidir, xərc çəkməlidir, oturmalıdır, orada da, təəssüf 
olsun ki, bizim bəzi nazirliklərdə, idarələrdə bürokratizm çox 

geniĢ yayılıbdır. Bir məsələni həll etmək üçün insanları beĢ-
altı gün süründürürlər, incidirlər, bəzi hallarda rüĢvət tələb 
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edirlər. Sahibkarlar 240 növ iĢ görmək üçün gərək lisenziya 

alaydılar. Mən süründürməçiliyin qarĢısını almaq üçün bunları 
ləğv etdim. Ġndi cəmi 30 növ üçün lisenziya almaq lazımdır. 

Qalanları üzrə sahibkar lisenziyasız nə iĢ istəyirsə, görə bilər.  
Ġkincisi, lisenziya almaq üçün Bakıya getmək lazım deyil-

dir. Yerlərdə lisenziya vermək üçün müvafiq təĢkilatlar 
yaradılacaqdır, onu yerlərdə almaq mümkün olacaqdır.  Belə-

liklə, mən bu fərmanla sahibkarlığın inkiĢafı üçün imkanları 
artırıram. Ġki gün öncə sahibkarlığa himayə haqqında fərman 

imzaladım. Yəqin ki, o fərmanla tanıĢsınız, mən istərdim ki, 
tanıĢ olasınız. Mən sahibkarlar üçün çox faydalı, əhəmiyyətli 

qərarlar qəbul etmiĢəm. Onların həyata keçirilməsini təmin 
edəcəyik. Bizim nəzarətedici, hüquq mühafizə orqanları, bu 

cür səlahiyyətləri olan baĢqa orqanlar, vergi orqanları sahib-
karlığın inkiĢafına Ģərait yaratmalıdırlar. Sahibkarlığın 

fəaliyyətinə onların müdaxiləsinin qarĢısını almaq üçün mən 
bu günlərdə ciddi bir fərman imzalayacağam.  

Burada da sahibkarlar incidilir, həmin orqanlar burada da, 
guya bir tərəfdən, nəzarət edirlər, ikinci tərəfdən isə, bu səla-
hiyyətlərdən istifadə edərək, təəssüf olsun ki, bəzi hallarda 

rüĢvətxorluqla məĢğuldurlar, vəzifələrindən sui-istifadə edir-
lər. Bunları sizə çatdıraraq, mən bildirmək istəyirəm ki, bu 

gün də, gələcəkdə də bizim yolumuz bazar iqtisadiyyatı yolu, 
sərbəst iqtisadiyyatdır. Ġnsanlara təĢəbbüs göstərmək, iĢ gör-

mək, iĢ yerləri yaratmaq üçün imkan vermək, kömək etmək 
lazımdır. Bu sahədə əsas iĢlər böyük Ģəhərlərdə gedir. Bakıda 

bu iĢ, hesab edirəm ki, geniĢ miqyasda gedir, amma Gəncədə 
də getməlidir. Gəncə haqqında mənim o qədər təəsсüratım 

yoxdur. Ġndi bu axĢam bu barədə də söhbət edəcəyik.  
Bizim ölkəmizdə gedən proseslər haqqında da siz hər Ģeyi 

bilirsiniz. Bu il oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstə-

qilliyinin elan edilməsinin 11-ci ili tamam olacaqdır. Müstə-
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qilliyimizin 11-ci ilini qeyd edəcəyik. Bu 11 il sizin gözünüzün 

qabağındadır. Biz hansı yollardan, mərhələlərdən keçmiĢik, 
hansı çətinliklərin qarĢısını almıĢıq, Azərbaycan xalqını hansı 

faciələrdən xilas etmiĢik – bu sizə və hamıya məlumdur, o 
cümlədən, xüsusilə gəncəlilərə məlumdur.  

Mən keçmiĢdə, o vaxtlar Azərbaycanın baĢçısı olarkən 
Gəncə Ģəhərinə çox gəlmiĢəm. Amma bilirsiniz ki, 1993-cü 

ilin iyun hadisələri ilə əlaqədar məni Naxçıvandan Bakıya 
dəvət etdilər. Bakıda mənimlə danıĢıq aparırdılar və məni 

Azərbaycanın rəhbərliyinə cəlb etmək istəyirdilər. Mən çox 
məsələlərə ehtiyatla yanaĢırdım və fikirləĢirdim. Ancaq son 

olaraq bəyan etdim ki, mən gərək Gəncəyə gedəm, orada 
vəziyyəti öyrənəm, ondan sonra öz fikrimi deyə bilərəm. 

Xatirimdədir, iyunun 13-də mən buraya gəldim. Mən Gəncə-

ni heç vaxt ağır, faciəli vəziyyətdə görməmiĢdim. Gəldim, bir 

gecə burada danıĢıqlar apardım. Sabahısı gün Ģəhərə çıxdım, 
oradan, buradan avtomat atəĢləri eĢitdim. Haradan atırdılar? 

Kimlər və nə üçün atırdılar, kimi vurmaq istəyirdilər? Ondan 
iki-üç saat sonra mən Gəncəni tərk etdim. Təəssüflər olsun ki, 
Gəncə elə bir gün də görmüĢdür, elə bir aylar da, günlər də 

keçirmiĢdir. Ancaq güman edirəm, siz bunu qiymətləndi-
rirsiniz ki, biz bunların hamısına son qoyduq. Ġndi Azərbay-

canın hər yerində olduğu kimi, Gəncədə də insanlar rahat 
yaĢayır, cinayətkarlığın qarĢısı alınıbdır, həmin özbaĢınalıq 

edən ayrı-ayrı silahlı dəstələr ləğv olunubdur. Rahat yaĢayır-
sınız və rahat iĢləyirsiniz, imkan dairəsində istirahət edirsiniz.  

Biz bütün Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin 
etmiĢik. Bu bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Biz 

nəinki sabitliyi təmin etmiĢik, onu daim qoruyuruq, saxla-
yırıq və əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqı öz müstəqil 

dövlətində həmiĢə ictimai-siyasi sabitlik Ģəraitində, rahat 
yaĢayacaq və inkiĢaf edəcəkdir.  
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Beləliklə, əziz dostlar, mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda 

bütün sahələrdə islahatlar həyata keçiririk. Demokratik 
təsisatlar təmin olunubdur. Ġnsanlara söz azadlığı, mətbuat, 

vicdan azadlığı verilibdir. Bütün azadlıqlar təmin olunubdur. 
Bizim bir çox qanunlarımız var. Həyatda olan bütün məsə-

lələr həmin qanunlarla tənzimlənir. Bu islahatlar həm dövləti-
mizi möhkəmləndirib, həm Azərbaycanda hüquqi-demokra-

tik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini təmin edibdir, həm 
də Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢaf etməsinə Ģərait yara-

dıbdır. 
Bizim iqtisadi islahatlar, xüsusən kənd təsərrüfatında, aqrar 

sektorda çox gözəl nəticələr veribdir. ÖzəlləĢdirmə proqra-
mının yerinə yetirilməsi çox gözəl nəticələr veribdir. Ġndi 

Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların, demək olar ki, 
əksəriyyəti aqrar sektorun hesabınadır. Azərbaycan bu ili də 

yüksək göstəricilərlə baĢa çatdırır. Ümumi daxili məhsul 
istehsalı son aylarda təxminən 10 faizə qədər artıbdır. BaĢqa 

göstəricilər də yüksəkdir. Ümumi daxili məhsulun 70 faizi 
özəl sektorun hesabına təmin olunubdur. Ticarət, demək olar 
ki, tаmamilə özəlləĢdirilibdir. Kənd təsərrüfatı tam özəlləĢ-

dirilibdir, özəl sektorun əlindədir. Bunlar da öz müsbət nəti-
cələrini verir. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti, 

Azərbaycan hökuməti xalq qarĢısında verdiyi sözlərə əməl 
edir. Biz Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində lazım 

olan tədbirləri görürük. Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkiĢaf 
etdiririk. Ölkəmizin vətəndaĢlarının rifah halının daha da 

yaxĢılaĢmasını təmin edirik. 
Ġndi biz gələn ilin büdcəsini hazırlayırıq. Mən təklif 

etmiĢəm ki, müəllimlərin maaĢının artırılması büdcədə mütləq 
öz əksini tapsın. Bütün təhsil iĢçilərinin, səhiyyə iĢçilərinin 

maaĢının artırılması, mədəniyyət sahəsində çalıĢanların əmək 
haqlarının artırılması – bunlar mütləq təmin olunacaqdır. 
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Biz baĢqa tədbirlər də görəcəyik. Ancaq bunlar haqqında 

mən qəti qərar qəbul etmiĢəm, ona görə də burada onu mən 
sizə bəyan edirəm.  

Biz daim irəliyə gedirik və gedəcəyik. Azərbaycan Respub-
likası neft strategiyasının həyata keçirilməsində böyük uğur-

lar əldə edibdir. Bu sizə məlumdur. Yaxın günlərdə – sentyabrın 
18-də dünyanın ən böyük layihələrindən olan Bakı–Tbilisi–

Ceyhan neft boru kəmərinin inĢasına baĢlanılmasının təmə-

lini qoyacağıq. Biz – Türkiyənin, Gürcüstanın və Azərbayca-

nın prezidentləri birlikdə kəmərin təməl daĢını qoyacağıq. 
Beləliklə, biz neft strategiyasında yeni layihənin icrasına baĢ-

layırıq. Bunların hamısı Azərbaycan xalqının rifah halının 
yaxĢılaĢdırılması üçündür. Artıq Azərbaycanın Neft Fondun-

da təxminən 630 milyon dollar vəsait var. Azərbaycanın ümu-
mi valyuta ehtiyatı təxminən 1milyard 100 milyon – 1 milyard 

200 milyon dollara çatıbdır. Bunların hamısı xalqımızın gələ-

cəyi, rifah halının yaxĢılaĢması üçündür. Ancaq bizim neft 

strategiyamız yaxın illərdə çox böyük gəlirlər gətirəcəkdir. 
Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat sahəsində özəlləĢdirmə, xarici in-
vestisiyanın Azərbaycana gəlməsi yaxın illərdə ölkəmizə 

böyük gəlirlər gətirəcəkdir. Xalqımızın rifah halı gündən-
günə yaxĢılaĢacaqdır.  

Bunlardan danıĢarkən, təbiidir ki, mən böyük ürək ağrısı 
ilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 

haqqında da demək istəyirəm. Bu sahədə bizim apardığımız 
iĢlərdən sizin məlumatınız var.  Ancaq sizə onu bildirmək is-

təyirəm ki, 9 ildir Azərbaycanın prezidenti olaraq mən bu 
məsələnin həll edilməsi üçün gecə-gündüz çalıĢmıĢam, bu gün 

də çalıĢmaqda davam edirəm, gələcəkdə də çalıĢacağam. 
Problem çətin problemdir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda 

vaxtilə yaranmıĢ vəziyyət, 1988–1989-cu illərdən baĢlayaraq 
1993–1994-cü ilə qədər yaranmıĢ vəziyyət bizi çox ağır Ģəraitə 



 112 

gətirib çıxarıbdır. Ermənistan silahlı qüvvələri torpaqlarımı-

zın bir qismini iĢğal edib və həmin yerlərdən insanlar zorla 
çıxarılıblar, qaçqın Ģəraitинdə yaĢayırlar.  

Mən hesab edirəm ki, sülh danıĢıqları davam etməlidir və 
biz bunu davam etdirəcəyik. Hələ ki, bu sahədə imkanlar 

tükənməyibdir. Hesab edirəm ki, ilk növbədə münaqiĢəni bu 
yolla biz həll edəcəyik. ĠĢğal edilmiĢ torpaqlar azad olunacaq, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək, qaçqınlar öz 
yerlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar.  

Eyni zamanda, biz həmiĢə qəti tədbirlər görmək üçün də 
hazır olmalıyıq.  Mütləq hazır olmalıyıq! Çünki biz heç vaxt 

yol verməyəcəyik ki, Azərbaycan torpaqları iĢğal altında 
qalsın. Biz buna heç vaxt yol verməyəcəyik! Nəyin bahasına 

olursa-olsun, Azərbaycanın iĢğal altındakı torpaqları azad 
ediləcəkdir! 

Əziz dostlar!  
Əziz bacılar və qardaĢlar! 

Mən sizi burada çox saxlamaq istəmirəm. Mənim ürə-

yimdə çox sözlər var. Sizə daha geniĢ məlumatlar verə bilə-

rəm. Ancaq hesab edirəm ki, mənim məlumatlarım bu gün 

üçün yetərlidir. Mən bugünkü görüĢdən bir daha məmnun 
olduğumu bildirmək istəyirəm. Məni bu qədər hərarətlə, 

mehribanlıqla qarĢıladığınıza görə sizə təĢəkkür edirəm və 
bildirmək istəyirəm ki, mənim qəlbim həmiĢə Gəncə ilədir, 

gəncəlilərlədir. Azərbaycanın prezidenti kimi, mən Gəncənin 
problemləri ilə bu gün də məĢğul oluram, gələcək illərdə də 

məĢğul olacağam və sizinlə birlikdə Gəncənin inkiĢafını təmin 
edəcəyik.  

Sizə bir daha təĢəkkür edirəm. Sağ olun.  
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* * * 

Ачылыш мярасиминдян хатиря олараг Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийевя цзяриндя онун портрети тохунмуш халча щядиййя 
едилди. 

Рясми щиссядян сонра президент Щейдяр Ялийев мярасимдя 
иштирак едян эянъялилярля эюрцшдц, онларын проблемляри иля мараг-
ланды. Бу проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн мцвафиг 
органларын рящбярляриня эюстяришляр верди. 

Сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев вя Милли Олим-
пийа Комитясинин президенти Илщам Ялийев Эянъя Олимпийа Ид-
ман Комплексинин ачылышыны билдирян ленти кясдиляр. 

Дювлятимизин башчысы бейнялхалг стандартлара уйьун инша  
едилмиш комплексин салонларыны эязди, идманчылар цчцн йара-
дылмыш шяраитля таныш олду. Азярбайъан президентиня мялумат 
верилди ки, ики ил ярзиндя тикилмиш бу комплексдя идманын бир сыра 
нювляри цзря республика вя бейнялхалг мигйаслы йарышлар кечир-
мяк мцмкцндцр. Милли Олимпийа Комитясинин щядиййяси олан 
бу комплексин истифадяйя верилмяси Эянъядя, цмумиййятля, 
Азярбайъанда идманын даща да инкишафына тякан веряъякдир. 

Сонра Олимпийа Идман Комплексинин ачылышына щяср олунмуш 
бядии-идман програмы нцмайиш етдирилди. 
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ЭЯНЪЯДЯКИ «Н» ЩЯРБИ ЩИССЯСИНДЯ 
КЕЧИРИЛЯН ЭЮРЦШДЯ НИТГ 

 
12 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Азярбайъан президенти, Али Баш Командан Щейдяр Ялийев 

сентйабрын 12-дя Эянъядяки «Н» щярби щиссясиня эялди. Ясэяр вя 
забитляр дювлятимизин башчысыны щярарятля саламладылар. 

Али Баш Командана щярби щисся барядя мялумат верилди. 
Дювлятимизин башчысы щярби щиссянин шяхси щейяти иля сямими 
сющбят етди, щярбчилярин гайьылары иля дя  марагланды. Сонра 
президент Щейдяр Ялийев щярби щиссянин сярянъамында олан 
дюйцш техникасы иля таныш олду. 

Щярби щиссянин кяшфиййат групунун йцксяк пешя щазырлыьы иля 
нцмайиш етдирдийи тялимляр бюйцк мараг доьурду. 

Даща сонра Азярбайъан президенти, Али Баш Командан 
Щейдяр Ялийевин щярбчилярля эюрцшцня щяср олунмуш мярасим 
кечирилди. 

Али Баш Командан щярби щиссянин эениш тялим мейданында сяф 
сираларла дцзцлмцш ясэярлярин гаршысындан кечди, онлары са-
ламлады. 

Щярби оркестрин ифасында Азярбайъан Республикасынын дювлят 
щимни язямятля сяслянди. 

Мцдафия назири, эенерал-полковник Сяфяр Ябийев мярасимдя 
чыхыш едяряк  щярби щиссянин ясэяр вя забитляри иля эюрцшя эялдийи-
ня эюря дювлятимизин башчысы, Али Баш Командан Щейдяр Ялийе-
вя тяшяккцрцнц билдирди. Назир вурьулады ки, Али Баш Коман-
данын щярбчилярля щяр бир беля эюрцшц, вердийи тапшырыг вя тювси-
йяляр Милли Ордумузун мятинляшмясиндя мцстясна ящямиййятя 
маликдир. 
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Азярбайъан Республикасынын президенти, Али Баш Командан 
Щейдяр Ялийев мярасимдя нитг сюйляди. 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Əziz əsgərlər, gizirlər, çavuĢlar, za-

bitlər! 
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizə, Azərbaycan 

Ordusunun hər bir əsgərinə, hər bir döyüĢçüsünə möhkəm 
cansağlığı və hərbi xidməti yerinə yetirməkdə uğurlar arzu-
layıram.  

Azərbaycan oktyabr ayının 18-də dövlət müstəqilliyinin 
11-ci ildönümünü qeyd edəcəkdir. 11 il çətin və ağır yollardan 

keçən Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini möhkəmlən-
dirib, əbədi, dönməz edibdir. Bu yolda xalqımız böyük fəda-

karlıq göstərib, çox iĢlər görülübdür. Onlardan ən mühümü 
Azərbaycanın Milli Ordusunun yaranması, ordu quruculuğu-

nun həyata keçirilməsi, Azərbaycan dövlətinin güclü, qüdrətli 
orduya malik olmasıdır. Bu sahədə görülən iĢlər öz müsbət 

nəticəsini verir. Bu gün Azərbaycan həqiqətən güclü, qüdrətli 
orduya malikdir. Xalqımızın mətin övladları öz Ģərəfli borcu-

nu yerinə yetirərək, vaxtı gələn kimi orduya çağırılır, xidmət 
edirlər. Artıq indi gənclərin bir çoxu ordu sırаlarında xidmət 

edib, bu yoldan keçibdir. Azərbaycan ordusunun qurulması 
ilbəil təkmilləĢir. Azərbaycanda silahlı qüvvələrin zabit-

komandan heyətinin hazırlanması yaxĢı təĢkil olunubdur. 
Ġndi biz ordumuzu ardıcıl olaraq zabit-komandan heyəti ilə 
təmin etməyə qadirik.  

Azərbaycan ordusunun zabit korpusu, komandan heyəti 
onun əsasını təĢkil edir. Özlərinin hərbi biliyini daim artır-

maq, hərbi peĢə hazırlığının səviyyəsini yüksəltmək bizim 
komandan heyətinin qarĢısında duran əsas vəzifədir. Biz bu-

nu Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən, hər bir hissənin 
komandanlığından qəti surətdə tələb edirik. Əgər zabit he-
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yəti, ordunun daimi kadrları yüksək keyfiyyətə malik olsalar, 

fiziki, mənəvi cəhətdən güclü, möhkəm olsalar, yüksək biliyə, 
yüksək döyüĢ hazırlığına malik olsalar, biz ordumuzu daha 

da gücləndirə, müasir tələblərə daha da uyğunlaĢdıra bilərik. 
Bu bizim vəzifəmizdir, biz bunu etməliyik.  

Müasir dünyadakı vəziyyət və Azərbaycanın indi Ģəraiti 
bizdən ordunu daim gücləndirməyi tələb edir. Mən məmnu-

niyyət hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bizim orduda həqiqətən 
çox dəyərli kadrlar var. Ġndi sizinlə görüĢə gələrkən bir 45–50 

dəqiqə mən sizin sərəncamınızda olan, ümumiyyətlə, bizim 
ordunun ixtiyarında olan bəzi hərbi texnikanın və silahların 

nümunələri ilə tanıĢ oldum. Güclü hərbi texnikaya malikik, 
yaxĢı silah-sursatımız var. Yəni, döyüĢ üçün lazım olan hər 

bir Ģey var.  Ancaq ondan səmərəli istifadə etmək lazımdır.  
 Mən həmin texnikanı, silahları idarə edən zabitlərlə də 

tanıĢ oldum. Söhbət etdiyim zabitlər məndə yaxĢı təəssürat 
yaratdılar. Birincisi, onların hamısının ali hərbi təhsili var. 

Uzun illərdir ki, çoxları Silahlı Qüvvələrdə xidmət edirlər. 
Bəziləri həmin bu hissədə, sizin hissədə xidmət ediblər. 
Onların məruzələri, onlarla apardığım danıĢıqlar məndə belə 

bir fikir yaratdı ki, bəli, bizim çox dəyərli zabit kadrlarımız 
var. Mən inanıram ki, onlar həmin çox mürəkkəb hərbi 

texnikadan, mürəkkəb silahlardan istifadə etməyə qadirdiр-
lər. Onların komandanlığı altında olan Ģəxsi heyətlə istənilən 

zaman həmin silahlardan istifadə edib, Azərbaycanın məna-
felərini qorumağa hazırdırlar. Onlar mənim xoĢuma gəldi. 

Mən çox sevinirəm ki, bizdə belə kadrlar var. Ancaq onlar 
bizim bütün ordumuzun kadrları deyil, baĢqa hissələrdə də 

belələri çoxdur. Demək, bizim yüksək komandan heyəti yaxĢı 
təhsil almıĢ, yaxĢı xidmət edən, iĢini yaxĢı bilən bu zabitlər-

dən səmərəli istifadə etməlidir. Onların daha da mükəm-
məlлəĢməsi üçün qayğı göstərməlidirlər. Bu yolla biz ordu-
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muzda olan komandan heyətinin bilik səviyyəsini, döyüĢ  

qabiliyyətini daha da yüksəldə bilərik.  Mən bunu bir vəzifə 
kimi sizin və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün koman-

dan heyətinin qarĢısında qoyuram. Tələb edirəm ki, yüksək 
rütbəli hər bir komandan onun tabeliyində olan zabitlərlə 

daha da sıx əlaqədə olsun. Bir də deyirəm, onlara qayğı gös-
tərsin, onların hərbi mütəxəssis kimi, zabit kimi, döyüĢçü 

kimi inkiĢaf etməsini təmin etsin.  
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində müstəqil Azərbaycan 

dövlətinə, öz xalqına sədaqətlə xidmət özünü hərbi xidmətə 
həsr etmiĢ hər bir insan, hər bir əsgər üçün ən vacib xüsusiy-

yətdir. Əgər kimsə orduda xidməti baĢqa məqsədlər üçün 
istifadə etmək istəyirsə, bu yolverilməzdir və buna heç vaxt 

yol verilməyəcəkdir. Mən bunları deyərək, eyni zamanda, 
tam əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin zabit-komandan heyətinin tam əksəriy-
yəti Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, öz vətəninə, 

torpağına sədaqətlə xidmət edir. 
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, orduya səfərbər 

edilən hər bir gənc, bizim ordumuzun əsgəri hərbi xidmət 

müddətini xalqa, dövlətə sədaqətlə keçirəcəkdir. Bu sədaqəti  
ömrünün axırına qədər saxlayacaqdır.  

Ġndi bizim ordumuzun səviyyəsi yüksəkdir. Ancaq eyni 
zamanda, bəzi hallarda biz ayrı-ayrı hissələrdə bir çox nöq-

sanlara, qanun pozuntularına və baĢqa mənfi hallara  da rast 
gəlirik. O cümlədən, bəzi komandirlərin öz vəzifələrindən sui-

istifadə etməsi hallarına da rast gəlirik. Hətta ordumuzda bə-

zilərinin tabeliyində olan adamlardan rüĢvət alması hallarına 

da rast gəlirik. Nə qədər açı olsa da, mən bunu etiraf edirəm. 
eyni zamanda, bildirirəm ki, biz bu mənfi hallarla, nöqsan-

larla mübarizə aparmıĢıq və bundan sonra da aparacağıq. 
Hər kəs bilməlidir ki, orduda xidmət ilə heç bir mənfi hal bir 
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araya sığa bilməz. Bu yolverilməzdir. Hər bir zabiti – mən 

ordunun zabitini deyirəm – bütün baĢqa peĢə sahiblərindən 
fərqləndirən o oldubdur, o olmalıdır ki, o, mənəviyyatca tə-

mizdir, safdır. Saf mənəviyyatla xalqına, millətinə, dövlətinə 
xidmət edir və bütün baĢqa peĢə sahiblərinə nümunə göstərir.  

Biz belə zabitlər ordusu yaratmağa çalıĢırıq, lazım olan 
tədbirləri görürük və görəcəyik. Bizim bu tələblərimizə uyğun 

olmayanlar, keçmiĢ xidmətlərindən asılı olmayaraq, Azər-
baycan ordusunda yüksək Ģərəfli zabit, komandir adını daĢı-

ya bilməzlər.  
Orada böyük hərflərlə yaxĢı sözlər yazıлыбdır. Mən oxu-

dum, axırda da gördüm ki, mənim sözlərimdir. Bəli, bu söz-
ləri mən dəfələrlə demiĢəm. Çox Ģadam ki, siz onları böyük 

hərflərlə yazıb, orada, bu meydanda vurmusunuz. Demək, siz 
öz iĢinizi mənim bu sözlərimlə qurursunuz: «Möhkəm, daimi 

sülh üçün müstəqil dövlətin güclü ordusu olmalıdır». Bu 
mənim sözlərimdir. Mən bu sözləri dəfələrlə demiĢəm, bu gün 

bir də deyirəm. Bizim üçün müstəqil dövlət ən böyük tarixi 
sərvətdir. Biz onu qoruyuruq və qoruyacağıq. Azərbaycan 
dövlətinin müstəqilliyi əbədidir. Hər birimiz çalıĢmalıyıq ki, 

gələcəkdə də bunu təmin edək. Ancaq bunun üçün bizim 
dövlətin bütün baĢqa təsisatları ilə bərabər, güclü ordusu da 

olmalıdır. Elə məhz buna görə də biz Azərbaycanda 1993-
1994-cü illərdən sonra güclü ordu yaradılması ilə məĢğuluq və 

indi artıq buna nail olmuĢuq. Ancaq biz bununla qane ol-
mamalıyıq. Biz ordumuzu daha da güçlü etməliyik, müasir 

tələblərə uyğun etməliyik. Ordumuz Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün, suverenliyinin təmin edilməsi üçün daim hazır 

olmalıdır. Orduda gərək dəmir nizam-intizam olsun. Nizam-
intizam hər yerdə lazımdır, amma ordu üçün bu, əsas Ģərtdir. 

Hər bir əsgər üçün, hər bir zabit üçün əsas Ģərtdir. Təəssüflər 
olsun ki, biz nizam-intizamın pozulması halları ilə də rast-
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laĢırıq. Məhz bəzi hərbi hissələrdən bizə gələn məlumatlar 

mənə bu sözləri deməyə əsas verir.  
Son vaxtlar bizim Ali Hərbi Məktəbdə nizam-intizamın 

pozulması halı baĢ vermiĢdir. Mən buna çox ciddi münasibət 
göstərmiĢəm. Müdafiə naziri Səfər Əbiyevdən məsələnin tam 

ətraflı, dəqiq araĢdırылmasını tələb etmiĢəm. Gözləyirəm ki, o, 
araĢdırmaların nəticəsini mənə təqdim edəcəkdir. Ġlkin 

məlumatlardan belə görünür ki, orada bəzi sosial problemlər 
mövcud olubdur. Ancaq nədənsə, bunları vaxtında həll etmə-

yiblər, lazımi ölçü götürməyiblər və Ali BaĢ Komandan da 
bundan xəbərsiz olubdur.  

Məktəbin zabit heyətindən olan bəzilərinin də nöqsanları 
aĢkar edilibdir. Ancaq bunların heç biri bizim gənc övladla-

rımıza, gələcəyin zabitlərinə nizam-intizamı pozmaq üçün, 
kursant üçün nə qədər cətin olsa da, onlar nizam-intizamın 

pozulmasına heç vaxt yol verməməlidirlər. Hərbi xidmətə 
gələn, əsgərliyə baĢlayan, yaxud hərbi məktəbdə təhsil al-

mağa baĢlayan hər bir kəs verdiyi vədə  və iчdiyi anda sadiq 
olmalıdır. Ona görə də bəzi kursantların  hərəkətlərinə heç də 
bəraət qazandırmaq olmaz. Ancaq bu hələ mənim ilkin fik-

rimdir. Qeyd etdim, Müdafiə naziri araĢdırma aparır. AraĢ-

dırmanın nəticəsinə baxacağam və əmin ola bilərsiniz ki, bu 

barədə ədalətli, düzgün, eyni zamanda ciddi tədbirlərin görül-
məsinin zəruri olduğunu yəqin ki, bildirəcəyəm. 

Beləliklə, nizam-intizam hərbi xidmətin əsasıdır. Bunsuz nə 
kiçik, nə böyük hərbi xidmət ola bilməz. Bunu bilmək lazım-

dır. Kim bunu edə bilmirsə, o, sadəcə hərbi xidmətdən istefa 
verməlidir. Heç kəs heç kəsi məcbur etmir ki, gəlib öz hə-

yatını hərbi xidmətə həsr etsin. Heç kəs bizim gənc övlad-
larımızı məcbur etmir ki, gəlib hərbi məktəbdə oxusun. 

Ancaq əgər o gəlib imtahan verib, müsabiqədən keçib, əziyyət 
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çəkib hərbi məktəbdə təhsil almağa baĢlayıbsa, demək, hərbi 

qulluğun tələblərini unutmamalıdır. 
Əgər belə olmasa, təbiidir ki, həmin gənc, təəssüflər olsun 

ki, hərbi təhsil alanların sırasında ola bilməz. Bu, təkcə hərbi 
təhsil alanlara deyil, həm də hər bir əsgərə, komandirə, zabitə 

aiddir. Əsgərlər bizim Konstitusiyada nəzərdə tutulmuĢ hərbi 
xidmət keçirlər. Bu hərbi xidmət məcburidir. Hərbi xidməti 

keçməyən gənc Azərbaycanda, bizim cəmiyyətdə heç vaxt 
hörmət qazana bilməz. Əksinə, hərbi xidmət keçən gənc bu-

nunla sübut edir ki, o, vətəninə xidmət edib və gələcəkdə də 
xidmət etməyə hazırdır, öz əsgərlik borcunu Ģərəflə yerinə ye-
tiribdir.  

Ancaq bütün baĢqa hərbi vəzifələr, o cümlədən təhsil 
müəssisələrində xidmət, yaxud da ki, təhsil almaq – bunlar 

heç kəs üçün məcburi deyildir. Kiminsə xoĢuna gəlmirsə, o bu 
iĢə baĢlamamalıdır. Hər kim bu Ģərtləri qəbul edə bilmirsə, bu 
iĢə baĢlamamalıdır. Bunu hamı bilməlidir.  

Bütün bu tənqidi sözlərimlə yanaĢı, mən bir daha bildir-
mək istəyirəm ki, bizim Milli Ordumuz ən yüksək səviyyə-

dədir. Bir daha demək istəyirəm ki, hərbi texnika ilə tanıĢ ol-
duğum zaman gənc zabitlərin mənə verdikləri məlumatlar 

onların bilik səviyyəsinin yüksək olduğunu göstərdi. Amma 
mən birinci dəfə deyildir ki, bu halla rastlaĢıram. Bilirsiniz ki, 

son vaxtlar mən ordu hissələrində görüĢlər keçirirəm və 
bundan sonra da keçirəcəyəm. Həm ordu hissələrini özüm 

Ģəxsən görmək, tanıĢ olmaq istəyirəm, həm də ki, təbiidir, 
bizim ordumuzun zabitləri, komandanları, əsgərləri Ali BaĢ 

Komandanla  da Ģəxsən görüĢməlidirlər. Ona görə mən bun-
dan sonra da bu görüĢləri keçirəcəyəm. Amma hər bir görüĢ 

məndə bizim ordumuzun yüksək səviyyədə olması haqqında 
təsəvvür yaradır. Bu da mənim üçün əsas nəticədir.  
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Mən bu tənqidi sözləri ona görə dedim ki, biz əldə etdik-

lərimizlə kifayətlənə bilmərik. Azərbaycanın suverenliyini, 
ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün ordumuz daha da güclü 

olmalıdır. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə daim hazır 
olmalıdır. Özü də təkcə buna görə yox. Hər bir müstəqil döv-

lətin – heç bir ölkə ilə müharibə aparmasa belə – gərək güclü 
ordusu olsun. Bəli, güclü ordu dövlətin müstəqilliyinin təmi-

natçısıdır, qarantıdır.  
Mən ümidvaram ki, biz ordumuzu gücləndirərək, döyüĢ 

qabiliyyətini yüksəldərək, müasir silahlardan istifadə olunma-
sının keyfiyyətini artıraraq, dövlətimizi yüksəлdəcəyik və ən 

əsası, Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ torpaqlarının azad edilmə-

si gününü yaxınlaĢdıracağıq və Azərbaycanın ərazi bütöv-

lüyünü, suverenliyini mütləq təmin edəcəyik! 
Əziz əsgərlər! 

Əziz zabitlər! 
Siz gəncsiniz. Azərbaycanın gələcəyi gənclərə, sizə məxsus-

dur. Sizin hərbi peĢəniz Azərbaycanın bu günü və gələcəyi 
üçün çox vacibdir. Mən ümidvaram ki, Azərbaycan ordusu-
nun zabit heyəti, komandan heyəti, bütün Ģəxsi heyəti xalqı-

mızın, dövlətimizin bu tələbləri səviyyəsində olacaqdır. 
Mən sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm. Bu Ģərəfli və 

çətin peĢənizdə sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
 
    * * * 
Мярасимин сонунда щиссянин хцсуси тяйинатлы дястясинин цзв-

ляри ялбяйаха дюйцш фяндлярини нцмайиш етдирдиляр. Щярби щиссянин 
шяхси щейяти сярраст аддымларла Азярбайъан президенти, Али Баш 
Командан Щейдяр Ялийевин дайандыьы трибунанын гаршысындан 
кечди. 
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ЭЯНЪЯ ШЯЩЯРИ ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНДЯ  

КЕЧИРИЛЯН МЦШАВИРЯДЯ

 ЧЫХЫШ 

 
12 сентйабр 2002-ъи ил 
 
 Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və yenidən Gən-

cə Ģəhəri ilə, Gəncənin əhalisi, insanları, vətəndaĢları ilə – si-
zinlə bu görüĢlərimdən çox məmnun olduğumu bildirmək 

istəyirəm. 
Mən bu gün saat 12-də təyyarə ilə Gəncə torpağına enmi-

Ģəm, o vaxtdan indiyə qədər görüĢlər keçiririk. Olimpiya 
Ġdman Kompleksinin açılıĢında birlikdə iĢtirak etdik. Sonra 

isə mən burada yerləĢən hərbi hissədə iki saat oldum, 
hərbçilərlə görüĢdüm.  

Demək olar ki, bu görüĢlər elə yetərli idi. Ancaq mən hesab 
etdim ki, sizinlə, yəni Gəncənin hakimiyyət orqanlarının baĢçıla-

rı, nümayəndələri, Gəncənin ziyalıları ilə, müxtəlif dövlət iĢlərin-
də çalıĢan insanlarla bilavasitə görüĢməsəm, bu, yetərli olmaya-
caqdır. Ona görə də üzr istəyirəm ki, axĢam saat doqquzdur, bu 

vaxt mən sizinlə görüĢ keçirirəm. Bilirəm, yəqin  bugünkü gün siz 
də yorulmusunuz. Amma mən yorulmamıĢam, kim yorulubsa, 

qoy mənimlə ayaqlaĢsın.  
Mən istəyirəm ki, bizim bu görüĢümüz iĢgüzar Ģəraitdə 

keçsin. Biz idman kompleksinin açılıĢında geniĢ söhbət etdik, 

                                                      

    Мцшавирядя Милли Мяълисин депутаты, Милли Олимпийа Комитясинин президенти 
Илщам Ялийев, президентин катиблийинин ряиси Диларя Сейидзадя, Президентин Иъра 
Апаратынын шюбя мцдири Йусиф Щцмбятов, назирляр, парламентин депутатлары вя 
диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр. 
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bir sözlə, mən öz fikirlərimi bildirdim. Ancaq indi isə Gəncə-

nin bugünkü həyatının vəziyyəti, görülən iĢlər, tədbirlər, sizin 
problemləriniz – bunlar haqqında danıĢmaq istəyirəm.  

Xatirimdədir ki, 2000-ci ildə mən burada, bu salonda si-
zinlə görüĢmüĢdüm. O vaxt gəncəlilər mənim qarĢımda bir 

çox məsələlər qoymuĢdular. Mən də bir çox göstəriĢlər 
vermiĢdim. Bizim nazirlər məlumat veriblər ki, göstəriĢlə-

rimin böyük hissəsi yerinə yetirilib və Gəncədə bir çox təd-
birlər həyata keçirilibdir. Buna görə də mən istəyirəm ki, 

birinci növbədə Gəncə Ģəhər Icra Hakimiyyətinin baĢçısını 
dinləyim, o, məlumat versin. Ondan sonra Iqtisadi InkiĢaf 

naziri Fərhad Əliyev, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin 
prezidenti Pirverdiyev, «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin 

sədri Məlikov və lazım olsa, baĢqaları da danıĢa bilərlər. An-
caq bu sahələr barədə mən  bir neçə göstəriĢlər vermiĢdim. 

DüĢünürəm ki, onlar həmin göstəriĢlərin yerinə yetirilməsi 
haqqında məlumat verməlidirlər. Амма ейни заманда, ин-
дики вязиййят, бундан сонра щансы ишляр эюрцляъякдир – бу ба-
рядя мялумат вермялидирляр. 

 
    * * * 

 
Мцшавирядя Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Ейваз 

Бабайев, Игтисади Инкишаф назири Фярщад Ялийев, «Азяренержи» 
Сящмдар Ъямиййятинин президенти Етибар Пирвердийев, «Азяри-
газ» Сящмдар Ъямиййятинин сядри Ялихан Мяликов мцшавирядя 
чыхыш етдиляр, шящярин сосиал-игтисади проблемляри иля баьлы фикир-
лярини билдирдиляр. 
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YEKUN NĠTQĠ 
 

Mən bu gün görüĢümüzün əvvəlində sizə bildirdim ki, bunu 
nə məqsədlə keçirirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 

məqsədim Gəncənin problemləri ilə yaxından tanıĢ olmaq və 
Gəncənin sosial-iqtisadi həyatında lazım olan əlavə tədbir-
lərin görülməsi üçün məlumat almaqdır. Mən hesab edirəm 

ki, burada biz çox geniĢ söhbət apardıq. Sizə də artıq məlum 
oldu ki, 2002-ci ildən sonra, yəni mən o vaxt Gəncədə olub 

konkret göstəriĢlər verdiyim vaxtdan sonra nə iĢlər görülüb və 
nə nəticələr əldə olunubdur. Hesab edirəm ki, çox iĢ 

görülübdür. Düzü, bu qədər təsəvvür etmirdim. Məndə fikir 
var idi ki, o qədər də çox iĢ görülməyəcəkdir. Etiraf etmək 

lazımdır ki, həm elektrik, qaz təchizatı ilə əlaqədar, həm də 
ki, Gəncədə müəssisələrin canlandırılması, iĢə salınması, əla-

və iĢ yerlərinin açılması ilə əlaqədar çox iĢ görülübdür. Bu 
haqda geniĢ məlumatlar verildi və mən təkrar etmək istə-

mirəm. Hər halda, görülən iĢləri mən müsbət qiymətləndi-
rirəm, ancaq eyni zamanda, hesab edirəm ki, daha da çox iĢ 

görmək mümkün olardı. Əgər birinci növbədə Gəncənin icra 
hakimiyyəti və onun baĢçısı daha da təĢəbbüskar olsaydı, mü-

vafiq respublika təĢkilatları qarĢısında məsələləri ciddi qoy-
saydı daha çox nailiyyətlər əldə etmək olardı. Təəssüf ki, bu 
olmayıbdır. 

Ancaq bugünkü məlumatlar mənə əsas verir deyim ki, ya-
xın vaxtlarda Gəncənin həyatında xeyli dəyiĢikliklər ola-

caqdır. Ġqtisadi InkiĢaf naziri Fərhad Əliyev burada bugünkü 
proqram haqqında məlumat verdi. Mən dünən onu bu məsələ 

ilə bağlı xüsusi dəvət etmiĢdim, dinlədim və bu məlumatlar 
mənə verildi.  
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Mən onu burada sizin yanınızda da dinlədim ki, siz də bi-

ləsiniz. Ancaq hələ bunlar niyyətlərdir, təkliflərdir, bəzi ha-
zırlıqlardır. Bunları həyata keçirmək lazımdır. Bunların hə-

yata keçirilməsinin də bir yolu var. ÖzəlləĢdirməni ardıcıl 
surətdə aparmaq, özəl sektorun inkiĢafına yardım etmək, iĢ 

adamlarına kömək etmək və özəl sektorun iĢ adamlarını 
sahibkarların vasitəsilə bu məsələlərin əksəriyyətini həll et-

mək lazımdır. DüĢünürəm ki, deməyə əlavə söz yoxdur.  
Elektrik enerjisi barəsində Pirverdiyevin məlumatını mən 

nəzərə alıram. Gördüyünüz kimi, o da bəyan etdi ki, bütün 
məsələlər həll olunacaqdır. Qaz da 60 min abonentə çatdırı-

lacaqdır. Bunun özü çox böyük bir hadisədir. 60 min abo-
nent, 60 min ailə – bilmirəm icra hakimiyyətində məlumat 

varmı, Gəncədə nə qədər ailə var? 
E y v a z   B a b a y e v: 60–62 min ailə var.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Cəmisi? 
E y v a z   B a b a y e v: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi hamısı qaz alacaqdır?  
E y v a z   B a b a y e v: Bəli. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox gözəl. Qazı biz Rusiyadan 

alırıq. Bizim öz qazımız çatmır. Qazın alınması üçün biz nə 
qədər pullar xərcləyirik. 52 dollara alırıq, 8 dollara satırıq. 

Deməli, qalanını dövlət ödəməlidir. Elektrik enerjisinin haq-
qının cəmi 15 faizi ödənilir. Amma bunu elektrik enerjisinin 

istehsalına çəkilən məsrəflərlə müqayisə etsən, heç müqayisə-

yə gələn bir Ģey deyildir. Demək, belə çixir ki , biz Azərbayca-

nın əhalisinə elektrik enerjisini müftə veririk. 
Ancaq bu da belə davam edə bilməz. Bakının elektrik Ģə-

bəkəsi Türkiyənin  «Barmek» Ģirkətinə idarəetməyə verilibdir. 
Onlar artıq ciddi addımlar atıblar və get-gedə əhalidən 

elektrik enerjisinin haqqını yığmağa nail olublar. Gəncədə də 
belə Ģəbəkə yaranıbdır. Güman edirəm ki, o da bu yolla 
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gedəcəkdir. Bilirsiniz, biz hələ ki, bunlara dözürük. Ancaq 

təsəvvür edin, heç bir dövlət buna dözməz. Heç bir Avropa 
dövlətində – o yerlərdə ki, əhali çox yaxĢı yaĢayır, yaxĢı gəlir-

ləri var – bir ailəyə pulsuz nə elektrik enerjisi, nə də qaz verər-
lər. Bizim qonĢu Türkiyəni götürün, orada əgər bir nəfər, bir 

ailə elektrik enerjisinin haqqını verməyibsə, kəsirlər, qurtardı 
getdi. Nə edirsən et, öz iĢindir. Elektrik enerjisi almaq istəyir-

sənsə, haqqını ver. Vermirsən, sənə elektrik enerjisi verilmir. 
Çünki bazar iqtisadiyyatıdır, hamısı özəl sektordadır. Amma 

biz hələ ki, bütün bunların hamısını təkcə   Gəncə üçün deyil, 
bütün Azərbaycan üçün dövlətin üzərinə götürmüĢük. Bir 

yerdə də elektrik enerjisi çatıĢmayanda, oradan-buradan səs-
küy qaldırırlar.   

Sosial problemlər həll olunmalıdır. Ġndi təsəvvür edin, 5-6 
il əvvəl vəziyyət necə idi, indi vəziyyət necədir?  

Bunlar bir gündə, bir ildə həll olunmur. Amma biz bunu 
ardıcıl surətdə həll edirik və nəticələrini də siz görürsünüz. 

Ancaq bir halda ki, biz bazar iqtisadiyyatına gedirik, deməli, 
bazar iqtisadiyyatının bütün tələblərini yerinə yetirməliyik. 
Ona görə, sizə müraciət edirəm: elektrik enerjisinə qənaət edin!  

Azərbaycanda, ümumiyyətlə, keçmiĢ Sovetlər Birliyində 
elektrik enerjisinə qənaət yox idi. Mən Moskvada iĢləyəndə, 

Kremldə biz bu məsələləri SSRĠ üzrə müzakirə edirdik. O 
vaxt da bu problemlər var idi. Lakin bu dərəcədə deyildi. 

Müqayisə edirdik Avropa ölkələri ilə. Məsələn, birinin 5 otağı 
var. Amma o hansı otaqda oturursa, həmin otağın iĢığını 

yandırır. 5 otaqdan 3-də onun televizoru var idi. Hansında 
televizora baxırsa, onu iĢlədirdi, qalanları iĢlətmirdi. Amma 

bizdə necədir? Bizdə bütün otaqlarda elektrik enerjisi iĢlənir 
və kimin 2-3 televizoru varsa, hamısı iĢləyir. Buna əlavə eв 

soyuducuları, paltaryuyan maĢınları, tozsoranları və qıĢ vaxtı 
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istifadə olunan elektrik pilətələri. Axı buna hansı elektrik 

xətti dözə bilər? BaĢa düĢün, dözə bilməz! 
Ona görə mən sizinlə açıq danıĢıram. Bu sözləri təkcə sizə 

yox, bütün Azərbaycan vətəndaĢlarına deyirəm. Biz elektrik 
enerjisi istehsalını artırırıq və artıracağıq. Onların əhaliyə 

çatması üçün bütün Ģəbəkələri iĢə salırıq və salacağıq. Ancaq 
siz isə, vətəndaĢlar, elektrik enerjisinə qənaət edin. Bilin ki, 

bunların hamısı dövlətin xəzinəsindən gedir və bizim dövlə-

timiz hələ o qədər də zəngin deyildir. Bizim hələ çox problem-

lərimiz var ki, vəsait ayıra bilmirik.  
Məsələn, icra hakimiyyəti baĢçısı deyir ki, asfalt zavodu iĢ-

ləmir. Niyə? Vəsait yoxdur. BaĢa düĢürəm, vəsait yoxdur. 
Amma əgər elektrik enerjisindən gözlənilən gəliri götürsək, 

qazın istifadəsindən gözlənilən gəliri götürsək, Azərbaycanın 
nə qədər çox vəsaiti olar! Onda asfalt zavodu da iĢləyər, baĢ-

qa tələbatlar da ödənilər.  
Bu məsələləri həll etdik və Fərhad Əliyevin məruzəsini də 

nəzərə alıram. Ancaq bir Ģeyi düĢünürəm ki, təkcə bunlarla 
gərək iĢ tamamlanmasın, görünür, Gəncəyə əlavə yardımlar 
da edilməlidir.  

Bu gün mən avtomobildə Ģəhərin küçələri ilə gedərkən 
diqqət yetirdim. Ġnciməyin, mən hər Ģeyi açıq deyəcəyəm. Ġki 

il öncə Ģəhər bundan yaxĢı vəziyyətdə idi. Küçələr bundan 
yaxĢı vəziyйətdə idi. Mən gördüyümü deyirəm. Bəlkə baĢqa 

yerlər var ki, mən görməmiĢəm, bundan yaxĢı vəziyyətdədir. 
Niyə belədir? Nə üçün? Mən Xətai prospekti ilə gedirdim. Bu 

prospektin səkiləri dağılıb, bəzi yerlərdə səkilərin kənarında 
ot əkilib, amma quruyub-saralıb, baxan yoxdur. Küçələrdə 

abadlıq yoxdur. Bunun üçün vəsait lazım deyil ki? Bizdə 
iməcиlik məsələsi var, sizdə varmı? Hər adam öz evinin  qar-

Ģısında təmizlik yaratsın. Həmin o Xətai prospektində müəs-
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sisələr var, onlar öz binalarının qarĢısını abadlaĢdırsınlar. 

Amma abadlıqdan əlamət yoxdur. Hər Ģey dağılıbdır.  
Gəlin Bakıya baxın. Biz ona o qədər əlavə pul vermirik. 

Təkcə Bakı deyil, Azərbaycanda bir neçə belə Ģəhər var.  
Əlavə pul verilmir. Amma müəssisələrin imkanlarından 

istifadə edərək, əhalinin imkanlarından istifadə edərək, baĢqa 
vasitələrdən istifadə edərək  küçələri qaydaya salırlar. YaxĢı, 

asfalt yoxdur, sizdə heç olmasa otu biçən alət də yoxdurmu 
ki, onu biçəsiniz, böyüyüb qurumasın? Ağacları suvarmaq da 

mümkün deyil? Mən dəhĢətə gəldim. Demək, belə çıxır ki, siz 
Ģəhəri görmürsünüz? Ġcra hakimiyyətinin baĢçısı, sən bütün 

Ģəhərin əhalisini küçəyə çıxara bilərdin. Bir gün, iki gün, gəlin 
hamısını təmizləyək, belləyək, gül əkək. Mən Xətai prospek-

tində bir dənə də çiçək görmədim. Belə Ģey olmaz axı! Bir o 
deyil, hərbi hissəyə gedəndə də mən bu iĢə fikir verdim. Hava 

limanından gələndə də küçələrə baxırdım. Bu, sadəcə, sizin 
Ģəhərə çox anlaĢılmaz münasibətinizdir. 

Vaxtilə Gəncənin çinarları adamı heyran edirdi. O çinar-
ların yanından mən keçməmiĢəm. Yəqin onlar hələ durur. 
YaxĢı ki, onları qurutmamısınız. Amma belə getsə, onları da 

qurudacaqsınız. Belə Ģey olarmı? Mən çox narazı qaldım. 
Ürəyim ağrıyır. Gəncəni mən belə görmək istəmirəm. Deyir-

sən vəsait yoxdur. Nə vaxt gəldin dedin ki, əlavə vəsait la-
zımdır, biz sənə vermədik? Bizdə də vəsait yoxdur. Amma 

mən indi bunları görəndən sonra gedib vəsait tapacağam. 
ġəhərin abadlaĢdırılması üçün mən xüsusi vəsait ayıracağam. 

Ancaq mən etibar edə bilmirəm ki, siz ondan necə istifadə 
edəcəksiniz. Çünki vəsaitsiz də onları düzəltmək olardı. Yenə 

də deyirəm, küçəni bölüĢdür sektorlara. Hər sektoru ver bir 
müəssisəyə. GöstəriĢ ver ki, buranı təmir et, ot ək, haradan su 

gətirirsənsə, gətir, buranı suvar, nə edirsən et.  
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Bu, Ģəhərin əhalisi üçün lazımdır. Mən bilmirəm, cənab 

icra hakimiyyətinin baĢçısı, sən buna necə dözürsən? Bəlkə elə 
sizin aləminizdə yaĢayıĢ elə bundan ibarətdir? Amma mən 

bunu yaĢayıĢ hesab etmirəm. Binaların bəziləri köhnədən 
rənglənib, bəzilərinin rəngi yoxdur. Həmin bu küçədə mən nə 

qədər ucuq Ģeylər gördüm. Heç olmasa, uçmuĢ daĢları oradan 
götürəydiniz. Heç olmasa, prezident gəlir bura, küçədə bir 

təmizlik iĢi aparaydınız. Ġndi görün siz bu iĢlərə nə qədər 
biganəsiniz ki, bu gün də Ģəhəri bu vəziyyətdə təqdim etdiniz. 

Mən bundan çox narazıyam, həddindən artıq narazıyam. 
Birinci növbədə səndən – icra hakimiyyətinin baĢçısından na-

razıyam. Sən bu Ģəhərdə doğulmusan, ya da bu Ģəhərdə ömür 
boyu yaĢayırsan, müəssisə rəhbəri olmusan. Sənə indi böyük 

etimad göstərilibdir. YaxĢı, baĢqa Ģeyləri edə bilmirsən, Ģəhəri 
abadlaĢdırmaq da mümkün deyilmi?  

Bəli, Xətai prospektinin bəzi yerlərinə asfalt salıblar. 
Gördüm qapqara qaralıbdır. Yəqin orada çalalar idi. Ġndi o 

çalaları örtüblər. Bəlkə də asfaltlamaq çətindir. Amma səki-
ləri qaydaya salmaq, onları yaraĢıqlı etmək, həmin o quru-
muĢ otları biçmək, oradakı zibilləri təmizləmək mümkündür. 

Belə Ģey olmaz ki? Bilmirəm, bəlkə siz öz evinizdə də belə Ģə-

raitdə yaĢayırsınız?  

Ancaq mən inanmıram.  
Amma Gəncə hər birimizin evidir, sizin evinizdir, mənim 

evimdir. Mən bu evə belə baxa bilmərəm. Bu məni çox na-
rahat etdi və mən açıq deyim ki, icra hakimiyyəti baĢçısının 

bu sahədə fəaliyyətindən çox narazıyam. Ġstəyirsiniz, mən 
Abutalıbovu göndərim, on günə bu Ģəhərin küçələrini dü-

zəltsin. Çünki mən görürəm ki, Bakıda nə iĢlər görübdür. Heç 
kim də ona kömək etmir. Özü hər Ģeyi edir. Bunu da edə bi-

lərəm, mən zarafat etmirəm, doğru sözümdür. On-on beĢ gün-
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lük göndərim onu buraya, gəlsin, heç olmasa, bu əsas küçələri 

düzəltsin, sizi də öyrətsin ki, bunu necə edirlər. 
Amma mən sizin özünüzü bu iĢlə məĢğul olmağa məcbur 

edəcəyəm. Mən sizə tapĢırıram və sizinlə bərabər Ģəhər təsər-
rüfatına, Ģəhər əhalisinin hamısına müraciət edirəm: Ģəhəri 

belə vəziyyətdə saxlamaq olmaz! Mən sizin yerinizə utanıram. 
Tezliklə Ģəhəri abadlaĢdırmaq lazımdır. Mən də buna kömək 

edəcəyəm. Amma sizin özünüz bu iĢlə ciddi məĢğul olmasa-
nız, mənim köməyim hədər gedəcəkdir. Mən belə düĢünürəm.  

Mən tapĢırıram Fərhad Əliyevə. Bizim buradakı müzakirə-

lərimizin nəticəsində verdiyim tapĢırıqlara əsasən, nəzərdə 

tutulan planlar və görəcəyimiz iĢlərlə əlaqədar ümumi sənəd 
hazırlamaq lazımdır. Ola bilsin, bu sənəd mənim sərəncamim 

olsun və mənim sərəncamimda Gəncənin bəzi sosial-iqtisadi 
məsələlərinə aid tapĢırıqlar verilməlidir ki, harada nə iĢ 

görülməlidir. Çox Ģeylər danıĢıldı. Elektrik enerjisi üzrə, qaz 
üzrə onların məlumatları nəzərə alınacaqdır və tapĢırıqlar 

veriləcəkdir. Bir də ki, Gəncəyə, Ģəhərin kommunal təsərrüfat 
iĢlərinin daha da yaxĢılaĢdırılması üçün əlavə vəsait ayrılması 
məsələsi. Fərhad Əliyev, mən sənə tapĢırıram, Maliyyə Nazir-

liyinə, Nazirlər Kabinetinə tapĢırıram. Qısa bir müddətdə be-
lə bir sərəncam hazırlayasınız. Amma o sərəncamda həm tap-

Ģırıqlar, həm perspektiv məsələlər, həm də Ģəhərin abad-
laĢdırılması üçün nə edə biləcəyimiz əksini tapmalıdır. Məsə-

lən, asfalt zavodunun iĢləməsi. Bu haqda sən düĢün, bu sənin 
vəzifəndir. Bu barədə tezliklə məlumat ver ki, görək, burada 

nə edə bilərik. ġəhərin küçələrini bu vəziyyətdə qoymaq 
olmaz. Asfaltlamaq, düzəltmək lazımdır. Amma birinci növ-

bədə səkiləri düzəltmək lazımdır. Gələndə Rasizadəyə də mə-

nim göstəriĢlərimi deyin və oturun, Maliyyə naziri, daha kim 

lazımdırsa, bu iĢə cəlb edin, Gəncənin inkiĢafı ilə əlaqədar 
ümumi bir sənəd hazırlayın. Hansı yardım mümkündür, bu 
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ilin və gələn ilin büdcəsində Ģəhər təsərrüfatına vəsaitin ar-

tırılması ilə əlaqədar məsələləri nəzərə alın. 
Bugünkü görüĢümüzü sona çatdıraraq demək istəyirəm ki, 

mən Gəncə Ģəhərinə həmiĢə böyük diqqət yetirmiĢəm, bu gün 
də diqqət yetirirəm. Mənim bu həyəcanlı çıxıĢım da məhz 

Gəncə Ģəhərinin indiki xoĢagəlməz mənzərələrini görəndən 
sonra olmuшдур. Gəncə həmiĢə gözəl Ģəhər olubdur. Onu 

daha da gözəlləĢdirmək lazımdır. Çünki onun əsası  gözəldir. 
Amma insanın özü nə qədər gözəl, sağlam olsa da, onun 

paltarından da çox Ģey asılıdır. Ġndi siz də Ģəhərin «paltarını» 
düzəltməlisiniz ki, küçələri abad olsun, mağazaları gözəl-

ləĢsin, binaları rənglənsin. Yoxsa nədir bu, mən gördüyüm 
binalarda 20–30 il bundan əvvəl qalmıĢ rənglərdir.  

Mən güman edirəm ki, bundan nəticə çıxaracaqsınız. 
Təkcə icra hakimiyyəti deyil, burada müəssisə rəhbərləri, 

baĢqa vəzifəli Ģəxslər var, onlar da.  
Mən bu gün müĢahidə etdiyim bir məsələyə də toxunmaq 

istəyirəm. Bu təkcə sizə aid deyil, təəssüflər olsun ki, ümu-
miyyətlə, Azərbaycanda müəyyən qədər ənənə yaranıbdır. 
Mən bu gün saat on ikidə planlaĢdırmıĢdım ki, Gəncə hava 

limanına düĢəcəyəm. Düz saat on ikidə mən Gəncə hava 
limanına düĢdüm. Mənə dedilər Ģəhərə gəlmək iyirmi dəqiqə 

çəkəcək və gəlib kompleksin qarĢısında açılıĢ edəcəyik. Təbii 
ki, açılıĢda Ģəhər içtimaiyyəti də iĢtirak etməlidir. Mən də 

vaxtında gəldim. AçılıĢ keçirildi. ġəhərin vətəndaĢları çox 
böyük həvəslə meydana toplaĢmıĢdılar. Bu kompleksin açılıĢı 

böyük hadisə kimi qəbul olundu, yüksək qiymətləndirildi və 
mən hesab edirəm ki, gələcəkdə görəcəksiniz Gəncə Ģəhəri 

üçün nə qədər əhəmiyyətlidir. Xüsusən gənclərin sağlamlığı 
üçün, onların idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məĢğul olması üçün 

nə qədər əhəmiyyətlidir.  
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Biz bü gün orada içəridə gənclərin çixiĢlarına baxırdıq. 

Mən gördüm, o uĢaqlar, gənclər nə qədər böyük həvəslə çətin 
idman hərəkətlərini yerinə yetirirdilər. Nə qədər güc var 

onlarda, nə qədər ehtiyac var ki, onlar öz güclərini istifadə et-
sinlər. Bu, təmin olunacaqdır, arxayın ola bilərsiniz və Ġlham 

Əliyev artıq oranın direktorunu təyin edibdir. O da idman-
çilardan biridir. Hər halda, nəzarət edəcəkdir ki, gələcəkdə 

orada iĢlər yaxĢi getsin. 
Bu, çox böyük bir hadisə idi və insanlar da toplaĢmıĢdı. 

Ancaq məni narahat edən nədir? AxĢamtərəfi mənə belə bir 
məlumat gəldi ki, insanları – bunu Ģəhər icra hakimiyyəti təĢ-

kil edir – saat ondan, onun yarısından oraya toplamağa baĢ-

layıblar. Ġnsanlar gəliblər və iki saat, üç saat bu mərasimin 

açılıĢını gözləyiblər. Bunu mən biləndə çox narahat oldum. 
Amma mənim narahatçılığım təkcə bu hadisə ilə bağlı 

deyildir. BaĢqa yerlərdə də mən belə hallarla rastlaĢmıĢam. 
Hətta Bakıda da. Yaxud Azərbaycanın baĢqa bölgələrində 

də. Mən bir neçə dəfə demiĢəm və bu gün bir daha deyirəm. 
Bu, Ģəhər icra hakimiyyətinin yaxĢı iĢini nümayiĢ etdirmir. Nə 
üçün? Saat birdə olan mərasimə insanlar saat onda, onun 

yarısında – üç saat, üç saat yarım qabaq gəlməlidirlər? Nə 
üçün?  Mərasimin özü cəmi saat yarım çəkdi. Amma insanla-

rın çoxu orada üç saat gözləyiblər. Niyə insanlara belə əziyyət 
verirsiniz? Nə üçün? Kimin üçün?  

Eyni zamanda, bu mənim gəliĢimlə bağlı olduğu üçün, 
bunu özümə qarĢı bir mənfi hal kimi qiymətləndirirəm. Guya 

siz mənə hörmət etmisiniz, amma əksinə, mən bunu hörmət-
sizlik nümunəsi kimi qiymətləndirirəm. Çünki istəmirəm ki, 

heç kim mənim hansısa bir toplantıya gələcəyimə görə, bir 
saat əvvəl gözləsin. Ġstəmirəm! Amma burada üç saat əvvəl 

gəlib yığıĢıblar. Günün altında. Bu məni çox narahat edir, 
çox narahat edir. Əgər bacarmırsınızsa, deyin ki, bacarmırıq. 
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Əgər saat birdə tədbir baĢlayacaqsa, siz deyin ki, saat on 

ikidə gəlin. On ikidə kim gələr gələr, kim yetirə bilməz, birin 
yarısında gələr, kim yetirə bilməz, saat birdə gələr. Birdə təd-

bir baĢlayar, yetirə bilməyən, tədbir baĢlayandan sonra da 
gələr. Bu, azad, sərbəst bir görüĢdür. Burada heç bir ciddi 
reqlament yoxdur.                      

Bu daha da yaxĢı olar, nəinki üç saat əvvəl insanları mey-
dana toplayıb, günün altında saxlayasan. Mən bundan çox 

incimiĢəm, baĢa düĢürsünüz, çox incimiĢəm. Çünki, birinci 
növbədə, mən bunu özümə qarĢı mənfi münasibət kimi qiy-

mətləndirirəm. Təbiidir ki, heç kim istəmir ki, mənə mənfi 
münasibət göstərsin, məni incitsin. Amma bu cür ənənə yeni 

bir Ģey deyil, bununla vidalaĢmaq lazımdır.  
Əziz dostlar, mən bunu təkcə sizə demirəm, bütün Azər-

baycanın bölgələrində, o cümlədən Bakıda belə kütləvi təd-
birləri keçirənlərin hamısına deyirəm. Ġnsanları heç bir 
tədbirə vaxtından əvvəl dəvət etmək olmaz. Xüsusən də prezi-

dentin iĢtirak edəcəyi tədbirə dəvət etmək olmaz. Çünki prezi-
dent öz təbiətinə görə heç vaxt insanları gözləmək vəziyyətin-

də saxlamaq istəmir.  
Mən düĢünürdüm, bunu deyim, deməyim. Kiminsə ürəyinə 

dəyəcək, kimsə, əlbəttə ki, narahatlıq keçirəcəkdir. Bəs mən 
narahatlıq keçirəndə yaxĢıdırmı? Kim günahkardır, o da 

narahatlıq keçirsin. Mən onsuz da narahatam. Narahatam 
ki, mənim iĢtirak etdiyim tədbirə insanları üç saat əvvəl dəvət 

ediblər. Bu çox pis haldır. Mən bütün hakimiyyət orqanların-
dan tələb edirəm ki, bu ənənədən əl çəkin. Ġnsanlara daha da 

hörmətlə yanaĢın, insanları hansısa bir tədbirə dəvət edir-
sinizsə, elə edin ki, onlar əziyyət çəkməsinlər. Mən bunu siz-

dən xahiĢ edirəm.  
GörüĢümüzün sonunda mən sizə bir az acı sözlər dedim.  

Ancaq bunsuz olmur. Bu acı sözlərin hamısı hər bir Azər-
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baycan vətəndaĢını yaxĢı etmək məqsədi daĢıyır. Mən ancaq 

buna görə özümə belə əziyyət verir, bu acı sözləri deyirəm. 
Mən bütün günü Gəncədəyəm, indi artıq gecə saat 11-dir. 

Sabah səhər mən Göranboya gedəcəyəm. Bu gün mənim üçün 
çox xoĢ, çox əziz gündür. Mən çox Ģey gördüm, çox Ģey öy-

rəndim və xüsusən, Gəncəyə yardım etmək, Gəncənin in-
kiĢafını təmin etmək üçün yeni tədbirlərin görülməsinin əsası-

nı qoyduq. Sağ olun, sizə təĢəkkür edirəm. 
      

 MüĢavirədən sonra jurnalistlərin suallarına cavab  
 

S u a l: Cənab Prezident, Sizin indiki çıxıĢınız bizdə o qədər 

gözəl təəssürat yaratdı ki, hər Ģey ürəyimizcə oldu. Konkret 

olaraq, hansı addımlar atıla bilər? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Burada hamısını dedim. Fərhad Əli-
yevə göstəriĢ verdim, onlar xüsusi bir sənəd hazırlayacaqlar.  

J u r n a l i s t: Çox acınacaqlı haldır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz qulaq asdınız. Mən düz deyir-

dim, yoxsa yox? 
J u r n a l i s t: Tamamilə düz deyirdiniz. Ürəyimizdən ti-

kan çıxardınız.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, mən səhv etməmiĢəm.  
J u r n a l i s t: Xeyr, xeyr, əksinə, hər Ģeyi açıq dediniz. Biz 

hər Ģeyi hava limanına düĢərkən gördük. Camaatı danıĢdıran-
da dəhĢətə gəlirsən.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Camaatı danıĢdırmısınız? Mən bili-

rəm necə danıĢdırmısınız, bəzən onlar demək istəmədiyi Ģey-
ləri də siz danıĢdırmısınız.  

J u r n a l i s t: Siz elə camaatın dediklərini çıxıĢınızda bil-
dirdiniz. Ümumiyyətlə, icra hakimiyyəti baĢçısının taleyi necə 
olacaq? 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Belə Ģeylərlə tale həll olunmur. Sa-

dəcə, tənqid etmiĢəm ki, düzəltsin. Ġndi gərək düzəltsin.  
J u r n a l i s t: Mən bir həftə əvvəl Naxçıvanda olmuĢam. 

Sizin Naxçıvana səfərinizdən sonra. Moskvadan gələn qo-
naqları aparmıĢdım. Vəzifəli Ģəxslər deyildilər, adi qonaqlar 

idilər. Gördülər ki, necə gözəl təmizlik, abadlıq var. Adətən, 
belə olanda deyirlər ki, prezidentin gəliĢinə görə ediblər. Am-

ma belə deyil, doğrudan da Naxçıvan çox təmizdir, abaddır. 
Mən iki ildən bir Naxçıvana gedirəm, indi oranı tanımadım. 

Batabata qədər yeni yol çəkilibdir. Moskvalı qonaqlar Yere-
vanda da olmuĢdular. Biri məĢhur jurnalist və yazıçıdır, 

Lyudmila Lavrova idi. O, dörd-beĢ gün Naxçıvanı gəzdikdən 
sonra mənə dedi ki, Naxçıvan blokadadadır? Dedim, bəli, 

blokadadadır. Dedi ki, siz deyirsiniz, uduzmusunuz. Yox, siz 
uduzmamısınız, uduzan ermənilərdir. Mən bir neçə gün əvvəl 

Yerevanda oldum. Yerevan ölü Ģəhərə çevrilibdir. Amma Ba-
kı gələcəyin Ģəhəridir. Naxçıvan da inkiĢafda olan Ģəhərdir.  

Cənab Prezident, mən onu Naxçıvanda müayinə üçün tibbi 
mərkəzə apardım.  O, Moskvada iki il idi ki, müayinə oluna 
bilmirdi. Amma Naxçıvanda bunu etdi.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən Naxçıvanı nümunə 
gətirmək istəmirəm. Çünki deyəcəklər ki, Heydər Əliyevin və-

tənidir. Ancaq elektrik enerjisi ilə bağlı dedim. ĠĢ bundadır ki, 
Naxçıvana yol bağlıdır. Dəmir yolu yoxdur, avtomobil yolu 

yoxdur. Ġrandan bəzən buraxırlar, bəzən buraxmırlar. Tikinti 
materialları, baĢqa Ģeylər yoxdur. Mən Naxçıvanda yaĢamı-

Ģam, bilirəm.  
J u r n a l i s t: Muxtar respublikanin ucqar kəndlərində 

neçə təzə məktəb tikiblər. Mən özüm görmüĢəm.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Artur Rasizadə idi, Fatma Abdulla-

zadə, Misir Mərdanov idi – dərslərin baĢlanması ilə əlaqədar 
onlara dedim ki, görün nə qədər məktəb tikilibdir. Deyirlər 
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ki, Naxçıvanda əlli məktəb, qalan yerlərdə isə cəmi üç məktəb 

tikilibdir. Belə Ģey olmaz. Sonra gətiriblər, deyiblər, bax, bu-
dur, budur, budur. Ġndi belədir, kim iĢləyir, düzəldə bilir. 

Gəncənin bu küçələrini, hesab edirəm, on günə tamam qay-
daya salmaq olar.   

S u a l: Elə bil ümidsizlik var. Özü də Siz çox düz dediniz, 

Gəncə qədim vaxtlardan məĢhur ticarət Ģəhəri olubdur. Cənab 

Prezident, Gəncə Avtomobil zavodunun taleyi necə olacaq? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz «Reno» Ģirkətini cəlb etmiĢik. 
Onlar iĢə baĢlayacaqlar. Bilirsiniz, o vaxt bu avtomobil zavo-

dunu çətinliklə Moskvada Siyasi Büronun iclasından keçir-
dik. Ancaq indi müasir dövrdə bu cür avtomobil zavodunu iĢ-

lədə bilmirik. «Reno» Ģirkəti ilə danıĢıq aparmıĢıq, onlar gə-

liblər. Onlar orada müəyyən sex yaradacaqlar, görək nə çıxır.  

S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlığın inkiĢafına yardımla 

bağlı regional güzəĢtlər olacaqmı? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən indi bu gecə vaxtı de-

tallara varmaq istəmirəm. Hər halda, tədbirlər görüləcəkdir.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
ЭЯНЪЯДЯ 
 
13 сентйабр 2002-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

sentyabrin 13-də dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 

məqbərəsini ziyarət etmişdir.  

Dövlətimizin başçısının adından məqbərənin önünə əklil 
qoyuldu.  

Prezident Heydər Əliyev buradan Gəncə şəhərini və ətraf 
yerləri seyr etdi.  

       

Azərbaycan prezidentiнин  səfərdə onu müĢayiət edən 

jurnalistlərin suallarına verdiйи cavab: 
  
S u a l: Cənab Prezident, bu gün Azərbaycanın ilk müstəqil 

telekanalı olan ANS Gəncədə yayımlanmağa baĢlayır. Buna 

Sizin münasibətiniz necədir? 

H e y d ə r  Ə l i y e v:  Sizi təbrik edirəm. Çox yaxĢı ki, ya-
yımlanmağa baĢlamısınız. Amma niyə belə gec yayımlanır-

sınız?  
J u r n a l i s t: Maliyyə çətinliklərinə görə. 

                                                      
 Məqbərənin ziyarət olunması mərasimində Milli Məclisin deputatı, Milli 

Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev və ailə üzvləri, prezidentin 
katibliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə, Prezidentin Ġcra Aparatının Ģöbə müdiri 

Yusif Hümbətov, Gəncə ġəhəri Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Eyvaz Babayev,  
parlamentin deputatları iĢtirak edirdilər. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizin telekanal – hamıdan zəngin, 

hamıdan qabaqcıl, özünü hamıdan  yüksək səviyyədə saxla-
yan telekanal geriyə qalıbdır. Sizi təbrik edirəm.  

S u a l: Cənab Prezident, dünən verilən Ģikayət məktubları 

Ģəhər icra hakimiyyətinin baĢçısından əlavə, həm də polis 

rəisindən idi. Polislə bağlı Ģikayətlərə münasibətiniz necədir?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən nə bildin, o Ģikayətləri oxu-
musan? 

J u r n a l i s t: Cənab Prezident, bir-iki Ģey öyrənə bildik. 
Biz həm də əhali ilə söhbət etdik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onlar nə deyirlər?  
J u r n a l i s t: Onlar dedilər ki, rüĢvət halları vardır. Polis 

Ģəxsiyyət vəsiqəsini verərkən rüĢvət alır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hər Ģikayətə baxacağıq, lazımi ölçü 

götürəcəyik. Ancaq Daxili IĢlər naziri buradadır. Bura gəl 
görüm, eĢidirsən?!  

R a m i l  U s u b o v (Daxili Işlər naziri): Cənab Prezident, 

eĢidirəm. Tədbir görəcəyəm. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Axi niyə, niyə belə olsun? Biz nə qə-

dər tədbirlər görürük, insanları tərbiyə edirik, nə qədər baĢa 
salırıq. Axı bu rüĢvətdən niyə əl çəkmirlər? Mən inanıram ki, 

Ģikayətlərin bir qismi həqiqətə uyğundur. Təbii ki, Ģikayət-
lərdə subyektiv fikirlər də olur, hərə öz mənafeyindən Ģikayət 

edir. Ancaq, ümumiyyətlə, polisdən narazılıq çoxdur,  rüĢvət-
xorluq halları da var və bunu da əhali, xalq bilir. Bu, daxili 

iĢlər orqanlarını, polis orqanlarını hörmətdən salır. Əlbəttə, 
bizim dövlətin də nüfuzuna toxunur və bəzən də onu ləkə-

ləyir. Bilin, bunlar məni çox incidir.  
Mən indi Daxili IĢlər nazirinə tapĢırıq verəcəyəm. Bu Ģi-

kayətlərin hamısına mən baxacağam, özünüz tədbir görün.  
R a m i l   U s u b o v: Cənab Prezident, aydındır.  
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S u a l: Cənab Prezident, Siz bir az yorulmusunuz. Siz sahib-

karlığın inkiĢafına təkan verəcək fərmanlar imzalamısınız. 

Amma regional yanaĢma necə olacaqdır? Bakıdan fərqli ola-

raq, Gəncə kimi Ģəhərlərə sərmayə cəlb etmək üçün sahib-

karlara güzəĢtlər ola bilərmi? 

H e y d ə r   Ə l i y e v:  Birincisi, mən demədim ki, yorul-
muĢam. Mən dedim ki, yorulmamıĢam. Əgər siz televiziya ilə 

müĢavirəyə baxırdınızsa, orada salonda oturanlara dedim ki, 
mən yorulmamıĢam, amma siz yorulmusunuz. Ona görə sən 

mənə Ģər atma.  
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, yəni düĢünürük ki, yo-

rulmusunuz. 
H e y d ə r     Ə l i y e v: Bu, baĢqa məsələ.  
Amma o məsələ mühüm məsələdir. Mən dünən də dedim, 

vacib məsələdir. Ġndi nə cür həll olunacaq, mən əvvəlcədən 
heç vaxt bir Ģey demək istəmirəm. Təəssüf ki, bizdə, elə mə-

nim ətrafımda da belə adamlar var ki, iĢin hamısını bilmədən, 

yarımçıq Ģəraitdə dərhal deyirlər ki, belə olacaq, elə olacaq. 
Sonra da elə olmur. Ondan sonra da qalır belə. Ġnsanlar da 

deyir, bəs niyə, axı bu belə demiĢdi?  
Bilirsən, məsələ həll olmamıĢ, qərar qəbul edilməmiĢ belə 

bəyanatlar vermək düzgün deyildir. Baxmayaraq ki, bu qə-

rarları mən qəbul edirəm, fərmanlari mən imzalayıram, mən 

baxıram, ancaq özüm də bunlardan əvvəl bir fikir deməkdən 
çəkinirəm. Çünki niyə? Bunun texnologiyası çox mürəkkəb-

dir. Bəlkə siz bunu bilmirsiniz. TapĢırıq verirəm, göstəriĢ ve-
rirəm, hazırlayırlar, lazımi yerlərlə məsləhətləĢirlər, razılaĢır-

lar, gətirirlər, baxıram. Məsələn, görürəm ki, bu çatmır, bu 
belə olmaz, burasını baĢqa cür etmək lazımdır, bu məsələ 

baĢqa cür həll olunmalıdır. Ġki-üç dəfə bunu dəyiĢdirirəm. 
Ondan sonra, tam bir qərara gələndən sonra mən onu imza-

layıram. Ona görə də sənin sualına ümumi cavab verirəm. 
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Güman edirəm ki, bu, doğru fikirdir. Baxılacaq, amma kon-

kret nə olacaq – demək istəmirəm.  

S u a l: Cənab Prezident, Beynəlxalq Valyuta Fondunun nü-

mayəndələri Sizinlə görüĢdülər. Onların Azərbaycanda enerji 

daĢıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə bağlı tələbləri var 

idi. Onlar bunu israrlı tələb edirlər, buna münasibətinizi bilmək 

olarmı? 

H e y d ə r   Ə l i y e v:  Bilirsiniz, onlar israrla tələb edirlər. 
di təsəvvür edin, onlar deyirlər ki, Azərbaycanda neft məh-

sullarının satıĢ qiymətini dünya qiymətlərinə qaldıraq. Biz 
bunu qaldırsaq, sizə nə olacaq?! Nə olacaq?! Sizi demirəm, 

bəlkə sizin Ģəxsi avtomobiliniz yoxdur, neft məhsullarından o 
qədər də istifadə etmirsiniz. Amma bizim Azərbaycanı gö-

türün. Bizim kənd təsərrüfatı неъя olacaqdır, aqrar sahədə 
özəl sektor var, biz indi onu ayağa qaldırırıq, inkiĢaf edir. Bi-

lirsiniz ki, vaxtilə onlara güzəĢtlə yanacaq məhsulları satırdıq. 
Sonra onlardan vergiləri götürdük. Ġstəyirik ki, onlar ayağa 

qalxsınlar.  
Ġndi qiyməti birdən qaldırırıq, onda onları, necə deyərlər, 

vurduq öldürdük.  

Bilirsinizmi, onlar bunu bir ildir deyirlər. Biz də bununla 
razı olmuruq. Çünki niyə razı olmuruq? Bəli, bunu dövlət 

üçün qaldırarıq, gəlirlər də artacaqdır. Amma biz hər bir Ģeyi 
xalqın, əhalinin, iĢləyənlərin imkanları ilə ölçürük. Ona görə 

biz bunu etmirik. Onlar da bəzi hallarda bizim real vəziyyə-

timizi nəzərə almaq istəmirlər. Demirəm ki, bilmirlər, bilirlər, 

onların burada nümayəndələri var. Nəzərə almaq istəmirlər. 
Bəzən də elə zor edirlər. Çünki öz siyasətlərini yerinə yetirmək 

istəyirlər. Biz də, təbiidir, bu barədə danıĢıq aparırıq, müba-
hisə aparırıq. Valyuta Fondu gəldi bunu dedi – et, onu dedi – 

et, biz bunu edə bilmərik. Əgər biz Valyuta Fondunun hər 
dediyini etsəydik, onun bizə çox böyük hörməti olmazdı. Hər 
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ölkənin özünün xüsusiyyəti var, Ģərtləri var. Ona görə bu mə-

sələdə biz onlarla çox ciddi danıĢıqlar aparırıq və danıĢıqlar 
da davam edəcəkdir. 

S u a l: Cənab Prezident, Devid Vudvord dünən demiĢdir ki, 

«ġahdəniz» layihəsi ilə bağlı konsepsiyaya, ola bilər, yenidən 

baxılsın. Onun həyata keçirilməsinə sanksiya  oktyabr ayından 

sonra veriləcəkdir. Buna necə baxırsınız, Azərbaycanın qarĢı-

sında qazın satılması problemi dururmu? 

H e y d ə r   Ə l i y e v:  Təəssüflər olsun ki, belə meyllər 

var. Amma biz bununla məĢğuluq.  

S u a l: Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, Türkiyə Naxçıvan-

dan oraya neft məhsulları aparılmasını dayandırdı. Bu, Naxçı-

vanda müəyyən problemlər yaratdı, etiraza səbəb oldu. Bu, 

Naxçıvan üçün çətinlik yarada bilərmi?  

H e y d ə r   Ə l i y e v:  Bu, təkcə Naxçıvan üçün yox, Ġğdı-

rın və baĢqa vilayətlərin əhalisinə də çox böyük faydalar gəti-
ribdir. Mən ilk dəfə 1992-ci ildə gedib Ġğdırı görəndə təəccüb-

ləndim. Ġğdırı Türkiyənin tarixində böyük bir Ģəhər kimi 
təsəvvür edirdik. Bizim kəndlərdən biri kimidir. Məsələn, 
Naxçıvanda ġərur rayonunun mərkəzi var, onunla müqayisə 

etdim. Heç onunla müqayisə ediləsi də deyildi. Amma indi, 
körpü açılandan sonra, ticarət baĢlayandan sonra, o cüm-

lədən neft məhsulları ticarəti baĢlayandan sonra Ġğdır ta-
mamilə dəyiĢibdir. Onlar Ġrandan da neft alırlar. Deyəsən, 

Ġrandan gətirib aparırdılar. O mexanizmi bilmirəm, hər hal-
da, orada ticarət gedir. Türkiyə dayandırıbsa, bundan ötrü 

biz Türkiyə ilə mübahisəyə girməyəcəyik. Hər dövlətin öz si-
yasəti var.  

E l m i r  a   A x u n d o v a («Literaturnaya qazeta»nın əmək-
daşı): Cənab Prezident, olar bir sual verim? Ġndi sualları ca-

vanlar verir, amma veteranlar vermirlər.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: Verin, gəl buraya. Bu veteran mənim 

köhnə dostumdur. Hər Ģeyin təzəsi, dostun köhnəsi. 
E l m i r a  A x u n d o v a: Bu məsələ məni çoxdan düĢün-

dürür. Vaxtilə bütün respublikanı – Bakını, onlarca mikrоra-
yonu, qəsəbələri, yaĢayıĢ massivlərini və sairəni Siz tikmi-

siniz. Eyni zamanda, bütün rayonlarda qonaq evləri tikdirmi-
siniz. Mən Lənkərandakı qonaq evini indi də görürəm, çox 

gözəldir. Onu demək istəyirəm ki, indi Siz rayonlara gedəndə 
qalmağa yer olmur. Özünüz üçün bir iqamətgah yoxdur. Axı 

bu, acınacaqlı haldır. Rusiya, Ukrayna və baĢqa ölkələrin 
prezidentlərinin hər Ģəhərdə iqamətgahları var. Düzdür, Siz 

ciddi adamsınız, bəlkə istəmirsiniz. Amma icra hakimiyyəti 
baĢçıları düĢünməlidir ki, prezident gələndə ona layiq qonaq 

evi olmalıdır. Bu məsələyə Siz necə baxırsınız, qonaq evi, iqa-
mətgah tikilməlidir, ya yox?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən bu iĢə belə baxıram ki, bunlar 
prezidentə görə olmamalıdır. Məsələn, bilmirəm, bilirsiniz, ya 

yox, mən vağzalda gecələmiĢəm, orada mənim xüsusi vaqo-
num var, onu oraya gətiriblər. Mən orada gecələmiĢəm. Ke-
çən dəfə gələndə də belə olmuĢdu. Mənim üçün heç bir Ģey 

lazım deyildir. Bəlkə gələcəkdə baĢqa prezident olacaq, hər 
Ģeyi buraxıb bu iĢlə məĢğul olacaqdır. Amma mənim üçün 

bunlar lazım deyildir. Mənim həyatım həmiĢə sadə keçibdir. 
Hər halda, bir yerdə gecələyəcəyəm.  

E l m i r a   A x u n d o v a: Ġndi biz müstəqil dövlətik, ol-
malıdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, əvvəlkindən fərqli olaraq, indi 
müstəqil dövlətik. Doğru deyirsiniz, olmalıdır. Ancaq bu da 

hər yerdə yerli təĢəbbüslə əlaqədardır. Mənim özüm heç vaxt 
göstəriĢ verməmiĢəm ki, keçmiĢdə haradasa qonaq evi tikil-

sin. Hansısa rayonun bir rəhbərinin təĢəbbüsü olubsa, onlar 
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azdan-çoxdan belə Ģeyləri düzəldiblər. Amma kimsə bu iĢlərə 

biganədirsə, onlar düzəltməyiblər. 
J u r n a l i s t: Hər hansı xarici iĢ adamı buraya gəlsə, qal-

mağa heç bir yer yoxdur.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Siz dünən mənim çıxıĢımı eĢitdiniz. 

Dedim, Bakıdan bizim vəzifəli Ģəxslər iĢ üçün buraya gəlirlər. 
Elə edirlər ki, səhər tezdən gəlsinlər, iĢlərini görsünlər, axĢam 

da qayıtsınlar. Burada qalmağa bir yer yoxdur. Mən ölkənin 
prezidentiyəm, gəlmiĢəm, əgər burada Ģəhərin rəhbərləri 

mənə  münasib yer verə bilmirlərsə, baĢqa adam haqqında nə 
deyim? Ona görə dünən Fərhad Əliyev belə bir təĢəbbüs irəli 

sürdü ki, hansısa iĢ adamının vasitəsilə burada bir otel ti-
kilsin. Böyük yox, kiçik otel tikilsin. Naxçıvanda tikilibdir, 

siz gördünüz.  

S u a l: Cənab Prezident, Amerika Rusiyadan və Ġrandan 

kürü idxalına qadağa qoydu ki, Xəzər dənizində nərə balığının 

kökü kəsilir. Bu həm də Azərbaycana aiddir. Bu məsələ ilə 

bağlı nə deyə bilərsiniz? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Bilirsiniz, bu çox çətin məsələdir. Bu 
məsələ sovet vaxtı da çox ciddi idi. Ancaq onda Xəzər dənizi, 

əsasən, Sovetlər Ġttifaqına məxsus idi və ciddi tədbirlər gö-

rülürdü. Ġndi beĢ Xəzəryanı ölkə var. Hərəsinin ərazisində nə 

qədər brakonyer var. Deyə bilərəm ki, bu, Xəzər dənizinin ən 
böyük problemlərindəndir, hətta ĢiĢirtmirəm, bir faciəsidir. 

Ġndi bilmirəm, bu dövlətlər birlikdə nə edəcəklər? Amma təd-
birlər görmək lazımdır. Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
GORANBOY RAYONUNДA  
 
13 сентйабр 2002-ъи ил  

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

sentyabrın 13-də Gəncədən Goranboy rayonuna gəlmişdir.  
Yol boyunca yerləşən kəndlərin sakinləri dövlətimizin baş-

çısını salamlamaq üçün çıxmışdılar. Onların əllərində Azərbay-
canın dövlət bayraqları, prezidentin portretləri var idi.  

Prezident Heydər Əliyev Xoylu kəndi ərazisində maşından 
düşərək, camaatla səmimi görüşdü, onlara işlərində uğurlar ar-

zuladı. Kənd sakinləri dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdi-
lər, ölkəmizdə yaratdığı ictimai-siyasi sabitliyi və apardığı si-

yasəti daim dəstəklədiklərini, onunla fəxr etdiklərini söylədilər.  
Goranboy Rayonu Иcra Hakimiyyətinin binası qarşısındakı 

meydana toplaşan minlərlə adam prezident Heydər Əliyevi 
böyük təntənə ilə, hörmət və ehtiramla və musiqi ilə qarşıladı. 
«Möhtərəm cənab Prezident, bütün goranboylular Sizinlə fəxr 

edir», «Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu cənab Hey-
dər Əliyevə eşq olsun!», «Möhtərəm Prezident, goranboylular 

həmişə Sizinlədir», «Heydər-xalq –  xalq-Heydər», «Mən hə-

yatda yalnız üç şeyə arxalanmışam: Yaradanıma, zəhmətimə 

və bir də xalqıma. Bəlkə də ən çox xalqıma», «Tariximiz bizim 
üçün dərs olmalıdır» sözləri yazılmış transparantlar diqqəti 

cəlb edirdi.     
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 Azərbaycan prezidentinə gül-çiçək dəstələri təqdim olundu, 

onun şərəfinə qurban kəsildi. Məktəbli qız Heydər babaya həsr 
olunmuş şeиr söylədi. 

 
Sən elə bir zirvəsən, 
Küləklər neyləyəcək, 

Dünənim, bu günümsən, 
Səninlədir gələcək. 
 
Nə qədər Azərbaycan, 
Nə qədər bu millət var, 
Heydər xalqım deyəcək, 

Xalq Heydər söyləyəcək. 
  
Müstəqillik gəlib başa, 

Düşmənlərin dönsün daşa,  
Azərbaycan–Heydər qoşa, 

Heydər baba, min il yaşa!  
 

       * * * 
 
Dövlətimizin başçısı icra hakimiyyətinin binasında «Heydər 

Əliyev Goranboyda: 1978–1982» fotoguşəsinə də tamaşa etdi, o 

illəri bir daha xatırladı, xalq məhəbbətini əks etdirən bu şə-

killərin saxlanılmasından məmnun olduğunu vurğuladı.  

Müşavirəni Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev açdı.  
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ЭОРАНБОЙ РАЙОНУ ИЪТИМАИЙЙЯТИ 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНИН ИШТИРАКЫ ИЛЯ 

КЕЧИРИЛЯН МЦШАВИРЯДЯ

 ЧЫХЫШ 

 
 

13 сентйабр 2002-ъи ил 
 

Hörmətli goranboylular! 
Mən çox Ģadam ki, bu gün sizin rayona gəlmək fürsəti 

əldə etmiĢəm. Mən buraya çoxdan gəlmək istəyirdim. Ancaq 
rayondakı vəziyyət mənə gəlməyə o qədər imkan vermirdi. 
Nəhayət, bilirsiniz ki, iki ay bundan qabaq sizə yeni icra ha-

kimiyyəti baĢçısı təyin etdik və bu iki ay müddətində hiss 
edirəm ki, burada çox dəyiĢikliklər baĢ verib və iĢlər yaxĢı 

tərəfə yönəlibdir. Ona görə də mən bu gün sizin rayona 
gəldim ki, sizinlə görüĢüm, söhbət edim. Sizin rayonda yarat-

dığımız AĢağı Ağcakənd qəsəbəsinə də gedəcəyəm, orada 
Ermənistandan gələn qaçqınları yerləĢdiririk.   

Mən indi qısa olaraq icra hakimiyyətinin baĢçısını dinlə-
dim. Amma sizin hamınızla birlikdə onu dinləmək istəyirəm, 

bir balaca məlumat versin. Amma çox uzun olmasın. Çünki 
mənim qabaqda da iĢlərim çoxdur. Görürəm, meydana çox 

adam yığıĢıbdır, gərək onlarla da görüĢək, söhbət edək.  
 
    

                                                      
 Мцшавирядя Эюранбой Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Новруз Нов-

рузов мярузя етди. 



 147 

                            
YEKUN NИTQИ 

 
Mən indi söhbətimizə baĢlayanda dedim. Bir də qeyd etmək 

istəyirəm ki, bu gün Goranboya gəlməyimdən və sizinlə bu gö-

rüĢdən çox məmnunam.  

Goranboy rayonu Azərbaycanın iri, çox böyük iqtisadi 
potensiala malik olan və strateji xarakter daĢıyan rayonudur. 
Goranboy rayonu keçmiĢlərdə də Azərbaycanın iqtisadiy-

yatının inkiĢafında çox mühüm rol oynayıb və indi də böyük 
potensiala malikdir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqiĢəsi baĢlanandan Goranboy rayonunun vətəndaĢ-

ları, goranboylular burada Azərbaycanın torpaqlarının mü-

dafiəsi, qorunması uğrunda çox iĢlər görüblər. Biz atəĢkəs 
əldə edənə qədər Goranboy çox çətin bir vəziyyətdə yaĢa-

yırdı. Yəni burada, Dağlıq Qarabağ ilə sərhəddə olan bölgə-

lərdə, kəndlərdə döyüĢlər gedirdi, bəzən ermənilər Goranboy 

tərəfdə olan mövqelərimizə hücum edirdilər, bəzən də bizim 
əsgərlər belə əməliyyatlar həyata keçirirdilər. Ona görə go-

ranboylular daim belə gərgin vəziyyətdə yaĢamıĢlar.  
Qeyd etmək istəyirəm ki, goranboylular, həqiqətən, erməni 

iĢğalçıları ilə aparılan müharibədə çox qəhrəmanlıq nümunə-

ləri göstərmiĢlər və Azərbaycanın torpaqlarının keĢiyində 

daim durmuĢlar. Onların xidmətləri Azərbaycan dövləti 
tərəfindən qiymətləndirilib və qiymətləndirilir.  

Biz atəĢkəs rejimini 1994-cü ilin may ayında yaratdıq. Ġndi 

2002-ci ilin may ayı ötübdür. Demək, biz 8 ildir ki, atəĢkəs 
rejimində yaĢayırıq. Təbiidir ki, bu müddətdə Azərbaycanın 

iqtisadiyyatı inkiĢaf edibdir və bəzi sahələrdə çox irəliyə ge-
dibdir. Kənd rayonlarında, yəni aqrar sektorla xarakterizə 

olunan rayonlarımızda da çox iĢlər görülübdür. Biz bir çox 
iqtisadi islahatlar həyata keçirmiĢik. Onlardan önəmlisi, ən 
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yaxĢı nəticə verəni torpaq islahatıdır. Torpaq islahatı haq-

qında qanunu biz hələ 1995–1996-cı illərdə qəbul etdik. On-
dan sonra onu həyata keçirməyə baĢladıq.  

Xatirinizdədir, bu iĢ çox ağır gedirdi. Çünki insanlar təsəv-
vür etmirdilər kи, kolxozsuz, sovxozsuz necə yaĢaya bilərlər, 

torpağı necə bölmək olar, nеъя etmək olar. Ancaq biz bu 
siyasətimizi, islahatları həyata keçirdik və indi Azərbaycanda 

kənd təsərrüfatı bütün sahələrə nisbətən ən çox inkiĢaf etmiĢ 
sahədir.  

Goranboyda da bu inkiĢaf var. Ġcra hakimiyyətinin baĢçısı 
bu barədə məlumat verdi. Ancaq hesab edirəm ki, Goranboy-

da inkiĢaf daha da çox ola bilərdi. Çünki Goranboyun aqrar 
sahədə, kənd təsərrüfatı sahəsində imkanları böyükdür. Go-

ranboy böyük potensiala malikdir. Bunlardan istifadə etmək 
lazım idi. Təəssüflər olsun ki, istifadə olunmayıbdır. Siz gü-

nahkar deyilsiniz, ancaq günahkarlar da var. Çünki vaxtilə 
rayona təyin edilən rəhbərlər iĢ görmək əvəzinə, müxtəlif na-

layiq iĢlərlə məĢğul olublar.  
Xatirimdədir, 1993-cü ildə mən təzə iĢə baĢlayanda burada 

çox ağır vəziyyət idi. 

Bilirsiniz ki, mən 1993-cü ildə necə gərgin Ģəraitdə idim. 
Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsindən xilas etmək, ermənilə-

rin hücumunun qarĢısını almaq istəyirdim, Azərbaycanın da-
xilində olan silahlı dəstələri aradan götürüb ictimai-siyasi sa-

bitlik yaratmaq istəyirdim. Təbiidir ki, belə vəziyyətdə kadr-
ların seçilməsində də mənə təqdim olunan adamları heç bir 

araĢdırma aparmadan təsdiq edirdim. Bizim kadrlar belə də 
təsdiq olunurdu. Təəssüf ki, o vaxt təyin edilən Ģəxs burada 

uzun müddət olmağına baxmayaraq, layiqli iĢləmədi və biz 
onu iĢdən götürdük. Sonra yeni bir adam təyin olundu. Onda 

da böyük səhv buraxılmıĢdı. Mən bunu dedim, bizim Prezi-
dent Aparatının səhvidir ki, elə bir adamı bu vəzifəyə təyin 
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olunmaq üçün təqdim etmiĢdilər. O da burada iĢləri, vəziyyəti 

düzəltmək əvəzinə, vəziyyəti daha da gərginləĢdirdi. Yəni iq-
tisadi vəziyyəti və bütün baĢqa məsələləri. Biz onu da iĢdən 

kənarlaĢdırdıq. 
Nəhayət, Novruzovu Lerik rayonundan buraya təyin 

etdik. O orada neçə illərdir iĢləyibdir. Lerik rayonu dağ ra-
yonudur, Ģəraiti də çox çətindir. Orada neçə il iĢlədin? 

N o v r u z   N o v r u z o v (Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы): Cənab Prezident, 7 il iĢləmiĢəm. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yeddi il orada iĢləyibdir. Orada özü-

nü müsbət göstəribdir. SınanmıĢ adam olduğuna görə biz 
Novruzovu buraya təyin etdik. Məndə belə məlumat var ki, 

siz də bu təyinatımı müsbət qarĢılamısınız. Düzmü deyirəm? 
Y e r d ə n   s ə s l ə r: Cənab Prezident, tamamilə düz de-

yirsiniz və düz etmisiniz.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Qısa bir müddətdə rayonda vəziyyət 

tam dəyiĢilməsə də, xeyli dəyiĢikliklər var və əsas odur ki, iĢ 

gedir. Ġcra hakimiyyətinin baĢçısı və onun ətrafında olan ha-
kimiyyət orqanlarının vəzifəli Ģəxsləri indi iĢlə məĢğuldurlar. 

Ġcra hakimiyyəti baĢçısının məlumatından hiss etdim ki, doğ-

rudan da indi bir çox iĢlərin əsası qoyulubdur, onlar gələcəkdə 

həyata keçiriləcək və icra hakimiyyəti burada böyük proqramla 
irəliyə getmək istəyir. Mən bunu dəstəkləyirəm, ona kömək 

edəcəyəm. Əmin ola bilərsiniz ki, rayonunuzda iqtisadi inki-
Ģafın təmin olunması üçün bizim tərəfdən, hökumətimiz tə-

rəfindən, mənim tərəfimdən nə lazımdırsa ediləcəkdir. Ancaq 
əgər siz də yeni icra baĢçısına etibar edirsinizsə, inanırsınızsa, 

gərək onunla birlikdə əl-ələ verib bu iĢləri görəsiniz. Ümid-
varam ki, siz bunu edəcəksiniz.  

Mən indi Gəncədən gəlirəm. Dünən Gəncədə idim, orada bö-

yük Olimpiya Ġdman Kompleksi açdıq. Bilirsiniz ki, o, Milli 

Olimpiya Komitəsi və onun prezidenti Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü 
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ilə tikilmiĢdir. Gəncə üçün çox böyük hədiyyədir, gözəl bir id-

man sarayıdır. Onu açdıq, sonra mən Gəncədə hərbi hissədə də 
oldum. Gec də olsa, axĢam saat 9-dan sonra, sizinlə görüĢdü-

yüm kimi, orada geniĢ tərkibdə Ģəhərin rəhbərləri, müxtəlif tə-

bəqələrin nümayəndələri ilə görüĢdüm, danıĢdım. Ancaq bu də-

fə Gəncə barədə təəssüratım o qədər də yaxĢı deyildir. Mən bu-
nu dünən axĢam orada dedim – televiziya çəkirdi, hələ onları ver-

məyibdir, bu gün verəcəklər, dinləyərsiniz – xoĢuma gəlmədi.  
Gəncənin çox böyük imkanları var. Amma təəssüf ki, bu 

imkanlardan lazımi səviyyədə istifadə olunmur. Mən indi bu-
nu geniĢ danıĢmaq istəmirəm. Siz dinləyərsiniz. Məni narahat 

edən, ürəyimi sıxan o oldu ki, Gəncə Ģəhərində küçələr bər-
bad vəziyyətdədir. Gedib-gəlirsiniz, görürsünüz, abad deyil-

dir. BaĢqa iĢləri görə bilmirlər, heç olmasa səkiləri düzəltsin-
lər. Axı küçə boĢ deyil, küçə boyu müəssisələr var, təĢkilatlar 

var, Ģəxsi evlər var, ümumi yaĢayıĢ evləri var. Ġcra hakimiy-
yəti onları səfərbər etsə, özləri küçələri qaydaya salarlar. Am-

ma təəssüf ki, bunlar edilməyibdir. Mən Gəncə Ģəhərini yaxĢı 
tanıyıram, oraya dəfələrlə getmiĢəm. ġəhəri yaxĢı vəziyyətdə 
görmədim.  

Sizin ayağınız o qədər də yer almasın. Mən rayonun mər-
kəzinə girəndə baxdım, hətta təkcə mənim fikrim deyil – gö-

rürəm, burada Usubov da gülür – Ġlham ilə də söhbət edir-
dim, sizin rayonun mərkəzi Gəncədən daha  yaxĢı təəssürat 

yaratdı.  
R a f i q   A b b a s o v (icra hakimiyyəti başçısının müavini): 

Möhtərəm Prezident, bu, son ayların nəticəsidir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, əgər son ayların bəhrəsidir-

sə, indi gör, ilin bəhrəsi nə olacaq, üç ilin bəhrəsi nə olacaq. 
Mən də bunları çox maraqla izləyəcəyəm və gözləyəcəyəm.  

Bilirsiniz, Azərbaycanın dövlət baĢçısı, prezidenti kimi, 
mənə yaxĢı iĢdən savayı heç bir mükafat vermək, xoĢ söz de-
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mək lazım deyildir. Bunların heç biri mənə lazım deyildir. 

YaxĢı iĢləyin, iĢ görün. Amma təmiz iĢ görün, mənəvi saflığı 
təmin edin. Bu iĢlərin yaxĢı getməməsinin səbəblərindən biri, 

bəzən çox böyük səbəblərdən biri də mənəviyyatın pozul-
masıdır. Burada mənəviyyat pozulmuĢdu. Bilirsiniz, rayonun 

rəhbərliyində olan Ģəxslər özləri mənəviyyatsız olanda, ümu-
miyyətlə, mənəviyyatdan söhbət aparmaq mümkün deyildir. 

Mənəviyyat pozulmuĢdu. Rayonun baĢçısı, yaxud baĢqa 
vəzifəli Ģəxs gərək hamı üçün nümunə olsun, saflıq nümunəsi, 

mənəvi təmizlik, iĢgüzarlıq nümunəsi olsun. Əgər bu yox-
dursa, əksinə, vəzifəli Ģəxslər rüĢvət alırlarsa, yaxud insanla-

rın hüquqlarını tapdalayırlarsa, digər əyri yollara gedirlərsə, 
onda baĢqalarından nə gözləmək olar?! BaĢqaları da on-

lardan «nümunə» götürür, onlar elədiklərindən də çox edirlər.  
Mən orada çoxlu Ģikayətlər almıĢam. Mənimlə çoxlu jur-

nalist gəlib, 40-dan çox jurnalist var. Dünən orada müĢavirə 
qurtaranda gecə saat on bir idi, çıxanda gördüm ki, jurna-

listlər icra hakimiyyəti binasının birinci mərtəbəsində topla-
Ģıblar. Dedim, burada niyə gözləyirsiniz, mən onları zalda 
görməmiĢdim. Mənə dedilər ki, baĢqa otaqda televizor qo-

yublar, zalda olan hər bir Ģeyi görüblər, eĢidiblər. Dedilər ki, 
biz bu sözləri Sizə demək istəyirdik. Biz Gəncəni gördük, çox 

narahat olduq. Ġstəyirdik Sizə deyək ki, Gəncə niyə belədir. 
Amma Siz bunların hamısını dediniz.  

Mən nə gördüm? Mən vağzalda vaqonda gecələyirdim. Ora-
dan Xətai prospekti ilə icra hakimiyyətinə, idman kompleksi 

olan yerə, yaxud hərbi hissəyə gedir, həmin yolla da qayıdırdım. 
Bir neçə küçəni gördüm, hamısını görmədim. Amma gör-

düklərim məndə çox ağır hissiyyatlar yaradıbdır. Niyə belə-
dir, nə üçün belədir? Ona görə özünüz üçün bundan da nəticə 

çıxarın.  Sizin rayonun ərazisinə girəndə gördüm ki, çoxlu 
adam yığıĢıb, əllərində bayraqlar və s. var. Təbiidir, avtomo-
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bili saxlatdım ki,  – bilmirdim, bunlar kimdirlər – siz kimsi-

niz, mən bilmədim ki, Goranboyun sərhədinə gəlmiĢəm. De-
dilər ki, Xoylu kəndindəndirlər. Mən insanların əhval-ruhiy-

yəsini gördüm, onların paltarını gördüm və fərqi də gördüm. 
BaĢa düĢürsünüz, o sərhəddəki fərqi gördüm. Mən bəlkə də 

indi sizi tərifləyirəm, hələ tezdir. Çünki hələ siz az iĢ görmü-
sünüz. Amma yaxĢı baĢlamısınız. Buna görə mən sizə daha da 

ruh vermək istəyirəm. BaĢa düĢürsünüz, hər bir yaxĢı iĢ o 
dəqiqə məndə, yaxud mənim kimi baĢqa insanlarda böyük 

minnətdarlıq hissi doğurur və istəyirsən bu insanları daha da 
ruhlandırasan ki, çox iĢləsinlər. 

Burada icra hakimiyyətinin baĢçısı aqrar sektor haqqında 
danıĢdı, öz proqramı haqqında dedi. Mən ona razıyam, etiraz 

etmirəm və Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinə, baĢqa nazirliklərə – 
kimə müraciət etmisiniz, bunları mənə deyəcəksiniz – göstəriĢ 

verəcəyəm ki, onlar sizin vəziyyətinizə diqqətlə baxsınlar, 
rayona kömək etsinlər. Amma hesab edirəm, aqrar sektorda 

siz daha da çox nailiyйətlər əldə edə bilərdiniz. Sizin torpa-
ğınız çoxdur. KeçmiĢdə pambıq əkmisiniz, 35 min ton pam-
bıq istehsal etmisiniz. Ġndi hökm deyil ki, yenidən o qədər 

pambıq istehsal edəsiniz. Düzdür, icra hakimiyyətinin baĢçısı 
dedi ki, bunu 35 min tona qaldıracağıq. Bu, düzgün deyil, 

mən səninlə razı deyiləm. Çünki indi keçmiĢ vaxt deyil, 
raykom deyil ki, desin, bəli, bizə bu qədər plan veriblər, bunu 

yerinə yetirmək lazımdır. Heç bir plan vermirik və heç bir Ģey 
də demirik ki, nə qədər nəsə əkin.  

Sizin xatirinizdədir, mən Azərbaycanda pambıqçılığın inki-
Ģafı üçün nə qədər səylər qoyurdum və canımı qoydum. Elə 

sizin rayona iki dəfə gələrkən burada məhz pambıq tarlalarına 
getmiĢəm, pambıqçılığın inkiĢafı ilə məĢьul olmuĢam. Sizin 

rayonu və bir neçə baĢqa rayonları su ilə daha çox təmin etmək 
üçün Dağlıq Qarabağın ərazisində Sərsəng su anbarını tikdik, 
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su elektrik stansiyasını tikdik. O, böyük tikinti idi. Mən onu 

etdim. Biz onun üçün Moskvadan əlavə vəsait aldıq. Ona görə 
ki, su oradan Tərtər çayı ilə gəlib sizin rayonun ərazisini təmin 

etsin. Bu bizim böyük proqramımız idi. Təkcə siz yox, Tərtər 
rayonu da bu sudan istifadə etməli idi. Amma bu su daha çox 

sizə gəlməli idi.  
Ġndi belə oldu ki, hələlik neçə illərdir Sərsəng ermənilərin 

əlində qaldı. Bəzən oradan su gəlir, bəzən gəlmir. Ġndi siz arte-
zian quyularından istifadə etməlisiniz. Əvvəllər burada artezian 

quyularından çox istifadə edirdilər. Mənim xatirimdədir, çox 
artezian quyuları var idi. Mən onları yaxĢı xatırlayıram. 

Ancaq biz indi heç kəsə demirik ki, nə qədər pambıq la-
zımdır. Sizə nə qədər lazımdır, o qədər də əkin. Əgər siz o pam-

bıqdan yaxĢı gəlir götürəcəksinizsə, əkin, götürün. Yəni məqsəd 
nədir? Torpaqdan səmərəli istifadə edəsiniz və maksimum 

məhsul alasınız. Sizin üçün hansı məhsul daha əlveriĢli, daha 
çox gəlir gətirəcək, onu əkin. Pambıqdan çox gəlir alacaq-

sınızsa, pambıq əkin. Taxıldan çox alacaqsınızsa, taxıl əkin.  
Burada dediniz ki, indi günəbaxan çox əkmək istəyirsiniz. 

Ondan çox gəlir alacaqsınızsa, əkin. Nə istəyirsiniz əkin. Am-

ma o bitkiləri əkin ki,  onlardan çox məhsul alacaqsınız. Yəni 
torpaqdan səmərəli istifadə edəcəksiniz. Bizim aqrar siyasə-

timizin əsası bundan ibarətdir. Ġndi torpaq dövlətin deyil, tor-
paq kəndliyə paylanıbdır. Kəndli bu torpaqdan necə istifadə 

etməyi özü həll etməlidir. Ona görə mən sizə aydınlıq gətirirəm.  
Heyvandarlığın da inkiĢafında, mənə belə gəlir ki, siz çox 

Ģey əldə edə bilərdiniz. Ġndi sizin rayonun 96 min əhalisi var, 
əksəriyyəti də kənd əhalisidir. Bir neçə Ģəhər tipli qəsəbədən, 

rayon mərkəzindən savayı, qalanlar mal-qara saxlamalıdır və 
mala-qara çox olmalıdır. Ġndi sən dedin ki, 170 min davar, 29 

min qaramal var. Bu sizin rayonunuz üçün o qədər də çox 
deyildir. Mən indi baĢqa rayonların rəqəmlərini sizə demək 
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istəmirəm, özünüz bununla tanıĢ ola bilərsiniz. Amma bu o 

qədər çox deyil, siz mal-qaranın sayını çox artıra bilərsiniz. 
Yəni burada da plan qoymuram. Ancaq hər bir kəndli bax-

malıdır ki, onun neçə inəyi var. Əgər o bundan doğrudan da 
yaxĢı gəlir götürürsə, saxlasın. Götürmürsə, saxlamasın. Yaxud 

qoyun-keçidən gəlir götürürsə, saxlasın, götürmürsə, saxla-
masın. Amma son illərin təcrübəsi onu göstərir ki, Azərbaycan 

kəndlisi heyvandarlıqdan çox böyük gəlir götürür. Ona görə 
mən bu məlumatı sizə çatdırıram və bu tövsiyələri verirəm.  

Bir sözlə, mən çox məmnunam ki, rayonunuzda indi sağ-

lam əhval-ruhiyyə yaranır, hələ tamam yaranması üçün vaxt 

lazımdır. Yeni icra hakimiyyəti baĢçısı və onun ətrafında 
olan sizlər iĢə yaxĢı baĢlamısınız. Arzu edirəm ki, bu minvalla 

iĢi daha da yaxĢı aparasınız və Goranboy rayonu böyük 
iqtisadi potensialından tamamilə istifadə edib Azərbaycanın 

iqtisadi həyatında öz yerini tuta bilər.  
Məktəb, xəstəxana tikintisi və baĢqa Ģeylər – bunlar çox 

vacib məsələlərdir. Sosial məsələlərlə ciddi məĢğul olun. Çox 
vacib məsələlərlə məĢğul olun.  

Mən indi AĢağı Ağcakəndə gedəcəyəm. Bilirsiniz ki, orada 

qəsəbə tikmiĢik. Artıq deyildiyi kimi, mən Neft Fondundan 
ilk dəfə 82 milyard manat vəsaiti bu qaçqınlar üçün ayırmı-

Ģam. Qalanına əl vurmuruq, hamısı yerindədir. Çünki mən 
söz vermiĢəm, Neft Fondu gələcək nəsillər üçündür və sosial 

problemlərin həll olunması üçündür. Görürsünüz, o insanlar 
1988-ci ildə Ermənistandan köçüblər, indiyə qədər onların 

yerləri yoxdur. Ona görə AĢağı Ağcakənddə onlaрa evlər tiki-
rik. ġəmkirdə, Yevlaxda evlər tikilir ki, onlar tamamilə məs-

kunlaĢsınlar. Onlar artıq sizin rayonun doğma sakinləri ola-
caqlar.  

Mən icra hakimiyyətinin baĢçısı ilə danıĢırdım. Dedim ki, 

Gəncənin məsələsi məni incidir. Təbiidir, biz onlara çox 
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yardım edəcəyik. Amma Gəncənin ətrafında kənd təsərrüfatı 

rayonları var. Hər halda, bunların imkanları var, məsələn, 
hər rayon Gəncənin bir küçəsini götürsün, təmir etsin, qay-

daya salsın. Ġcra hakimiyyətinin baĢçısı dedi ki, ola bilər. 
Düzdür, vəzifəm yüksək olduğuna görə mən bunu deyəndən 

sonra icra hakimiyyətinin baĢçısı nə deyəcək, deməyəcək ki, 
ola bilməz. Ancaq mən istəyirəm ki, o bu iĢə daha da real 

yanaĢsın. Əgər doğrudan da bu mümkündürsə – dünənki 
söhbətdən sonra bu sözü birinci dəfədir açıram – edin. 

N o v r u z   N o v r u z o v: Cənab Prezident, biz Gəncənin 
bir küçəsini rayonumuzun baĢ küçəsinə uyğun səviyyədə 

təmir edib gəncəlilərə təhvil verə bilərik. Problem yoxdur.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı asfalt ilə, səkilərlə, küçənin 

kənarında yaxĢı gül-çiçəklə, sonra evləri rəngləyərsiniz, qay-
daya salarsınız. 

N o v r u z   N o v r u z o v: Goranboylular bir küçəni düzəl-
dəcəklər. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Eləyə bilərsiniz? 
N o v r u z   N o v r u z o v: Bəli. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, onda belə hesab edəcəyəm ki, 

bu mənim yox, goranboyluların təĢəbbüsüdür. Mən Ģəmkir-
lilərə deyəcəm, Xanlara, o birilərə də deyəcəm. Ətrafda olan-

ların hamısı bu təĢəbbüsə qoĢulsunlar. Ona görə bir proqram 
hazırlanar, müəyyən olunar ki, Goranboy hansı küçəni edə-

cək, neçə vaxta edəcəkdir. Biz keyfiyyətinə özümüz nəzarət 
edəcəyik ki, Bakıdakı kimi olsun. Görürsünüz, Bakı indi necə 

düzəlibdir. Bakını gəlib görürsünüz? 
Y e r d ə n    s ə s l ə r: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: XoĢunuza gəlirmi? 
Y e r d ə n   s ə s l ə r: Çox gözəldir.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən dünən orada Ģəhərin icra ha-
kimiyyəti baĢçısına dedim ki, bəlkə Abutalıbovu on günlük 
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Gəncəyə göndərim, gəlsin Gəncədə otursun, bu küçələri qay-

daya salsın.  
YaxĢı, yəqin bu təĢəbbüsü bəyənmək olar. Sağ olun. Mən 

sizinlə görüĢməyimdən çox məmnunam. Ġndi orada deyəsən 
sizin rayonun vətəndaĢları toplaĢırlar. Onları da salamlamaq 

lazımdır. Ondan sonra mən Ağcakəndə gedəcəyəm. Sağ olun.    
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GORANBOY RAYONU ĠCTĠMAĠYYƏTĠ  

NÜMAYƏNDƏLƏRĠNĠN MĠTĠNQĠNDƏ 

NĠTQ 

 
13 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Əziz goranboylular! 
Bacılar və qardaĢlar! 

Əziz dostlar! 
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə, Goranboy ra-

yonunun bütün sakinlərinə cansağlığı, səadət və bütün iĢlə-

rinizdə uğurlar arzulayıram.  

Goranboy rayonu Azərbaycanın tanınmıĢ guĢələrindən 
biridir. 

Məhsuldar torpağı, yaxĢı, gözəl təbiəti və qədim zamanlar-
dan çox dəyərli insanları olan bu rayon Azərbaycanın həya-

tında keçmiĢ tarixdə də, müasir dövrdə də çox böyük rol 
oynamıĢdır.  

Mənim bu rayonla əlaqəm sizə məlumdur. Mən 1970-ci 
illərdə, 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik edərkən respub-

likamızın bütün rayonları ilə, o cümlədən də Goranboy rayo-
nu ilə çox sıx əlaqədə olmuĢam. 

Xatirimdədir, 1978-ci ildə, 1982-ci ildə mən sizin rayona 
gəlmiĢəm, burada geniĢ müĢavirə keçirmiĢəm. Hətta rayon-

lararası müĢavirələri burada keçirmiĢəm. Təkcə bu deyil, sizin 
rayonunuzla mən daim məĢğul olmuĢam və o illərdə rayonun 

inkiĢafı üçün lazım olan tədbirləri görmüĢəm.  
Xatirinizdə olmalıdır ki, o illər Goranboy rayonunun iqti-

sadiyyatı yaxĢı inkiĢaf edirdi. Camaatın güzəranı yaxĢılaĢırdı. 
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Kəndlərdə çox gözəl evlər tikilirdi, hər yer abadlaĢırdı. Go-

ranboy rayonunun mərkəzinin abadlaĢması, bax, bu binanın 
tikilməsi və burada baĢqa böyük binaların tikilməsi də  – ha-

mısı o illərin yadigarıdır. 
Yeni dövrdə, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən-

dən sonra – bilirsiniz ki, mən 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ye-
nidən Azərbaycanın rəhbərliyinə gəldim – o ağır illərdə çox 

böyük problemlərlə məĢğul olduğum zaman, ermənilərin 
Azərbaycana hücumunun qarĢısını almaq üçün müharibə 

apardığımız vaxtda, döyüĢlər apardığımız zaman mən yenə 
də daim Goranboy rayonu ilə əlaqədə olmuĢam. Demək istə-

yirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana həmin təcavüzü baĢla-
yandan goranboylular, həqiqətən qəhrəmanlıq nümunələri 

göstərmiĢlər. Burada, Dağlıq Qarabağla sərhəddə bizim ordu 
hissələri durmuĢdu. Ancaq o illər hələ ordu hissələri tam 

formalaĢmamıĢdı. Bilirəm ki, Goranboy rayonunun əhalisi, 
hər kəs öz imkanından istifadə edərək, döyüĢlərdə iĢtirak et-

miĢ, torpaqlarımızı qorumuĢ, qurbanlar verilmiĢdir. Sizin ra-
yondan xeyli Ģəhidlər var. Bunların hamısı goranboyluların 
Vətənə, xalqa, Azərbaycana nə qədər sədaqətli olduqlarını 

bir daha nümayiĢ etdirmiĢdir.    
O illərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında 

döyüĢlərdə iĢtirak etdiyinizə və torpaqlarımızı qoruduğunuza 
görə, Goranboy rayonu ərazisindən bir parca da torpağın 

düĢmənin əlinə keçməsinə imkan vermədiyinizə görə mən sizə 
dərin təĢəkkürümü bildirirəm.  

Ondan sonrakı illərdə, təbiidir ki, biz çox mürəkkəb bir 
dövr yaĢamıĢıq. Ancaq Ģükürlər olsun ki, 1993, 1994, 1995-ci 

illərdə Azərbaycanın daxilində olan bütün mənfi halları biz 
aradan götürdük. Qanunsuz silahlı dəstələr ləğv olundu, döv-

lət çevriliĢi cəhdlərinin, Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsi-
nin qarĢısı alındı. Azərbaycan böyük təhlükələrdən xilas oldu. 
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Biz artıq 1996-cı ildə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdik. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafına ciddi fikir verməyə 
baĢladıq. Bu sahədə də xeyli nailiyyətlər əldə etmiĢik. 

Bu illərdə Goranboy rayonunun sakinləri, goranboylular 
da çox iĢlər görmüĢlər. Ancaq bu iĢlər daha da çox ola bilər-

di. Təəssüflər olsun ki, bunun qarĢısını alanlar, buna mane-
çilik törədənlər olubdur. Buna mane olanlar Goranboy rayo-

nuna o vaxt rəhbərlik etmiĢ bəzi Ģəxslər olmuĢlar. Sizdə icra 
hakimiyyətinin bir baĢçısı oldu, o burada iĢləri yaxĢı apara 

bilmədi. Sonra qısa müddət ikinci icra baĢçısı oldu, o da iĢləri 
apara bilmədi. Bunlar Goranboy rayonunu müəyyən qədər 

geri saldılar.  
Ancaq mən indi sizin rayonun rəhbər iĢçiləri ilə görüĢdüm, 

onlarla bir xeyli söhbət etdim. Məndə belə təəssürat yarandı 
ki, rayonunuza təyin etdiyimiz yeni icra hakimiyyəti baĢçısı 

Novruzov sizinlə birlikdə bu böyük, ciddi nöqsanları aradan 
qaldırmağa baĢlamıĢdır və aradan qaldırırsınız. Rayonun 

vəziyyəti gündən-günə yaxĢılaĢır. Mən bunu məmnuniyyətlə 
qəbul edirəm. Həqiqətən görürük ki, rayonda indi daha 
iĢgüzar, daha sağlam Ģərait yaranıbdır. Bu gün icra hakimiy-

yətinin baĢçısı rayonun iqtisadi inkiĢafı ilə əlaqədar öz 
təkliflərini, öz proqramını mənə məruzə etdi. Hesab edirəm 

ki, bunların hamısı düzgün istiqamətdə qurulubdur. Bunların 
həyata keçirilməsi üçün hamı səfərbər olunmalıdır. Azərbay-

can hökuməti tərəfindən, bizim tərəfimizdən isə sizə lazımi 
yardımlar göstəriləcəkdir. 

Sizin rayonunuzda – Gülüstan bölgəsində, Ağcakənddə 
1988-ci ildə Ermənistandan zorla çıxarılmıĢ soydaĢlarımızın 

yerləĢdirilməsi üçün yeni qəsəbələr tikilir. Mən indi oraya 
gedəcəyəm, onlarla tanıĢ olacam. Oradakı insanlarla görüĢə-

cəyəm. Hesab edirəm ki, bu da sizin rayonun həm miqyasını 
böyüdür, həm də ki, mənzərəsini gözəlləĢdirir.  
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Ümumiyyətlə, oralar təbiətcə gözəl yerlərdir. O yerləri 

abadlaĢdırmaq, oradakı torpaqlardan istifadə etmək, insan-
ların orada məskunlaĢmasını təmin etmək bizim üçün çox 

vacibdir. Hesab edirəm ki, bu, goranboyluların vəzifəsidir. 
Bu vəzifəni də həyata keçirmək lazımdır.  

Bir sözlə, indi sizin rayonunuz, hesab edirəm ki, irəliyə 
doğru addımlamağa baĢlayıbdır. Ġstəyirəm ki, sizin bu ad-

dımlarınız uğurlu olsun. Mən görüləcək iĢlər haqqında danıĢ-

maq istəmirəm, orada söhbət etdik. Sonra bunu televiziya ilə 

verəcəklər, siz də dinləyəcəksiniz. Amma istəyirəm ki, hamı-

nız birləĢəsiniz, yenə də deyirəm, irəliyə atdığınız addımlar 

daha da güclü olsun.  
Burada çox iĢ görmək lazımdır. Xüsusən aqrar sahədə – 

islahatların, özəlləĢdirmənin həyata keçirilməsi, sahibkarlığın 
inkiĢafı, sahibkarlara, iĢ adamlarına Ģərait yaradılması. Ġndi 

bizdə bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar iqtisadiyyatının aparıcı 
qüvvəsi sahibkarlardır, iĢ adamlarıdır. Ona görə də biz nə 

qədər yaxĢı, sağlam sahibkarlar təbəqəsi yarada bilsək, nə 
qədər bacarıqlı, iĢ görə bilən adamlar meydana çıxsa və ha-
mımız onlara kömək edib, onlarla birlikdə iqtisadiyyatın 

müəyyən sahələrində irəliləyiĢ əldə edə bilsək, iqtisadiyyat da-
ha da çox inkiĢaf edəcək, xalqın, əhalinin, o cümlədən Go-

ranboy rayonu sakinlərinin rifah halı o qədər yaxĢılaĢacaq-
dır. Mən arzu edərdim ki, hər biriniz bu istiqamətdə öz səy-

lərinizi göstərəsiniz.  
Siz burada bizim düĢmənlərimizlə ön cəbhədəsiniz. Bilir-

siniz ki, biz 8 ildir ki, müharibəni dayandırmıĢıq, atəĢkəs reji-
mində yaĢayırıq. O vaxt müharibənin nə cür getdiyi sizə yaxĢı 

məlumdur. 1993-cü ildə mən rəhbərliyə qayıdanda 2-3 gün-
dən bir mənə məlumat gəlirdi: Goranboy rayonunun Tap-

qaraqoyunlu kəndinə ermənilər hücum etdilər... Bizimkilər 
getdilər, onları vurub çıxartdılar. Orada elə oldu, burada belə 
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oldu... Nə qədər belə mənasız döyüĢlər gedirdi. Təbiidir ki, 

erməni qəsbkarları istəyirdilər ki, gəlib bu torpaqları da iĢğal 
etsinlər. Azərbaycanın ordu hissələri və xüsusən siz burada 

bunun qarĢısını alırdınız. Ancaq məsələ bununla bitmirdi. 
Bu, böyük, gərgin vəziyyət yaratmıĢdı. Biz məsələni həll edə 

bilmirdik. Ona görə də atəĢkəs rejiminə razılıq verdik. 8 ildir 
ki, bu rejim davam edir. Bu bizə böyük imkanlar yaradıbdır. 

Ən əsası odur ki, indi qan tökülmür, Ģəhidlər yoxdur. Gənc-
lərimiz böyüyür, təhsil alır, orduya gedirlər. Orduda xidmət 

edirlər, ali hərbi məktəblərdə oxuyurlar, güclü ordumuz 
yaranır və artıq yaranıbdır. Bunlar üçün bizə vaxt lazım idi, 

imkan lazım idi. Bundan sonra da biz sülh siyasətini davam 
etdirəcəyik. Təbiidir ki, biz Azərbaycanın suverenliyini bərpa 

edəcəyik. Torpaqlarımızın, ərazimizin bütövlüyünü bərpa 
edəcəyik. Amma hələlik biz bunu sülh yolu ilə, beynəlxalq 

təĢkilatların, ATƏT-in Minsk qrupunun iĢtirakı ilə, onların 
köməyi ilə etmək istəyirik. Doğrudur, neçə illərdir ki, bu 

proses davam edir, danıĢıqlar gedir. Bu danıĢıqların əksə-

riyyəti mənim tərəfimdən aparılır. Mənim ətrafımda bu iĢlə 
məĢğul olan vəzifəli Ģəxslər tərəfindən aparılır. Nəticə 

yoxdur. Amma bu o demək deyildir ki, sülh danıĢıqlarının 
potensialı tükənibdir. Yox! Hələ var. Ona görə də biz yenidən 

müharibəyə baĢlamaq istəmirik. Biz istəmirik qan tökək. 
BaĢa düĢürsünüzmü? Əgər bir Ģeyi sülh yolu ilə etmək olarsa, 

bir az da dözək, amma sülh yolu ilə həll edək. Ancaq həll edə 
bilməsək, təbiidir ki, biz torpaqlarımızı erməni iĢğalçılarının 

tapdağı altında qoya bilmərik. Biz onları mütləq azad 
edəcəyik. Nəyin bahasına olursa-olsun, hansı qüvvə ilə olur-

sa-olsun, biz onları azad edəcəyik. Bunun üçün biz xalqı-

mızın, vətəndaĢlarımızın vətənpərvərlik hisslərini daha da 

gücləndirməliyik, artırmalıyıq. 
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Gənclərdə, gənc nəsildə vətənpərvərlik hissini, Vətənə xid-

mət etməyi, orduda xidməti Ģərəf bilmək və Vətən yolunda 
həlak olmağa, özünü qurban verməyə daim hazır olmaq 

hisslərini daha da yüksəklərə qaldırmalıyıq. Bu iĢlər görülür. 
Amma bunları daha da yüksək keyfiyyətdə aparmalıyıq. Hər 

yerdə, hər rayonda, hər Ģəhərdə, hər bir qəsəbədə birinci mə-

sələ hər bir vətəndaĢımızın vətənpərvərlik hissləri ilə yaĢama-

sıdır. Hər bir vətəndaĢımız gərək böyük qürur hissi keçirsin 
ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir, Azərbaycan xalqı 

azaddır. Azərbaycan xalqı öz dövlətində öz torpağının sahibi 
olaraq yaĢayır və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, 

dönməzdir. 
Əziz dostlar! 

Əziz bacılar və qardaĢlar! 
Mən yaxĢı bilirəm ki, siz Azərbaycan dövlətinin daxili və 

xarici siyasətini dəstəkləyirsiniz, bəyənirsiniz və Azərbaycan 
dövlətinin, prezidentinin siyasətini dəstəkləyirsiniz, mənə 

daim dəstək vermisiniz, bundan sonra da dəstək verəcəksiniz.  
Doqquz ildir ki, sizin, xalqın etimadı ilə mən Azərbaycanın 

dövlət baĢçısı, Azərbaycanın prezidentiyəm və bu doqquz ildə 

əlimdən gələni etmiĢəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi möh-
kəmlənsin, iqtisadiyyatı inkiĢaf etsin, beynəlxalq aləmdə res-

publikamızın mövqeləri güclənsin, müstəqil dövlət kimi, 
Azərbaycanın dünyada hörməti daha da yüksəyə qalxsın və 

xalqımızın rifah halı gündən-günə yaxĢılaĢsın. Sizin dəstəyi-
nizlə bundan sonra da mən bu siyasəti sizinlə birlikdə apara-

cağam. Azərbaycan qarĢıdakı illərdə yeni nailiyyətlər əldə 
edəcəkdir. Biz sizinlə birlikdə bu nailiyyətlərin təĢkilatçısı 

olacağıq. 
Siz mənə etimad göstərdiyiniz kimi, dəstək verdiyiniz kimi, 

mən də sizə arxalanıram, sizdən güc alıram. Mənim indiyə 
qədər əldə etdiyim bütün nailiyyətlər və bu 9 ildə Azərbaycanı 
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ağır vəziyyətdən çıxarıb bu günə gətirmək yolunda gördüyüm 

iĢlər yalnız və yalnız sizin, Azərbaycan xalqının mənə gös-
tərdiyi dəstək və etimadın nəticəsidir. 

Bu görüĢə görə çox sağ olun. Mənə göstərdiyiniz bu diq-
qətə görə sizin hamınıza bir daha çansağlığı, səadət arzu 

edirəm və goranboylularla gələcəkdə mənim yenə də görüĢ-

lərim olacaqdır.  

Sağ olun.  
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GORANBOY RAYONUNDA  

YENI SALINMIġ AġAĞI AĞCAKƏND 

QƏSƏBƏSINИН АЧЫЛЫШЫНДА 
 
13 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев сентйабрын 13-дя 

Эюранбой районунда йени салынмыш Ашаьы Аьъакянд гясябясиня 
эялмишдир. 

Yol boyu kəndlərin sakinləri prezиdenti mehribanlıqla  sa-

lamlayırdılar. 
1988-ci ildə Ermənistandan didərgin düşmüş soydaşlarımız 

üçün salınmış qəsəbədə dövlətimizin başçısını hərarətli al-
qışlarla qarşıladılar. Buraya toplaşanların əllərində respublika-

mızın dövlət bayraqları, Azərbaycan prezidentinin portretləri, 
«Əsrin müqaviləsi bugünkü və gələcək nəsillərə xidmət edir», 
«Qarabağı yalnız Heydər Əliyevin böyük dühası və müdrikliyi 

azad edə bilər», «Əziz Prezidentimiz, xalqımız nicat yolunu 
yalnız Sizdə görür», «Möhtərəm Prezidentimiz, Aşağı 

Ağcakəndə xoş gəlmisiniz, qədəmləriniz mübarək!» sözləri 
yazılmış transparantlar var idi.  

Prezidentə gül-çiçək dəstələri təqdim olundu, onun gəlişi 
şərəfinə qurban kəsildi.  

Məlum olduğu kimi, 2001-ci il avqustun 22-də prezidentin 
imzaladığı fərmana əsasən, 1988–1992-ci illərdə Ermənistan-

dakı ata-baba yurdlarından zorakılıqla qovulmuş, 15 ilə yaxın 
müxtəlif yerlərdə yaşayan insanların daimi məskunlaşdırılması 

üçün Neft Fondundan ilk vəsait ayrılmışdır. Həmin fərmana 
əsasən, 140 evdən ibarət ilk qəsəbə tikilmiş və buraya 134 ailə 
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köçürülmüşdür. Bu insanlar əsasən qədim Göyçə mahalının 

sakinləridir. Hər bir ailəyə o, 12 hektar həyətyanı torpaq 
sahəsi, bir hektar əkin sahəsi, 200 kiloqram toxumluq buğda, 

эübrə, 240 min manat vəsait ayrılmışdır. Eyni zamanda, bu 
ailələrin hərəsinə 300 dollar həcmində kredit verilməsinə 

başlanmışdır. Uşaqlar yeni məktəbdə pulsuz dərsliklərlə təmin 
olunmuşlar.  

Prezident Heydər Əliyev Aşağı Ağcakənd orta məktəbinə 
gəldi. Burada dövlətimizin başçısını Baş nazirin müavini, 

Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov, məktəbin direktoru 
Fəridə Məmmədova səmimiyyətlə qarşıladılar. Məktəblilər 

Heydər babaya həsr olunmuş şeиrlər söylədilər: 
 

Parlayan günəşsən sən bu millətə, 

Amalın həmişə xalqa dayaqdır. 
Qüdrətin yenilməzdir, yenilməz, 
Ölçüyə gəlməzdir əqlin, kamalın, 
 
Siyasət taxtında zəfərlərin çox, 
Sevinc gətirməkdir xalqa amalın, 

Qələbə müjdəli səhərlərin çox, 
Gənc nəsillər üçün xidmətlərin çox. 
 
   * * * 
 
Sənsən xalqımızın sözü, söhbəti, 

Sənsiz kim eyləyər bizə hörməti, 
Sən xilas eylədin Azərbaycanı, 

Mənim Heydər babam, xilaskar babam! 
 
Yurduna xidmətin gəlməyir saya, 

Xalqını tanıtdın bütün dünyaya, 
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Düşmən qarşısında alınmaz qala, 

Mənim Heydər babam,  
sərkərdə babam! 

 
Prezident məktəblə yaxından tanış oldu,  şagirdlərin təhsil-

ləri ilə  maraqlandı.  

F ə r i d ə   M ə m m ə d o v a (мяктябин директору): Ъянаб 
Президент, мялумат веряряк билдирим ки, мяктяб  müasir stan-

dartlara uyğun inĢa olunmuĢ 330 yerlik təhsil ocağıдыр. Mək-
təb hər cür tədris proqramları və kompüterlərlə təmin edil-

мишдир. Язиз müəllimlər və Ģagirdlər adından prezidentimizə 
minnətdarlığıмı bildiriрям.   

H e y d ə r   Ə l i y e v: Müəllimlər burada, qəsəbədə ya-
Ģayırlar? 

F ə r i d ə  M ə m m ə d o v a: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən indiyə qədər harada yaĢayırdın?  
F ə r i d ə   M ə m m ə d o v a: Qaçqın kimi, Gəncə 

Ģəhərində yaĢayırdım.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi burada ev aldın? 

F ə r i d ə  M ə m m ə d o v a: Bəli, burada məskunlaĢmıĢıq. 
Cənab Prezident, Gülüstan ərazisinin çox gözəl və təbii bir 

guĢəsində bizi  məskunlaĢdırdığınız üçün, yeni yurd yerləri 
bəxĢ etdiyiniz üçün bütün qaçqınların adından Sizə səmimi 

təĢəkkürümüzü, böyük hörmət və ehtiramımızı bildirirəm.  
Ə l i   H ə s ə n  o v (Baş nazirin müavini): Buradakı 140 evə 

köçürülənlərin 90 faizi Göyçə mahalının çamaatıdır. 
H e y d ə r  Я l и y e v: 90 faizi Göyçə mahalındandır, bir-

biri ilə qohumdurlar? 
Ə l i   H ə s ə n o v: Bəli, hamısı yaxın kəndlərdəndir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, 140 ev tikilib, bəs sonra? 
Ə l i   H ə s ə n o v: 224 ev də hazırdır, 10–15 günə camaatı 

köçürəcəyik.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi burada nə qədər adam yaĢayır.  

Ə l i  H ə s ə n o v: Bu 140 evdə 560 nəfər yaĢayır, 1000 
nəfərə qədər də köçürüləcək. Cəmi 1500 nəfər olacaqdır. 700 

nəfər Kəlbəcər köçkünü isə 1992-ci ildən sökük evlərdə yaĢa-
yırlar.  

H e y d ə  r   Ə l i y e v: Onlara kömək etmək lazımdır. 
Ə l i   H ə s ə n  o v: Bəli, onların müəyyən iĢlərinə kömək 

edəcəyik.    
Azərbaycan prezidenti ayrı-ayrı sinifləri gəzdi. ġagirdlər 

dövlətimizin baĢçısını «Heydər baba, məktəbimizə xoĢ gəlmi-
siniz!» sözləri ilə salamladılar.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: Bura xoĢunuza gəlirmi? 
Z a m i r  R z a y e v (10-cu sinif şagirdи): Cənab Prezident, 

mən Göyçə mahalındanam. Oradan çıxanda mənim bir yaĢım 
var idi. Ġndiyədək müvəqqəti olaraq Naftalan Ģəhərində məs-

kunlaĢmıĢdıq. Hazırda buraya köçmüĢük. Çox sağ olun ki, 
bizə belə qəĢəng, geniĢ, iĢıqlı, yaraĢıqlı evlər  bəxĢ etmisiniz. 

Buna görə təĢəkkürümüzü bildiririk və Sizinlə fəxr edirik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bura çox gözəl yerdir. 
Z a m i r   R z a y e v: Bəli.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Avtomobillə gələndə yuxarıdan bax-
dım. FikirləĢdim ki, bəlkə elə mən də buradan bir ev götü-

rüm, hərdənbir istirahətə gəlim. Çünki evlər xoĢuma gəldi. 
Özü də buranın təbiəti, mənzərəsi də çox gözəldir. Hava tə-

miz, dağın döĢündə meĢələr var. amma təsərrüfatda da iĢlə-

mək lazımdır. Naftalanda iĢləməmisiniz. Amma indi həm 

oxumaq lazımdır, həm də torpaqda iĢləmək lazımdır. Tor-
paqda iĢləmək üçün imkan var.  

Ə l i  H ə s ə n o v: Cənab Prezident, bütün Ģəraitи yaratmı-

Ģıq. Hər ailəyə  əkin yeri, həyətyanı sahə verilibdir. Toxum, 

gübrə, torpağı Ģumlayıb əkmək üçün nağd pul, hər bir ailəyə bir 
baĢ qaramal verilibdir. ġagirdlər isə  pulsuz dərsliklərlə təmin 
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olunubdur. Xeyir-Ģər məclisləri üçün bütün ləvazimatı olan 

çadır da veriləcəkdir. Kredit təĢkilatı hər ailəyə 300 dollar 
ayırır. Ġndiyədək 40 ailə könüllü olaraq alıbdır və bu, davam 
edir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi əkin iĢinə baĢlayıblarmı? 
Ə l i  H ə s ə n o v: Bəli, əvvəldən köçənlərin həyəti tam 

əkilibdir. Artıq məhsul götürürlər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs bir hektar sahə? 

Ə l i   H ə s ə n o v: Bir hektar sahəni isə payızda əkəcəklər. 
H e y d ə r    Ə l i y e v: Torpaq paylanıb? 

Ə l i   H ə s ə n o v: Bəli, torpaq da, toxum da paylanıbdır.  
F ə r i d ə   M ə m m ə d o v a: Cənab Prezident, 5–11-ci 

siniflər pulsuz kitabla təmin olunmuĢdur. yəni hər bir uĢağin 
kitabı var.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: UĢaqlar, gərək yaxĢı oxuyasınız, əla 
qiymətlər alasınız və yaxĢı da iĢləyəsiniz, valideynlərinizə 
təsərrüfatda kömək edəsiniz, əkəsiniz, biçəsiniz, mal-heyvana 

baxasınız.  
Sizə yaxĢı təhsil arzu edirəm, sağ-salamat olun, oxuyun. 

Bura gözəl yerdir. Sizə yaxĢı Ģərait yaratmıĢıq və istəyirik ki, 
hər biriniz Azərbaycanın dəyərli vətəndaĢı olasınız.  

YaxĢı oxuyacaqsınızmı, yaxĢı qiymətlər alacaqsınızmı? 
ġ a g i r d l ə r: Bəli.  

H e y d ə r  Я l i y e v: Arzu edirəm ki, böyüyəsiniz, Azər-
baycanın yaxĢı vətəndaĢı olasınız və yaxĢı təhsil alasınız. 

YaxĢı təhsil əsas məsələdir. Sağ olun. 
ġ a g i r d l ə r: Heydər baba, sağ olun!  
 
   * * *  
Prezident Heydər Əliyev yaşayış evləri ilə də tanış oldu. Ba-

laca uşaqlar Heydər babaya həsr olunmuş şeиrlər oxudular: 
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Vətənimin, xalqımın,  

Dövlətimin başçısı, 
İşıqlı bir mayaksan, 

Heydər babamızsan. 
 
Adın gəzir dillərdə,  

Obalarda, ellərdə, 
Qudrətli bir varlıqsan, 

Heydər babamızsan.  
 
  * * *   
 
Əkiz yaranmısan məmləkətinlə, 
Gəlişin bayrama çevrilib bu gün. 

Ey əziz rəhbərim, bir məni dinlə, 
Hər yanda çal-çağır, şənlik,  

toy-düyün. 
 
Sən qızıl tacısan Azərbaycanın, 
Məhəbbət, dəyanət rəmzisən elə. 

Dahilər dahisi çağrılır adın, 
Şöhrətin sığışmır ağıza, dilə. 
 
Haqqın, ədalətin carçısısan sən, 
Xalqın sənə həyan, sən xalqa həyan, 

Necə öyünməsin adınla Vətən, 
Sənsən haqq sözünü  

dünyaya yayan! 
 

H e y d ə r   Ə l i y e v: UĢaqlar, сизя  təĢəkkür ediрям. 
Bacı, necəsən, buraya gəlməyindən razısan?  
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G ü v a r ə   H ə s ə n o v a: Möhtərəm Prezident, Allah sə-

nin köməyində dursun. Sən bizi yada salmaq, diqqət və qayğı 
göstərmək üçün Bakıdan gəlmisən. BeĢ oğlum var, beĢ ev, üç 

inək, taxıl veribsən. Hər cür Ģərait yaratmısan. Bizi gözəl 
təbiətli bir yerə gətiribsən.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox gözəl təbiəti var. 
G ü v a r ə  H ə s ə n o v a: Biz Naftalan Ģəhərində çox çə-

tinlik çəkdik. Sağ olsunlar, orada bizə çox yaxĢı qayğı gös-
tərdilər. Allah Ġlham balanı, Heydər nəvəni gözünə iĢıq eləsin. 

Sən ki, bizi belə qarĢılayırsan, hamımızın ümidi  sənədir. 
Cənab Heydər Əliyev, Allah səni üstümüzdən heç vaxt əskik 

eləməsin.   
H e y d ə r  Ə l i y e v: Sağ ol, bacı, heç vaxt əskik olma-

yacam. 
G u v a r ə   H ə s ə n o v a: Mənim yoldaĢım ustad AĢıq 

Ələsgərin nəvəsidir. Allah canını həmiĢə sağ eləsin, biz səninlə 
fəxr edirik.    

I s m a y ы l   N ə b i y e v (qəsəbə sakini): Əziz Prezident, 
mən bu gün özümü xoĢbəxt hesab edirəm. Ona görə ki, Sizin 

kimi dünya siyasətçisi, qayğıkeĢ insan bizimlə görüĢə gəlibdir. 
Ermənistandan, Göyçə mahalından olan qaçqınlar adından 

«XoĢ gəldiniz!» deyir, Sizə təĢəkkürümüzü, minnətdarlığımızı 
bildiririk.  

Əgər Siz olmasaydınız, Azərbaycan silinib gedirdi. Yeni-

dən hakimiyyətə gəlməyiniz Azərbaycan Respublikasını bü-

tövləĢdirdi, xalqımızı birləĢdirdi. Yoxsa xarici, daxili qüvvələr 

Azərbaycanı parçalayırdı, biz məhv olurduq. Sizin sayəniz 
altında xalqımız, respublıkamız bütövləĢdi. Sizə uzun ömür, 

cansağlığı arzulayırıq. Sizi həmiĢə prezident görmək istəyirik. 
Bizim qayğımızı çəkib bu gözəl evlərdə yerləĢdirdiyinizə görə 
də minnətdaram.  
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BağıĢlayın, üzr istəyirəm, beĢ oğlum var, beĢ ev, dörd inək, 

toxum veribsiniz. Siz əzəldən, Mərkəzi Komitədə iĢləyəndən 
mənim fəxrimsiniz. Sizinlə, Ġlham Əliyevlə fəxr edirik. ĠĢləri-

nizdə uğurlar arzu edirəm. Allah  Sizə uzun ömür, cansağlığı 
versin.  

Sonra Göyçə ozan sənətinin, aşıq məktəbinin davamçıları 

Aşıq Dilşad İsgəndərova, Aşıq Səlim Göyçəli prezident Heydər 
Əliyevə həsr etdikləri mahnını birlikdə oxudular.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Sağ ol, qızım, nə gözəl ifa edirsən. 
Neçənci sinifdə oxuyursan? Neçə yaĢın var?  

D i l Ģ a d   И s g ə n d ə r o v a: 7-ci sinifdə oxuyuram, 13 ya-
Ģım var.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Ay maĢallah, elə bil gəlinliksən. Səni 
nə vaxt köçürəcəyik? Xəbər eləyərsən, toyuna gələrəm. Yax-

Ģımı? Çox sağ ol, qızım.   
Sonra dövlətimizin başçısı evlərin birində oldu, onların sa-

hiblərini təbrik etdi. 

R ə Ģ i d  A l ы y e v (ev sahibi): Əziz Prezidentimiz, biz qaç-

qınlara göstərdiyiniz böyük diqqət və qayğıya görə Sizə min-

nətdarıq. Bizi 1990-cı illərin əzablarından xilas etdiyinizə görə 
təĢəkkür edirik. Sizi öpürük, qucaqlayırıq, sevimlimizsiniz, 

canımız, ciyərimizsiniz. Allah-təala Sizə özü kömək olsun, 
gələn ayaqlarınız var olsun. 

R u q i y y ə   И b r a h i m o v a (ev sahibinin həyat yoldaşı):  
Hörmətli Prezidentimiz, ağsaqqalımız, Heydər atamız, ümid 

çırağımız Ġlham müəllim, xoĢ gəlmisiniz! 
Biz ulu Göyçə diyarından, sazlı-sözlü AĢıq Ələsgər elin-

dənik. Mənim Sizə ürək sözüm var. Ġcazə verin, yazdığım 
Ģeиrlə bunu söyləyim. 

 
Ən gözəl arzudur, ən gözəl dilək, 

Heydər ata ilə görüş eyləmək, 
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Bu yeni qəsəbəyə, yeni mənzilə, 

Gələn qədəmlərin mübarək olsun! 
 
Bizə fərəh verib, qol-qanad verən, 

Adınızı yüksəldən, Sizi şad edən, 
Gəncləri həmişə himayə edən,  

Ümid çırağımız İlham sağ olsun! 
 
Gələcəyə baxırıq min bir ümidlə,  

Böyük bir həvəslə, arzu-diləklə, 
Böyütdüyünüz balaca Heydərə, 
Tale özü kömək, yar olsun! 

Babası Heydərə Allah yar olsun!      
    

R a m i z  А l ы y e v: Cənab Prezident, Sizi öz ailəmizdə, 

qəsəbəmizdə görməkdən çox Ģadıq. Siz indi Azərbaycana ne-
cə böyük diqqət və qayğı göstərirsinizsə, xalqımızın gələcə-

yinə, gənclərə də bir o qədər diqqətlə yanaĢırsınız. Allah cə-

nab Heydər Əliyevin və Ġlham Əliyevin canlarını sağ eləsin, 

onların kölgəsini xalqımızın üstündən əskik eləməsin.  
Ə l i   H ə s ə n o v: Cənab Prezident, bunlar təzə ailə qu-

rublar.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə vaxt evləndiniz? 

G ü n e l   A l ы y e v a  (Ramiz Alıyevin həyat yoldaşı): Ayın 
18-də. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Keçən ayın 18-də. 
R a m i z   A l ы y e v: Bəli. 

H e y d  ə r   Ə l i y e v: Burada yaĢayırsınız? 
G ü n e l   A l ы y e v a: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Eviniz var? 
R a m i z   A l ы y e v: Atamla bir yerdə yaĢayırıq.  
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Ə l i  H ə s ə n o v: Onlar buraya köçəndə bir ailə idi. Sonra 

evləndilər, yeni ailə yaranıbdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu sənin yoldaĢındır? 

R a m i z    A l ы y e v: Bəli. 
H e y d ə r  Ə li y e v: Neçə nəfərsiniz? 

R ə Ģ i d   A l ы y e v: 7 nəfərik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunlara gərək ayrıca ev verək.  

Ə l i  H ə s ə n o v: Cənab Prezident, necə məsləhət görür-
sünüz, elə də olacaqdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bir halda mən buraya gəlmiĢəm, bəy 
ilə gəlini təbrik edirəm, bir ev də bunlara vermək lazımdır. 
Oldumu? 

Ə l i   H ə s ə n o v: Aydındır, baĢ üstə. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Sizə xoĢbəxt həyat, cansağlığı arzu 

edirəm.  
R a m i z  A l ы y e v: Biz çox sevinirik ki, Sizin kimi el atası 

bizi təbrik etdi. Ömrümüz boyu Sizinlə fəxr edəcəyik. Çox sağ 
olun.  

 Dövlətimizin başçısı ziyarət etdiyi evin sahibinə 

 hədiyyə olaraq soyuducu və rəngli televizor bağışladı.  
 

R ə Ģ i d   A l ы y e v: Cənab Prezident, çox sağ olun. Gələn 
ayaqlarınız var olsun. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq. Biz 

həmiĢə xoĢbəxt olacağıq. Allah Sizin kölgənizi üstümüzdən 
əskik eləməsin. 

R u q i y y ə   И b r a h i m o v a: Gələcək nəsillərin Heydəri 

balaca Heydər olacaq. Ġlham da bizim ümid çırağımızdır.  
R ə Ģ i d   A l ы y e v: Bu evdə, bu ocaqda ruzi, bərəkət – ha-

mısı bol olacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, bol olacaqdır. Buna Ģübhə 

yoxdur. 
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Prezident Heydər Əliyev sonra BMT-nin, Dünya Bankının, 

Avropa Birliyinin, digər beynəlxalq təşkilatların, ABŞ höku-
mətinin nümayəndələri ilə də görüşdü. 

 
    * * * 
Daha sonra Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев qəsəbənin 

mərkəzi meydanında кечирилян təntənəli mərasimдя нитг сюйляди:  
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əziz bacılar və qardaĢlar! 

Əziz dostlar! 
Mən sizin hamınızı salamlayıram. Hər birinizi qucaqlayı-

ram, bağrıma basıram. Hər birinizə cansağlığı arzulayıram. 
Burada, Azərbaycanın bu gözəl guĢəsində xoĢbəxt həyat arzu 

edirəm. 
1988-ci ildə erməni millətçiləri, erməni qəsbkarları uzun il-

lərdən bəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə olan id-
dialarını, nəhayət, həyata keçirməyə baĢladılar. Onlar müna-

qiĢəyə Ģərait yaratdılar. Ancaq sonra isə,  əvvəldən axıra qə-

dər, onların bütün hərəkətləri Azərbaycana qarĢı hərbi təca-

vüz etməkdən, Azərbaycanın suverenliyini pozmaqdan, ərazi 
bütövlüyünü pozmaqdan, Azərbaycan torpaqlarını əllərinə 

keçirməkdən ibarət olmuĢdur. 
Belə bir Ģəraitdə, 1988-ci ildə münasibətlər kəskinləĢdi və 

Ermənistanda həmin o qəddar millətçi qüvvələr əsrlər boyu 
öz doğma vətənində, doğma torpağında yaĢamıĢ insanları, 
azərbaycanlıları zorla öz yerlərindən çıxarmağa baĢladılar. 

Beləliklə, ermənilərin Azərbaycana qarĢı təcavüz hərəkətlə-

rinin son mərhələsi baĢ verdi. 

Siz bilirsiniz ki, bir neçə il bundan öncə, 1998-ci ildə mən 
ermənilərin indiki Ermənistan ərazisində yaĢayan azərbay-

canlılara qarĢı ədalətsiz hərəkətləri, azərbaycanlıların indiki 
Ermənistan ərazisindən deportasiya olunması ilə əlaqədar 
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fərman vermiĢdim. Bu deportasiyanın 50 illiyi münasibətilə 

öz fikirlərimi bildirmiĢdim. Amma bu deportasiya, azərbay-
canlıların Ermənistandan deportasiyası ilk hadisə deyildi. 

Ġndiki Ermənistanın ərazisində əhalinin əksəriyyətini həmiĢə  
azərbaycanlılar təĢkil ediblər. Ermənistanın paytaxtı olan 

Yerevanda əsrlər boyu azərbaycanlılar çoxluq təĢkil ediblər. 
Bu hələ çar hökumətinin statistikasında da var. Bunu  heç kəs 

inkar edə bilməz. Ancaq, təəssüflər olsun ki, o illərdə də, XX 
əsrin əvvəllərində də ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı 

düĢmənçilik münasibəti, azərbaycanlılara qarĢı təcavüzü təd-
ricən həyata keçirilirdi.  

1918-ci ildə onlar azərbaycanlılarla ermənilər arasında 
qanlı vuruĢlara Ģərait yaratdılar. Azərbaycanlıları Ermənis-

tan ərazisində və baĢqa yerlərdə qırmağa baĢladılar və qırğın 
yaratdılar. Ġndiki Ermənistan ərazisində yaĢayan azərbaycan-

lılar, demək olar ki, o vaxtdan öz doğma torpaqlarını tərk et-
məyə məcbur oldular. Hər il tədricən Ermənistandaн qədim 

ata-baba torpaqlarını tərk edib Azərbaycanın ərazisinə köç-

mək məcburiyyətində oldular. 
Beləliklə, getdikcə ermənilər azərbaycanlılara məxsus olan 

torpağı, Ermənistan adlanan yeri zəbt edəndən sonra orada 
özlərinə dövlət yaratmaьа, əhalinin çoxluğunu təmin etməyə 

çalıĢdılar. Buna da nail oldular. Sonrakı dövrdə də Azərbay-
cana Ermənistan  ərazisindən azərbaycanlıların axını davam 
edibdir.  

Ancaq 1948-ci ildə SSRĠ hökumətinin qərarı ilə – təəssüflər 
olsun ki, o vaxtkı Azərbaycan hökumətinin də razılığı ilə – 

azərbaycanlıları kütləvi olaraq Ermənistan ərazisindən  depor-
tasiya etdilər. Özü də çox ağır Ģəraitdə–insanlara öz mal-

mülklərini də  yığıĢdırmağa  imkan vermədilər. Dağlıq yerdə 
yaĢayan adamları yük vaqonlarına doldurub, dəmir yolu ilə 

gətirib Azərbaycanın Muğan, Mil zonasına – çöllərə tökdülər. 
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Məlumdur ki, deportasiya olunanların bəzisi orada qırıldı, 

bəzisi sonra yenə də müəyyən yollarla öz torpaqlarına, öz 
evlərinə qayıtdı.  Çünki ürəkləri davam gətirə bilmirdi. Böyük 

bir qismi də Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi həyatına 
qoĢuldu və  Azərbaycanda yaĢadı. 

Beləliklə, get-gedə Ermənistan ərazisində azərbaycanlıların 
sayı azaldı, azaldı, azaldı. Nəhayət, ermənilər 1988-ci ildə 

Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsini baĢlayaraq, dərhal 
azərbaycanlıları Ermənistan ərazisindən tamamilə çıxartdılar. 

O cümlədən siz də, əziz qardaĢlar, bacılar, həmin o vaxt er-
mənilərin azərbaycanlılara qarĢı bu sonuncu qəddar, düĢ-

mənçilik siyasətinin və terrorçuluq hərəkətlərinin qurbanı ol-
dunuz. Evinizi-eĢiyinizi, varınızı-dövlətinizi itirdiniz, ata-

baba yurdlarını tərk etdiniz, ulu babalarınızın qəbirlərindən 
ayrıldınız və Azərbaycana gəldiniz. O vaxt sizin məskunlaĢ-

mağınız üçün bəzi tədbirlər görülmüĢdür. Ancaq bunlar lazı-

mi qədər olmamıĢdır. Açıq deyək, o qədər imkan da yox idi, 

müharibə gedirdi. Ancaq get-gedə, ilbəil biz sizin məskunlaĢ-

mağınızla məĢğul olduq.  
Mən adı çəkiləн fərmanlarda 1988-ci ildə Ermənistan əra-

zisindən Azərbaycana zorla köçürülmüĢ, qaçqın düĢmüĢ in-
sanların, soydaĢlarımızın məskunlaĢması məsələsini həll et-

mək qərarına gəldim. Mən əvvəlki illərdə də bunu istəyirdim. 
Ancaq bilin, imkan, vəsait yox idi. Bunun üçün biz yaĢamalı 

idik, iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirməli, neft strategiyasını həyata 
keçirməli idik. Beləliklə, gəlirlərimizi artırmalı idik ki, bu cür 

böyük layihələrin həyata keçirilməsinə baĢlaya bilək.  
Nəhayət, Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının həyata 

keçirilməsindən ilk gəlirləri əldə etdik, Neft Fondu yaratdıq 
və  onları Neft Fondunda topladıq. Ardıcıl surətdə daxil olan 

vəsait orada toplandı. Neft Fondunda müəyyən  qədər və-

saitin toplandığını görəndən sonra mən ancaq və ancaq sizin, 
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Ermənistandan qaçqın düĢmüĢ soydaĢlarımızın məskunlaĢ-

ması və bir də Biləsuvarda çox ağır vəziyyətdə olan, Füzuli, 
Cəbrayıl və bir neçə rayonlardan köçüb çadırlarda yaĢayan-

ların Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üçün Neft Fondundan 72 
milyon dollar ayırdım. Ġlk addımı da sizin üçün, öz doğma 

torpaqlarından ayrılıb, böyük iztirablar içərisində qaçqın 
vəziyyətində yaĢayan azərbaycanlılar üçün, soydaĢlarımız 

üçün atdım. 
Bu qəsəbənin tikilməsinin tarixi haqqında artıq burada 

deyildi. Mən bunlara qayıtmaq istəmirəm. Bəli, mənim qəbul 
etdiyim qərarlar, verdiyim göstəriĢlər, onların həyata keçiril-

məsi qısa müddətdə burada, Azərbaycanın Gülüstan bölgə-

sində, bu gözəl guĢədə sizin üçün belə bir böyük yaraĢıqlı, gö-

zəl qəsəbənin yaranmasına təminat verdi.  
Bu qəsəbə tikilərkən evlərin fotoĢəkillərinə baxmıĢam. Nə-

hayət, hazır olandan sonra bütün qəsəbənin fotoĢəklini gör-
müĢəm. Çox sevinmiĢəm. Ancaq bu gün avtomobillə gələrkən 

bu qəsəbəni görəndə mən və mənimlə gələnlərin hamısı 
həddindən artıq sevindik. Nə qədər gözəl yerdir, gözəl təbiəti, 
gözəl havası var, eyni zamanda, gözəl bir qəsəbədir.  

Əziz dostlar, siz buna layiqsiniz. Bundan da artığına 
layiqsiniz. Çünki siz çox əzab-əziyyət çəkmisiniz, çox itkilər 

vermisiniz. Siz erməni millətçilərinin, iĢğalçılarının qurbanı 
olmusunuz. Ona görə bizim hamımızın borcu, o cümlədən 

mənim, Azərbaycan dövlətinin prezidentinin borcu sizə lazı-

mi Ģəraiti yaratmaqdan ibarətdir. Mən də bu borcumu yerinə 

yetirirəm.  
Dünya heç vaxt belə qalmayacaq, dünyada hər Ģey dəyiĢir. 

XX əsrin sonu, XXI əsrin ilk illəri bunu sübut edir və göstərir 
ki, dünyada çox böyük dəyiĢikliklər gedir. Bəli, heç bir Ģey bir 

yerdə durmur. Heç bir Ģey olduğu kimi qalmır. Mən inanı-

ram, tam inanıram ki, bizim bölgədə hər Ģey ədalət naminə 
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dəyiĢəcəkdir. Azərbaycan xalqının bu əzab-əziyyətinə görə 

onun xeyrinə dəyiĢəcəkdir. Siz gələcəkdə mütləq və mütləq 
gedib hələ öz gözəl Göyçə torpağınızı da görəcəksiniz, öz doğ-

ma dağlarınızı, bulaqlarınızı, çaylarınızı da görəcəksiniz. Ata-
babalarınızın qəbirlərini də görəcəksiniz. Mən buna heç 

Ģübhə etmirəm. Mən buna inanıram və bu inamla da sizin 
qarĢınızda nitq söyləyirəm. Ancaq indi sizə bu Ģəraiti yarat-

maq mümkün olub, mən də bunu yaratmıĢam.  
Ermənistanın iĢğalçı qüvvələri də heç vaxt düĢünməsinlər 

ki, hər Ģey belə qalacaqdır. Yox! Biz Ermənistan–Azərbaycan 
münaqiĢəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü sülh yolu ilə bərpa etmək, suverenliyini 
bərpa etmək, iĢğal olunmuĢ rayonlarımızın azad edilməsini 

istəyirik. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Bizim Azərbay-
can rayonlarından zorla çıxarılmıĢ soydaĢlarımız da öz yer-

lərinə, yurdlarına qayıdacaqlar.  
Qarabağ məsələsi bizim əsas problemimizdir, ağrılı prob-

lemimizdir, ürək ağrımızdır. Ancaq biz bunlara dözürük. Ey-
ni zamanda biz torpaqlarımızı azad etməyə həmiĢə hazırıq. 
Amma sülh imkanlarından sona qədər istifadə edəcəyik və 

əgər bu imkanlar nəticəsində istədiyimizə nail ola bilməsək, 
biz bütün vasitələrdən istifadə edib, torpaqlarımızı azad edə-

cəyik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.     
Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi artıq böyük inkiĢaf 

yolundadır. Azərbaycan Dünya Birliyində öz layiqli yerini 
tutubdur. Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti ölkəmizdə 

demokratik hüquqi dövlət quruculuq prosesini təmin edir, 
Azərbaycanda iqtisadi islahatları həyata keçirir, iqtisadiy-

yaтыmızı inkiĢaf etdirir, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin bütün 
mövqelərini möhkəmləndirir. Bu siyasət Azərbaycan dövlə-

tinin və Azərbaycan prezidentinin siyasətidir və bu siyasət 
axıra qədər davam edəcəkdir. Ġnanıram ki, sizinlə birlikdə, 
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sizin dəstəyinizlə, etimadınızla biz birlikdə Azərbaycanı inki-

Ģaf etdirəcəyik, yüksəldəcəyik, onu daha da gözəl edəcəyik. 
Əziz dostlar, bu qəsəbədə sizə xoĢbəxt həyat arzulayıram. 

Arzulayıram ki, burada həmiĢə sevinc olsun, məhəbbət olsun, 
toy olsun, Ģənlik olsun, musiqi çalınsın. Burada AĢıq Ələsgə-

rin sazı səslənsin, AĢıq Ələsgərin sözləri bu dağlara yayılsın. 
Siz burada gözəl, xoĢbəxt həyat içində yaĢayasınız. Sizin ha-

mınıza cansağlığı arzu edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun! 
     

* * * 
Azərbaycan  prezidenti  Heydər Əliyev  Gəncə şəhərinə və 

Goranboy rayonuna səfərini başa çatdıraraq, sentyabrın 13-də 

axşam Bakıya qayıtdı. 
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TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRĠN  

AZƏRBAYCANA ĠġGÜZAR SƏFƏRĠ 
 
17 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 

dəvəti ilə Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət 
Sezər Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təmə-

linin qoyulması mərasimində iştirak etmək üçün sentyabrın 17-
də respublikamıza iki günlük işgüzar səfərə gəlmişdir. 

Binə beynəlxalq hava limanı Azərbaycanın və Türkiyənin 

dövlət bayraqları ilə bəzədilmişdi. 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə prezidenti 

Əhməd Necdət Sezəri təyyarənin pilləkəni yanında böyük meh-
ribanlıqla qarşıladı. Milli geyimli qız və oğlan dost və qardaş 

ölkənin dövlət başçısına gül dəstələri təqdim etdilər. 
Türkiyə prezidentinin ölkəmizə işgüzar səfərə gəlməsi müna-

sibəti ilə uçuş meydanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Prezidentlər Heydər Əliyev və Əhməd Necdət Sezər fəxri qaro-

vul dəstəsinin önündən keçdilər.  
Türkiyə dövlətinin başçısı Azərbaycan əsgərlərini salamladı.  

Sonra Azərbaycanın dövlət və hökumət xadimləri Türkiyə 
prezidentinə, türkiyəli qonaqlar isə Azərbaycan dövlətinin baş-

çısına təqdim olundu. 
Dövlət başçıları hava limanının ali qonaqlar otağında hər iki tərəfi 

maraqlandıran məsələlər barədə qısa fikir mübadiləsi apardılar. 
Rəsmi qarşılanmadan sonra Türkiyə prezidenti Əhməd 

Necdət Sezər onun üçün ayrılmış iqamətgaha yola düşdü. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  

TÜRKĠYƏ PREZĠDENTĠ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏR  

ĠLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ  
 

Президент сарайы 
 
17 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

ölkəmizə işgüzar səfərə gəlmiş Türkiyə Respublikasının pre-

zidenti Əhməd Necdət Sezəri sentyabrın 17-də Prezident sara-
yının önündə səmimiyyətlə qarşıladı.  

Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə pre-
zidenti  Əhməd Necdət Sezər ilə təkbətək görüşü oldu.  

Ali qonağı hörmətlə salamlayan dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyev onun dəvətini qəbul edərək, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 

ixrac boru kəmərinin tikintisinin təməlinin qoyulması məra-
simində iştirak etmək üçün Bakıya səfərə gəldiyinə görə 

prezident Əhməd Necdət Sezərə təşəkkürünü bildirdi.  
Qardaş ölkənin dövlət başçısının Azərbaycana səfərini yük-

sək qiymətləndirən respublikamızın prezidenti Bakı–Tbilisi–
Ceyhan kəmərinin tikintisinin başlanması mərasimində birgə 
iştirak edəcəklərindən məmnunluqla söhbət açdı. 

Prezident Heydər Əliyev «Əsrin müqaviləsi»nin reallaşması 
çərçivəsində əsas mərhələ olan ixrac boru kəmərinin tikintisinə 

başlanmasının siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahədə xüsusi 
əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı.  

Azərbaycana səfərə dəvətə və yüksək qonaqpərvərliyə görə 
minnətdarlığını bildirən, 2002-ci ilin iyul ayında İstanbulda və 
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Ankarada prezident Heydər Əliyev ilə keçirdiyi görüşləri və 

apardığı danışıqları yüksək qiymətləndirən prezident Əhməd 
Necdət Sezər dövlətimizin başçısı ilə yenidən görüşmək 

imkanından çox məmnun qaldığını söylədi.   
Türkiyə prezidenti Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kə-

məri layihəsinin reallaşdırılmasında, eləcə də Xəzərin Azər-
baycan sektorundakı enerji ehtiyatlarının dünyanın nüfuzlu 

dövlətlərinin iri neft şirkətləri ilə birgə işlənilməsi, hasil olunan 
neftin dünya bazarına ixracı sahəsində prezident Heydər 

Əliyevin müstəsna xidmətlərini, cəsarətli və qətiyyətli addım-
larını yüksək qiymətləndirdi. Cənab Əhməd Necdət Sezər 

Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin də reallaşacağına əmin 
olduğunu bildirdi.  

Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi və 
daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayan prezi-

dentlər bölgədə mövcud olan problemlər barədə geniş fikir 
mübadiləsi apardılar, qardaş ölkələrimizin bütün məsələlər 

barədə eyni mövqedə olduqlarını bir daha nəzərə çaтdırdılar.  
Ölkələrimizin bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı 

əlaqələrinin strateji xarakter daşıdığını, Azərbaycan ilə Türki-

yənin qardaşlığının əbədi və sarsılmaz olduğunu bir daha 
vurğulayan dövlət başçıları bildirdilər ki, hər iki dövlət iqtisadi, 

siyasi, sosial, mədəni və humanitar sahədə əməkdaşlığın daha 
da inkişafı üçün öz səylərini əsirgəməməlidir.  

Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə bölgədə 
vəziyyət və hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra məsələlər barə-

də də müzakirələr aparıldı.     
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GÜRCÜSTAN PREZĠDENTĠ  

EDUARD  ġEVARDNADZENĠN  

AZƏRBAYCANA ĠġGÜZAR SƏFƏRĠ 
 
17 сентйабр 2002-ъи ил 

 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 

dəvəti ilə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze Bakı–Tbi-
lisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması mə-

rasimində iştirak etmək üçün sentyabrın 17-də respublikamıza 
iki günlük işgüzar səfərə gəlmişdir. 

Binə beynəlxalq hava limanı Azərbaycanın və Gürcüstanın 

dövlət bayraqları ilə bəzədilmişdi. 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstan prezidenti 

Eduard Şevardnadzeni təyyarənin pilləkəni yanında böyük 
mehribanlıqla qarşıladı. Milli geyimli qız və oğlan dost və qon-

şu ölkənin dövlət başçısına gül dəstələri təqdim etdilər. 
Gürcüstan prezidentinin ölkəmizə işgüzar səfərə gəlməsi 

münasibəti ilə uçuş meydanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüş-

dü. Prezidentляр Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadze fəxri 

qarovul dəstəsinin önündən keçdilər. Gürcüstan dövlətinin baş-
çısı Azərbaycan əsgərlərini salamladı.  

Azərbaycanın dövlət və hökumət xadimləri Gürcüstan rəh-
bərinə, gürcüstanlı qonaqlar isə Azərbaycan prezidentinə təq-
dim olundu. 

Prezidentlər hava limanının ali qonaqlar otağında hər iki ölkəni 
maraqlandıran məsələlər haqqında qısa fikir mübadiləsi apardılar. 

Rəsmi qarşılanmadan sonra Gürcüstan prezidenti Eduard 

Şevardnadze onun üçün ayrılmış iqamətgaha yola düşdü. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ  

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN GÜRCÜSTAN PREZĠDENTĠ  

EDUARD ġEVARDNADZE 

ĠLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ  
 
Президент сарайы 
 
17 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev öl-

kəmizə işgüzar səfərə gəlmiş Gürcüstan prezidenti Eduard 
Şevardnadzeni sentyabrın 17-də Prezident sarayının önündə sə-

mimiyyətlə qarşıladı. 
Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan 

prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşü oldu.  
Ali qonağı hörmətlə salamlayan dövlətimizin başçısı Heydər 

Əliyev onun dəvətini qəbul edərək, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 
ixrac boru kəmərinin tikintisinin təməlinin qoyulması 

mərasimində iştirak etmək üçün Bakıya səfərə gəldiyinə görə 
cənab Eduard Şevardnadzeyə təşəkkürünü bildirdi.  

Səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan prezi-
dentinə minnətdarlıq edən Gürcüstan prezidenti Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlanmasını 

müdrik, uzaqgörən dövlət  xadimi Heydər Əliyevin  daha bir 
qələbəsi kimi dəyərləndirdi.  

Görüş zamanı prezidentlər ölkələrimiz arasında münasibət-
lərin bütün sahələrdə inkişafından məmnunluqla söhbət açdılar. 

Xəzərin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli sahəsində 
Azərbaycanın və Gürcüstanın əməkdaşlığından, irimiqyaslı 
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regional layihələrin gerçəkləşməsində ölkələrimizin yaxından 

iştirakından razılıqla bəhs edən dövlət başçıları əmin olduq-
larını bildirdilər ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmə-

ri bölgədə sülhün, əmin-amanlığın bərpa edilməsində də mühüm 
rol oynayacaqdır.   

Regionda mövcud olan münaqişələrdən söhbət açan pre-
zidentlər bunların tezliklə aradan qaldırılmasının vacibliyini, 

dinc yolla nizamasalma prosesində bütün səylərin səfərbər 
olunmasının zəruriliyini vurğuladılar.  

Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə hər iki 
ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə də mü-

zakirələr aparıldı.  
 

        
 



 186 

 
 

 

AMERIKA BIRLƏġMIġ ġTATLARININ 

ENERGETIKA NAZIRI SPENSER ABRAHAM VƏ 

ONUN BAġÇILIQ ETDIYI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTI 
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
17 сентйабр 2002-ъи ил 
 

H e y d ə r     Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir!  
Hörmətli qonaqlar! 

Mən sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram 
və sizə xoĢ gəlmisiniz deyirəm.  

Biz bu günlərdə Azərbaycanda böyük bir hadisəni qeyd 
edirik. Bu hadisə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmə-

rinin təməl daĢının qoyulmasıdır. Yəni onun inĢasına baĢla-
yacağıq. Bu münasibətlə sizin də Azərbaycana gəlməyiniz və 

bu tədbirlərdə iĢtirak etməyiniz bizim üçün çox xoĢdur və 
eyni zamanda, çox əsaslıdır. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 
ixrac boru kəməri dünyanın böyük layihələrindən biridir. Xü-

susən, bizim Qafqaz bölgəsində çox mühüm bir layihədir. Biz 
bunun həyata keçirilməsi üçün 8 ildir ki, çalıĢırıq, vuruĢuruq. 

Minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirəm ki, bu layihənin həyata 
keçirilməsində Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının, onun hökumə-

tinin, prezidentinin çox böyük dəstəyi olubdur və bu da bizə 
bu məsələlərin həll edilməsində kömək edibdir.  

1999-cu ilin noyabr ayında ATƏT-in Ġstanbulda keçirilən 
zirvə görüĢündə Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi haqqında son 

sənədin imzalanmasında ABġ-ın  prezidenti də iĢtirak edib və 
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öz imzasını qoyubdur. Ona görə sizin bu tədbirdə iĢtirak 

etməyiniz çox lazımlıdır və vacibdir. Gərək siz də, bizim kimi, 
apardığınız iĢlərin nəticəsini görəsiniz. Ona görə də mən sizə 

təĢəkkür edirəm. Buyurun. 
S p e n s e r   A b r a h a m: Cənab Prezident, səmimi qəbul 

üçün  təĢəkkür edирям. Icazə verin, bu uğurlu layihənin həya-
ta keçirilməsi münasibətilə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları höku-

mətinin və prezident BuĢun adından Sizə təbrikləri çatdırım. 
Prezident BuĢ Ģəxsən xahiĢ edib ki, bu cür müvəffəqiyyətli 

səylərin müsbət nəticələrlə baĢa çatması münasibətilə onun 
təbriklərini sizə çatdıraq.  

Bildiyiniz kimi, prezident BuĢ, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları-

nın hökuməti və xalqı Azərbaycanla olan münasibətləri yük-

sək qiymətləndirirlər. Bu həm bizim vətəndaĢlarımız, həm də 
ölkəmiz üçün xüsusi və vacib münasibətlərdir.  

Prezident BuĢ həmçinin qlobal terrorizmə qarĢı aparılan 
mübarizədə Sizin göstərdiyiniz, Azərbaycanın göstərdiyi dəs-

təyə görə öz minnətdarlığını bildirir.  
Bir neçə gün bundan əvvəl prezident BuĢun Sizə ün-

vanladığı məktubda deyildiyi kimi, bizə göstərdiyiniz dəstəyə 

görə biz Sizə səmimi təĢəkkürümüzü bildiririk. Mənə və rəh-
bərlik etdiyim nümayəndə heyətinə ölkənizə bu səfər zamanı 

göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə də öz minnətdarlığımızı 
bildirmək istəyirik.  

Biz sentyabrın 18-də həyata keçiriləcək mühüm tədbirlərdə 
iĢtirak edəcəyimizə görə çox həyəcanlıyıq. Xüsusən ona görə 

ki, Xəzər dənizində enerji ehtiyatlarının istismarı, Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru  kəmərinin tikilməsi bizim 

üçün, xalqımız üçün çox mühüm hadisədir. ABġ-ın hər iki 
hökuməti – həm demokratlar, həm də respublikaçılar bu layi-

həyə böyük əhəmiyyət veriblər. Bu çox mühüm bir hadisədir.  
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Corc BuĢ prezident seçildiyi ilk gündən mənə və vitse-

prezident Dik Çeyniyə qarĢıdakı iyirmi il üçün Amerika Bir-
ləĢmiĢ ġtatlarının yeni neft strategiyasını hazırlamağı tapĢır-

mıĢdı. Vitse-prezident Dik Çeyninin rəhbərliyi altında 2001-ci 
ilin mart ayında biz həmin neft strategiyası proqramını hazır-

ladıq və prezidentin diqqətinə çatdırdıq. Bu proqramın əsas 
bir hissəsində Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin Amerika Bir-

ləĢmiĢ ġtatları tərəfindən dəstəklənməsi və həyata keçirilən 
layihənin Amerika BirləĢmiĢ ġtatları üçün nə qədər böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunmuĢdur. Biz yeni neft strate-
giyası ilə əlaqədar proqramımız elan ediləndən sonra da bu 

regionda həyata keçirilən iĢləri, əldə olunan müvəffəqiyyətləri 
çox böyük həvəslə, həyəcanla izləmiĢik.  

Sentyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru 
kəməri tikintisinin təməlinin qoyulması Azərbaycan xalqı 

üçün, bütün region üçün inkiĢafa doğru güclü bir amildir. Bu, 
həmçinin Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hökumətinin Sizin 

hökumətlə ardıcıl əməkdaĢlığının müsbət nəticələrini nümayiĢ 
etdirir. Bu layihənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, eyni 
zamanda, lider kimi, Sizin uzaqgörənliyinizi və bir çox çətin 

hallarda göstərdiyiniz yüksək təĢkilatçılıq qabiliyyətinizi nü-

mayiĢ etdirir.  

Yenə deyirəm, prezident BuĢ məndən bir daha xahiĢ etdi 
ki, bu mühüm hadisə ilə əlaqədar Sizi təbrik edim. Çünki əldə 

olunmuĢ irəliləyiĢlər ölkənizdə sabitliyin daha da artmasına 
və firavanlığın təmin olunmasına xidmət edəcəkdir. Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatlarının hökuməti bu sahədə də Sizinlə birgə 
iĢləmək və nailiyyətlər əldə etmək arzusundadır. Bu gün bizi 

qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təĢəkkür edirəm. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, təĢəkkür edi-

rəm. Prezident Corc BuĢun göndərdiyi salamları və xoĢ ar-
zuları mənə çatdırdığınıza görə sizə təĢəkkür edirəm. XahiĢ 
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edirəm mənim  təĢəkkürümü və minnətdarlığımı prezident 

cənab BuĢa çatdırasınız. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları–Azər-
baycan əlaqələri sizin üçün olduğu kimi, bizim üçün də çox 

əhəmiyyətlidir. Biz buna xüsusi diqqət yetirir, bütün sahələr-
də bu əlaqələri inkiĢaf etdirməyə çalıĢırıq.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi haqqında sizin fikirləriniz, 
bu barədə Amerika hökumətinin və prezident cənab BuĢun 

fikirləri, onun münasibəti və bu haqda söylədiyiniz bütün 
baĢqa fikirlər çox dəyərlidir və bizim fikirlərimizlə üst-üstə 

düĢür.  
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin bu mərhələyə çatdırılması 

8 il vaxt tələb edibdir. Bu 8 il də çox çətin, çox böyük müba-
rizədə keçibdir. Mən çox məmnunam ki, siz və prezident BuĢ 

bu barədə hər Ģeyi düzgün bilirsiniz və düzgün qiymətləndirir-
siniz. ġəxsən mənim bu iĢdə fəaliyyətim haqqında dediyiniz 

sözlərə görə təĢəkkür edirəm və prezident BuĢa da bu sözlərə 
görə təĢəkkürümü çatdırmağı sizdən xahiĢ edirəm.  

Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan 11 sentyabr hadisələrинdən 
sonra Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının elan etdiyi antiterror 
koalisiyasına dərhal qoĢulmuĢdur. O vaxtdan indiyə qədər bu 

sahədə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə, antiterror koalisiyasın-
dakı bütün ölkələrlə çox sıx əməkdaĢlıq edirik və öz üzərimizə 

düĢən vəzifələri yerinə yetiririk. Biz bu koalisiyada varıq və 
bundan sonra da olacağıq. Beynəlxalq terrorizmin ta kökü 

kəsilənə qədər bu koalisiyada olacağıq.  
Antiterror əməliyyatında Azərbaycanın iĢtirakı ilə əlaqə-

dar bu günlərdə prezident BuĢun mənə göndərdiyi məktuba 
və orada mənə, Azərbaycan Respublikasına, xalqımıza etdiyi 

minnətdarlığa görə mən də çox təĢəkkür edirəm. Bu məktub 
məni çox ruhlandırdı. Eyni zamanda, göstərdi ki,  həqiqətən, 

biz koalisiyadayıq və bu koalisiyada da olacağıq.  
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Mən  çox məmnuniyyətlə dinlədim ki, Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları prezident BuĢun göstəriĢi ilə öz neft strategiyasını 
hazırlayıbdır, həyata keçirir. BaĢa düĢdüm ki, bu iĢin də ba-

Ģında vitse-prezident cənab Çeyni durur. Mən Ģübhə etmirəm 
ki, bu strategiyada Xəzər dənizi özünə layiq yerini tutur və 

tutmalıdır. Vitse-prezident Çeyni burada olub, Xəzər dənizi 
ilə tanıĢdır, buradakı iĢləri görübdür. Ona görə  bu məsələlər 

onun üçün daha da yaxın ola bilər.  
Amma demək istəyirəm ki, siz bir az gecikmisiniz. Azər-

baycan hələ 1994-cü ildə öz neft strategiyasını hazırlayıb və o 
vaxtdan ardıcıl surətdə onu həyata keçirir. Təbiidir ki, bu 

neft strategiyasını Azərbaycan bir çox qərb ölkələri ilə, xüsu-
sən Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə birlikdə və ABġ-ın dəstəyi 

ilə həyata keçirir. Ancaq mən istəyirəm bilim ki, Azərbaycan 
müstəqil dövlətdir, onun çox uzaqgörən və uzun illəri əhatə 

edən neft strategiyası var. Biz bu strategiyanı həyata keçi-
ririk. Müsbət nəticələr göz qabağındadır və gələcəkdə də çox 

gözəl nəticələr alacağıq.  
Bakı–Tbilisi–Ceyhan məhz Azərbaycanın neft strategiyası-

nın bir hissəsidir. Siz buyurdunuz, mən də təsdiq edirəm ki, 

bu  layihənin çox böyük əhəmiyyəti var. Bu kəmər Gürcüstan 
ərazisindən, Türkiyədən keçməklə Azərbaycanı Aralıq dənizi 

ilə birləĢdirəcəkdir. Birinci növbədə bunun iqtisadi əhəmiyyə-

ti var və bu iĢə qoĢulan Ģirkətlər, təbiidir ki, öz Ģəxsi mənfəət-

lərini, gəlirlərini gözləyirlər və onları da alacaqlar. Ancaq 
bizim üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan, eyni zamanda böyük siyasi 

məna, strateji xarakter daĢıyır. Bu, Azərbaycan, Gürcüstan 
və Türkiyəni Cənubi Qafqazda bir-biri ilə çox sıx bağlayan 

bir xəttdir. Bununla yanaĢı, biz Azərbaycan qazının, «ġah-
dəniz» yatağındakı qazın Bakı–Tbilisi–Ərzurum xətti ilə Tür-

kiyəyə çatdırılması haqqında layihə üzərində iĢləyirik. Bizim 
bölgə üçün sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın çox böyük 
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əhəmiyyəti var. Biz buna nail olmaq istəyirik. Bilirəm ki, 

Amerika BirləĢmiĢ Ģtatları da məhz bu bölgədə, çox böyük 
coğrafi-strateji vəziyyəti olan Azərbaycanda məhz sülhün, 

təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın olmasını istəyir. Bu barədə 
biz çox iĢlər görürük. Eyni zamanda, Amerika BirləĢmiĢ ġtat-

larının bu barədə dəstəyinə, yardımına ehtiyacımız var. 
Mən xahiĢ edirəm ki, 907-ci maddənin dayandırılması 

üçün qəbul etdiyi qərara görə prezident BuĢa mənim təĢəkkü-

rümü çatdırasınız. 1992-ci ildən Azərbaycana tətbiq edilmiĢ 

907-ci maddə, demək olar ki, on il  Azərbaycan üçün çox ağır 
bir siyasi hadisə olubdur. Biz bunu ədalətsiz hesab edirdik və 

həmiĢə də bunu bildirmiĢdik. Çünki bunu qəbul edənlər  bizi, 
Azərbaycanı onda günahlandırmıĢdılar ki,  guya Azərbaycan 

Ermənistanı blokadaya alıbdır. Bu, doğru deyildir. Biz nə 
qədər çalıĢdıq ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının konqresində 

o ermənipərəst konqresmenləri inandıraq ki, onlar əda-
lətsizlik edirlər, amma buna nail ola bilmədik. Hər Ģey göz 

qabağındadır:  Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini 
iĢğal edibdir. ĠĢğal olunmuĢ torpaqlardan bir milyondan artıq 
vətəndaĢımız zorla çıxarılıb, onların əksəriyyəti çadırlarda 

yaĢayır.  Belə bir halda 907-ci maddəni Azərbaycana tətbiq 
etmək həddindən artıq ədalətsiz bir aktdır.  

Ancaq, nəhayət, prezident cənab BuĢ bu barədə xüsusi 
qərar qəbul etdi və 907-ci maddənin qüvvəsi dayandırıldı. Biz 

hesab edirik ki, 907-ci maddənin dayandırılması yaxĢıdır. 
Amma o tamamilə ləğv olunmalıdır. Bu, siyasi məsələdir. 

Mən sizə deyirəm, biz on ildir ki, 907-ci maddə ilə yaĢamıĢıq 
və bundan sonra da yaĢaya bilərik. Ancaq 907-ci maddənin 

Azərbaycana tətbiq olunması və onun davam etməsi, əlbəttə 
ki, bizim üçün çox böyük siyasi xarakter daĢıyan məsələdir. 

Bunlara baxmayaraq, biz Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə bü-
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tün sahələrdə öz əməkdaĢlığımızı inkiĢaf etdiririk və inkiĢaf 

etdirəcəyik.  
Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bizim strateji tərəfdaĢımızdır və 

bizim bu Xəzər dənizində birgə gördüyümüz iĢlər də bunu çox 
aydın surətdə təsdiq edir. 

Siz sentyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin  
özülünün qoyulması mərasimini görəcəksiniz. Həqiqətən, 

Azərbaycan neft strategiyasını yerinə yetirir və Amerika Bir-
ləĢmiĢ ġtatları ilə bu sahədə çox sıx əməkdaĢlıq edir. TəĢək-

kür edirəm.  
S p e n s e r  A b r a h a m: Cənab Prezident, Sizin prezident 

BuĢa göndərdiyiniz salamlarınızı və təĢəkkürlərinizi mən 
Ģəxsən ona çatdıracağam.  Hesab edirəm ki, ötən illər ərzində 

ölkələrimiz  arasında əsası qoyulmuĢ güclü münasibətlər, 907-
ci maddənin tətbiqinin dayandırılması və sentyabrın 18-də 

həyata keçirilən mərasim aramızda olan münasibətləri bir 
daha təsdiq edir. Mən inanıram ki, prezident BuĢ ölkələrimiz 

arasında yaranmıĢ bu münasibətlərin yeni mərhələsinin dava-
mını gözləyir. Sentyabrın 18-də keçiriləcək tədbirlə əlaqədar 
mən Sizə bir daha öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. Mən sizi  
daha saxlamaq istəmirəm. Biz görüĢəcəyik. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВИН ВЯ ТЦРКИЙЯ ПРЕЗИДЕНТИ ЯЩМЯД 
НЕЪДЯТ СЕЗЯРИН НЦМАЙЯНДЯ 

ЩЕЙЯТЛЯРИНИН ИШТИРАКЫ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ

 

 
Президент сарайы 
 
17 сентйабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v:  Hörmətli Cümhur baĢqanı! 

Hörmətli qonaqlar! 
Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. QardaĢ 

ölkəmiz Türkiyədən Azərbaycana hər dəfə hər bir heyətin 
gəlməsi bizim üçün böyük hadisədir. Cümhur baĢqanının 

gəlməsi, onunla bərabər nümayəndə heyətinin gəlməsi ən 
böyük hadisədir. Mən buna görə çox təĢəkkür edirəm. 

Hörmətli Cümhur baĢqanı, təĢəkkür edirəm ki, Siz mənim 
dəvətimi qəbul etmisiniz, gəlmisiniz və sizinlə bərabər 8 il 

bundan öncə baĢladığımız iĢin son mərhələsini tamamla-
yacaq, yəni Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inĢasının 

baĢlanmasının təməlini qoyacağıq. Biz bu iĢi bir yerdə apar-
mıĢıq və 1994-cü ildə müqaviləni imzalayanda orada yazmıĢ-
dıq ki, Xəzər nefti buradan Türkiyəyə  gedəcəkdir, Ceyhana 

gedəcəkdir. Gürcüstandan keçib gedəcəkdir.  

                                                      

    Эюрцшдя Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин президенти Натиг Ялийев, 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин депутаты Илщам Ялийев, 
президентин катиблийинин ряиси Диларя Сейидзадя, Президентин Иъра Апаратынын шюбя 
мцдири Новруз Мяммядов, Тцркийянин Бакыдакы сяфири  Ящмяд Цнал Чевикюз 
вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр. 
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Bilirsiniz, bu illər bizim problemlərimiz olubdur. Onun 

əleyhinə çıxanlar, ona mane olmaq istəyənlər olubdur. Ancaq 
biz bu maneələrin hamısını aĢmıĢıq, bu günə gəlmiĢik. Ġndi 

layihə hazırdır, hər Ģey hazırdır, sabah təməli bir yerdə 
qoyacağıq. Ona görə, hesab edirəm ki, bu, Türkiyə üçün də, 

Azərbaycan üçün də çox böyük bir iĢdir, böyük bir layihədir 
və bizim ölkələrimizi bir-birinə təkcə iqtisadi cəhətdən yox, 

siyasi cəhətdən bağlayan bir boru xəttidir. Cənubi Qafqazda 
təhlükəsizliyin yaranması üçün çox böyük bir amildir. Ona 

görə bunun mənası təkcə ondan ibarət deyil ki, buradan neft 
harasa gedəcəkdir. Bu, böyük iqtisadi məsələdir, amma mə-

nası daha da böyükdür.  
Hesab edirəm ki, biz baĢqa iĢlərdə də, amma xüsusən bu 

iĢdə həmiĢə bir yerdə olmuĢuq, bir yerdə çalıĢmıĢıq və bir 
yerdə də bunun təməl daĢını atmalıyıq. Biz sonra bunun inĢa-

sını Azərbaycanda, Gürcüstanda aparacağıq. Siz isə «BotaĢ» 
Ģirkəti vasitəsilə Türkiyədə aparacaqsınız. Gün o gün olacaq 

ki, 2005-ci ildə kəmər hazır olacaq, biz gəlib sizinlə ona bu-
radan baxıb, sonra uçub Ceyhana gedəcəyik. Ceyhanda 
neftin oraya gəlməsini görəcəyik və bayram edəcəyik.  

XoĢ gəlmisiniz! 
Ə h m ə d   N e c d ə t   S e z ə r:  Cox hörmətli Cümhur 

baĢqanı! 
Ġki ildən sonra yenidən Azərbaycanda, Bakıda olmaqdan 

böyük məmnuniyyət hissi duyuram. Buraya gəldiyimiz andan 
bizə göstərdiyiniz böyük qonaqpərvərliyə görə öz adımdan və 

nümayəndə heyəti adından Sizə dərin təĢəkkürümü bildiri-
rəm.  

Ötən illər ərzində Trabzonda və Ġstanbulda Sizinlə iki dəfə 
bir yerdə olduq. Bir az öncə təkbətək görüĢdə oktyabrın 14-

də Ġstanbulda keçiriləcək EKO-nun zirvə toplantısında iĢtirak 
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edəcəyinizi də məmnuniyyətlə öyrəndim. Təxminən bir aydan 

sonra yenidən bir yerdə olacağıq.  
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, istər ölkələrimizin, istərsə də 

bölgədə yaĢayan xalqların sabitliyi və təhlükəsizliyinə böyük 
kömək olacaq Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri-

nin sabah təməlini qoyacağıq. Uzun illər davam edən bu iĢin 
son nöqtəyə çatmasında ən böyük pay sahiblərindən biri Sizin 

kiĢiliyiniz, Ģəxsiyyətinizdir. Bu baxımdan bölgə xalqları bu 
iqtisadi layihənin həyata keçirilməsində göstərdiyiniz qayğı və 

dəstəyə görə həmiĢə Sizə minnətdarlıq hisslərini bildirəcəklər. 
Buna əmin ola bilərsiniz.  

Siz bu böyük layihə barədə «Üç dənizin əfsanəsi» konfran-
sında demiĢdiniz ki, arzularımız var. Artıq bu, arzu, xəyal 

deyildir. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri 
xəyal olmaqdan çıxdı və artıq gerçəkləĢdi. Həqiqətən, sabah 

bunun real gerçəkliyini gözlərimizlə görəcəyik. ĠnĢallah, bun-
dan sonra digər xəyalların da reallaĢması üçün çalıĢacağıq. 

Azərbaycan və Türkiyə indi xəyal kimi görünən digər bir 
layihəni, bir az öncə haqqında söhbət etdiyimiz Bakı–Tbilisi–
Ərzurum qaz kəmərinin tikintisini həyata keçirəcəkdir. Bu 

layihəni də həyata keçirmək üçün hər iki tərəfin böyük 
fəaliyyət göstərəcəyinə inanıram. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: TəĢəkkür edirəm. Hörmətli Cümhur 
baĢqanı, biz Sizinlə indi təkbətək söhbət etdik, bir çox mə-

sələlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq. HəmiĢə olduğu 
kimi, bu dəfə də fikirlərimiz eynidir və Türkiyə–Azərbaycan 

əlaqələri, yaxud bizim bölgədə olan problemlərin hamısı 
barədə eyni dünyagörüĢümüz, eyni baxıĢlarımız var. Bu da 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaĢlıq əla-
qələrinin təzahürüdür. Biz bu əlaqələri çox yüksək qiymət-

ləndiririk. Onların bütün sahələrdə – iqtisadi, siyasi sahədə, 
sosial, mədəni sahədə, humanitar sahədə daim inkiĢaf etməsi 
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üçün biz öz səylərimizi göstəririk və bundan sonra da göstə-

rəcəyik. Dəfələrlə demiĢəm – bizim dostluğumuz əbədidir, 
sarsılmazdır. Bu belə də olacaqdır. Mən hər dəfə bunu təsdiq 

edirəm. Çünki zaman keçdikcə kimsə düĢünər ki, bəlkə bu 
belə deyildir. Ona görə bu elə bir Ģeydir ki, bunu ardıcıl 

surətdə təsdiq etmək lazımdır ki, xalq da bilsin, dünya da 
bilsin, dövlətlər də bilsin.  

Ə h m ə d   N e c d ə t   S e z ə r: Hörmətli Cümhur baĢqanı, 
təbii, ölkələrimiz arasında, iki qardaĢ ölkə arasında siyasi 

sahədə heç bir problem yoxdur. Ancaq iqtisadi və ticarət 
əlaqələri yetərli səviyyədə deyildir. Bunu inkiĢaf etdirmək 

məcburiyyətindəyik. Bunu inkiĢaf etdirmək üçün də hər iki 
tərəfin müĢtərək fəaliyyət göstərməsi vacibdir. Mən keçən ilin 

statistikasına baxdım. 2001-ci ilin ticarət həcmi ilə 2002-ci ilin 
ticarət həcmi arasında  on bir faiz azalma var. Bildiyiniz ki-

mi, Türkiyə iĢ adamlarının burada qoyduğu sərmayə 23 mil-
yon dollar həcmindədir. Bunun daha da artırılmasını istəyi-

rik, iĢ adamlarımızı buna cağırırıq. Ancaq iĢ adamlarımızın 
xarici sərmayənin təĢviqi, vergi, gömrük sistemləri, hətta nəq-
liyyat və bank sistemində müəyyən sıxıntılı anları vardır. Biz 

bu sıxıntıların aradan qaldırılması üçün buraya mütəxəssislər 
göndərib bu sahədə müəyyən iĢlərə yardımçı ola bilərik.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Ola bilər. Ancaq demək istəyirəm ki, 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə əlaqədar sabah terminalı 

görəcəyik. Türkiyənin «Tekvem» Ģirkəti 70 milyon dollarlıq 
bir müqavilə əldə edibdir. Orada iĢləyəcəkdir. Digər Ģeylər də 
var. 

A b i d  ġ ə r i f o v (Baş nazirin müavini): Cənab Prezident, 
«ġimal» elektrik stansiyasına boru xəttinin tikilməsini də biz 

Türkiyə Ģirkətinə vermiĢik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Verilib, nə qədərdir? 
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A b i d  ġ ə r i f o v: Haradasa, 50 milyon dollara yaxındır. 

Amma bilavasitə Sizin göstəriĢinizlə istər Naxçıvanda hava 
limanının yenidən qurulması, təxminən 22-23 milyon dollar 

həcmində – istərsə də, Vayxır su elektrik stansiyası da...  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Türk iĢ adamlarına verilibdir. 

A b i d   ġ ə r i f o v: Bəli.  
Cənab Cümhur baĢqanı, demək istəyirəm ki, o türk Ģirkət-

ləri ki, Azərbaycanda ihalə ilə pul qazanırlar, bu, siz söylədi-
yiniz rəqəmə girmir. Bakı–Qazıməmməd yolunu da türk Ģir-

kəti tikir. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən gördüm, gözəl bir yol çəkilir. 

Türk Ģirkəti çəkir. Nə qədərdir, 40 milyon? 
A b i d   ġ ə r i f o v: Cənab Prezident, 27 milyon dollardan 

çoxdur. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Burada 27 milyon dollarlıq yol ti-

kirlər. Ġndi bunu mənə xatırlatdı. Mən 20 gün bundan öncə 
Naxçıvana getmiĢdim. Naxçıvanda hava limanının tikilmə-

sinə qərar verdim. Təxminən 20–22 milyon dollar həcmində 
iĢi Türkiyənin Ģirkəti – hansı ki, bizim Bakı hava limanını 
tikibdir –  görəcəkdir. Bunu tapĢırdım. Sonra orada bizim bö-

yük bir çay var, stansiya tikirik. Onun bir hissəsi tikilib, digər 
hissəsi də tikiləcəkdir. Orada həcm təxminən nə qədərdir? 

A b i d  ġ ə r i f o v: 22-23 milyon dollar. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: 22-23 milyon. Sən o Ģirkətə dedin, 

yoxsa?.. 
A b i d  ġ ə r i f o v: Cənab Prezident, layihə tamamlanıb-

dır, bu ayın 30-dək hər Ģey baĢa çatacaqdır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Onu da verdik.  
Ə h m ə d  N e c d ə т  S e z ə r: Hörmətli Cümhur baĢqanı, 

mənim demək istədiyim budur ki, xarici sərmayənin təĢviqi 
əsasında vergi, gömrük, nəqliyyat və bank sistemlərində çağ-

daĢ qanunlar qəbul olunarsa, türk iĢ adamlarının sərmayəsi 
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daha da artacaqdır. Bu çatıĢmazlığın aradan qaldırılması 

vəziyyətində türk sərmayəçiləri buraya daha çox gələcəklər. 
Bunları demək istəyirəm. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Doğru deyirsiniz, onları etmək la-
zımdır. Ancaq biz Türkiyənin böyük Ģirkətlərinə iri layihələr 

veririk. Kiçik Ģeylər, gedib bir mağaza açmaq və sairə yox. 
Bu yaxınlarda bir türk iĢ adamı Bakıda böyük bir ticarət 

mərkəzi açdı. Gərək ki, sizin nazir də gəlmiĢdi.  
A b i d   ġ ə r i f o v: Bəli, ticarət mərkəzi açıldı. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Böyük ticarət mərkəzi açdı. Bilmi-
rəm, orada nə qədər mağaza, filan var. Hörmətli naziriniz də 

onun açılıĢına gəlmiĢdi. Hətta mənə dedilər ki, Tatlısəs də 
gəlib orada mahnı oxumuĢdur. Mən görməmiĢəm, amma 

görənlər deyir ki, çox böyük bir ticarət mərkəzidir. Bunu da 
türk iĢ adamı etdi. 

A b i d   ġ ə r i f o v: Cənab Prezident, icazənizlə, bir məlu-
matı da Sizin diqqətinizə çatdırardım. Biz hörmətli türkiyəli 

nazirlə belə bir protokol imzalamıĢıq ki, iki-üç ay içində 
Türkiyə tərəfi 5 illik proqram hazırlasın. Biz bunu onlardan 
gözləyirik və bunu müvafiq nazirliklərlə razılaĢdırdıqdan son-

ra Sizə təqdim edəcəyik. Bu, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
uzunmüddətli iĢ proqramıdır. Bunu düĢünürük, inĢaallah, 

edəcəyik. 
Ə h m ə d   N e c d ə t  S e z ə r: Hörmətli Cümhur baĢqanı, 

növbəti görüĢlərimizdə danıĢacağıq. Amma son olaraq demək 
istəyirəm ki, nəqliyyatçılardan dövlət yol haqqı alınır. Ġndi 

Türkiyədən gələn malların  doxsan faizini Ġran maĢınları daĢı-
yır. Çünki Ġran maĢınlarından yol haqqı alınmır. Bu  sahədə 

Rusiya və Ġrana güzəĢt mövcuddur. Biz heç nə istəmirik, o gü-
zəĢti aradan qaldırın, hər Ģey yetər. Əgər bu olarsa, bizim yük 

daĢıyan Ģirkətlər də bu haqqı tanıyacaqlar.         
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H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu problemlər nə qədər olacaqdır? 

Söylə görüm, nədir bu problem, hər dəfə qaldırılır? Siz nə 
üçün bunu həll edə bilmirsiniz? Mən baĢa düĢə bilmirəm. 

A b i d  ġ ə r i f o v: Cənab Prezident, söhbət ondan gedir 
ki, biz Ġran yük maĢınlarından vergilər tutmurduq. Bu, Nax-

çıvana gedən bizim yük maĢınları üçün problem yaratmamaq 
məqsədi ilədir. Bir il əvvəl Türkiyə tərəfi bizə öz məsləhətlə-

rini verdi. Mən də Sizə məruzə etdim. Artıq on gün əvvəl Siz 
o Fərmana imza atmısınız. Yəqin ki, oktyabr ayının 1-dən 

Ġran tərəfindən də eyni cür vergilər tutulacaqdır. 
Siz nəqliyyatla əlaqədar Ġstanbulda da mənə tapĢırmıĢ-

dınız. Biz orada müvafiq nazirlikdə görüĢ keçirdik. Mən Sizə 
məruzə etmiĢdim. Bir neçə problem var, ancaq düĢünürəm ki, 

biz bunu ilin sonunadək həll edəcəyik. Ġstər humanitar 
yüklərin Avropadan Əfqanıstana daĢınmasında, istərsə də 

baĢqa problemlər. Biz bu barədə müvafiq nazirliklərlə iĢləyi-
rik və Türkiyənin ölkəmizdəki səfirinə də söyləmiĢik. Bunlar 

gələn ilin büdcəsinə salınacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu hər Ģeyə cavabdehdir.  
Ə h m ə d  N e c d ə n  S e z ə r: Biz sərhədə daxil olanlar-

dan 10 dollar həcmində gömrük pulu alırıq. Ümumiyyətlə, iĢ 
adamları 45–50 dollara yaxın pul ödəyirlər. Burada isə bu 

verginin həcmi 250 dollara çatır. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Hörmətli Cümhur baĢqanı, mən bu 

məsələləri anlayıram. Buna sonra baxarıq. 
YaxĢı, baĢqa bir sözünüz yoxdursa, biz sabah böyük bir 

mərasimdə olacağıq.  
M ə m m ə d  Ə l i y e v(Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri): 

Möhtərəm Prezident, icazənizlə, bir məsələni demək istəyi-
rəm.  

Hörmətli cümhur baĢqanı Əhməd Necdət Sezər, Türkiyə 
tərəfi Azərbaycandan gələnlərdən 50 dolları almasa, çox yax-
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Ģı olar. Türkiyədə Kiprə gedənlərdən bunu almırlar. Ġndi 

qərar qəbul ediblər, Türkiyədən çıxan hər adamdan 50 dollar 
alırlar. Bu, xüsusilə Türkiyədən Naxçıvana gələn adamların 

qarĢısını alır. Əgər Türkiyə tərəfi Kiprə gedənlərdən olduğu 
kimi, Naxçıvana, Azərbaycana gələnlərdən də bunu almasa, 

çox yaxĢı olar. 
Ə h m ə d   N e c d ə n   S e z ə r: Bəli, biz bunu türk puluna 

çevirdik. Türkiyədən haraya gedirlər getsinlər, bunu alırıq.  
M ə m m ə d   Ə l i y e v: Hörmətli Cümhur baĢqanı, bunu 

almasanız daha yaxĢı olar. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı, sağ olun. 
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БАКЫ–ТБИЛИСИ–ЪЕЙЩАН ЯСАС ИХРАЪ БОРУ 
КЯМЯРИНИН ТЯМЯЛИНИН ГОЙУЛМАСЫ 

МЯРАСИМИ

 

 
18 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан пайтахты йахынлыьындакы Сянъячал сащил терми-

налында Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тямя-
линин гойулмасы мцнасибятиля тянтяняли мярасим кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев, Тцр-
кийя Республикасынын президенти Ящмяд Неъдят Сезяр, Эцръцс-
танын президенти Едуард Шеварднадзе мярасимдя иштирак етмишляр. 

Америка Бирляшмиш Штатларынын Енерэетика назири Спенсер Аб-
ращам, еляъя дя бир чох хариъи юлкялярдян эялмиш гонаглар да 
мярасимдя иштирак едирдиляр. Президентляр вя АБШ-ын Енерэетика 
назири мярасимдян яввял автобуса яйляшяряк, Сянэячал терми-
налынын индики вя эяляъяк яразиси иля таныш олдулар. 

Али гонаглара мялумат верилди ки, тикинтисиня 1996-ъы илдя 
башланмыш бу терминалын индики яразиси 255 щектардыр. «Чыраг-1» 
платформасындан суалты бору кямяри иля вурулан нефт бу терминала 
гябул олунур вя техники емалдан кечирилир. Терминалда цмуми 
тутуму 32 мин кубметр олан 4 чян гурашдырылмышдыр. Дяниз 
йатаьындан гябул едилян нефт техники емалдан сонра бу чянляря – 
сонра ися насослар васитясиля ихраъ системиня вурулур. Щазырда 

                                                      

      Мярасимдя Милли Мяълисин сядри Муртуз Ялясэяров, Баш назир Артур Расиза-
дя, Президентин Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев, Милли Мяълис сядринин 
вя Баш назирин мцавинляри, назирляр, консерн вя ширкятлярин рящбярляри, хариъи юлкя-
лярин Бакыдакы сяфирляри, бейнялхалг тяшкилатларын Азярбайъандакы нцмайяндяляри 
вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.   
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терминалда ики Гярб вя Шимал ихраъ системляри вар. Инди ясасян, 
Гярб ихраъ системиндян истифадя олунур. 

Терминалда гурашдырылмыш ики газ-турбин эенератору ону 
електрик енержиси иля тямин едир. 

Президентляря терминалын эяляъяк перспективляри барядя дя 
мялумат верилди. Билдирилди ки, терминалын эцъцнц артырмаг мяг-
сяди иля бурада тикинти ишляри апарылыр. Щазырда терминал эцндя 
140 мин баррел хам нефт гябул едя билир. Эялян илдян етибарян 
бу, 180 мин барреля чатдырылаъагдыр. Инди терминалда апарылан 
тикинти ишляриня мин няфяря йахын йерли вятяндаш ъялб олунубдур. 

Али гонаглара мяркязи идаряетмя мянтягяси дя эюстярилди, 
онун функсийасы вя техники эюстяриъиляри барядя мялумат вериля-
ряк билдирилди ки, терминалда бцтцн просесляр бурадан идаря олу-
наъагдыр. 

Беля бир факт да вурьуланды ки, бцтцн тикинти ишляри гуртар-
дыгдан сонра терминалын яразиси 800 щектара чатаъаг, эцндялик 
эцъц ися 800 мин баррелдян чох олаъагдыр. Беляликля, о, дцнйада 
ян бюйцк терминаллардан бириня чевриляъякдир. 

 
Н а т и г   Я л и й е в (Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин пре-

зиденти): Зати-алиляри, Азярбайъан Республикасынын щюрмятли 
президенти Щейдяр Ялийев! 

Иъазянизля, буэцнкц мярасими ачыг елан едирям вя бил-
дирмяк истяйирям ки, бу тядбиря мцхтялиф юлкялярдян чохсайлы 
гонаглар эялмишдир. Онлар бизимля тяряфдаш юлкялярин тямсил-
чиляридир. Анъаг ян бюйцк гцрур щиссини она эюря кечиририк ки, 
бу эцн бизимля бир йердя севинъимизи бюлцшмяйя Тцркийя Ъцм-
щуриййятинин президенти щюрмятли Ящмяд Неъдят Сезяр эя-
либдир. Эялин ону саламлайаг. Азярбайъан Республикасынын, 
щямишяки кими, ян язиз гонаьы Эцръцстан президенти щюрмятли 
Едуард Шеварднадзе эялибдир, ону саламлайаг. 

Бизим лайищяляря щямишя дястяк верян, сийаси ъящятдян буну 
дястякляйян Америка Бирляшмиш Штатлары олубдур. Бу эцн мя-
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расимя Америка Бирляшмиш Штатларынын Енерэетика назири ъянаб 
Спенсер Абращам да буйурубдур. Эялин ону да саламлайаг. 

Инди ися бу бюйцк лайищянин ясл мемары, щамымызын севим-
лиси олан Азярбайъан Республикасынын президенти щюрмятли 
Щейдяр Ялийевдян хащиш едяк ки, юз сюзцнц десин. 

 

  Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri hörmətli 

Əhməd Necdət Sezər! 
Gürcüstanın prezidenti zati-aliləri hörmətli Eduard ġevard-

nadze! 
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Energetika naziri hörmətli 

Spenser Abraham! 
Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar!  
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salam-

layıram və bu böyük əhəmiyyət kəsb edən layihənin həyata 
keçirilməsi münasibətilə bura toplaĢanlara təĢəkkür edirəm.  

Bizim hamımızı, o cümlədən uzaq ölkələrdən Azərbaycana 
gəlib  bu gün bizimlə birlikdə bu Ģənliyi bölüĢənləri buraya 

toplayan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin 
inĢasına baĢlanması üçün təməl daĢının atılması mərasimidir. 
Bu böyük layihə artıq bütün dünyada məĢhurdur və dünya 

ictimaiyyəti bir çox illərdir ki, bu layihəni müzakirə edir. 
Bu layihənin əsası 1994-cü ildə Azərbaycanın neft stra-

tegiyasının həyata keçirilməsinin baĢlanğıcında, 1994-cü il 
sentyabr ayının 20-də Azərbaycanda, Bakıda Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorunda olan «Azəri», «Çıraq», «GünəĢli» 
yataqlarının müĢtərək iĢlənilməsi üçün Azərbaycan Dövlət 

Neft ġirkəti ilə dünyanın 11 böyük neft Ģirkəti arasında 
müqavilə imzalanarkən qoyulmuĢdur. Bu müqavilə dünyaya 

səs saldı və təsadüfi deyildir ki, ona «Əsrin müqaviləsi» adı 



 204 

verildi. Biz bu müqaviləni imzalayarkən, təbiidir ki, «Azəri»–

«Çıraq»–«GünəĢli» yataqlarından gələcəkdə ildə 50 milyon 
tondan artıq neft hasil edilməsini nəzərdə tutmuĢduq. Ancaq 

hasil olan neft dünya bazarlarına çıxarılmalıdır. Bunun üçün 
müxtəlif yollar var idi, müxtəlif marĢrutlar var idi. Ancaq biz 

Azərbaycan olaraq öz dostlarımızla – Türkiyə Cümhuriyйəti 
ilə, Gürcüstanla və təbiidir ki, bu layihədə iĢtirak edən 

Ģirkətlərlə birlikdə gələcəkdə hasil olunacaq nefti  Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə Türkiyənin Aralıq dənizindəki 

Ceyhan limanına çatdırmağı qərara aldıq.  
Bu qərarın özü də çox mübahisələr doğurdu. Çünki o vaxt 

həm bizim imzaladığımız müqaviləyə qarĢı çıxıĢ edənlər, həm 
də boru xəttinin məhz Bakı–Tbilisi–Ceyhan marĢrutu ilə 

getməsinin əleyhinə çıxanlar var idi. Bunlar məlumdur. Bizə, 
yəni birinci növbədə Azərbaycana mane olurdular. Çünki 

neftin sahibi bizik və nefti də haradan ixrac etmək birinci 
növbədə, bizim hüququmuz idi. Bizə çox təzyiqlər etdilər. O 

vaxt Azərbaycanda ictimai-сийаси vəziyyət o qədər də sabit 
deyildi. 1993-cü ildə burada vətəndaĢ müharibəsi baĢ 
vermiĢdi. Biz onların qarĢısını aldıq və müqaviləni imzaladıq. 

Ancaq müqaviləni imzalayanda hətta bizim daxilimizdə belə, 
yüksək vəzifəli Ģəxslər var idi ki, onlar müxtəlif xarici xidmət 

orqanlarına qulluq edirdilər, bu müqavilənin pozulması 
haqqında öz fikirlərini söyləmiĢdilər.  

Bunu demək sizin üçün maraqlıdır. Çünki 1994-cü il 
sentyabrın 20-də biz müqaviləni imzaladıq. Ondan bir gün 

sonra Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrid-
xanasından böyük cinayət etmiĢ 4 nəfəri  qaçırdılar. Ondan 

bir həftə keçdi, Azərbaycan parlamenti sədrinin müavininə 
terror etdilər, onu öldürdülər. Azərbaycanın əks-kəĢfiyyat 

idarəsinin rəisini, polkovniki öldürdülər. Bu terrorlarla bizi 
qorxutmaq istədilər. Ancaq biz qorxmadıq. Onlar isə bu 
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iĢlərini davam etdirirdilər. O vaxt məcburiyyət qarĢısında 

mənimlə burada BaĢ nazir vəzifəsində çalıĢan Surət Hüsey-
nov kimi bir Ģəxs oktyabr ayının 4-də Azərbaycanda silahlı 

dövlət çevriliĢi etməyə baĢladı. Biz bunun qarĢısını aldıq. 
Birinci növbədə, xalqın bizə dəstəyi ilə, xalqın köməyi ilə. 

1995-ci ilin mart ayında yenidən silahlı dövlət çevriliĢi etmək 
istədilər, qarĢısını aldıq. Ondan sonra bəzi yerlərdə terror 

aktları törətmək, körpünü partlatmaq, təxribat etmək 
istədilər. Zərər çəkdik, amma qarĢısını aldıq.  

Bilirəm ki, məhz o zaman, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi 
irəliyə sürüləndə mənim dostum Gürcüstan prezidenti Eduard 

ġevardnadzeyə terror etdilər və o, möcüzə sayəsində sağ-
salamat qurtardı.  

Bütün bunların hamısı və bizə göstərilən baĢqa siyasi təz-
yiqlər, müxtəlif təsirlər ona yönəldilmiĢdi ki, birincisi, bizim 

neft müqaviləsini –  bu iĢə Xəzər dəniзində ilk dəfə baĢladıq – 
qəbul etmək istəmirdilər. Ġkincisi isə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan 

boru xəttinin çəkilməsinin əleyhinə çıxırdılar. Belə bir Ģə-

raitdə biz bunu baĢladıq, öz iradəmizi ortaya qoyduq və 
əvvəldən tutduğumuz yol ilə getdik.  

1999-cu ildə «Çıraq» yatağından ilk neft aldıq. Biz onu 
əvvəl Bakı–Novorossiysk kəməri ilə, Rusiyanın  Qara də-

nizdəki Novorossiysk limanı vasitəsilə nəql edirdik. Ancaq 
bununla bərabər, biz Qərb marĢrutu ilə Bakı–Supsa neft kə-

mərini tikirdik və onu tezliklə istifadəyə verdik. Ġndi o vaxt-
dan indiyə qədər hasil edilən neft məhz bu kəmərlə – Qərb 

xətti ilə nəql olunur.  
Ancaq bunların hamısı ilkin neftdən ötrü idi. Bizim 

nəzərdə tutduğumuz böyük neft üçün isə, yenə də deyirəm, 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan lazım idi. Biz ardıcıl surətdə bu layi-

hənin üzərində iĢləyirdik, çalıĢırdıq, bütün imkanlarımızdan 
istifadə edirdik. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan burada 
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bərabər idi, birlikdə hərəkət edirdi, bu iĢlə birlikdə məĢğul 

idi. Ancaq əgər Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hökumətinin bizə, 
Azərbaycana bu barədə köməyi, daimi dəstəyi, məsləhətləri 

olmasaydı, təbiidir ki, biz buna nail ola bilməzdik.  
Təsadüfi deyil ki, 1999-cu ilin noyabr ayında Ġstanbulda, 

ATƏT-in zirvə görüĢündə biz – Türkiyə, Gürcüstan, Azər-
baycan və Qazaxıstan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft 

kəmərinin inĢasına baĢlamaq üçün anlaĢma imzaladıq. 
Bundan əlavə, bəyanat imzaladıq və Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarının prezidenti Bill Klinton öz dövləti adından bu 
bəyanata qoĢuldu, öz imzasını qoydu. Bu da Bakı–Tbilisi–

Ceyhan boru xəttinin tikilməsinin reallığına gətirib çıxartdı.  
Mən bu qısa tarixi sizə deməliyəm. Çünki bilməlisiniz ki, 

burada 8 il müddətində biz nə iĢlər görmüĢük və hansı 
çətinliklərdən çıxmıĢıq, hansı müqavimətlərin, maneələrin 

qarĢısını almıĢıq. 
Nəhayət, son dövrdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin 

inĢa edilməsi haqqında bir neçə aydır proseslər gedir. Onun 
maliyyələĢdirilməsi məsələsində də problemlər var idi. Ancaq 
onlar da həll olundu. Ġndi Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat 

ġirkəti, bp bu iĢlərə baĢçılıq edir. Onlar artıq bütün planları 
hazırlayıblar. Ona görə də bizi buraya  təməl daĢının qoyul-

masına dəvət ediblər. 
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan 

boru xəttinin əleyhinə çıxanlar çox vaxt belə söyləyirdilər ki, 
bu, xəyaldır, mümkün deyil, Azərbaycanda o qədər neft 

yoxdur, olmayacaqdır. Belə danıĢıqlar çox idi. Zaman çox 
keçdiyinə görə bəziləri də bu danıĢıqlara inanırdılar. Ancaq 

bunların hamısı əsassız oldu, biz öz iĢimizi gördük. 
Bu yaxın vaxtlarda Ġstanbulda «Üç dənizin əfsanəsi» adlı 

konfrans keçirildi. Orada əfsanə haqqında söhbət gedirdi. 
Mən orada nitq söylədim, dedim, siz burada əfsanədən 
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danıĢırsınız. Amma mən sizə demək istəyirəm ki, bu, xəyal 

deyil, əfsanə deyil, üç dəniz – Xəzər dənizi, Qara dəniz, Ara-
lıq dənizi birləĢəcəkdir. Bunu birləĢdirən də Türkiyə, Gür-

cüstan, Azərbaycan, onların həyata keçirdikləri bu layihə və 
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının bu məsələyə daimi dəstəyi 

olmuĢdur. Ona görə indi xəyaldan gerçəkliyə gəlib çatmıĢıq.  
Buraya nə qədər vəsait qoyulacaq, nə iĢlər görüləcək – bu 

barədə sizə məlumatlar veriləcəkdir. Mən bunu demək 
istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bütün bu layiщələr 

Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkiĢafına yönəldilibdir.  Bu 
gün burada «Azəri»–«Çıraq»–«GünəĢli» yataqlarının iĢlənil-

məsinin ikinci fazası haqqında da sənəd imzalanacaqdır. Bu o 
deməkdir ki, artıq buraya çox böyük investisiya gələcək, iĢlər 

sürətlə gedəcəkdir. Çünki biz hesab edirik ki, 2005-ci ildə 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri tamamilə hazır 

olacaq və biz hamımız birlikdə buradan Türkiyənin Ceyhan 
limanına gedəcək və orada Azərbaycan neftinin, Xəzər nefti-

nin Ceyhan limanından yola salınmasının Ģahidi olacağıq.  
Dediyim kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin maliyйə-

ləĢdirilməsində bəzi problemlər var idi. Azərbaycan bu iĢə öz 

payını verdi, biz onun maliyйələĢdirilməsinin 25 faizini öz 
üzərimizə götürdük. Qalan hиssəsi ayrı-ayrı Ģirkətlər arasında 

bölünübdür. Ancaq maraqlısı budur ki, bu layihəyə 2,5 faizlə 
«Eni» Ģirkəti qoĢulubdur. Sonra «Total» Ģirkəti qoĢulubdur. 

Mənə bu gün dedilər ki, 2,5 faizlə Yaponiyanın «Ġtoçu» Ģirkə-

ti qoĢulubdur və bir də Yaponiyanın «Ġmpeks» Ģirkəti məhz 

dünən 2,5 faizlə buna qoĢulubdur. Bu nə deməkdir? O de-
məkdir ki, bu boru xəttindən təkcə Azərbaycan yox, hamı 

istifadə etmək istəyir.  
Biz vaxtilə Ġstanbulda anlaĢmanı imzalayanda ona Qaza-

xıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də imzasını qoyub 
və bildiribdir ki, Qazaxıstan da bu boru xəttindən istifadə 
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edəcəkdir. Ġndi mən bilirəm ki,  xarici Ģirkətlər Qazaxıstanda 

çox iĢləyirlər. Onların bizim Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə 
qoĢulması və sərmayə qoyması onu göstərir ki, doğrudan da, 

Xəzərin baĢqa sektorlarından neft Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
kəməri ilə ixrac olunacaqdır.  

Ancaq mən sizə deyirəm ki, təxminən 2007–2008-ci illərdə 
«Azəri»–«Çıraq»–«GünəĢli» yataqlarından 50 milyon ton 

neft hasil olunacaqdır. Ancaq  Xəzər dənizində bizim baĢqa 
yataqlarımız da var. Biz bir çox Ģirkətlərlə əməkdaĢlıq edirik. 

30 ölkənin Ģirkətləri ilə 21 müqavilə imzalamıĢıq, iĢ aparırıq. 
Əlbəttə, onlar da neft hasil edəcəklər. Biz onlarla birlikdə 

çalıĢırıq. Ona görə gələcəkdə hətta Bakı–Tbilisi–Ceyhanın tu-
tumu çatmayacaqdır. Ya onu geniĢləndirmək, ya da ikinci 

boru lazım olacaqdır. 
Mənim dediyim bu sözlər gələcək üçündür və bu iĢlər bizim 

xalqlarımızın gələcəyi üçündür. Bizim bu iĢlərimiz yalnız və 
yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən 

sonra mümkün olubdur. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim 
neft ölkəsidir. 150 il bundan öncə Azərbaycanda sənaye üsulu 
ilə neft hasilatına baĢlanıbdır. Ancaq heç vaxt neft Azər-

baycan xalqına məxsus olmayıbdır. Xəzər dənizindəki bütün 
neft və qaz yataqlarının hamısı Azərbaycan alimləri, geoloq-

ları tərəfindən kəĢf edilib, ancaq biz bunun sahibi olmamıĢıq. 
Ġndi isə müstəqil dövlətik. Müstəqil dövlət olaraq öz sərvət-

lərimizin sahibiyik. Ġstədiyimiz ölkələr ilə əlaqələr qururuq və 
belə iĢlər görürük. Amma ikinci boru da növbədədir. 1 trilyon 

kubmetr ehtiyatı olan «ġahdəniz» yatağından Bakı–Tbilisi–
Ərzurum qaz kəməri də çəkiləcəkdir.  

Beləliklə, boru kəmərlərinin sayı artır. Təbiidir ki, bunlar 
çox böyük iqtisadi xarakter daĢıyır. Ancaq təkcə iqtisadi 

deyil, hesab edirik ki, bizim gördüyümüz iĢlər, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan siyasi xarakter daĢıyır. Bu layihə və onun həyata 
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keçirilməsi Qafqaz bölgəsində sülhün, əmin-amanlığın, təh-

lükəsizliyin təminatçısı ola bilər. Bu boru xətti, bu polad boru 
Azərbaycanı, Gürcüstanı, Türkiyəni bir-biri ilə daha sıx bir-

ləĢdirəcəkdir.  
Biz dost ölkələrik. Türkiyə bizim üçün dost, qardaĢ ölkədir. 

Gürcüstan bizim üçün dost, qardaĢ ölkədir. Eləcə də biz onlar 
üçün dost, qardaĢ ölkəyik. Biz çox əlaqələr saxlayırıq. Ancaq 

bu əlaqələrimizi, necə deyərlər, daha möhkəm tellərlə 
bağlayırıq. Bu tellərdən biri də Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri 

olacaqdır. Mən Ģübhə etmirəm ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 
bu məsələlərdə bizi bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir. Ona 

görə mən bu mərasimdə Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun 
prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə təĢəkkür edirəm. 

Gürcüstana, onun prezidenti hörmətli Eduard ġevardnadzeyə 
təĢəkkür edirəm. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına, onun 

prezidenti cənab Corc BuĢa təĢəkkür edirəm.  
Mən bu yaxınlarda cənab Corc BuĢdan antiterror koalisi-

yasında Azərbaycanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən çox 
xoĢ bir məktub aldım. Biz ötən il sentyabrın 11-də ABġ-da 
baĢ vermiĢ dəhĢətli terror hadisəsindən dərhal sonra 

antiterror koalisiyasına qoĢulmuĢuq, bu koalisiyada öz 
vəzifəmizi yerinə yetiririk və bundan sonra da yerinə yetirə-

cəyik. Beləliklə, biz bu sahədə də Amerika–Azərbaycan əla-
qələrini inkiĢaf etdiririk, daha da yüksəklərə qaldırırıq.  

Dünən hörmətli nazir ilə söhbət edəndə o, prezident BuĢ-
dan mənə səmimi salamlar, çox xoĢ sözlər çatdırdı. Bütün 

bunlara görə, ümumiyyətlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti-
nin reallaĢmasına dəstəyinə görə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları-

na, onun xalqına və prezident cənab BuĢa təĢəkkürümü 
bildirirəm.  

Əziz dostlar! 
Əziz qonaqlar! 
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Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, hamınıza can-

sağlığı arzu edirəm. Bakı–Tbilisi–Ceyhan irəliyə gedəcək, 
gedəcək, gedəcəkdir! 

 
Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят Сезярин нитги 

 
Щюрмятли ъцмщур башганлары! 
Щюрмятли назирляр, дяйярли гонаглар! 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тямялинин 

гойулмасы мярасиминдя иштирак етмякдян бюйцк гцрур 
дуйурам. Бу тарихи эцндя гардаш Азярбайъаны ики иллик фасиля-
дян сонра йенидян зийарят етмякдян дя бюйцк мямнунлуг 
дуйдуьуму билдирмяк истяйирям.  

Шярг–Гярб енержи дящлизи чярчивясиндя Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
нефт бору кямяри, Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяри лайищяля-
ри вя диэяр лайищяляр щяйата кечирилмякдядир. Шярг–Гярб енержи 
дящлизи Хязярйаны юлкялярин нефт вя газ ещтийатларынын дцнйа 
базарларына сабит шякилдя, тящлцкясиз чатдырылмасыны тямин 
едяъякдир. Бу лайищялярин щяйата кечирилмясиня башланылдыьы 
вахтларда щамымыз буну хяйал кими гябул едирдик. Анъаг 
Тцркийя, Азярбайъан вя Эцръцстан мцттяфигляринин дястяйи иля 
Хязяр дянизинин енержи сярвятлярини Гярбя дашыйаъаг Шярг–
Гярб енержи дящлизини тямин етмяк цчцн щяр ъцр ишляри эюр-
мцшляр, фяалиййятлярини инанъла, гятиййятля эюстярмишляр. 

Бизим бу гярарымыз вя гятиййятимиз артыг бу эцн бящрясини 
вермишдир. Достум щюрмятли Щейдяр Ялийевин «Цч дянизин яф-
саняси» конфрансында юнямли чыхышы заманы билдирдийи кими, Бакы–
Тбилиси–Ъейщан артыг яфсанялийиндян чыхмыш, эерчяклийя чеврил-
мишдир. Бяли, инди Шярг–Гярб енежи дящлизи лайищяси эери дюнцлмяз 
нюгтяйя чатмышдыр. Бундан сонра бюлэямизин инкишафына вя 
халгларымызын эцъцня сюйкянян йени яфсаняляр тапмалы, бунлары 
реаллыьа чевирмяк цчцн бирликдя чалышмалыйыг.  
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Гафгазда вя Хязяр дянизиндя йени ишбирлийиня башладыьымыз 
бу тарихи эцндя достларым щюрмятли Щейдяр Ялийев вя щюрмятли 
Едурад Шеварднадзе башда олмагла, цч юлкянин щюкумят-
ляринин дяйярли рящбярляриня, Америка Бирляшмиш Штатларынын 
щюкумятиня, Азярбайъанын Дювлят Нефт Корпорасийасына, 
Эцръцстанын Бейнялхалг Нефт Ширкятиня, Тцркийянин «Боташ» 
ширкятиня, Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямярини 
щяйата кечирян диэяр ширкятляря, хцсусиля бу лайищяйя яввялдян 
инанъла дястяк верян АРДНШ, «Тцркийя Петроллары Аноним 
Ширкяти»ня, бп, «Статойл», «Йунокал», «Иточу» ширкятляриня, 
Шярг–Гярб енержи дящлизинин щяйата кечирилмясиндя ямяйи олан 
бцтцн инсанлара црякдян тяшяккцрцмц билдирирям. «Ени» вя 
«Тотал» ширкятляринин бу лайищяйя гошулмаларынын да бюйцк 
мямнунлуг доьурдуьуну вурьуламаг истяйирям. 

Тцркийя лап яввялдян Хязяр нефтнин вя тябии газынын Тцркийя 
цзяриндян Гярб базарларына дашынмасынын игтисади, сийаси вя 
стратежи ъящятдян бюлэя юлкяляри вя юзц цчцн ян доьру сечим 
олдуьуну билдирмиш вя бу сащядя бюйцк фяалиййят эюстярмишдир. 
Бу лайищялярин щяйата кечирилмяси, бир тяряфдян, Гафгаз вя Орта 
Асийа юлкяляри иля дцнйа базарлары арасында Тцркийя цзяриндян 
кечян тящлцкясиз енержи кюрпцсц йарадаъаг, диэяр тяряфдян ися, 
Тцркийя иля Гярбин енержи тящлцкясизлийини артыраъагдыр.  

Бюлэямиз цчцн башга бир юнямли ъящят Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
ясас ихраъ бору кямяринин ян тящлцкясиз йолла Тцркийя цзяриндян 
кечмясидир. Тарихи Ипяк Йолунун йенидян бярпа едилмяси лайи-
щясинин дя Хязяр щювзясиндя йерляшян юлкяляр цчцн ящямиййяти 
чох бюйцкдцр. Хязярйаны юлкяляр иля Гярб арасында тиъарят кюр-
пцсц вя сийаси кюрпц ролуну ойнайан бу лайищяляр бюлэя юлкя-
ляринин Гярбя говушмасы цчцн юнямли ящямиййят дашыйаъагдыр.  

Бу эцн тямялини гойаъаьымыз Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ 
бору кямяриня гошулмасы цчцн Газахыстан щюкумятинин фяалий-
йятинин уьурла нятиъяляняъяйиня инанырам. Газахыстан вя Тцрк-
мянистан Шярг–Гярб енержи дящлизи лайищясиндя йер алмагла, Хя-
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зярйаны юлкялярин Гярб игтисадиййатына говушмасына йардымчы 
олаъаглар. Газахыстанын Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищясиня, даща 
сонра ися Тцркмянистанын вя Юзбякистанын Бакы–Тбилиси–Ярзу-
рум лайищяляриня гошулмалары бюлэядя ишбирлийинин инкишафы бахы-
мындан бюйцк юням дашымагдадыр.    

Щюрмятли ъцмщур башганлары! 
Щюрмятли назирляр! 
Дяйярли гонаглар! 
Тцркийя енержи стратеэийасыны, тящлцкясизлийини диггятля щяйата 

кечирмякдядир. Азярбайъанын газы истяр тябии газ ещтийатларымызын 
артырылмасы, истярся дя енержи тящлцкясизлийимизин тяминаты бахымын-
дан стратежи юням дашыйаъагдыр. Бу мягсядля  Бакы–Тбилиси–
Ярзурум бору хяттинин тамамланмасына, Азярбайъан газынын 
Тцркийяйя чатдырылмасына хцсуси ящямиййят веририк. 

Бу фцрсятдян истифадя едяряк, Тцркийянин бцтцн гоншу юлкя-
лярдян эяляъяк газ кямярляри цчцн кечид йолу олдуьуну диггятя 
чякмяк истяйирям. Тцркийя гыса мцддят ичиндя Ъянуби Авропа-
йа газ верилмясиндя транзит юлкя ролуну ойнайаъагдыр. Бунунла 
ялагядар 2002-ъи ил мартын 28-дя Тцркийянын «Боташ» вя Йуна-
ныстанын «Депо гурулушу» ширкятляри арасында бир анлашма 
имзаланмышдыр. Бу лайищя иля баьлы щцгуги сянядляр 2002-ъи илин 
цчцнъц рцбцндя тамамланаъагдыр. Авропа Бирлийи Комиссийа-
сынын да дястяклядийи бу лайищя иля Тцркийя йахын эяляъякдя 
Авропанын тябии газла тяминаты цчцн, Русийа, Ялъязаир вя Нор-
вечдян сонра, мцщцм ролуну ойнайаъагдыр. 

Бир сюзля, бору хятти лайищяляринин щяйата кечирилмяси реэионал 
ишбирлийинин гурулмасына, Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин 
игтисади инкишафынын эцълянмясиня, сийаси сабитлийин вя демокра-
тийанын горунмасына хидмят едяъяк вя беляликля, бюлэядя вя 
дцнйада сцлщ ишиня дя кюмяк едяъякдир. Бу лайищялярин щяйата 
кечирилмяси иля Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя арасында 
йцксяк сявиййяйя галхан чох мцщцм, мющкям, дайаныглы ялагя-
ляр зянъириня йени эцълц щялгяляр ялавя едиляъякдир. 
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Бу дуйьу вя дцшцнъялярля башда щюрмятли Ялийев вя щюрмятли 
Шеварднадзе олмагла, Шярг–Гярб енержи дящлизинин эерчяклийя 
чеврилмясиндя ямяйи олан щяр кяси бир даща саламлайыр, фяалиййят-
ляри сайясиндя сийаси гятиййятлярини, йолэюстяриъи хидмятлярини орта-
йа гойан Тцркийя Ъцмщуриййятинин мяндян юнъяки ъцмщур 
башганлары мярщум Тургут Юзалы вя щюрмятли Сцлейман Дями-
ряли щюрмят вя ещтирам дуйьулары иля анырам. Бу бюйцк лайищя-
лярин Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя халглары арасындакы 
достлуг вя гардашлыьын даща да мющкямляндирилмясини, бюлэями-
зя сцлщ вя ямин-аманлыг эятирмясини диляйирям.  

 
Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзенин нитги 

 
Ъянаб президент Щейдяр Ялийев! 
Ъянаб президент Ящмяд Сезяр! 
Американын ъянаб Енерэетика назири! 
Ханымлар вя ъянаблар, гонаглар, ювладларымыз! 
Инди бурада баш верянляри бизим эяляъяк нясилляримиз эюрцр вя 

миннятдарлыг щисси иля хатырлаъайаглар. ХХЫ яср Бакы–Тбилиси–
Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тикинтиси иля башланды. Бу, 
Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан дювлятляринин чохясрлик тари-
хиндя сон дяряъя ящямиййятли щадисялярдяндир. Мцстягиллик ялдя 
етдикдян ютян 10 илдя Эцръцстан цчцн бу, ян бюйцк наилиййятляр-
дяндир. Мяня иъазя верин, бу тянтянянин сябябкарына, цмумий-
йятля, бу мцщцм лайищянин ясас йарадыъысына, Азярбайъан хал-
гынын танынмыш лидериня, халгымын ясл достуна, гардашым Щейдяр 
Ялийевя  бу севинъли эцндя эцръц халгы адындан дярин миннятдар-
лыьымы билдирим. Дяфялярля демишям, йаддашлардан силинмясин 
дейя бир даща тякрар едирям – президент Щейдяр Ялийевин гящря-
манлыьы, мцдриклийи, мятаняти вя гаршысына гойдуьу мягсядиня 
сарсылмаз сядагяти олмасайды, Шярг–Гярб енержи дящлизи эерчяк-
ляшя билмязди. 
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Бизим бядхащларымыз да мящз буну истяйирдиляр. Она эюря дя 
тяхрибат актларындан беля чякинмирдиляр. Анъаг онлар юз мяг-
сядляриня онда наил ола билмядиляр вя эяляъякдя дя наил ола 
билмяйяъякляр. 

Иъазя верин, президент Сезяря атяшин саламларымы йетирим. 
Шярг–Гярб енержи дящлизинин тикинтисиндя Тцркийянин ролу мцщцм-
дцр. О, бюлэянин лидер дювляти кими, тарихи вязифя дашыйыр. Онун бу 
вязифяси Азярбайъан вя эцръц халгларынын Авроатлантик мяка-
нына, Дцнйа Бирлийиня интеграсийасында юз тязащцрцнц тапыр. 

Йени Бюйцк Ипяк Йолу идейасы йарандыьы эцндян бюлэядя щя-
мин идейанын щяйата кечирилмясини тямин едяъяк ясас гцввя 

мящз Тцркийя олду. Шярг–Гярб енержи дящлизини мян йени Бюйцк 
Ипяк Йолунун онурьасы адландырардым. Гафгаз вя Мяркязи 
Асийа дювлятляринин мющкямлянмяси, азад сечимя ясасланан 
инкишаф йолу иля эетмяк имканы мящз бундан асылыдыр. Мцасир 
дцнйада буну Америка Бирляшмиш Штатлары кими дяриндян дярк 
едянляр аздыр. Бу лайищяни вя бир чох башга лайищяляри ачыг вя 
эизли манеялярдян кечирян щялледиъи амил мящз дцнйанын лидери 
олан щямин дювлятин дястяйидир. Щямин лайищяляря гаршы яввялдян 
олан шцбщяляря бахмайараг, о юз бейнялхалг санбалы вя нцфузу 
иля бу лайищялярин уьуруну тямин етмишдир. 

Зярря гядяр шцбщя етмирям ки, Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя  Бакы–
Тбилиси–Ярзурум бору кямярляри президент Бушун дястяйи сайя-
синдя йахын вахтларда истисмара вериляъяк, Гара дяниз вя Хязяр 
дянизи щювзясиндя щяйата кечирилян ян уьурлу лайищяляр олаъагдыр. 

Авропа Бирлийинин ролуну хцсуси гейд етмяйя билмярям. 
Щямин бирлик Бюйцк Ипяк Йолу лайищясиня щяйат вя дястяк ве-
рянлярдяндир. Яэяр 1990-ъы иллярдя щямин лайищяйя гаршы щюкм 
сцрян бядбинликдян сюз ачырыгса, онда ону да демялийик ки, 
щямин шцбщялярин арадан галдырылмасында Авропа Бирлийинин, 
онун рящбярляринин, онун цзвц олан юлкялярин, ялялхцсус да 
Алманийа, Бюйцк Британийа вя Франсанын ролу явязсиздир. 
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Ясас ихраъ бору кямяриндя иштирак едян ширкятляри салам-
лайырам. Буэцнкц тарихи щадися онларын йорулмадан чалышма-
ларынын вя фасилясиз зящмятляринин бящрясидир. Йцксяк пешякар-
лыг нцмуняси эюстярян, ясас ихраъ бору кямяринин тикинтисинин 
уьурла баша чатмасынын вя уьурлу истисмарынын зяминини тяшкил 
едян ширкятлярин рящбярляриня, онларын бцтцн ямякдашларына юз 
дярин тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. 

Шярг–Гярб енержи дящлизиня Газахыстанын гошулмасына 
реэионал ямякдашлыг принсипляри бахымындан бюйцк ящямиййят 
верирям. Бу барядя щям Щейдяр Ялийев, щям дя Ящмяд Сезяр 
гейд етмишляр. Щямин просес артыг практики олараг башлан-
мышдыр. Онун даща да инкишаф етмясиня Эцръцстан да тякан 
веряъякдир. Биз щяр ъцр имкан йарадаъаьыг ки, гардаш Украй-
на, Румынийа, Болгарыстан вя Авропанын башга юлкяляри 
щямин дящлизин сонракы инкишафынын эюзял бящрясини эюрсцнляр.  

Бу эцн мян тякъя вятянимин вя она дост олан юлкялярин 
бюйцк гялябясинин иштиракчысы олдуьума эюря дейил, щям дя 
она эюря хошбяхтям ки, щяля 12 ил бундан юнъя Владивасток-
дан Ванкувеврядяк ващид Авроатлантик мяканы барядя иряли 
сцрдцйум идейа, Бюйцк Ипяк Йолунун Авроатлантик мяканы-
на интеграсийасына даир тарихи Бакы саммитинин гярарлары эюз 
юнцндя эерчякляшяряк щяйата кечир. Бу йолда биз щамымыз илк 
гялябяйя индийядяк манеясиз ишляйян Бакы–Супса бору кямяри 
ишя салынанда наил олдуг. Ъясарятля дейя билярям ки, Бакы–
Супса лайищяси Гярб истигамятинин, хцсусян дя Эцръцстандан 
кечян маршрутун етибарлылыьыны, сярфялилийини тясдиг едян Бакы–
Тбилиси–Ъейщан лайищясиня йол ачмышдыр. 

Ханымлар вя ъянаблар! 
Эерчякляшмяси бу эцн башланан ясрин лайищяси бир ирс олараг 

бизим нявя-нятиъяляримизя галаъагдыр. Мян фяхр едирям ки, бизим 
няслимиз онлара лайигли мирас гойур. Биз бирэя гцввямизля, 
разылашдырылмыш ащянэдар фяалиййятимизля, азаъыг да олса, мюъцзя 
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йаратмаьа гадир олдуьумузу дцнйайа эюстярдик. Арзу едирям ки, 
бизим бирэя ямякдашлыьымыз бир чох беля мюъцзяляр йарада билсин. 

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. Сизя хошбяхтлик арзу 
едирям! Гардаш Азярбайъана тярягги арзу едирям! 

 
АБШ-ын Енерэетика назири Спенсер Абращамын чыхышы 

 
Мющтярям президентляр! 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тикинтисинин 

илк мярщялясинин башланмасыны байрам етмяк цчцн бурада 
олмаг мяним цчцн чох хошдур. Бу, ваъиб тядбирдир. Бу, Бакы–
Тбилиси–Ъейщан кямяринин башланьыъындан хябяр верян бир тяд-
бирдир. Президент Ялийев, президент Сезяр вя президент Шевард-
надзе иля бир йердя олмаг чох хошдур. 

Бу, эюзял коммерсийа, тиъарят вя мцщяндис лайищяси, Хязяр 
дянизиндян нефти Эцръцстан васитясиля Тцркийянин Аралыг дянизи 
сащилиня, Ъейщана, орадан да дцнйайа дашыйаъаг 1760 кило-
метрлик бору кямяридир. 

Президент Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын ясас ихраъ бору 
кямяринин ишчи групуну йаратдыьы вахтдан, йяни 1997-ъи ил 
сентйабрын 5-дян бяри буэцнкц тядбирин иштиракчылары узун йол 
кечмишляр. Ютян мцддят ярзиндя президент Щейдяр Ялийев нефт вя 
газ ихраъ дящлизиня вердийи дястякдян эери чякилмямишдир. Онун 
бору кямярляринин реаллыьа чеврилмясиндя эюстярдийи узагэюрян-
лик вя гятиййят бу бюйцк вя мцщцм ишлярин дцзэцн истига-
мятляндирилмясини мцмкцн етмишдир. 

Мян щямчинин лайищянин оператору кими, бп ширкятинин 
хидмятлярини гиймятляндирмяк истяйирям. О, Бакы–Тбилиси–
Ъейщан лайищясиня щяйат вермяк цчцн юзял ширкятлярдян ибарят 
бейнялхалг групун йарадылмасында чох бюйцк иш эюрмцшдцр. 
Мян чох мямнунам ки, Америка Бирляшмиш Штатларындан 
бурада «Йунокал» вя «Делта Щесс» ширкятляри дя иштирак едирляр. 



 217 

Мян дцнян президент Щейдяр Ялийев иля эюрцшяндя демишям 
вя инди дя билдирмяк истяйирям ки, АБШ президенти ъянаб Буш да 
бу лайищянин ящямиййятиндян чох йахшы хябярдардыр. О, 
президент Ялийевя вя буэцнкц тядбирин иштиракчыларына бир 
мяктуб эюндярибдир. Мян инди бу мяктубу охуйурам: 

«Мян Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя халгларына вя пре-
зидент Ялийевя, президент Сезяря вя президент Шеварднадзейя Ба-
кы–Тбилиси–Ъейщан нефт бору кямяри лайищясинин ачылышы мцнаси-
бятиля саламларымы, тябриклярими эюндярирям. 

Мян чох мямнунам ки, бу мцщцм лайищя инди щяйата кечирилир 
вя Америка Бирляшмиш Штатларындан ики ширкят бурада иштирак едир. 
Реэионда йерляшян юлкялярин щюкумятляри вя бп-нин рящбярлик етдийи 
инвесторлар групу иля иътимаи, юзял сявиййядя сых ямякдашлыг гурул-
мушдур вя онун ирялилямясиня даща фяал тющфя верилмишдир. 

 Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кярями Шярг–Гярб енержи дящлизиндя 
мяркязи компонентдир. Бурайа реэиона йени сярмайянин ъялб 
олунмасы, дцнйанын енержи тящлцкясизлийинин эцъляндирилмяси, Хязяр 
щювзяси юлкяляринин суверенлийи вя мцстягиллийинин мющкямлянди-
рилмяси, бу юлкялярин игтисади ямякдашлыьына вя дцнйа игтисадиййаты-
на интеграсийасына тякан верилмяси дахилдир. Бу бору кямяри 
реэион юлкяляриня, щабеля дцнйанын диэяр йерляриндяки юлкяляря 
хейирляр эятиряъякдир. 

Мян буэцнкц мярасимдя иштирак едян дювлят, щюкумят вя 
ширкят рящбярляриня онларын стратежи узагэюрянлийи вя гятиййятиня 
эюря ян хош сюзлярими чатдырырам. Америка Бирляшмиш Штатлары 
Хязярин енержи ещтийатларынын цзцмцзя эялян узун илляр бойунъа 
тящлцкясизлийинин эцъляндирилмясинин тямин олунмасында сизинля 
давамлы тяряфдашлыг етмяк язминдядир. 

Ъоръ Буш  
АБШ президенти»        

 
Бахмайараг ки, бу бору кямяри иля илк нефтин кечяъяйи вахта 

щяля хейли галыр, анъаг бу лайищя реэионун эяляъяйиня ящямиййятли 
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тющфяляр вермишдир. Бу лайищяни ярсяйя эятиряркян бирэя ишлядикляри 
заман Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя щюкумятляринин юз 
араларында йаратдыглары ямякдашлыг вя етибарлылыг эяляъяк бирэя 
ишлярдя инкишаф цчцн, йени тяряфдашлар цчцн, реэионун диэяр юлкя-
ляри цчцн бир модел ола биляр. 

Биз щямчинин юзял сектор сярмайясинин эцъцнц дя гиймят-
ляндирмялийик. Инанырыг ки, щюкумятлярин вя юзял ширкятлярдя чалы-
шанларын бирлийи гаршыдакы иллярдя дцнйанын щяр йериндя енержи 
ещтийатларынын уьурлу ишлянилмяси цчцн мцщцм амил олаъагдыр. 
Бу ъцр тяряфдашлыьа дястяк вермяк вя ону рущландырмаг АБШ-ын 
енержи сийасятиндя ясас йер тутур. 

Енержи сащясиндя тяряфдашлыьы эенишляндирмяк имканлары да чох 
йахшы щалдыр. Сиз бирликдя ишлямякля Хязярин зянэин енержи ещтийат-
ларына даща эениш гапылар ачырсыныз. Бу бору кямяри щяр цч 
юлкянин халгына, хцсусиля, Азярбайъан халгына мянфяятляр эятир-
мялидир. Бу кямяр Азярбайъанда енержи ещтийатларынын истисмар 
сцрятини артыраъаг вя президент Щейдяр Ялийевин йаратдыьы Нефт 
Фонду кими тярифялайиг гурумлара кюмяк едяъяк ки, нефтля баьлы 
гойулан хариъи сярмайялярдян эяляъяк эялирляр йохсуллуьун 
азалдылмасына, тящсиля вя Азярбайъанын кянд йерляриндяки ящали-
нин йашайыш сявиййясинин йцксялдилмясиня йюнялдилсин. 

Америка Бирляшмиш Штатлары Хязяр реэионунун щюкумятляри иля 
бирэя ишлямяйя давам етмяк язминдядир. Дцнйанын енержи базар-
ларынын даща фяал иштиракчысына чеврилмяйиниз просесиндя, щасилат-
дан вя няглдян эяляъяк эялирлярин артымы цчцн чохшахялилийин сцрят-
ляндирилмяси просесиндя биз сизинля бирликдя ишлямяйя давам едя-
ъяйик. Инанырыг ки, бу кими бирэя лайищяляр йерли, реэионал вя глобал 
сцлщя, фираванлыг вя ямин-аманлыьа доьру даща йахын бир йолдур.  

Биз щамымыз бу гялябяни гейд етмяк цчцн бурайа йыьышмышыг. 
Билирик ки, бу лайищядян ялдя едилян эялирлярин щамысы бцтцн диэяр 
лайищялярин ирялийя апарылмасына чох йахшы зямин йарадыр. Бу, 
гыса мцддятдя ялдя олунмуш чох бюйцк ирялиляйишдир. Еля бир 
ирялиляйишдир ки, ъями он ил яввял буна анъаг хяйал демяк оларды. 
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Бизим цмуми тящлцкясизлик, коммерсийа марагларымыз, сцлщ вя 
фираванлыьа олан марагларымыз бу кямярин узунлуьу иля даща да 
эцъляняъякдир. 

Бу тядбирдя щамынызын олмасы бизи дювлятляримиз арасында 
мцнасибятлярдя йени, даща бюйцк цмидляр верян тарихин иштирак-
чысына чевирир. Тарихин бу бюлмясини йазаркян эялин сюз веряк ки, 
биз бу эцн бурада, бу тядбирдя наилиййятлярини гиймятляндир-
дийимиз адамларын беля алиъянаблыгла ирялийя, бу сявиййяйя эятириб 
чатдырдыглары иши давам етдиряъяйик. Бу лайищянин уьурла щяйата 
кечирилмяси уьрунда ишимизи бирликдя давам етдиряъяйик ки, 
ондан щамымыз цчцн эялирляр эялсин. 

Ъянаб президент Щейдяр Ялийев, гонагпярвярлийиниз цчцн Сизя 
црякдян тяшяккцр едирям. Мцдрик рящбярлийинизя эюря чох саь 
олун.       

N a t и  q  Ə л и й е в: Zati-aliləri möhtərəm prezidentlər!  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  
Azərbaycanın pаytaxtınдa, Bakı Ģəhərində keçиrиlən bu-

эцnkü mərasim dünyanın çox юlkəлərinin diqqət mərkəzin-

dədir. Bu ölkələr Azərbaycanda həyata keçirilən layihələri 
daim dəstəkлəyiblər və bu gün də bu mərasimə çoxsaylı te-

leqram və məktublar göndəriblər.  
Zati-aliləri, icazənızlə, bız onun bir neçəsini burada oxu-

yaq. Frаnsa Reсpublikasının preziдentı Jak ġиrakın təbrиk 
məktubunu oxumaq üçün bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri 

xanım ġantal Puareyə söz verilir.  
«Hörmətli Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri!  

Mən bu məktubumda sizlərə, Azərbaycana, Türkiyəyя və 
Gürcüstana uğurlar arzuлаyыrаm, bu layihənin uğurlu və xeyirli 

olmasıны  diIəyirəm.  
Bakı–Tbilisi–Ərzurуm qaz kəmərиnə Fransaнын  şirkətləri də 

qoşulubdur. Eynи zamanda, Bakı–Tbilisi–Ceyhan konsorsiumu-
na Fransa şirkətлərinin daxil oлmаsını məmnuniyyət hissi ilə 
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qeyd edirəm. Cənubi Afrikada «Davamlı Иnkişaf üzrə» bey-

nəlxalq sammitdə mən ətraf mühitin qorunmasынda hamımızын 
kollektiv məsuliyyətimizi təkidlə vurğuladım. Azərbaycan, 

Gürcüstan вə Türkiyə, eləcə də bp şirkəti bu işləri ekoloji cə-

hətdən məsuliyyətlə həyata keçirəcəkləri barədə öz iradələrini 

aydын şəkiлdə ifadə etmişlər. Biz sizinlə bu yolu seçmişik və bu 
sahədə Fransaнын təcrübəsinə etibar edə bilərsiniz.  

Nəhayət, icazə verin, neftdən və qazdan əldə edilən gəlirlərin 
ehtiyatla idarə olunması üçün yaradılan Neft Fondunun təsis 

olunmаsını alqışlayım. Bu, Azərbaycan xalqына yalныz xeyir 
gətirə biləcək uğurlu bir təşəbbüsdür.  

Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti Heydər 
Əliyev, Gürcüstanын prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze, 

Türkiyə Respublikasынын prezidenti hörmətli Əhməd Necdət 
Sezər, qoy bu gün аçıлışınда iştirak etdiyiniz layihələr ölkələ-

rinizin inkişafынa və hər üç ölkə ilə Fransa arasынda dostluq və 
əməkdaşlıын möhkəmlənməsinə xidmət etsin.  

Jak ġirak 
 Fransanын пrezidenti»  

 

Иngiltəрə nцmayəndə heyətinin rəhbəri cənab Piter Tibber 
Bюyцk Britaniyanыn Baш naziri Toni Bleyrin təbrik məktubunu 
oxudu:  

 
«Азярбайъан Республикасынын Президенти зати-алиляри  

ъянаб Щейдяр Ялийевя 

 

Hörmətli cənab Prezиdent!  

Bakı–Tbilisи–Ceyhan ixrac neft kəmərinin tikintisinin təmə-
linin qoyulması və bu layihə ilə əlaqədar olaraq «Azəri»-

«Çıraq»-«Günəşli» neft yataqlaрыnыn tammiqyaslы işлənilməsi 
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münasibətilə Sizi təbrik edirəm.  

Mən bp-nin, Böyük Britaniyaнын digər şirkətlərinin Azər-
baycanын neft sənayesində əhəmiyyətli rol oynаmasынdan çox 

məmnunam. Bu möhtəşəm layihənin müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirilməsi hər iki ölkəyə böyük fayda verəcəkdir. Bu, Brita-

niya şirkətinin Azərbaycana ən azı daha 20 il cəlb olunması 
deməkdir.  

Ölkələrimiz arasынda siyasi əlaqələr, eləcə də güclü ticarət-
iqtisadi əlaqələr getdikcə artır. Avropa Şurasынa qəbul olunmaq 
və eləcə də Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi 

vasitəсиля назирляримиз дя бцтцн сявиййялярдя ялагяляр йарадыб-
лар. Мян еляъя дя Азярбайъанын эяляъякдя Цмумдцнйа Тиъарят 
Тяшкилатынын цзвц олмасыны арзу едирям. 

 Бу эцн Азярбайъан халгы цчцн тарихи бир эцндцр. Бу щадися 
Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя арасында ямякдашлыьы эцъ-
ляндирир. Хязярин йералты сярвятляриндян истифадя едилмясинин эер-
чякляшдирилмяси артыг узаг хцлйа дейилдир. Бу, сярвятин мцдрик-
ликля идаря едилмяси, инсанларын щяйат шяраитини йахшылашдырмаг 
цчцн сайсыз имканлар йарадыр.  

Азярбайъан хош щяйяъан долу бир эяляъяйин астанасындадыр. 
Мян вя еляъя дя Бюйцк Британийа сизя бу йолда мцвяффягиййят 
арзулайырыг. Чох саь олун. 

 

Щюрмятля,  

Тони  Блейр 

Бюйцк Британийанын Баш назири».   
 
 
Sonra Norveçin Bakıdakı səfiri Steиnar Gilə söz verildi.  
Azərbaycan, Gürcüstan və Tüркiyənin hörmətli prezi-

dentləri!  
Möhtərəm БaĢ nazir və nazirlər!  
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Xanımlar və cənablar!  

Бу gün burada Norveçdən təbrik məktubunu oxumaq bi-
zim üçün fövqяladя dərəcяdə əhəmiyyətlidir. Иcazənizlə, möh-

tərəm Heydər Əliyevə Norveçin BaĢ naziri cənab Bunдevikin 
təbrik məktubunu oxuyum:  

 
«Азярбайъан Республикасынын Президенти зати-алиляри 

ъянаб Щейдяр Ялийевя 

 
Мющтярям президент Щейдяр Ялийев! 

Mən Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətтinин təməlinin qo-
yulduğu bu gündə Sizə ən səmimi arzuлaрыmı çatdırmaq 

istəyirəm. Bu boru xətti «Azəri», «Чırаq», «Günəşli» neft 
yataqлaрыnын иstismары üçün çox önəmli əhəmiyyət kəsb 

edəcəkdir. Beləliklə, bölgədə neft və qaz hasilatı əhəmiyyətli 
dərəcədə artacaq, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkиyə daha 

sıx əməkdaşlıq иmkаны əldə edəcəklər.  
Bundan əlavə, biz fəxr edirik ki, Norveçin «Statoyл» fir-

ması da bеля bir mühüm işdə iştirak edir, onun bir parça-

sıdыr. Beləliklə, Norveç və Azərbaycan, eləcə də Norveç və 
bölgə ölkələri arasinda əməkdaşlıq qüvvətlənəcək və bu, 

ölkəmizi bölgəyə daha da yaxыnlaşdыracaqdır.  

Bu mərasimlə bağlı, boru xəttinin uğurlu olması üçün ən 

сямими təbriklərimizi Sizə çatdырырam.  

Хйел  Магне Бундевик 

Норвечин Баш назири». 

 

Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин президенти 

Девид Вудвордун чыхышы 

 

Zati-aliləri cənab prezidentlər!  
Cənab Energetika naziri! 
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Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Əvvələn, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġirkətindəki 
tərəfdaĢlarımız – ARDNġ, «Yunokal», «LUkoyl», «Statoyl», 

«Eksсon-Mobil», TPAO, «Devon», «Иtoçу» və «Дelta Hess» 
Ģirkətləri adından, ikincisi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan Boru Kəmə-

ri ġirkətindəki tərəfdaĢlarımız – ARDNġ, «Yunokal», «Sta-
toyl», TДAO, «Eни», «Иtoçu», «Delta Hess», TFE, Импекс» 

Ģirkətlərinin adından bu gün burada çıxıĢ etmək imkanından 
çox məmnunam.  

Bu gün həqiqətən tarixi bir gündür. Biz bu gün buraya iki 
böyük layihənin tikinti mərhələsinin baĢlanmasını bayram 

etmək üçün toplaĢmıĢıq. Bunlar «Azəri»–«Çıraг»–«GцnəĢli» 
yataqlarının (AÇG) iĢləniлмяси üzrə Faza–2 və Bakı–Tbиlиsи–-

Ceyhan boru kəməri layihяlяrиdir. Əminik ki, onların hər 
иkиsиnin Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyə üçün əhəmiy-

yətli dərəcədə müsbət təsiri olacaqdır.  

Beləliklə, biz hamımız bu эцн Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyədə enerji iqtisadiyyatının yeni bir dövrünün yaran-

ması ərəfəsindəyik. Bu, qanunauyğun haldır, dünyanın hələ 
də öz enerji ehtiyatları üçün arxalanmaqda davam etdiyi bir 

sənayenin yaranmasına 100 ildən də çox töhfə vermiĢ bir ölkə 
olan Azərbaycan bu nəhəng enerji layihələri üçün karbohid-

rogen ehtiyatlarını təmin edəcəkdir.  
1997-ci il noyabrın 7-dən – «Çıraq» yatağından ilkin neftin 

hasilinə baĢlanandan bəri bütün maraqlı tərəflərlə əməkdaĢlıq 
Ģəraitində əldə etdiyimiz mühüm irəliləyiĢlər barədə əvvəlляr 

də danıĢmıĢam.  
Иlkin neft layihəsi çərçivəsində artıq 165 milyon bar-

reldən çox neft hasil edilmiĢ və Azərbaycan dövlətinə 

təxminən 500 milyon dollarlıq mənfəət nefti təhvil ve-
rilmiĢdir. 

«Azəri» yatağının mərkəzi hissəsinin iĢlənilməsi üzrə 
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Faza–1 layihəsinin tikinti iĢləri də yaxĢı gedir. Bu 

layihəyə sanksiya verilməsindən bir il ötür, irəliləyiш əladır 
və layihə cədvələ tam uyğun həyata keçirilir. Faza-1 üzrə 

hasiлatın 2005-ci ilin əvvəllərində baĢlayacağı və nəticədə, 
orta hesabla gündə 375.000 barrel neft çıxarılacağı gözlənilir.  

Bu iĢin icrası bizdə belə böyük inam yaratmıĢdır ki, Azər-
baycan və Gürcüstan uğurlu biznes qurmaq üçün möhkəm 

özül yaradılmasını təmin edə bilərlər və edirlər. Lakin bu gü-
нədək əldə etdiklərimiz nə qədər əhəmiyyətli olsa da, hazırda 

həyata keçirdiklərimizlə müqayisədə xeyli azdır.  
Biz layihələrimizin həcmini və miqyasını geniшлянdirərək, 

Türkiyəni də bu iшə qoшmaг ərəfəsindəyik. Biz burada uzun 
müddət fəaliyyət эюстяряъяйик вя ABƏġ, BTC və «ġahdəniz» 

dəki təряфдашларымызла birlikdə Xəzər regionundakı neft və 
qaz layihələrinə bundan sonra əlavə 18 milyard dollar sər-

mayə qoymaьı planlaшdırıрыг, бунун да əksər hissəsi Azяr-
baycana гoyulacaгdır.  

Faza–2 layihəsinin dəniz obyektləri iki əsas hasilat plat-
formasından ibarət olacaqdır. Onlar «Azəri» yatağının qərb 
və Ģərq hissələrində yerləĢəcək və hər ikisi Faza-1-in hasilat 

platforması ilə oxĢar olacaqdır.  
Yeni hasilat platformasından çıxarılacaq neft uzunluğu 

190 kilometr olan 30 düyməlik yeni sualtı boru kəməri vasitə-
silə Səngəçal terminalına nəql edilяcякдir. Səngəçal тermina-

lынda Faza–2 лayиhяsиnиn əsas hissəsi olaraq, böyük geniĢлən-
dirmə iĢləri aparılacaqdır. Bунун nəticəsində terminalın gücu 

sutkada 800.000 barreldən artıq olacaq, onun ümumi sahəsi 
540 hektaradək artacaq və terminal dünyanın bu növ ən 

böyük obyektlərindən birinə çevriləcəkdir.  
 AÇG-nin iĢlənilməsinin üçüncü, yekun фazası 2007-ci ildə 

tamamlanacaq və bu mərhələ yataqlardan ümumi hasilatı 
gündə 1 milyon barreldən yuxarı səviyyəyə çatdıracaqdır.  
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Səngəçal terminalında texniki emaldan keçirilmiĢ neft 

Ceyhana ixrac olunmaq üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kə-
mərinə vurulacaqdır.  

BTC layihəsinin mahiyyəti nədir? Statistik məlumatlara 
görə, bu, uzunluğu 1760 kilometr olan, əsasən 42 düyməlik 

boru kəmərinə, 8 nasos stansiyasına və 98 siyirtməli stansi-
yaya malik, 2,95 milyard dollar sərmayə tələb edən layihədir. 

Xəzər dənizindən Aralıq dənizinədək olan yol boyunca boru 
kəməri bəzi yerlərdə 2700 metrdən də artıq yüksəklikdən və 

1500-dən çox çaydan keçəcəkdir.  
Lakin BTC təkcə bu demək deyildir. Bu layihə yeni ġərq–

Qərb enerji dəhlizini açacaq və bizi yalnız йерли ıxrac çözümü 
olan orta миqyaslı neft hasilatı əməliyyatlarından beynəlxalq 

ixrac çözümünə malik nəhəng neft istismarı əməliyyatlarına 
aparacaqdır. Bu elə bir beynəlxalq ixrac çözümüdür ki, onun 

beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərən beynəlxalq 
tərəfdaĢları var. Bununla belə, o, yerli tərəfdaĢlardan, yerli 

məhsullardan və xidmətlərdən istifadə etməklə və əhəmiyyətli 
sayda yerli iĢçi qüvvəsi cəlb etməklə yerli ehtiyaclara çox 
həssas yanaĢır.   

Gəlin həm də unutmayaq ki, BTC böyük həcmdə xam 
neftin çox tünlük olan Türkiyə boğazlarından yan keçməklə 

birbaĢa dünya bazarlarına нəqlinə imkan yaradacaq və ətraf 
mühitin qorunması ilə bağlı Türkiyənin' bütün nara-

hatlıqlarını aradan qaldıracaqdır.  

Beləliklə, biz bu gün hansı mərhələdəyik? Bu gün biz artıq 

gələcək uğurlarımız üçün möhkəm təməl qoymuĢuq. Bunuнla 
yanaĢı, biz yalnız bütün maraqlı tərəflərin fəal dəstəyi, iĢtirakı 
və əməkdaĢlığı ilə irəli gedə bilərik.  

Mən burada bizi bu tarixi günə gətirib çıxaran rəhbərliyinə 
görə prezident Heydər Əliyevə xüsusi minnətdarlığımı bildir-

mək istəyirəm. Sizin prezident ġevardnadze və prezident Se-
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zərlə birlikdə regionda yaratmıĢ olduğunuz sülh və sabitlik, 

imzaladığınız müqaviлələrin bцtövlüyü bu çoxмилyardlı  dol-
lаrlıq sərmayələr tələb edən layihələri irəli apara bilməyimiz 

üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. bp və tərəfdaĢları layi-
hələrimizə gətirmiĢ olduğunuz gələcəyə tuĢlanmıĢ baxıĢları və 

uzaqgörənliyi, sizin nazirlərinizin və Ģəxslərinizin dəstəyini ol-
duqca yüksək qiymətləndirirlər. Əminəm ki, biz bu layihələri 

irəli apardıqca və bugünkü tarixi günlə son məqsədə çatacağı-

mız dövr arasında üzləĢəcəyimiz labüd çətinliklərin aradan 

qaldırılmasında Sizin daimi dəstəyinizə arxalana bilərik.  

Mən həmçinin digər maraqlı tərəflərin – Azərbaycan, Gür-
cüstan və Türkiyə xalqlarının, ABġ və Avropa hökumətlə-

rinin, maliyyə qurumlarının, dövləti təmsil edən tərəfdaш-
ларымызын – ARDNġ və Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korpora-

siyasının, çoxsaylı podratçılaрымызын və əlbəttə, layihədəki 
tərəfdaĢlarımızın əhəmiyyətli töhfələrini yüksək qiymətlən-

dirmək istərdim. Onların dünyanın bir çox ölkələrindən – 
Böyük Britaniya, ABġ, Türkiyə, Norveç, Yaponiya, Rusiya, 

Səudiyyə Ərəbistanı və Иtaliyadan olmaları layihələrin əsl 
beynəlмiləl təbiətini və bunun nəticəsi kimi, bu layihələrə 

göstərilən çox geniĢ dəstəyi əks etdirir.  
Biz bu dəstəyə nail olmaq üçün çox ъiddi чалышмышыг, бцtün 

aidiyyəti tərəflərlə genиĢ məsləhətləĢmələr aparmıĢıq. Biz 
BTC marĢrutunun seçilməsinə böyük qayьı иlə yanaĢmıĢıq, 
məsələn, elə bir əminlik yaratmağa çalıĢmıĢıq ki, bircə nəfər 

də olsa, öz evinin köçürülməməsi barədə xahiĢ etməsin. Biz 
mənfi təsirin azaldılması üzrə geniĢ məsləhətləĢmələr aparmı-

Ģıq ki, nəticədə bu ərazidə tikinti iĢlərimiz baĢa çatdıqdan 
sonra ətraf mühiti iĢə baĢladığımız vaxt necə idisə, o  cür, ya-

xud daha yaxĢı vəziyyətdə təhvil verə bilək.  

Hər bir iĢi bp-nin sиyasяtinə və tranzit ölkə hökuməti ilə 

saziĢlərdəki öhdəliklərə uyğun olaraq, ən yüksək beynəlxalq 
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standartlarla görməyə söz veririk. Bu öhdəliklərlə bərabər, 

hər bir hökumətin özünün həyata keçirəcəyi hüquq və tələblər 
də var və biz hökumətlərarası saziĢlərin və tranzit ölkə höku-

məti ilə saziĢlərin yaratmıĢ olduğu hüquqi əsaslar çərçivə-

sində bundan sonra da əməkdaĢlıq etmək üмidиndəyik ki, bu 

layihələrin təhlükəsiz, sərfəli və səmərəli yerinə yetirilməsi 
təmin olunsun.  

Иnanırıq ki, əldə olunacaq böyük gəlirlərdən yaxĢı istifadə 
təmin edilərsə, bu, regionun əhalisinə əsaslı fayda verə bilər. 
Neft gəlirlərinin daxil olmasında və onlardan istifadə edilmə-

sində Ģəffaflığı təmin etmək üçün Azərbaycanda Neft Fondu-
nun yaradılmasından xüsusilə ruhlanmıĢıq.  

Cənab prezidentlər, cənab Energetika naziri, hörmətli qo-
naqlar, xanımlar və cənablar!  

Zənnimcə, biz bu gün bir arzunu bölüĢürük – Gürcüstan və 
Türkiyə ilə əməkdaĢlıqda Azərbaycanda dünya səviyyəli neft 
və qaz layihələri gerçəkləĢəcək və bu, ölkələrə, onların vətən-

daĢlarına sanballı fayda və mənfəət gətirəcəkdir. Elə buna 
görə də bu gün Faza–2 və BTC layihяlərinə sanksiya verilmə-

sinə həsr edilmiш бу mərasimdə olmaqdan məmnunluq du-
yuram. bp və onun tərəfdaĢları bu arzunun reallığa çevrilməsi 

üçün sizиnlя birlikdə iĢləmək əzmindədirlər.  
Sağ olun.  

АРДНШ-нин президенти Натиг Ялийевин чыхышы 
 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab 
Heydər Əliyev!  

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri cənab 
Əhməd Necdət Sezər!  

Gürcüstanın prezidenti zati-aliləri cənab Eduard ġevard-
nadze!  
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Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Иki gündən sonra müstəqil Azərbaycanın yeni neft stra-
tegiyasının əsasını qoyan «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanma-

sının 8 ili tamam olacaqdır. Dünya miqyaslı dahi siyasətçi 
cənab Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, dövlətin və ölkə iqtisa-

diyyatının inkiĢafının əsas qanunları və yolları haqqında 
ensiklopedik biliyə malik olması, böyük və misilsiz rəhbərlik 

təcrübəsi, xalqına sədaqəti və Vətənə sonsuz məhəbbəti ona 
miqyasına görə dünyada analoqu olmayan çox nəhəng layi-

həni yaratmaq, eyni zamanda, onun həqiqi rəhbəri və 
bilavasitə əsas icraçısı olmaq imkanı verdi. Bu gün tam 

qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyevin neft konsepsiyası 
nəinki Azərbaycanın XXЫ əsrdəki inkiĢafının əsasını qoydu, 

həm də Xəzər regionundakı zəngin karbohidrogen potensia-
lını hяrəkətə gətirəряк, йenи inkишаf мərhələsиnя йол ачdı və 

бцтюvлükdə, reэионун dünyanın ən böyük enerji мяrkяz-
lяrинdяn birinə çevrilmяsində həlledici qüvvə rolunu oynadı. 

Mən öz adımdan, чохсайлы tərəfdaĢlarım və xarici qonaqlar 
adından bu gün Bakı Ģəhərində baĢ verən tarixi əhəmiyyətli 
hadisələr münasibətilə Azərbaycan Respublikasının preziden-

ti Heydər Əliyevi və onun yaxın həmkarları Türkiyə və Gür-
cüstan prezidentlərini təbrik edirəm.  

Yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinin indiki mər-
hələsinin əhəmiyyətini mərasim iĢtirakçılarına inandırmağa 
ehtiyac yoxdur, bununla belə, mən bu haqda bəzi rəqəm və 

faktları sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim.  

«Əsrin müqaviləsi»nin iмzalanmasından bu günə qədər 

xarici Ģirkətlərlə 21 neft müqaviləsi imzalanmıĢdır və bu layi-
hələrin inkiĢafına ümumilikdə 6 milyard dollara qədər sər-

mayə qoyulmuĢdur, bunun da təxminən 4 milyardı «Аzəri», 
«Çıraq», «GünəĢli» yataqlarının payına düĢür. 1996-cы ilin 
fevral ayında «Çıraq» yatağından ilkin neftin hasilatı haq-
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qında qərar qəbul olundu və uğurla həyata keçirildi. Иlkin 

neft obyektlərinə «Çıraq» yatağında 105 metr dərinlikdə 
qurulmuĢ bir dəniz qazma və hasilat platforması, Səngəçala-

dək 24 düyməlik bir sualtı neft kəməri, Neft DaĢlarınadək 16 
düyməlik bir sualtı qaz kəməri, Səngəçalda neft terminalı, 

Ģimal və qərb istiqamətində iki ixrac boru kəməri və Supsada 
bir ixrac terminalı daxil oldu. Hazırda «Çыraq–1» özülündə 16 

quyu qazılmıĢdır və onların 12-dən nəzərdə tutulduğundan 
xeyli artıq, gündə orta hesabla 140 min barrel (19 min ton) 

neft hasil edilir. Bu günədək 22,6 milyon tondan artıq neft 
çıxarılıb ki, bunun da 3,8 milyon tonu Bakı–Novorossiysk, 

18,6 milyon tonu isə Bakı–Supsa boru kəmərləri vasitəsilə 
dünya bazarlarına çatdırılmıĢdır.  

 Lakin neftin hasilatını və ixracını artırmaq üçün Azər-
baycanın və xцsusiля, «Azəri», «Чıraq», «GünəĢli» yataqları-

nın иmkanları bugünkündən qat-qat çoxdur. Axır zamanlarda 
aparılan kəĢfiyyat iĢləri göstərmiĢdir ki, yalnız bu yataq-

lardan sübut olunmuĢ və çıxarıla bilən neft ehtiyatları 4,2 
milyard barreldən 5,4 milyard barrelə və ya 511 milyon ton-
dan 730 milyon tona qədər artmıĢdır. Bu imkanlardan sə-

mərəli istifadə etmək məqsədi ilə yataqların tammiqyaslı iĢlə-

nilməsi proqramı hazırlandı və 2001-ci il avqustun 30-da onun 

ilk mərhələsi Faza–1 layihəsinin baĢlanması qərara alındı.  

Bu layihə «Azəri» yatağının mərkəzi hissəsinin iĢlənil-
məsinə yönəldilmiĢdir. Layihədə 128 metr dərinlikdə 48 qu-

yuağzına malik olan, sutkada 400 min barrel (ildə təxminən 
20 milyon ton) neft hasil etmək gücündə hasilat, qazma və 

yaĢayıĢ platformasının tikilməsi nəzərdə tutulur. Bu platfor-
madan neft uzunluğu 187 kilometr olan yeni sualtı boru 

kəməri vasitəsilə Səngəçal terminalına, səmt qazı isə 28 düy-
məlik kəmər vasitəsilə sahilə çatdırılacaqdır. Bu həcmdə nefti 

və qazı qəbul etmək üçün Səngəçal terмinalının geniĢlən-
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dirilмяsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunun nəticəsində Fa-

za–1 layihəsi çərçivəsində terminal gündə 360 min barrelə 
(48,6 min tona) yaxın nefti qəbul və emal etmək qabiliyyətinə 

malik olacaqdır. Neft tutumlarının ümumi saxlanılma gücü 
1,6 milyon barrelə və ya 220 min tona çatacaqdır. Bundan 

baĢqa, neft laylarının səmərəli iĢlənilməsini təmin etmək 
məqsədi ilə hasilat platformasının körpü ilə birləĢdirilməsi, 

bir yeni qaz kompressorunun və suvurma platformasının 
inĢası nəzərdə tutulmuĢdur. Faza–1 layihəsinin həyata keçiril-

məsi nəticəsində 2005-ci ilin birinci rübündə ilkin neftin hasil 
olunması gözlənilir və ümumilikdə «Чыраг–1» və «Mərkəzi 

Azəri» platformasından neft hasilatı gündə 250 min barrelə, 
2008-ci ildə isə yalnız bu iki platformadan 500 min barrelə 

(ildə 25 milyon ton) çatacaqdır.  

Möhtərəm cənab Пrezident!  
Sizə məruzə etmək istəyirəm ki, Faza–1 layihəsi cari ildə çox 

dinamik inkiĢaf edir, artıq əsas tikinti-quraĢdırma iĢlərinə 
Azərbaycanda, Dubayda, Fransada, Иtaliyada və Иsveçdя baĢ-

lanmıĢdır və bu iĢlərin vaxtında yerinə yetirilməsi üçün   ABġ-ın 
«MakDermotт», Fransanın «Buyiq», «Eyfeл» və «Enterpoz», 

Иtaliyanын «Saypem», Иsveçin «Emtunqa», Türkiyənin «Tek-
fen» Ģirkətləri böyük səylər göstərir. Hazırda bu Ģirkətlərdə 

Faza–1 layihəsi çərçivəsində 2300-dən artıq Azərbaycan 
mütəxəssisi və vətəndaĢı iĢə götürülüb və uğurla çalıĢır.  

Faza–1 üzrə qazma proqramı «Dədə Qorqud» qazma qur-
ğusu vasitəsilə «Azəri» yatağında platformanın tikilməsini 

gözləmədən, 2002-ci ilin mart ayında baĢlamıĢdır. Hal-
hazırda bir quyu tam qazılıb qurtarıb, ikinci quyu qazıl-

maqdadır və ümumilikdə dəniz dibində quraĢdırılmıĢ qazma 
dayaq tavasından istifadə edilməklə doqquz quyu qazıla-

caqdır. Qalan 39 quyu isə platforma istismara verildikdən 
sonra, 2005–2011-ci illər arasında platformadan qazılacaqdır.  
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Faza–2 layihəsi «Azəri» yatağının Ģərq və qərb hissələrinin 
iĢlənilməsinə yönəldilmiĢdir və bu, Faza–1 ilə birlikdə «Azə-

ri» yatağının iĢlənilməsini tam baĢa çatdıracaqdır. Faza–2 

dəniz obyektləri suyun dərinliyi müvafiq olaraq 120 və 150 
metr olan sahələrdə yerləĢməklə, «Azəri» yatağının qərb və 

Ģərq hissəsində iki ədəd 48 quyuağzına malik platformanı 
əhatə edəcəkdir. Platformaların texnoloji emal gücü «Azəri» 

yatağının qərb hissəsində gündə 340 min barrel (ildə 17 
milyon ton), Ģərq hissəsində isə 260 min barrel (ildə 13 mil-

yon ton) olacaqdır. Bunun nəticəsində «Azəri» yatağında 
neft hasilatı artırılacaq və gündə azı 800 min barrelə (ildə 40 

milyon ton) çatdırılacaqdır.  

Bu zaman neft Səngəçala iki ədəd 30 düyməlik boru 
kəməri, səmt qazı isə 28 düyməlik бору kəməri vasitəsilə nəql 

еdiləcəkdir. Səngəçal теrminalы alınacaq əlavə hasilatın tex-
noloji iĢлənilməsini təmin etmək üçün geniĢləndiriləcək və 

2007-ci ilə qədər texnoloji emal obyektlərinin gücü gündə 1,2 
milyon barrelə (ildə 60 milyon tona) çatdırılacaqdır. Bu da 

Səngəçal terminalını dünyanın ən böyük terminallarından 
birinə çevirəcəkdir.  

Faza–1-in qaz kompressor və suvurma platforması güc-
ləndiriləcək və onun üzərində yerləĢdirilmiĢ dörd qaz və su-

vurma qurğusuna Faza–2-nin iĢ həcmi ilə əlaqədar daha iki 
qazvurma və üç suvurma qurğusu da əlavə ediləcəkdir.  

Faza–2 çərçivəsində ilkin qazma iĢləri 2003-cü ilin 4-cü 
rübündə «Azəri» yatağının mərkəzi hissəsində ilkin qazma 

iĢləri baĢa çatdırılan kimi, onun qərb hissəsində «Dədə Qor-
qud» qazma qurğusu iĢə baĢlayacaq və platforma quraĢ-

dırılmazdan əvvəl doqquz hasilat quyusu qazılacaqdır. Bun-

dan sonra Ģərq hissəsində 2006-cы ilin 2-ci rübünədək daha 4 
hasilat quyusu təhvil veriləcəkdir. Bundan əlavə, platforma-

lardan, ümumilikdə 70 hasilat və 16 suvurma quyusunun qa-
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zılması nəzərdə tutulur.  

Beləliklə, Faza–2 layihəsinin iĢ cədvəlinə və proqramına 
uyğun «Azəri» yatağının qərb və Ģərq hissələrindən ilk hasilat 

2006-cы və 2007-ci illərdə baĢlanacaq və həmin ildə yalnız 
«Azəri» yatağından ümumi gündəlik hasilat 615 min barrelə 

(ildə 30 milyon ton) çatacaqdır.  
Bu baxımdan, bu gün Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru 

kəmərinin ilk borusunun qoyulması, üç ölkənin prezident-
lərinin bu təntənəli mərasimdə iĢtirak etməsi və bu iĢə xeyir-

dua verməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, hamımızda bayram 
əhval-ruhiyyəsi yaradır. Bakı–Tbilisi–Ceyhan Ko Ģirkəti artıq 

yaradılmıĢ və fəaliyyətə baĢlamıĢdır.  
Hazırda boru kəməri sisteminin tikintisini və istismarını 

təmin etmək məqsədi ilə layihəni maliyyələĢdirmək üçün Bey-
nяlxalг Maliyyə Korporasiyası, Аvropa Yenidənqurma və 

InkiĢaf Bankı, ixrac kredit agentlikлəri, sığorta və kommer-
siya bankları daxil olmaqla geniĢ beynəlxalq kreditorlar qru-

pundan vəsait almaqdan ötrü danıĢıqlar aparılır. Boru 
kəmərinin Türkiyədən keçən hissəsi Türkiyə hökuməti ilə 
BTC Ko səhmdarları arasında bağlanmıĢ Birdəfəyə Ödənilən 

Məbləğ Əsasında Açarlı Tяhvil SaziĢinə uйьуn olaraq tiki-
ləcəkdir. BTC Ko Türkiyə ərazisi daxilindəki 1070 kilometr-

lik hissənin tikintisinə məsul olan «BotaĢ» Ģirkətinə iĢə baĢla-
maq barədə bildiriĢ təqdim etmiĢdir və müqavilə sentyabrın 

10-dan qüvvəyə minmiĢdir.  

Azərbaycanda və Gürcüstanda tikinti iĢlərini aparmaq 

üçün hazırlıq tədbirləri görülür, BTC dəhlizinin torpaq sahib-
ləri müəyyənləĢdirilib, lazımi sənədlər təsdiq olunub, müvafiq 
icazələr və lisenziyalar alınıbdır.  

Biz qəti fikirdəyik və əminik ki, Azərbaycan Respub-
likasının prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 

bu iki nəhəng layihə qısa bir zamanda uğurla həyatдa ger-
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çəkləĢəcək və bununla, dövlət müstəqilliyimizin möhkəmlən-

məsinə, doğma Vətənimizin çiçəklənməsinə, xalqımızın rifah 
halının yüksək səviyyəyə çatdırılmasına misilsiz xidmətlər 

göstərəcəklər.  

ÇıxıĢımın sonunda mən fürsətdən istifadə edərək, 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkətinin rəhбярлийи 
адындан бу лайищялярдя иштирак едян чохсайлы тяряфдашларымыза, 
Бакыйа эялян бцтцн гонагларымыза юз дярин тяшяккцрцмц вя 
миннятдарлыьымы билдирмяк, ики эцндян сонра гаршылайаъа-
ьымыз вя Азярбайъан Республикасынын президенти мющтярям 
ъянаб Щейдяр Ялийев тяряфиндян бизя бяхш едилян «Нефтчиляр 
эцнц» пешя байрамы мцнасибятиля Азярбайъан нефтчилярини 
тябрик етмяк истяйирям. Диггятинизя эюря саь олун! 

 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Burada edilən bütün nitqlərdə bildirildi ki, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin gücünün təmin edilməsi 
üçün biz «Azəri», «Çıraq», «GünəĢli» yataqlarında iĢləri 

geniĢлəndirməliyik. Biz Faza–1-in sanksiyasını bir il öncə 
vermiĢik, indi isə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġir-

kəti Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti ilə birlikdə Faza–2-
nin baĢlanması haqqında qərar qəbul etməliyik. Hesab 

edirəm ki, bu qərarı biz qəbul edirik və hörmətli prezident 
Sezər də, hörmətli prezident ġevardnadze də və hörmətli 

nazir də buna etiraз etmirlər. Izin verin cənab Vudvord 
və Natiq Əliyev sənədləri imzalasınlar.  

 
ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvord və ARDNŞ-nin prezi-

denti Natiq Əliyev «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının 

tammiqyaslı işлənilməsinin Faza–2 mərhələsinə sanksiya veril-
məsinə dair sənədləri imzaladılar.  
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H e y d ə r  Ə л и й е в: Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Dostlar!  

Bizim bugünkü təntənəli mərasimimiz baĢa çatır. Mən bir 
daha hamınıza təĢəkkür edirəm ki, Azərbaycan, Türkiyə, 

Gürcüstan üçün və Qərb ölkələrindəki, digər ölkələrdəki həm-
karlarımız üçün vacib olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac 

neft kəmərinin inĢasına baĢlanmasının təməlinin qoyul-
masında iĢtirak edirsiniz. Çox sağ olun!  

Biz belə qərara almıĢıq ki, bunun təməlini qoyanda, ilk bo-
runu xəndəyə endirəndə, eyni zamanda, gələcək nəsillərə mü-

raciətimizi də oraya qoyaq. Ona görə təklif var ki, o müraciət 
üç ölkənin prezidentləri adından burada imzalansın.  

Mərasimdə prezidentlərin müraciətlərinin mətni oxundu: 

 

«ЭЯЛЯЪЯК НЯСИЛЛЯРЯ 

 

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri, 18 sen-
tyabr 2002-ci iл.  

Bu gün biz, üç suveren dövlətin rəhbərləri – Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyev, Gür-
cüstan prezidenti Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze və Tür-
kiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezяr Bakı–

Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin təməl daşını qoyaraq, sizə, 
хalqlarımыzыn gələcək nəsillərinə müraciət edirik.  

Юlkələrimizin milli mənafelərindən çıxış edərək, böyük qürur 
duyğusu ilə bütün dünyaya bəyan edirik ki, XXЫ əsrin ilk 

illərində regionda ən nəhəng layihə olan, Xəzər və Aralıq də-
nizlərini birləşdirən neft boru kəmərinin çəkilməsi dövlətləri-

mizin, hökumətlərimizin birgə uğurlu səyləri nəticəsində artıq 
reallığa çevrilir.  

Layihənin həyata keçirilməsi və istismar zamanı hazırda 
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bəşəriyyətin bu sahədə əldə etdiyi müasir elmi-texnoloji nai-

liyyətlərin tətbiq ediləcəyi mütərəqqi mühəndislik üsullarından 
istifadə olunması nəticəsində Şərq–Qərb enerji dəhlizi key-

fiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır. Bu proseslərdə 
Azərbaycan, Böyük Britaнiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, 

Norveç, Türkiyə, Yaponiya, Иtaliya, Fransa və Səudiyyə Ərə-
bistanının neft şirkətləri xüsusi rola malikdirlər.  

Buna görə, bu tarixi əhəmiyyətli hadisənin ən aparıcı amili 
ondan ibarətdir ki, müxtəlif dilə, dinə, adət-ənənələrə mənsub 
olan insanlar dostluq, qardaşlıq və həmrəylik şəraitində qlobal 

səviyyədə sivil əməkdaşlıq edirlər.  

Əminik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri layihəsinin 

gerçəkləşməsi ülvi amallara xidmət edərək, regionun simasını 
dəyişdirəcək, siyasi iqlim sabitləşəcək, iqtisadi inkişafa ciddi 

təkan verəcək, xalqlarımızın rifahı yüksələcəkdir.  

Sizə sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayırıq».   
 
                                      Азярбайъан  Республикасынын Президенти     
       Щейдяр Ялийев 

Эцръцстан Республикасынын Президенти  

Едуард Шеварнадзе 

Тцркийя Ъцщмуриййятинин Президенти» 

Ящмяд  Неъдят Сезяр 

 

 

H e y d ə r  Я л и й е в: Müraciəт iмzalaнды. Иndi cənab 
Vudvord bir dəqiqəlik söz istəyir. Buyuрун.  

D e v i d  V у д в о р д: Cənab Пrezident, dediyimiz kimi, 
bugünkü layihələrin həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan və 

Türkiyə Cümhuriyyəti üçün çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. 
Bu layihənin reallaĢdırılması ilə Azərbaycanın Xəzər nefti 

dünyanın bütün yerlərinə çatdırılacaqdır. Bu hadisəni qeyd 
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etmək üçün indi mən bizim tərəfdaĢlarımız adından Sizə bir 

hədiyyə təqdim etmək istəyirəm.  

Cənab Dевид Vudvord Azərbaycan prezidenti Heydər Əli-

yevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.  

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин йекун сюзц 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Dostlar!  
Biz bu gün tarixi bir gün yaĢayırıq.  

Tarixi bir hadisənin Ģahidiyik. Bu tarixi biz yazırıq. Bu-
günkü nəsillər, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları, Böyük Britaniya, Norveç, Fransa, Иta-
liya və digər dövlətlər – hamımız bir yerdə böyük bir tarix 

yazırıq. Bunların hamısı gələcək nəsillər üçündür. ġübhə 
yoxdur ki, gələcək nəsillər bizim gördüyümüz bu iĢlərdən 

bəhrələnərək, daha da firavan yaĢayaraq, ölkələrimizdə, 
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quru-

culuğu Ģəraitində, vətəndaĢ cəmiyyəti Ģəraitində yaĢayaraq 
bunların bəhrələrini görəcəklər.  

Bu gün burada Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının prezidenti 
cənab BuĢun təbrik məktubunu dinlədik. Mən prezident 

BuĢa bizim bugünkü mərasimimizə göstərdiyi diqqətə görə 
çox təĢəkkür edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istə-

yirəm ki, prezident BuĢ daim bizimlə, Bakı–Tbilisi–Cey-

hanla olacaqdır.  
Fransa prezidenti hörmətli Jak ġirak bizə təbrik mək-

tubu göndərmiĢdir. Biz onu burada çox diqqətlə dinlədik. 
Çox mehriban, dostluq ruhunda yazılmıĢ, yəni məzmunca 

bizə inamla dolu bir təbrik məktubudur.  
Mən prezident cənab Jak ġiraka təĢəkkürümü bildirirəm 

və onu əmin etmək istəyirəm ki, biz bu iĢdə dayanma-
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yacağıq, irəliyə gedəcəyik və Fransanın dəstəyini daim hiss 

edəcəyik.  
Biz Böyük Britaniyanın BaĢ naziri Toni Bleyrin təbrik 

məktubunu dinlədik. Mən təĢəkkür edirəm. Burada, tə-
biidir ki, bir çox Ģirkətlər iĢ görür. Ancaq bu Ģirkətlərin 

içərisində bp bildiyiniz kimi, özünəməxsus yer tutubdur və 
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġirkətinə, eyni zaman-

da, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi ilə əlaqədar yaradılmıĢ 
Ģirkətə rəhbərlik edir. Ona görə də burada Böyük Bri-

taniyanın mühüm iqtisadi maraqları var. Əmin ola bilərsi-
niz ki, o maraqlar yerinə yetiriləcəkdir.  

Mən Böyük Britaniyanın BaĢ naziri cənab Toni Bleyrə 
təĢəkkür edirəm. Onu əmin edirəm ki, Azərbaycan–Böyük 

Britaniya əməkdaĢlığı bundan sonra da davam edəcəkdir.  
Biz Norveç Krallığının BaĢ naziri cənab Xyel Maqne 

Bunдevikin təbrik məktubunu dinlədik. Biz Azərbaycanın 
neft strategiyasını həyata keçirməyə baĢlayandan, 1994-cü 

ildən bəri Norveç və onun «Statoyl» Ģirkəti bizimlə bəra-
bərdir və çox səmərəli əməkdaĢlıq edir. Ona görə bizə gön-
dərdiyi təbrik üçün hörmətli BaĢ nazirə təĢəkkür edirəm və 

ümidvaram ki, bizim bu əməkdaĢlığımız gələcəkdə də 
davam edəcəkdir.  

Nəhayət, sizin haмынызa – Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xət-
tində çalıĢacaq insanlara, azərbaycanlılara, xarici ölkələrin 

Azərbaycanda iĢləyən vətəndaĢlarına cansağlığı, xoĢbəxtlik 
və böyük uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.  

Иndi isə təməl daĢınıн qoйulmasыnda iĢtirak edəcəyik.  
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  *  *  * 
 

Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя президентляри, АБШ-ын 
Енерэетика назири, мярасимин диэяр иштиракчылары Бакы–Тбилиси–
Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тямялинин гойулаъаьы йеря 
эялдиляр. Бурада илк бору тянтяняли шякилдя хяндяйя ендирилди. 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев, Эцръцстан президенти 
Едуард Шеварднадзе, Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят Сезяр 
борунун цстцня илк торпаьы атдылар. 

 Ичярисиндя «Эяляъяк нясилляря» мцраъиятинин мятни олан дямир 
капсул Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кямяринин башланьыъындан 
газылмыш гуйуйа басдырылды.  

Сонра дювлят башчылары бору кямяринин тямялинин гойулмасы 
мцнасибятиля уъалдылмыш хатиря лювщясиня бахдылар. Хатиря люв-
щясиндя Азярбайъан, тцрк вя эцърц дилляриндя бу сюзляр йазыл-
мышдыр: 

«18 сентйабр 2002-ъи ил тарихдя Хязяр вя Аралыг дянизлярини 
бирляшдирян Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт бору кямяринин иншасынын 
тямял дашы Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Яли-
йев, Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзе вя Тцркийя 
Ъцмщуриййятинин президенти Ящмяд Неъдят Сезяр тяряфиндян 
гойулмушдур». 

Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя Ъцмщуриййятинин прези-
дентляри хатиря лювщясинин гаршысында шякил чякдирдиляр. 
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BAKI–TBИLИSИ–CEYHAN  

ƏSAS ИXRAC BORU KƏMƏRИNИN  

TƏMƏLИNИN QOYULMASI MÜNASИBƏTИLƏ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  

HEYDƏR ƏLИYEVИN ADINDAN DÖVLƏT 

BAġЧЫLARЫNЫN VƏ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRИNИN  

ġƏRƏFИNƏ TƏġKИL EDИLMИġ  

RƏSMИ ZИYAFƏTДЯ

 НИТГ  

 
«Эцлцстан» сарайы 
 
18 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi, 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezəri, 
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeni hərarətlə qarşı-

ladılar.  
Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан президентляри  ziyafətdə 

nitq söylədiляр. 

                                                      

       Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, BaĢ nazir Artur Rasizadə, Pre-

zidentin Ġcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, nazirlər, komitə sədrləri, 
Milli Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri, beynəlxalq təĢ-

kilatların, xarici neft Ģirkətlərinin, Bakı ictimaiyyətinin nümayəndələri ziyafətdə 
iĢtirak edirdilər.  
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd 
Necdət Sezər! 

Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard ġevardnadze! 
Hörmətli qonaqlar, dostlar! 

Bu gün biz tarixi bir gün yaĢayırıq. Bu gün bir neçə il 
üzərində iĢlədiyimiz və çox həyata keçirmək istədiyimiz Bakı–

Tbilisi–Ceyhan əsas  ixrac boru kəmərinin inĢasına baĢlanıl-
masının təməlini qoyduq. Mən çox məmnunam ki, bunu biz 
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, Gürcüstanla və Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları ilə bir yerdə edirik. ABġ-ın Energetika naziri bu mə-

rasimdə iĢtirak etdi, ancaq onun Tokioda təcili iĢi olduğuna 

görə ziyafətə qala bilmədi.  
Biz bu gün Səngəçalda, Bakı küləyinin əsməsinə baxma-

yaraq, çox böyük mərasim keçirdik. Yəni kəmərin təməl da-
Ģını atdıq, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə yol 

açdıq. Bununla əlaqədar biz – prezident Əhməd Necdət Se-
zər, prezident Eduard ġevardnadze, Amerika BirləĢmiĢ ġtat-

larının Energetika naziri, mən orada nitqlər söyləmiĢik və 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında öz fikirlərimizi, sözlərimizi, 

arzularımızı demiĢik. Ona görə də mən indi yemək vaxtı bu 
barədə danıĢmaq istəmirəm. Ġstəyirəm deyəm ki, Bakı–Tbili-

si–Ceyhan boru xəttinin hazırlanmasında və indi ona həyat 
verilməsində  iĢtirak edənlərin hamısına ürəkdən təĢəkkür 

edirəm.  
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Nec-

dət Sezərə, Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard ġevard-
nadzeyə, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Energetika naziri cə-

nab Spenser Abrahama xüsusi təĢəkkür edirəm. Ancaq bu 

böyük layihənin hazırlanmasında bizimlə bərabər, bizdən də 
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çox zəhmət çəkənlər var. Birincisi, Azərbaycan Beynəlxalq 

Əməliyyat ġirkəti və onun tərkibində olan Ģirkətlər, Azərbay-
can Dövlət Neft ġirkəti... Mən bu gün onların indiyə qədər 

gördükləri  iĢi yüksək qiymətləndirərək  bəyan edirəm ki, bu 
iĢlərin hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur və bizim 

Xəzər dənizində neft hasilatı ilə əlaqədar bütün istək və arzu-
larımızı yerinə yetirə biləcəkdir. Ona görə də bu Ģirkətlərə 

təĢəkkür edir, onların çox yüksək peĢəkarlığını qeyd edirəm. 
Mən eyni zamanda, bütün neftçilərə, inĢaatçılara,  bütün fəh-

lələrə, Azərbaycan övladlarına, müxtəlif ölkələrdən Azərbay-
cana gəlmiĢ və bu layihələr üzərində çalıĢan dostlarımızın ha-

mısına təĢəkkür edirəm. 
Bu təĢəkkürləri edərkən mən yalnız bir adamın, cənab 

Vudvordun xüsusi səylərini və çox yüksək səviyyəli rəhbər-
liyini  qeyd etmək istəyirəm.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri tikilməyə baĢ-

landı. Mən sizi təbrik edirəm və Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 

ixrac neft kəmərinə uğurlu yol arzulayıram. 
Bunun üçün qədəhlərinizi qaldırmağı xahiĢ edirəm. 
  

    
Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər! 

Hörmətli prezident Eduard ġevardnadze! 
Hörmətli qonaqlar, dostlar!  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri üç dövlətin ərazisindən 
keçir. Neft Azərbaycanda hasil edilir və bundan sonra da 

hasil olunacaqdır. Amma neftin dünya bazarlarına çıxarıl-
ması üçün, təbiidir ki, bizim üçün çox əlveriĢli marĢrut lazım-

dır. Burada da çox fikirləĢmək lazım deyildi. Çünki  biz Bakı–
Tbilisi–Ceyhan layihəsinə 1994-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti 
və Gürcüstan ilə bir yerdə baĢlamıĢdıq.  
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Biz əvvəldən Türkiyə Cümhuriyyəti, onun hökuməti ilə, 

Türkiyənin keçmiĢ prezidenti мярщум Turqut Özalla, 9-cu 
prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəllə bu iĢləri  bir yerdə 

baĢlamıĢdıq, bir yerdə çalıĢırdıq. Bu boru xətti Türkiyəsiz ola 
bilməzdi. Biz Türkiyədən savayı, baĢqa ölkədən, regiondan 

boru xəttini keçirmək istəməmiĢik. Ona görə də bizim 
əməkdaĢlığımız çox səmərəli olubdur. Türkiyənin Ģirkətləri 

burada çox iĢlər görüblər. Biz daim məsləhətləĢдik və təsadüfi 
deyil ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac kəmərinin inĢa olun-

ması haqqında 1998-ci ildə ilk dəfə Ankara bəyannaməsini 
qəbul etdik. Daha sonra, 1999-cu ildə Ġstanbulda, ATƏT-in 

zirvə görüĢündə bu barədə saziĢ imzalandı. Bu saziĢi Azər-
baycan prezidenti, Türkiyə prezidenti və Gürcüstan prezi-

denti imzaladı. Qazaxıstan prezidenti də buna qoĢuldu. Ən 
əhəmiyyətlisi də odur ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının keç-

miĢ prezidenti Bill Klinton da  bu saziĢi dəstəklədi və biz bir-
likdə böyük bəyanat verdik və prezident Bill Klinton da 

həmin bəyanata öz imzasını atdı.  
1999-cu ildən sonra əsas iĢlər baĢlandı. Bu iĢlərdə yenə də 

Türkiyə ilə Azərbaycan sıx əməkdaĢlıq edirdi və Türkiyənin 

prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər də bizimlə bərabər 
bu layihənin həyata keçirilməsi üçün çox səylər qoymuĢdur, 

çox zəhmət çəkmiĢdir.  
Türkiyə bizim üçün dost, qardaĢ ölkədir. Türkiyə xalqı ilə 

Azərbaycan xalqı arasında qədim dostluq, qardaĢlıq əlaqələri 
var.  Türkiyə bu gün də bizim üçün güvənc yeridir. Türkiyə 

bizim dostumuzdur. Biz Türkiyə ilə olan bu dostluğumuzu 
daim, əbədi olaraq davam etdirəcəyik.  

Rica edirəm, qədəhlərinizi Türkiyə Cümhuriyyətinin və 
Türkiyə xalqının Ģərəfinə, Türkiyənin prezidenti hörmətli 

Əhməd Necdət Sezərin Ģərəfinə qaldırasınız. 
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Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin nitqi 
 
Əziz dostum, cümhur baĢqanı Heydər  Əliyev!  
Əziz dostum, cümhur  baĢqanı Eduard ġevardnadze! 

Dəyərli qonaqlar! 
Bu tarixi bir gündə qardaĢ ölkə Azərbaycanda olmaqdan 

böyük sevinc duyuram. 
Bu gün ölkələrimiz, xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət 

daĢıyan Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlinin qoyul-
ması mərasiminin gerçəkləĢdirilməsində iĢtirak etməyimiz 

bizə qürur və məmnunluq verir.  
Türkiyə üçün öz qonĢuları ilə əlaqələri inkiĢaf etdirmək hər 

zaman önəmli olmuĢdur. Ətrafdakı və bölgədəki dövlətlərlə 
sülh və sabitlik yaratmaq məqsədi daĢıyan Türkiyənin bu 

münasibəti böyük öndərimiz Atatürkün «Yurdda sülh, ъащан-
да sülh»  sözləriндя gözəl Ģəkildə ifadə olunmuĢdur.  

QonĢularımız arasında Azərbaycan ilə Gürcüstanın xüsusi 

və ayrıca  yeri vardır. Bu, coğrafi yaxınlıqdan əlavə, xalqları-

mız arasındakı güclü mədəni və tarixi əlaqələrdən qay-

naqlanır.  
Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Türkiyə iki dəyərli qon-

Ģusu – Azərbaycan və Gürcüstanla əlaqələrini yeni anlayıĢla 
canlandırmağa baĢlamıĢdır. Xalqlarımız arasındakı qardaĢlı-

ğa, tarixi və mədəni əlaqələrə söykənən strateji tərəfdaĢlığımız 
hər ötən gün daha da sağlam bünövrə üzərində inkiĢaf etmək-

dədir.  
Çox hörmətli Cümhur baĢqanları! 

Dəyərli qonaqlar! 
Təməlini bu gün qoyduğumuz  Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 

ixrac boru kəməri iĢbirliyimizin inkiĢafı yolunda önəmli bir 
addımdır. Dövlətlərimiz arasındakı iĢbirliyi yalnız siyasi 

sahədə əlaqələrin inkiĢafı ilə məhdudlaĢmır. Siyasi sahədə 
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əməkdaĢlıq iqtisadi və mədəni iĢbirliyi ilə dəstəkləndiyi 

zaman daha da dərinləĢir. Ġndi Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru 
xətti iqtisadi maraqlardan əlavə, bu istiqamətdə də əhəmiyyət 

daĢımaqdadır. 
Ölkələrimiz arasındakı siyasi və iqtisadi əməkdaĢlığın gözəl 

bir nümunəsi olan bu boru xətti həm də xalqlarımızın əbədi 
olan ümumi maraqlarına xidmət etməkdədir. Türkiyə bütün 

sahələrdə Azərbaycana və Gürcüstana öz köməyini əsir-
gəməmiĢ, bu dost və qardaĢ ölkələrin yanlarında olmuĢdur. 

Əlaqələrimiz bundan sonra da ümumi mənafelərimiz və 
beynəlxаlq maraqlarımız istiqamətində davam edəcəkdir.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti bu istiqamətdəki qətiyyəti-
mizi açıq Ģəkildə ortaya qoymaqdadır. Azərbaycan və Gür-

cüstanın da öz ölkələrində sülh və sabitlik yaratmaq səylərini 
dəstəkləməkdə davam edirik. Bu mənada Azərbaycan və 

Gürcüstanın bölgədə beynəlxalq hüquqa və münasibətlərə 
zidd olaraq qarĢılaĢdığı problemləri beynəlxalq hüquq nor-

maları əsasında həll etmələrinə hər cür kömək göstərməyə ha-
zırıq. Qafqazın möhkəm sülhə və sabitliyə nail olması, bu 
önəmli bölgənin əhəmiyyətli ölkələri olan Azərbaycan və 

Gürcüstanın demokratik dövlətlər arasında layiq olduqları 
yeri ən qısa müddətdə əldə etmələri bizə də xoĢbəxtlik və qü-

rur verəcəkdir. Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstanın bu məq-
sədə xidmət edən səylərini hər zaman olduğu kimi, bundan 

sonra da hərtərəfli dəstəkləyəcəkdir.  
Hörmətli Heydər Əliyev! 

Əziz qardaĢım, Azərbaycanda olduğumuz müddətdə Sizin 
və Azərbaycanın digər vəzifəli Ģəxslərinin bizə göstərdikləri 

qonaqpərvərlik üçün təĢəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. 
Azərbaycanın öz vətənimiz olduğunu, eyni yurdun övladları 

olduğumuzu bir daha hiss etdik. Xalqlarımızı gözəl günlər 
gözləyir. Ölkələrimiz arasındakı möhkəm əməkdaĢlığımızı da-
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vam etdirməyimiz Qafqazı sülh və sabitliyə qovuĢduracaq 

əməkdaĢlıq anlayıĢının bütün bölgəyə yayılmasını sürətləndi-
rəcəkdir. Bu düĢüncələrlə hamınızı hörmətlə salamlayır və qə-

dəhimi dostlarım hörmətli Heydər Əliyevin, hörmətli Eduard 
ġevardnadzenin sağlığına, xalqlarımızın səadəti və müvəffə-

qiyyətləri, ölkələrimizin əbədi birliyi Ģərəfinə qaldırıram.  
     

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
Hörmətli qonaqlar! 
Hörmətli dostlar! 
Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər! 

Hörmətli prezident Eduard ġevardnadze! 
Azərbaycan ilə Gürcüstan qonĢu, dost, qardaĢ dövlətlərdir. 

Tale  bizim xalqlarımızı Qafqazın gözəl bölgəsində yerləĢdi-
ribdir. Sevindirici hal odur ki, əsrlər boyu, tarixin bütün za-

manlarında Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında heç bir nifaq, 
münaqiĢə olmamıĢ və bir-birimizlə dostluq, mehribanlıq, qon-

Ģuluq Ģəraitində yaĢamıĢıq.  
Biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihə-

sinin, ümumiyyətlə, 1994-cü ildə Azərbaycanın neft strategi-
yasının həyata keçirilməsinə baĢlayanda bilavasitə Gürcüs-

tanla və onun prezidenti hörmətli ġevardnadze ilə əməkdaĢlıq 
etmiĢik. Hasil ediləcək neftin Qərb istiqamətində, Gürcüstan 

ərazisindən nəqli üçün biz çox çalıĢdıq, prezident ġevard-
nadze də çox çalıĢdı. Çünki bu marĢruta çox mane olanlar 

var idi.  Ancaq bunların hamısı aradan götürüldü və artıq 
onun qarĢısını heç kəs ala bilməz.  

Ġlkin neftin ixracı üçün biz Bakıdan Novorossiyskə – Ru-
siyanın Qara dəniz sahilindəki limanına boru xətti çəkdik və 
onunla nefti ixrac etməyə baĢladıq. Ancaq bizim əsas məq-

sədimiz Qərb istiqamətində Bakı–Supsa xəttini – Gürcüstanın 
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Qara dənizdəki limanına böyük neft kəməri çəkmək idi. Biz 

buna da nail olduq. 1999-cu ildə bu boru xətti artıq istismara 
baĢladı və o vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan Beynəlxalq 

Əməliyyat ġirkəti hasil etdiyi  neftin hamısını  bu xətlə ixrac 
edir.  Bakı–Supsa xətti ilə artıq 23 milyon ton neft ixrac olu-
nubdur.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri üçün, təbiidir ki, ən əlveriĢli 
marĢrut Gürcüstandan, Türkiyədən keçən marĢrutdur. Bu-

nun üçün də çox iĢlər görməli olduq. Ancaq, Allaha Ģükürlər 
olsun ki, biz bu gün böyük bayram edirik. Bayram edirik ki, 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inĢasına baĢlanıbdır və bu 
boru xətti ilə neft  Azərbaycandan,  Gürcüstanın ərazisindən, 

Türkiyənin ərazisindən keçərək Aralıq dənizindəki Ceyhan 
limanına çatacaqdır.  

Beləliklə, prezident ġevardnadze əvvəldən indiyə qədər bu 
layihənin hazırlanması, həyata keçirilməsi üçün çox səylər 
qoymuĢdur və ümumi səylərimizin, iĢbirliyimizin nəticəsində 

də biz indi bu xoĢbəxt günə gəlib çatmıĢıq. Gürcüstan ilə 
bizim baĢqa sahələrdə də əməkdaĢlığımız var və bu əmək-

daĢlıq bundan sonra da davam edəcəkdir.  
Məlumdur ki, Gürcüstan indi müəyyən səbəblərdən gərgin 

vəziyyət keçirir. Ancaq biz bilirik ki, gürcü xalqı və onun 
hörmətli prezidenti böyük iradəyə malikdirlər. Ona görə öz 

dövlətinin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunması 
yolunda nə lazımdırsa edəcəklər.  

Təklif edirəm, qədəhlərimizi gürcü xalqının Ģərəfinə, müs-
təqil, azad Gürcüstanın Ģərəfinə və Gürcüstanın  prezidenti  

hörmətli Eduard  ġevardnadzenin Ģərəfinə qaldıraq.     
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Gürcüstan prezidenti Eduard ġevardnadzenin nitqi 
 
Əziz dostum, əziz qardaĢım, Azərbaycan dövlətinin pre-

zidenti cənab Heydər Əliyev! 

Əziz dostum, bizə qardaĢ Türkiyənin prezidenti cənab Sezər!       
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Bu gün tarixi bir gündür. Həqiqətən tarixi bir gün – üç 
xalqın, millətin, üç dövlətin həyatında tarixi bir gün. Mən 

məcburam ki, öz çıxıĢımı qısaldam. Çünki gördüyünüz kimi, 
iki dilə tərcümə olunur. Mən burada sizə oxumaq üçün  yaz-

dıqlarımın hamısını desəm, onda biz səhərə qədər burada 
oturmalı olarıq. Ona görə də bu gün burada konkret olaraq 

qarĢıma qoyduğum məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 
xalqının böyük oğlu, dünyada tanınmıĢ siyasətçi, Azərbaycan 

xalqının tanınmıĢ lideri cənab Heydər Əliyevə öz səmimi 
minnətdarlığımı bildirim.  

1990-cı illərdən üzü bu yana mən və dostum, qardaĢım 

Heydər Əliyev neft kəmərlərinin, qaz kəmərlərinin problem-
lərinə dəfələrlə qayıtmıĢıq, müzakirələr aparmıĢıq.  

Bu gün mən və mənim xalqım xoĢbəxtdir. Ona görə 
xoĢbəxtdir ki, bu günü də gördük. Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihə, 

ideya deyil, artıq həyata keçirilmiĢ iĢdir. Bu layihəyə, həmin 
ideyaya qarĢı ayrı-ayrı dövlətlər və qüvvələr tərəfindən, demək 

olar ki, fasiləsiz təzyiqlər var idi. Qızğın mübarizələr gedirdi, 
kənardan müdaxilələr olurdu, göstəriĢlər verilirdi. ÇalıĢırdılar 

ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə hər cür maneçilik et-
sinlər. Mən bu gün dediyim sözləri sizin qarĢınızda da bir daha 

təkrar etmək istəyirəm. Heydər  Əliyevin Ģəxsi qəhrəmanlığı, 
müdrikliyi, cəsarəti olmasaydı, həmin layihə bu gün də həyata 

keçirilə bilməyəcəkdi. Mən göstərdiyi Ģücaətə, qəhrəmanlığa və  
mərdliyə görə bir daha sizin qarĢınızda xalqım adından, öz 

adımdan Azərbaycanın prezidenti cənab Heydər Əliyevə dərin  
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minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Gürcü, Azərbaycan və 

türk xalqları üçün etdiklərinə görə mən ona minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. 

Mən Bakıya ona görə gəldim ki, bir daha buradan böyük 
türk xalqını, böyük Türkiyəni, onun rəhbərlərini, böyük 

mədəniyyətin və böyük tarixin sahibi olan türk xalqını 
buradan salamlayım. Türkiyənin dəstəyi olmasaydı, Türki-

yənin keçmiĢ prezidenti Süleyman Dəmirəlin, Türkiyənin 
çağdaĢ prezidenti cənab Sezərin dəstəyi olmasaydı, beynəl-

xalq dəstək olmasaydı, sözsüz ki, biz bu layihəni həyata 
keçirə bilməzdik. Ona görə də türk xalqına bir daha dərin 

minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm ki, onların dəstəyi ilə biz tarixən qısa müddət olan 

on il ərzində mümkün olmayan uğurlar qazandıq. Ona görə 
də mən cənab Sezərdən xahiĢ edirəm ki, bizim salamlarımızı, 

minnətdarlığımızı böyük türk xalqına çatdırsın.  
Cənab Heydər Əliyev bu gün artıq qeyd etdi ki, həmin 

layihənin həyata keçirilməsində Amerika BirləĢmiĢ ġtatla-
rının misilsiz rolu olmuĢdur. Doğrudan da, Amerika BirləĢ-
miĢ ġtatlarının, onun rəhbərlərinin və prezident Corc BuĢun 

dəstəyi olmasaydı, bu layihə həyata keçirilə bilməzdi.  
XoĢbəxtəm ki, bu gün mən burada nəhəng, dünyamiqyaslı 

neft Ģirkətlərinin nümayəndələrini görürəm. Həmin  Ģirkətlər 
əllərindən gələni, nə vaxtlarını, nə də vəsaitlərini əsirgəmirlər 

ki, Xəzər dənizinin sərvətləri bütün dünyanın sərvəti olsun.  
Artıq neçə illərdir bizim dövlətlərimizin xeyrinə fasiləsiz  və 

maneəsiz iĢləyən Bakı–Supsa neft kəməri təsdiq etmiĢdir ki, 
Gürcüstan Sizin, Azərbaycan xalqının, dövlətinin layiqli 

tərəfdaĢıdır. Mən əmin etmək istəyirəm ki, biz həmiĢə, daim 
sizin tərəfdaĢınız olacağıq.  

Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Gürcüstanda artıq 
neçə müddətdir ki, böyük qaz kəmərinin tikintisi barədə 
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düĢünürlər, bunu arzu edirlər. Sözsüz ki, bu, təkcə gürcü 

xalqının yox, həm də Azərbaycan xalqının, baĢqa dövlətlərin 
istəyinə uyğundur. Bizim layihəmizə, həyata keçirdiyimiz bu 

böyük iĢlərə gələcəkdə qoĢulacaq ayrı-ayrı dövlətlərə, ölkələrə 
indidən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu iĢdə 

Gürcüstana, Azərbaycana, Türkiyəyə qoĢulacaq ayrı-ayrı 
dövlətlərə indidən təĢəkkürümü çatdırıram. Mənə belə gəlir 

ki, gələcəkdə Qazaxıstan, Orta Asiya dövlətləri hökmən 
həmin ideyaya qoĢulacaqlar.  

Mən əminəm ki, üç layihə – mən iki ixrac neft kəmərini və 
qaz kəmərini nəzərdə tuturam – üç dənizsahili dövləti bir-biri 

ilə daha möhkəm tellərlə bağlayacaqdır. Mən  Xəzər dənizini, 
Qara dənizi və Aralıq dənizini nəzərdə tuturam.  

Mən badəni, sözsüz ki, ilk növbədə dostum, qardaĢım, 
Azərbaycan dövlətinin prezidenti Heydər Əliyevin sağlığına 

və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezə-

rin sağlığına və onlar baĢda olmaqla sizin hər birinizin sağ-

lığına qaldırıram.  
  

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar! 

Bu gün bütün mərasim vaxtı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 

kəməri layihəsinin hazırlanması və onun həyata keçirilməsi 

haqqında çox danışıldı. 
    Bu layihənin həyata keçirilməsinə müqavimət göstə-

rənlər, maneçilik edənlər var idi. Ancaq Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarının hökumətinin əvvəldən, 1994-cü ildən Xəzər 
hövzəsinə, Azərbaycan neftinə göstərdiyi maraq və  ümu-

miyyətlə, Qafqaza, Azərbaycan bölgəsinə göstərdiyi maraq 
ABġ-ı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin həyata keçiril-

məsinə çox yaxından cəlb etdi. Ona görə də biz  Amerika 
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BirləĢmiĢ ġtatlarının hökuməti ilə bu barədə çox danıĢıqlar 

aparırdıq. Prezidentdən bizə məktublar  gəlirdi. Həmin mək-
tublarda bizim apardığımız iĢ dəstəklənirdi. Deyə bilərəm ki, 

əgər Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının, onun hökumətinin güclü 
dəstəyi olmasaydı, Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəməri 

bugünkü vəziyyətə gəlib çata bilməzdi.  
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Energetika naziri mənimlə 

söhbətdə dedi ki, ABġ özünün uzunmüddətli neft strategiya-
sını hazırlayıb  və həyata keçirir. Bu strategiyada Xəzər dəni-

zinin sərvətləri, neft sərvətləri, Azərbaycan özünün xüsusi ye-
rini tutubdur. Mən çox məmnunam ki, prezident BuĢ bu mə-

sələlərə və Azərbaycana çox diqqət yetirir və bizim burada 
apardığımız iĢlərin həyata keçirilməsi üçün dəstək verir və gü-

man edirəm ki, bundan sonra da biz bunun Ģahidi olacağıq.   
Prezident BuĢ bu gün bizə çox dəyərli təbrik məktubu 

göndəribdir. Ona görə mən bir daha təĢəkkür edirəm.  
Biz Fransa prezidenti Jak ġirakdan, Böyük Britaniyanın  

BaĢ naziri Toni Bleyrdən, Norveçin BaĢ nazirindən də çox 
dəyərli təbrik məktubları almıĢıq. Bunlara görə mən öz 
minnətdarlığımı və təĢəkkürümü bildirirəm.  

Mən rica edirəm, qədəhlərinizi dünyanın ən qüdrətli döv-
ləti, ölkəsi olan Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının, onun xalqının 

Ģərəfinə, Azərbaycanda böyük iĢlər görən Amerika vətəndaĢ-

larının Ģərəfinə, ABġ-ın prezidenti hörmətli Corc BuĢun Ģərə-

finə qaldırasınız.  
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ТЦРКИЙЯ ПРЕЗИДЕНТИ  
ЯЩМЯД НЕЪДЯТ СЕЗЯРИН  
АЗЯРБАЙЪАНА ИШЭЦЗАР СЯФЯРИ  
БАША ЧАТДЫ 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 

дявяти иля юлкямиздя икиэцнлцк ишэцзар сяфярдя олан вя Бакы–
Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тямялинин  гойулмасы 
мярасиминдя  иштирак едян Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти 
Ящмяд Неъдят Сезяр сентйабрын 18-дя ахшам Бакыдан йола 
дцшмцшдцр. 

Биня бейнялхалг щава лиманы Азярбайъанын вя Тцркийянин 
дювлят байраглары иля бязядилмиш, учуш мейданында фяхри гаровул 
дястяси дцзцлмцшдц. 

Президентляр Ящмяд Неъдят Сезяр вя Щейдяр Ялийев фяхри 
гаровул дястясинин гаршысындан кечдиляр. 

Йоласалма мярасиминдя иштирак едян Азярбайъанын рясми 
дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри Тцркийя президенти иля, тцр-
кийяли гонаглар ися Азярбайъан дювлятинин башчысы иля саьол-
лашдылар. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев Туркийя президенти 
Ящмяд Неъдят Сезяри тяййарянин пиллякяни йанында бюйцк 
мещрибанлыгла йола салды. Милли эейимли гыз вя оьлан дост вя гар-
даш юлкянин президентиня эцл дястяси тягдим етдиляр. 

 



 252 

 
 
 
ЭЦРЪЦСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЕДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕНИН  
АЗЯРБАЙЪАНА ИШЭЫЗАР СЯФЯРИ  
БАША ЧАТДЫ 

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 

дявяти иля юлкямиздя икиэцнлцк ишэцзар сяфярдя олан вя Бакы–
Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тямялинин гойулмасы 
мярасиминдя иштирак едян Эцръцстан президенти Едуард Шевард-
надзе сентйабрын 18-дя  ахшам вятяня йола дцшмцшдцр. 

Азярбайъанын вя Эцръцстанын дювлят байраглары иля бязядил-
миш Биня бейнялхалг щава лиманынын учуш мейданында фяхри 
гаровул дястяси дцзцлмцшдц. Президентляр Едуард Шеварднадзе 
вя Щейдяр Ялийев фяхри гаровул дястясинин гаршысындан кечдиляр. 

Эцръцстан рящбяри Азярбайъанын рясми дювлят вя щюкумят 
нцмайяндяляри иля, Азярбайъан президенти ися Эцръцстанын рясми 
шяхсляри иля саьоллашдылар. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев тяййарянин пиллякяни 
йанында Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзени бюйцк 
сямимиййятля йола салды. Милли эейимли гыз вя оьлан дост вя 
гоншу юлкянин президентиня эцл дястяси тягдим етдиляр. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
БАКЫДАН ПЕЙК РАБИТЯСИ СИСТЕМИ 
ВАСИТЯСИЛЯ АБШ-да КЕЧИРИЛЯН  
«ИПЯК ЙОЛУ ХХЫ ЯСРДЯ. МЯРКЯЗИ АСИЙА ВЯ 
ГАФГАЗДА ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК ВЯ 
ТЯЩЛЦКЯЛЯР» МЮВЗУСУНДА КОНФРАНСЫН 
ИШИНЯ ГОШУЛМУШДУР 
 
21 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Американын Йел Университети, Тял-Явив Университетинин Да-

йан вя Каммингс адына Мяркязи, Тцркийянин Игтисади вя Сосиал 
Арашдырмалар Фонду сентйабрын 19–21-дя Нйу-Щевен шящяриндя 
Коннектикут штаты) «Ипяк Йолу ХХЫ ясрдя» мювзусунда 
конфранс кечирмишляр. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 
сентйабрын 21-дя республика дювлят телевизийасынын пейк рабитяси 
системи васитясиля конфранса гошулмушдур.    

Брукингс Институтунун рящбяри, АБШ дювлят катибинин сабиг 
биринъи мцавини Строуб Талботт президент Щейдяр Ялийеви са-
ламлайараг, конфрансын цмуми мювзусундан бир гядяр кянара 
чыхды вя дювлятимизин башчысындан Ермянистан–Азярбайъан мц-
нагишясинин щялли просеси иля баьлы мясяляляри, щабеля реэионда 
ямякдашлыг проблемлярини ишыгландырмаьы хащиш етди.  

Президен Щейдяр Ялийев реэионал мцнагишялярин бейнялхалг 
сцлщя вя тящлцкясизлийя мянфи тясир эюстярдийини хцсуси вурьула-
йараг, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щяллинин эедиши 
цзяриндя дайанды. Дювлятимизин башчысы билдирди ки, ишьалчы го-
шунларын зябт етдикляри яразилярдян чыхарылмасы щаггында БМТ 
Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляри индийядяк йериня йетирил-
мямиш галыр. 
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Азярбайъан президенти конфранс иштиракчыларына президент 
Роберт Кючярйанла Сядярякдя кечирилмиш сонунъу эюрцшц ба-
рядя дя мялумат веряряк деди ки, ермяни тяряфи компромися 
мейл эюстярмир, Ермянистан гошунларынын ишьал олунмуш ярази-
лярдян чыхарылмасы шярти кими, Даьлыг Гарабаьын Ермянистана 
бирляшдирилмясиндя тякид едир. 

Азярбайъан дювлятинин башчысы билдирди ки, щямин мцнагишянин 
ядалятля вя бейнялхалг щцгуг принсипляриня мцвафиг сурятдя щял-
линя наил олмаг мягсяди иля юлкямизин дцнйада мцраъият етмядийи 
тяшкилат галмайыбдыр. Низамасалма мясялясиндя БМТ-нин вя 
АТЯТ-ин кифайят гядяр фяаллыг эюстярмядийи дя вурьуланды. 

Президент Щейдяр Ялийев Шярг–Гярб няглиййат дящлизи цчцн 
ямякдашлыьын инкишафына вя ялверишли шяраит йарадылмасына юлкя-
мизин тющфясини гейд етди. Ейни заманда билдирди ки, мцнагишя 
низама салынмадан, ишьал олунмуш яразиляр азад едилмядян вя 
тяъавцзцн гурбанларына чеврилмиш сойдашларымыз юз даими йаша-
йыш йерляриня гайытмадан Ермянистанла ямякдашлыг бизим цчцн 
мцмкцн вя мягбул дейилдир. 

Азярбайъан президенти Эцръцстандакы вязиййятдян дя даны-
шараг, юлкямизин бу гоншу дювлятин ярази бцтювлцйцнц дястяк-
лядийини деди, Эцръцстан яразисиндяки мцнагишяляри бу юлкянин 
дахили иши кими сяъиййяляндирди. 

Президент Щейдяр Ялийев Азярбайъанын Эцръцстаны щямишя 
вя инди дя дястяклядийини хатырладараг, Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
ясас ихраъ бору кямяринин бцнюврясинин гойулмасынын ящямий-
йятини, бир тярядян, иштиракчы дювлятлярин инкишафына тякан веряъяк 
бюйцк бирэя лайищя, диэяр тяряфдян ися, юлкямизин Эцръцстаны 
дястяклямясинин нцмайиши кими, хцсуси вурьулады.  

Азярбайъан президенти сонра конфранс иштиракчыларынын суал-
ларына ъаваб верди. 

Биринъи суалы Эцръцстанын сабиг Ядлиййя назири, Демократик 
Ъябщянин Йени Милли Щярякатынын лидери Михаил Саакашвили веря-
ряк, президент Щейдяр Ялийевин вя онун апардыьы хяттин бюйцк 
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пярястишкары олдуьуну билдирди, Азярбайъан лидеринин мцдрик вя 
юлчцлцб-бичилмиш сийасятини йцксяк гиймятляндирди, бу сийасятин 
юлкямизя юз яразисиндяки щярби базалардан йаха гуртармаьа, 
ейни заманда Русийа иля мещрибан гоншулуг мцнасибятляри 
сахламаьа имкан вердийини сюйляди. О вурьулады ки, буна наил 
олмаьа, Азярбайъанын суверенлийини горуйуб сахламаьа вя мил-
ли мянафелярдян ял чякмямяйя мящз президент Щейдяр Ялийевин 
дипломатийасы имкан вермишдир. М.Саакашвили юлкяляримиз ара-
сындакы достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятлярини дя мцсбят гий-
мятляндирди, Эцръцстанда йашайан азярбайъанлылары бу юлкянин 
сабитлийи цчцн тяминат адландырды. О хатырлатды ки, бир вахтлар 
Эцръцстаны Авропа Шурасында тямсил едяркян юлкямизин бу 
тяшкилата гябулу щаггында гярар гябул олунмасы цчцн фяал ад-
дымлар атмышдыр. 

М.Саакашвили Эцръцстанын кечирдийи чятинликляри даща ся-
мяряли шякилдя дяф етмяси цчцн президент Щейдяр Ялийевин бу юл-
кяйя ня кими мяслящят веря биляъяйи иля дя марагланды. 

Азярбайъан президенти разылашды ки, Эцръцстанда йашайан 
азярбайъанлылар бу юлкяйя садигдирляр вя бу дювлятдя вязиййятин 
сабитлийиня тяминат верян мцщцм гцввяляриндян биридирляр. О ки 
галды мяслящятя, дювлятимизин башчысынын фикринъя, президент 
Шеварднадзе мцдрик сийасятчидир вя она мяслящятляр лазым де-
йилдир. 

Президент Щейдяр Ялийев реэион цзря танынмыш мцтяхяссис 
ханым Фиона Щиллин Иран президенти Мящяммяд Хатяминин бу 
илин сонунда Азярбайъана эюзлянилян сяфяри иля ялагядар Азяр-
байъан – Иран мцнасибятляри барядя суалына ъаваб веряряк деди 
ки, юлкяляримизи тякъя ъоьрафи мювгейи дейил, щям дя мядяни вя 
игтисади ялагялярин цмумилийи баьлайыр. Президент ейни заманда, 
нязяря чатдырды ки, Иранын Хязяр дянизиндя 20 фаизлик зонайа 
малик олмаг иддиалары ясассыздыр вя дяниз щцгугуна уйьун 
дейилдир. 
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Сонда С.Талботт президент Щейдяр Ялийевдян дейилянлярдян 
ялавя билдирмяк истядийи щяр щансы фикирлярини сюйлямяйи хащиш 
етди. 

Президент Щейдяр Ялийев Азярбайъанын антитеррор коалисийа-
сында иштиракынын фяал характер дашыдыьыны вурьулайараг бяйан 
етди ки, терроризмин вя тяъавцзкар сепаратизмин бир-бири иля ня 
дяряъядя сых баьлы олдуьуну юлкямиз юз цзяриндя щисс етмишдир. 
Дювлятимизин башчысынын фикринъя, щямин проблемин щялли йолларыны 
йалныз бейнялхалг щцгуг принсипляри чярчивясиндя тапмаг мцм-
кцндцр. 

Президент Щейдяр Ялийевин чыхышындан сонра сющбят заманы 
С.Талботт деди ки, конфранс иштиракчылары Азярбайъан дювлятинин 
башчысындан бир чох мараглы, дяйярли мялумат алдылар. Верилмиш 
суалларын вя тохунулмуш мювзуларын чятинлийиня бахмайараг, 
президент аудиторийа иля эюзял диалог апарды вя онунла цнсиййят 
динляйиъилярдя бюйцк тяяссцрат доьурду. 

Азярбайъан президентиня суал веряркян дедийи сюзляри прин-
сипъя тякрарлайан М.Саакашвили дя реэионун проблемляри иля 
АБШ-ын академик даиряляринин даща йахындан таныш олмасы цчцн 
телекюрпцнцн ящямиййятини вурьулады. 

Президент Щейдяр Ялийевин аудиторийа тяряфиндян (конфранс-
да дипломатик корпусун, аналитик мяркязлярин нцмайяндяляри, 
али мяктяблярин тялябя вя мцяллимляри, щабеля кцтляви информа-
сийа васитяляринин тямсилчиляри дя дахил олмагла, 70-дяк адам 
иштирак едирди) чох сямими вя бюйцк марагла гаршыланмыш чыхы-
шындан сонра Гырьызыстан президенти Ясэяр Акайев дя телекюрпц 
васитясиля топлашанлара мцраъият етди. Эюзлянилдийинин яксиня 
олараг, президент Едуард Шеварднадзенин чыхышы йалныз йазылы 
шякилдя йайылды. 

Форумда Азярбайъанын Хариъи Ишляр назири Вилайят Гулийев 
дя чыхыш етди, сонра ися суаллара ъаваб верди.   
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РУСИЙА ДЮВЛЯТ ДУМАСЫНЫН СЯДРИ  
ЭЕННАДИ СЕЛЕЗНЙОВ  
БАШДА ОЛМАГЛА ДУМАНЫН НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
22 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли Эеннади Николайевич! 
Щюрмятли гонаглар! 
Сизи Азярбайъанда сямими саламлайырам вя чох шадам 

ки, Дювлят Думасынын нцмайяндя щейяти, нящайят, Азярбай-
ъан Республикасына да мараг эюстярди. Мян тякъя нцма-
йяндя щейятини дейил, щям дя бцтцн Думаны нязярдя тутурам. 
Чцнки Дума юз сядри щюрмятли Эеннади Николайевич башда 
олмагла беля мютябяр нцмайяндя щейяти айырмышдыр. 

Ялбяття, истярдик ки, бу ялагяляр тез-тез олсун, чцнки щяйат 
чох сцрятля дяйишир. Русийада да, Азярбайъанда да щяр шей 
инкишафдадыр. Дювлятлярин мцвафиг структурлары арасында цнсий-
йят тез-тез олдугда бу, шцбщясиз, информасийа мцбадиляси 
апармаьа, юлкямизин – мян Азярбайъаны нязярдя тутурам – 
щяйаты иля даща йахындан таныш олмаьа имкан верир. Она эюря 
дя, Эеннади Николайевич, имкан тапыб нцмайяндя щейяти иля 
бирликдя Азярбайъана эялдийиниз цчцн тяшяккцр едирям вя 
цмидварам ки, бурада олмаьыныз сизя Азярбайъаны даща йахшы 
танымаьа имкан веряъякдир. Цстялик, мцгайися етмяйя имка-
ныныз вар, ахы сиз бурада 6 ил яввял олмусунуз вя бу чох бюйцк 
мцддятдир. Мян сизин сяфяринизи Русийа–Азярбайъан мцнаси-
бятляринин эяляъяк инкишафы просесиндя даща бир аддым кими 
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гиймятляндирирям. Щесаб едирям ки, бу мцнасибятляр инди чох 
йцксяк сявиййядядир. 

G e n n a d i   S e l e z n y o v: Ъянаб Президент, səmimi qə-

bula görə  Сизя тяшяккцр едирям. Həqiqətən də, ikinci çağırıĢ 
Dövlət Dumasının nümayəndə heyəti burada axırıncı dəfə 6 il 

əvvəl olmuĢdur. Demək olar ki, o vaxtdan bəri bütöv bir dövr 
keçmiĢdir, çünki indi bir neçə il sanki bir ildə keçib gedir, hər 

Ģey çox sürətlə dəyiĢir. Sizə düzünü deyəcəyəm, bu gün biz 
hava limanından gələrkən və 6 ildən sonra Bakıya baxarkən, 

mən Ģəhəri tanımadım. Nə qədər dəyiĢikliklər, təmizlik, yeni 
binalar, yeni qəsəbələr var! O vaxt bütün bunlar yox idi və 
indi görünür ki, əlbəttə, Bakı göz görə  dəyiĢir. Gözəl bulvar 

daha da yaxĢılaĢır, deyilənə görə, Siz onun layihəsini bundan 
sonra da həyata keçirəcəksiniz. Bu gün Bakının küçələrindən 

keçərkən bunların hamısını görürsən.  
Deməliyəm ki, bizim çox yaxĢı parlamentlərarası müna-

sibətlərimiz yaranmıĢdır. Bizim əlavə imkanımız da var – 
Tavriya sarayında Parlamentlərarası Assambleyanın sessiyası 

zamanы ildə azı iki dəfə görüĢə bilərik. Biz orada Azər-
baycanın parlament nümayəndə heyəti ilə görüĢürük, MDB 

Parlamentlərarası Assambleyası çərçivəsində Qafqaz dördlü-
yünün görüĢünü keçiririk, bu görüĢdə Rusiya Federal 

Məclisinin, Azərbaycan Milli Məclisinin, Ermənistan, Gür-
cüstan parlamentlərinin sədrləri iĢtirak edirlər. Bu gün bizi 

narahat edən problemlər barəsində fəal dialoq aparılır. Bizim 
buraya bu gün, Sizin Rusiyaya yola düĢməyiniz ərəfəsində 

gəlməyimiz də çox rəmzi oldu. Sabah Siz Moskvada 
olacaqsınız və prezidentimizlə görüĢəcəksiniz, biz isə həmin 

vaxt burada, Bakıda olacağıq. Bunda da bir məna var. Biz 
səfərimizin vaxtını xüsusi olaraq bu ərəfəyə salmamıĢdıq, bu 
barədə əvvəlcədən razılığa gəlmiĢdik. Lakin hesab edirəm ki, 

bunun öz rəmzi mənası var. Bunun özü də, Sizin dediyiniz 
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kimi, indi Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin yüksək 

səviyyədə olmasını səciyyələndirən cəhətlərdən biridir.  
Belə düĢünürəm ki, Sizin Moskvada müzakirə edəcəyiniz 

mövzular bizim buradakı parlament müzakirələrimizlə uyğun 
gələcəkdir. Yəqin ki, Siz böyük və prinsipial əhəmiyyətli bir 

müqavilə imzalayacaqsınız. Biz Xəzər dənizində sərhədi 
müəyyənləĢdirmək barədə, nəhayət ki, bir qərara gəldik. Bu 

iĢ neçə illərdir gedir. Qazaxıstanla bizim də, sizin də ikitərəfli 
müqaviləmiz var, indi sizinlə də olacaqdır.  

Ġndi söz Türkmənistan və Ġranındır. Əlbəttə, burada məsələ 
daha mürəkkəbdir, lakin əminəm ki, əvvəl-axır onlarla da 

razılığa gələcəyik, çünki biz artıq çoxluq təĢkil edirik – üç 
ölkəyik, bu ölkələr Xəzərlə bağlı bütün problemlərin hüquqi 

qaydada tənzimlənməsini istəyirlər.  
Siz bilirsiniz ki, indi bizim Dövlət Dumasında iĢin qızğın 

çağıdır, büdcənin müzakirəsinə baĢlayırıq. Ayın 25-də büd-
cəni birinci oxunuĢda müzakirə edəcəyik. O ən böyük qanun-

dur, adətən, onun müzakirəsinə təxminən 100 gün gedir, onu 
4 oxunuĢda müzakirə edirik. Əlbəttə, büdcə ildən-ilə artır. 
Ancaq biz onu daha möhkəm, mədaxil və məxaricə aid daha 

yüksək rəqəmlərlə görmək istərdik. Həmin sənədlə əlaqədar 
əsas mübahisələr – bu və ya digər sahələrin necə maliyyələĢ-

diriləcəyi, hökumətin sərmayə proqramlarının necə maliyyə-

ləĢdiriləcəyi barədə mübahisələr təxminən 2-ci, 3-cü oxunuĢda 

baĢlanır. Büdcənin xeyli hissəsini, bizdə deyildiyi kimi, po-
qonlu adamlar alacaqlar, belə ki, biz bir çox illər ərzində or-

dunu əməlli-baĢlı maliyyələĢdirməmiĢdik. Yeni silah-sursat 
alınmasına da xeyli vəsait buraxılacaqdır. Ġndi hərbçilərin 

əməkhaqqı üçün kifayət qədər vəsait ayrılır.  Yəni, büdcədə 
hərbçilər üçün cari illə müqayisədə daha böyük artım  nəzərdə 

tutulacaqdır. Elm, təhsil sahələri də vəsaitin artırılacağını hiss 
edəcək, burada da rəqəmlər xeyli yüksəkdir. Lakin təbii ki, 
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sizdə də, bizdə də bir problem var – bu, inflyasiya ilə 

mübarizə problemidir. Əlbəttə, biz onu bugünkündən daha 
aĢağı səviyyədə görmək istərdik. Zənnimcə bu, dövlət üçün 

baĢlıca məsələdir. Bunun həlli təqdirində rubl da daha dəyərli 
olar, onun alıcılıq qabiliyyəti də daha sanballı olar. Bax, 

payızda bu qanunlar müzakirə ediləcəkdir. Əlbəttə, enerji 
sistemlərimizin islahatı ilə bağlı qanunlar bloku da var. Mən 

bunu mühüm problemlərdən biri sayıram, bu məsələdə heç 
bir səhvə yol vermək olmaz. Hökumət bizə bu bloku yay 

tətilinə çıxmazdan əvvəl nəzərdən keçirməyi təklif etmiĢdi. 
Amma biz onları fikirlərindən döndərə bildik, prezidentlə 

söhbətim oldu, dedim ki, bu qanunları tələm-tələsik nəzərdən 
keçirmək olmaz. Biz üçtərəfli komissiya yaratdıq, Dumanın, 

Federasiya ġurasının deputatları və hökumətin nümayən-
dələri bütün yayı bu qanunları maddə-maddə müzakirə 

etdilər. Ġndi o qanunlar bizə əslində yenidən yazılmıĢ Ģəkildə 
gətirilmiĢdir, çünki komissiya onlara olduqca çox əlavə və 

düzəliĢlər etmiĢdir. Oktyabrda biz bu qanunların müzakirə-
sinə baĢlayacağıq.  

Biz dəmir yollarımızın islahatı ilə bağlı qanunları artıq 

ikinci oxunuĢda müzakirə etməkdəyik. Pensiya qanunvericili-
yimizin necə həyata keçiriləcəyi məsələsi də çox mürəkkəbdir. 

Bütün bunlar elə mövzulardır ki, insanlar onların barəsində 
öz rəyini çox tez bildirir, dövlətin burada nəyi həll etməyə 

çalıĢdığını bilmək istəyirlər. Gələn ilin bizdə parlament 
seçkiləri ili olduğunu nəzərə alırıq, dekabrda Dövlət 

Dumasına seçkilər keçiriləcəkdir. Odur ki, üçüncü çağırıĢ 
Dövlət Duması, əslində, axırıncı il olaraq iĢləyir.  

MDB ölkələrinin parlamentləri ilə əlaqələrimiz barəsində 
deməliyəm ki, ikitərəfli münasibətlərimiz bizi razı salır, bizdə 

güclü dostluq qrupları var, nümayəndə heyətimizə qrupun 
əlaqələndiriciləri də daxildirlər. Biz deyə bilmərik ki, 
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informasıya sarıdan korluq çəkirik. Ġndi sizin ölkənizdə nə 

kimi məsələlər həll edildiyini bilirik, bütün müqavilə və 
saziĢləri ratifikasiyaya ilk növbədə çıxarmağa hazırıq və bu 

məsələdə heç zaman borclu qalmırıq.  
MDB-də yeni problem ortaya çıxmıĢdır – o, Gürcüstanla 

bağlıdır. Onu Siz də yaxĢı bilirsiniz. Dövlət Duması yaran-
maqda olan vəziyyətlə əlaqədar xüsusi bəyanat qəbul etmiĢ-

dir. Biz bu gün Gürcüstan dərələrində gizlənmiz quldurları və 
terrorçuları oradan hələlik heç cür sıxıĢdırıb çıxara bilmirik. 

Amma mənə elə gəlir ki, bəyanatlar mübadiləsinin sərtliyinə 
baxmayaraq, bu problemi hansı yolla daha yaxĢı həll etməyin 

səmərəli bir variantı, hər halda, tapılacaqdır. Mən hətta 
gürcü həmkarım Nino Burcanadze ilə söhbətdə demiĢdim ki, 

nə üçün biz Azərbaycanla razılığa gələ bilirik və Azərbaycan 
cinayətkarları bizə təhvil verir, bu zaman ortaya heç bir 

problem çıxmır, amma Gürcüstanla nədənsə heç nə alınmır. 
O belə dəlillər gətirdi ki, sizin prokurorluq bu və ya digər 

cinayətkarın təhvil verilə bilməsi üçün kifayət qədər material 
təqdim etmir. Yox, bu, dəlil deyildir. Həmin  adamların 
hamısının haqqında cinayət iĢləri açılmıĢdır. Özü də onlar adi 

terrorçular deyil, təĢkilatçılar, səhra komandirləridir. Siz 
yəqin eĢitmisiniz ki, ġevardnadze Amerikanın dəstəyinə çox 

bel bağlayırdı. Lakin BuĢ dünənki bəyanatında bildirmiĢdir 
ki, terrorizmə son qoymaq lazımdır, o cümlədən də Gürcüs-

tanda. Yəqin bu bəyanat onları bir qədər düĢündürəcəkdir. 
Əgər bizim dəlillərimizin bir təsiri olmayıbsa, artıq indi iki 

tərəfdən dəlillər var. Çünki biz hamımız anti-terror koalisi-
yasındayıq və burada da ikili standartların düĢmənləriyik. 

Ona görə də biz Gürcüstanla münasibətləri kəskinləĢdir-
məmək üçün bu düyünü də mütləq açacağıq.  

Deməliyəm ki, ikitərəfli səviyyədə də, yüksək səviyyədə də, 
komitələr, komissiyalar səviyyəsində də görüĢmək, üstəlik 
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MDB ölkələrinin parlament üzvlərinin Tavriya sarayında 

keçirdikləri görüĢlərdən istifadə etmək kimi imkanlara malik 
olduğumuza görə, bu qənaətdəyəm ki, bir-birиmizi daha yaxĢı 

baĢa düĢməkdən ötrü səylərimizi bundan sonra da artıra-
cağıq. MünaqiĢəli vəziyyətlər daha az olmalı, konkret qərar-

lar daha çox olmalıdır. Siz tamamilə haqlısınız  ki, problem-
ləri qalaqlayıb yığmaq lazım deyildir. Hər hansı anlaĢılmazlıq 

yaranarsa, həmiĢə operativ surətdə bir araya gəlmək və bütün 
bu məsələləri bir-birimizin qarĢısında anlaĢıqlı və aydın 

Ģəkildə qoymaq, onların həlli yollarını tapmaq mümkündür. 
Heydər Əliyeviç, bazar günü olmasına baxmayaraq, bu gün 

nümayəndə heyətimizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha çox 
minnətdaram. Necə deyərlər, nə özümüz istirahət edirik, nə 

də Sizə dinclik veririk. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz elə bilirsiniz ki, mən istirahət 

edirəm? 
G e n n a d i   S e l e z n y o v: Mənim buna Ģübhəm var, la-

kin bu gün biz iĢinizi bir az da artırdıq. Azərbaycan rəhbərliyi 
ilə görüĢmək bizə həmiĢə xoĢdur. Ona görə də gündüz, gecə, 
Ģənbə, bazar günü olmağının, məncə, fərqi yoxdur. Bir daha 

sağ olun.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Gennadi Nikolayeviç, Rusiya Dövlət 

Dumasının fəaliyyəti barədə, nə kimi məsələlər həll etmiĢ 
oldunuz, həll etdiyiniz və həll edəcəyiniz barədə, Rusiya 

Federasiyasının gələn il üçün büdcəsinin müzakirəsinə necə 
yanaĢdığınız barədə ətraflı və çox maraqlı məlumata görə sağ 

olun. Zənnimcə, parlamentimizdə – parlamentin sədri, depu-
tatları ilə, bizim adamlarla görüĢləriniz zamanı bu məsələləri 

daha çox müzakirə edə biləcəksiniz, o mənada ki, biz də 
tezliklə Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinə baxmalıyıq. 

Odur ki, nəyi necə etmək barədə təcrübə mübadiləsi aparmaq 
yaxĢı olardı.  
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Aydındır ki, ölkələrimizin miqyasları, Rusiya və Azərbay-

canda iqtisadi, digər məsələlərin istiqaməti eyni deyildir. Ona 
görə ki, Rusiya böyük ölkədir, onun imkanları geniĢdir. Bax, 

siz dediniz ki, hərbi ehtiyaclar üçün böyük vəsait ayırırsınız, 
bizim isə buna vəsaitimiz yoxdur. Bundan əlavə,  Rusiya 

Silahlı Qüvvələrinin miqyası məlumdur, onların bu vəsaitə 
ehtiyacı var. Mən bunu Moskvada özümün keçmiĢ iĢimdən 

bilirəm. Onlar inkiĢaf etmək üçün, olduqları səviyyədə qal-
mamaq üçün vəsaitə ehtiyac duyurlar. ġadam ki, indi siz bu-

nun üçün, elm üçün böyük vəsait ayırmaq imkanına malik-
siniz. Elm və ordu – bütün bunlar qarĢılıqlı surətdə çox bağlı-

dır. Mənə məlumat verməyinizə Ģadam və istərdim ki, siz bu 
məsələləri parlamentimizdə daha ətraflı müzakirə edəsiniz. 

Sizin də, bizim də vəzifəmiz Rusiya ilə Azərbaycan ara-
sında münasibətləri inkiĢaf etdirməkdən və möhkəmlətmək-

dən ibarətdir. Biz Azərbaycanda həmiĢə bu mövqelərdə dur-
muĢuq. Bax, tezliklə – oktyabrın 18-də müstəqilliyimizin 11 

ili tamam olacaqdır. Mən ilk illəri çıxıram, çünki o illərdə bu-
rada qayda-qanunsuzluq, hakimiyyətsizlik vardı, müxtəlif 
silahlı qüvvələr hakimiyyət uğrunda öz aralarında mübarizə 

aparırdılar. Lakin deyə bilərəm ki, 1993-cü ildən, taleyin 
hökmü ilə Azərbaycan dövlətinə baĢçılıq etdiyim vaxtdan bəri 

mən qəti mövqe tutdum – bizim Rusiya ilə sıx, qarĢılıqlı 
münasibətlərimiz, sıx əməkdaĢlığımız olmalıdır. Sizə deyə 

bilərəm ki, MDB yaradılarkən Azərbaycan ona daxil olmaq-
dan imtina etdi. 1993-cü ilin iyununda mən buraya gəldikdə 

vətəndaĢ müharibəsinin, Azərbaycanın parçalanmasının qar-
Ģısını almalı, rekertlə məĢğul olan, insanları öldürən, oğurla-

yan terrorçu quldur dəstələrini ləğv etməli idim. Burada 
Azərbaycanы dağıdan baĢqa qüvvələr də vardı. O vaxt Ermə-

nistanla Azərbaycan arasında müharibə də gedirdi. Yeri 
gəlmiĢkən, 1993-cü ildə Azərbaycandakı bu daxili vəziyyət, 



 264 

sabitsizlik – bütün bunlar əsas səbəblərdən biri idi ki, Azər-

baycanın Silahlı Qüvvələri Ermənistanın təcavüzünün qarĢı-

sını ala bilməmiĢdi və onlar Dağlıq Qarabağı, sonra da ətraf-

dakı 7 iri rayonu iĢğal etməyə müvəffəq oldular, bu isə Azər-
baycan ərazisinin 20 faizini təĢkil edir.  

Bütün bunların nəticəsində bir milyonadək insan ermə-
nilərin zəbt etdikləri öz doğma yerlərindən didərgin salındı, 

onların əksəriyyəti artıq 10 ildir çadırlarda yaĢayır. Belə bir 
Ģəraitdə mən MDB-yə mütləq daxil olmağımız üçün ilk addım 

atdım və bu məsələni parlamentdə qaldırdım. O vaxt mən 
hələ parlamentin sədri idim, prezidentin səlahiyyətlərini icra 

edirdim, prezident seçilməmiĢdim. Əlbəttə, çətinliklər, ma-
neələr vardı. Əvvəla, təkcə parlamentin üzvlərinə deyil, geniĢ 

ictimaiyyətə də izah etmək, bu məsələ barəsində çıxıĢ etmək 
lazım gəldi ki, MDB-yə daxil olmaмаqla biz heç nə qazan-

mırıq, əksinə, uduzuruq. Ġkincisi, əgər Sovetlər Ġttifaqının 
keçmiĢ respublikaları müstəqil olduqdan sonra bu cür Birlik 

yaratmıĢlarsa, onda Azərbaycan niyə bundan kənarda qal-
malıdır? Demək istəyirəm ki, o vaxt, parlamentin sədri olar-
kən, prezidentin səlahiyyətlərini icra edərkən mən sentyabrda 

Moskvaya gəldim və məsələ qaldırdım, Boris Nikolayeviçlə, 
baĢqa insanlarla görüĢdüm və bir aydan sonra biz MDB-nin 

tərkibinə daxil olduq. Bu fakt bizim siyasətimizin, xəttimizin 
düzgünlüyünü inandırıcı Ģəkildə sübuta yetirir və o, davam 

edir. Amma düzünü deyək ki, sonrakı illərdə heç də hər Ģey 
rəvan olmadı. Mən bunda konkret olaraq Rusiyanı təqsirlən-

dirmək istəmirəm, ancaq biz əməkdaĢlıq etmək istəyirdik. 
Amma bizi təhqir edən, suverenliyimizi pozan əməllər törə-

diləndə biz bununla razılaĢa bilməzdik.  
Digər tərəfdən, açıq deyəcəyəm, Ermənistanla Azərbaycan 

arasında gedən, Ermənistanın baĢladığı müharibədə, təəssüf-
lər olsun ki, Rusiya qeyri-obyektivlik etdi və Ermənistanı 
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dəstəklədi. Bu, Azərbaycanda çox böyük narazılıq doğurdu. 

Bilmirəm, 6 il əvvəl Siz buraya gələndə tanıĢ ola bilmiĢdiniz-
mi. Axı bu münaqiĢə hələ 1988-ci ildə baĢlamıĢdı, onda So-

vetlər Ġttifaqı hələ mövcud idi. MünaqiĢənin qarĢısını alma-
dılar və o, artıq 1989–90-cı illərdə çox mürəkkəb xarakter 

aldı və burada Rusiya əleyhinə, Sovetlər Ġttifaqının rəhbərliyi 
əleyhinə, ədalətsizliyə qarĢı çoxminlik etiraz mitinqləri 

keçirildi. Deməliyəm ki, Rusiya əleyhinə əhval-ruhiyyə də elə 
onda yarandı.  

O vaxt insanlar ayırd edə bilmirdilər ki, bunu Sovet Or-
dusumu, Sovetlər Ġttifaqımı, yaxud ruslarmı, Rusiyamı edir. 

Ona görə də ən çox Rusiyadan, müharibə edən rus adamın-
dan danıĢırdılar. Nəhayət, yanvarın 20-də Bakıya iri qoĢun 

kontingenti yeridildi və bu, çoxlu dinc insanın həlak olmasına 
gətirib çıxardı. Yeri gəlmiĢkən, deməliyəm ki, keçmiĢdə mən 

Bakıda iĢləyərkən Azərbaycanda həmiĢə kifayət qədər çoxlu 
hərbi hissələr olmuĢdur. Burada 4-cü ordu, əlahiddə desant 

diviziyaları yerləĢdirиlmiĢdi, böyük gücə malik Bakı hava hü-

cumundan müdafiə dairəsi vardı. Bu qədər qüvvələrin olduğu 
halda, buraya üstəlik haradansa tanklar yeritmək və Stavro-

polda, ġimali Qafqazda adamları tələm-tələsik səfərbərliyə al-
maq, buraya göndərmək nəyə lazım idi?! Bütün bunlar vəziy-

yəti çətinləĢdirirdi və münasibətlərin pisləĢməsinə səbəb bəlkə 
də bütün bunlar idi. Sonra isə bu, artıq müəyyən dərəcədə öz-

özünə davam etdi. Ġndi mən bu barədə danıĢmaq istəmirəm, 
lakin ilk növbədə o vaxtkı prezidentin və onun ətrafındakı 

bəzi adamların bizə ədalətsiz münasibətinə dair çox faktlar 
var. Buna baxmayaraq, biz öz xəttimizi davam etdiririk.  

Rusiya prezidentinin Azərbaycana 2001-ci ilin yanvarında 
ilk rəsmi səфəрi, – özü də bu, birinci dəfə idi – zamanı burada 

biz bütün məsələləri müzakirə edə bildik və bu, eləcə də, təbii 
ki, imzaladığımız saziĢlər, verdiyimiz bəyanatlar ictimaiy-
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yətimizə çox müsbət təsir bağıĢladı. Bu, Rusiya–Azərbaycan 

münasibətlərinin yaxĢılaĢması və fəal inkiĢafı iĢində dönüĢ 
mərhələsidir. Sonra mənim səfərim oldu. Bu yaxınlarda isə 

mən Sankt–Peterburqda Vladimir Vladimiroviçlə görüĢdüm 
və orada biz məsələləri müzakirə etdik, dahi Azərbaycan Ģairi 

Nizaminin abidəsinin açılıĢ mərasimində iĢtirak etdik. Bu, 
Rusiya tərəfi üçün də, Azərbaycan tərəfi üçün də çox böyük 

və mühüm, siyasi, tərbiyəvi əhəmiyyətə malik addımdır.   
Vladimir Vladimiroviçin Bakıya səfəri ilə əlaqədar isə biz 

burada  Aleksandr Sergeyeviç PuĢkinə gözəl bir abidə ucalt-
dıq və onun açılıш mərasimini keçirdik. Yəqin ki, siz abidəni 

görəcəksiniz. Bir sözlə, bu addımlar siyasi baxımdan da çox 
ciddi idi.  

Biz münasibətlərimizi iqtisadi məsələlərlə də dolğunlaĢdır-

mağa baĢladıq. Ona görə də indi münasibətlərimiz yaxĢı sə-

viyyədədir. Prezident Putinin dəvəti ilə sabah mən Moskvaya 
gedirəm. Biz Xəzərdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında sek-

torların bölgüsünə dair qəti saziĢ imzalayacağıq, biz artıq bir 
dəfə ilkin sənəd imzalamıĢdıq. 

Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, Xəzər problemi hələ 1994-cü 
ildə Azərbaycan tərəfindən qaldırılmıĢdır. O zaman biz Qər-

bin – ABġ, Ġngiltərə, Fransa, Norveç və digər ölkələrin 11 ən 
iri neft Ģirkəti ilə çox böyük müqavilə hazırladıq və imzaladıq. 

Bu müqavilədə Rusiya da iĢtirak edirdi. Rusiyanın «LUKoyl» 
Ģirkətinin həmin müqavilədə 10 faiz payı var. Məndə olan 

məlumata görə, artıq bu Ģirkət gəlir götürür, müqavilə ilə bağ-

lı bütün xərclərini çıxarmıĢdır. Təbiidir ki, bu Ģirkət burada 

on illərlə iĢləyəcəkdir. Yeri gəlmiĢkən, mən Rusiyanın digər 
Ģirkətlərini də əməkdaĢlığa dəvət etmiĢdim, lakin nədənsə heç 

kim buna maraq göstərmədi. Moskvada belə bir əhval-
ruhiyyə vardı ki, Heydər Əliyev niyə Qərb Ģirkətləri ilə əmək-



 267 

daĢlıq edir, Rusiya Ģirkətləri ilə isə bir o qədər yox. Lakin 

təkrar edirəm, mən onları dəvət etmiĢdim.  
Yuri Lujkov Rusiyanın keçmiĢ Energetika naziri ġaf-

rannik baĢda olmaqla, öz Ģirkətini yaratmıĢdır. Biz onlara 
perspektivli sahələrin birinin iĢlənilməsində bizimlə birgə iĢti-

rak etməyi təklif etdik. Biz bilirdik ki, həmin sahə yaxĢı ehti-
yatlara malikdir, çünki biz orada artıq kəĢfiyyat iĢləri apar-

mıĢdıq. Lakin onlar Ġngiltərə Ģirkətlərindən biri ilə birləĢərək 
burada iĢləməyə baĢladılar. Biz buna Ģad idik, çünki Rusiya-

nın daha bir Ģirkəti Azərbaycana gəlmiĢdi. Amma sonradan 
onlar və ingilislər müqavilədəki paylarını digər Qərb Ģirkətlə-

rinə satdılar. Mən bunu ona görə deyirəm ki, siz bütün bun-
ları biləsiniz. 

Mənim bu gün də mövqeyim ondan ibarətdir ki, Rusiya Ģir-
kətləri Azərbaycana gəlsinlər və birgə layihələrdə iĢtirak etsinlər. 

Lakin hələlik «LUKoyl»dan savayı, biz heç kimi görmürük. Yeri 
gəlmiĢkən, «LUKoyl» Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarĢılıqlı 

münasibətlərin inkiĢafında mühüm rol oynayır.  
Biz ilk müqaviləni imzalayanda bu, bütün dünyada böyük 

maraq doğurdu. Sonra isə hamı sanki yuxudan ayılıb bəyan 

etdi ki, bu necə ola bilər, axı beĢ Xəzəryanı ölkə vardır və elə 
etmək lazımdır ki, onların hamısı iĢtirak etsin. Biz bunun 

əleyhinə deyilik, lakin bu, artıq keçmiĢdə qalıb. O zaman biz 
Rusiyadan etiraz notası aldıq, sonra Türkmənistan etiraz et-

məyə baĢladı, Ġranın isə o vaxt, ümumiyyətlə, bundan xəbəri 
yox idi.  

Mən Ģadam ki, bizim bu təĢəbbüsümüz indi ona gətirib 

çıxardı ki, artıq Rusiya sektoru da, Qazaxıstan sektoru da 
müəyyən olunmuĢdur. Yeri gəlmiĢkən, Qazaxıstanın sektoru 

hamıdan böyükdür – 29 faizdir, Azərbaycanın sektoru isə 18 
faizdir. Rusiya sektorunda çox perspektivli yataqlar vardır və 

sizin Ģirkətlər orada iĢləməyə baĢlamıĢlar. Qazaxıstanda da iri 
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yataqlar kəĢf olunmuĢdur. Bu çox yaxĢıdır. Lakin Türkmə-

nistan öz mövqeyini heç cür müəyyənləĢdirə bilmir. 
Siz bilirsiniz ki, orada Xəzəryanı dövlətlərin zirvə top-

lantısı keçirilmiĢdir və bizim hamımız – Vladimir Vladimiro-
viç, Nazarbayev, TürkmənbaĢı və Ġran prezidenti – orada 

idik. Lakin biz razılığa gələ bilmədik, çünki Ġran tamamilə 
qeyri-məqbul Ģərtlər irəli sürür, Türkmənistan isə, ümumiy-

yətlə, heç nə demir.  
Bu da çox mühüm faktdır ki, vaxtilə biz Rusiyadan nota 

almıĢdıq, indi isə Xəzər dənizində sərhədlərin bölünməsi 
barədə onunla saziĢ imzalayırıq. Bütün bunlar bizim üçün çox 

vacibdir və bizim – Qazaxıstanın, Azərbaycanın və Rusiyanın 
birgə iĢi gələcəkdə Xəzər dənizinin statusunun müəyyənləĢ-

dirilməsinə nail olmağa kömək edəcəkdir.  
Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Rusiya Xəzər dənizində ilk 

dəfə olaraq hərbi təlimlər keçirdi.  
G e n n a d i   S e l e z n y o v: Azərbaycanın iĢtirakı ilə.  

H  e y d ə r  Ə l i y e v: Hələ AĢqabadda Vladimir Putinlə 
görüĢərkən o mənə dedi ki, Rusiya Xəzər dənizində belə 
təlimlər keçirmək fikrindədir. Mən onu dəstəklədim. Onlar 

da çox böyük və yaxĢı təlimlər hazırlayıb keçirdilər, biz də bu 
təlimlərdə iĢtirak etdik. Yəni, bu məsələdə də biz Rusiya ilə 

bir yerdəyik.  
Mən təkrar edirəm, bizim iqtisadi münasibətlərimiz inkiĢaf 

edir, siyasi planda da, belə hesab edirəm ki, hər Ģey çox yax-
Ģıdır. Məsələn, mən bilirəm ki, indi ayrı-ayrı ölkələrdə 

yaĢayan rusların vəziyyəti Rusiyanı çox narahat edir. Bu da 
doğrudur. Amma siz yəqin bilirsiniz ki, burada belə bir prob-

lem yoxdur. Rusiyanın iki televiziya kanalı gecə-gündüz öz 
veriliĢlərini Azərbaycana translyasiya edir. Yeri gəlmiĢkən, 

buna görə onlar haqq ödəmirlər, lakin ödəməlidirlər. NTV də 
bir neçə il öz veriliĢlərini burada yayımladı, lakin sonra bizim 
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Rabitə Nazirliyi haqq ödənilməsi barədə onlarla danıĢıqlar 

apardı, onlar da ödəmirdilər. Buna görə də bizim nazirlik 
borc ödənilməyənə qədər həmin kanalın Azərbaycanda ya-

yımlanmasını müvəqqəti dayandırdı.  
Burada yaĢayan rusların hamısı, necə deyərlər, yaxĢı vəziy-

yətdədirlər. Burada ruslar da, yəhudilər də yaĢayırlar. Yəhu-
dilər az olsalar da, onlarla da münasibətlərimiz  normaldır. 

Bizdə üç konfesсiya – müsəlman, pravoslav xristian və yəhudi 
konfeсsiyaları fəaliyyət göstərir və onlar əməkdaĢlıq edirlər. 

Bütün tədbirlərdə həmin konfeсsiyaların rəhbərlərini bir yer-
də görmək olar.  

Bizdə Bakı Slavyan Universiteti vardır. Bu nədən xəbər 
verir? Həmin ali məktəb çoxdan mövcuddur, Əvvəl institut 

idi, indi isə universitet. Onun böyük tarixi var, orada yüksək 
ixtisaslı professor-müəllim heyəti çalıĢır. Əlbəttə, orada rus 

dili daha çox tədris olunur, təhsil rus dili ilə bağlıdır. Bundan 
əlavə, tədris Ukrayna, polyak dillərində və digər dillərdə 

aparılır. Mən bilirəm ki, siz oraya gedəcək, tanıĢ olacaqsınız, 
özünüz görəcəksiniz. 

Mən ölkəmizdə rus dilini bilən əhalinin sayı ilə bağlı rə-

qəmlər gətirmək istəyirəm. Təxminən iki milyondan çox, ba-
Ģa düĢürsünüz? Mən sizə statistika məlumatını çatdırım. 8 

milyon əhalisi olan Azərbaycanda 169 min nəfər bunu öz 
doğma dili hesab edir, 948 min 500 nəfər, yəni təxminən 1 

milyon adam, o cümlədən 590 min azərbaycanlı bu dildə sər-
bəst danıĢa bilir. Rus dilini bilən, eləcə də bu dildə fikrini çat-

dıra bilən azərbaycanlılar 2 milyon 300 min nəfər, rus dilini 
bilənlərin ümumi sayı isə 2 milyon 700 min nəfərdir. Bunlar 

statistika məlumatıdır.  
Bizim bütün universitetlərimizdə rus bölməsi var. Lakin 

sizə çox dost olan və sizin tez-tez getdiyiniz Ermənistanın ali 
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məktəblərində tədris ancaq erməni dilindədir. Bilmirəm, 

bəlkə indi nə isə dəyiĢmiĢdir.  
G e n n a d i  S e l e z n y o v: Orada da Slavyan Universiteti 

var. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi bəlkə var, hər halda, iki il əvвəl 

orada hər Ģey erməni dilində idi. Bizdə rus məktəbləri var və 
bu məktəblərdə təkcə ruslar deyil, həm də əksərən azərbay-

canlılar oxuyurlar. Sentyabrın 2-də mən Azərbaycan və rus 
bölmələri olan bir məktəbə getmiĢdim. Rus bölməsi sinfinə 

daxil oldum – orada Ģagirdlərin əksəriyyəti azərbaycanlılar 
idi. Dediyim kimi, universitetlərimizdə tədris rus dilində də 
aparılır. Yeri gəlmiĢkən, ənənəvi olaraq burada, Bakıda rus 

dilində oxumuĢ adamların çoxu öz təhsilini universitetlərdə 
rus dilində davam etdirir. Biz bu təlяbatı ödəyirik və hesab 

edirik ki, belə də olmalıdır.  
Mən burada ruslarla bağlı hər Ģeyin yaxĢı olduğuna dair 

bir çox digər faktlar gətirə bilərəm. 
Əlbəttə, bir məsələ bizim üçün çox ağırdır – bu, Ermənis-

tan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsidir. Mən sizinlə 
bu barədə əvvəlki səfəriniz zamanı da danıĢmıĢam, Moskva-

da olarkən də danıĢmıĢam. 1994-cü ildə biz hərbi əməliyyat-
ları dayandırdıq, atəĢkəs haqqında saziĢ imzaladıq. Budur, 

1994-cü il – 2002-ci il, aradan səkkiz il keçmiĢdir. O vaxt biz 
atəĢi dayandırdıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Amma 

bu məsələni heç cür həll edə bilmirik. Buna baxmayaraq, 
dediyim kimi, artıq 10 ildən çoxdur ki, Dağlıq Qarabağ və 

onun ətrafındakı rayonlar – yalnız  azərbaycanlılar yaĢayan 
rayonlar – iĢğal edilmiĢdir  və erməni silahlı qüvvələrinin nə-

zarəti altındadır. 
Rusiyanın, BirləĢmiĢ ġtatların, Fransanın həmsədr olduq-

ları ATƏT-in Minsk qrupu çox təkliflər irəli sürmüĢdür, lakin 

onların təkliflərindən heç biri qəbul edilməmiĢdir. Xatirim-



 271 

dədir, 1997-ci ildə təkliflər oldu və biz onları qəbul etdik. 

Sonra bizə məlum oldu ki, prezident Ter-Petrosyan Moskva-
da məqalə dərc etdirmiĢ və ümumən, belə bir qənaətə gəlmiĢ-

dir ki, bu məsələni hətta tam da olmasa, qurtarmaq üçün 
həmin təklifləri qəbul etmək lazımdır. Amma belə olmadı, o, 

istefa verdi. Mən prezident Kюçяryanla dəfələrlə – MDB öl-
kələri Dövlət BaĢçıları ġurasının iclaslarında və beynəlxalq 

təĢkilatlarda görüĢmüĢəm. Bundan əlavə, biz razılığa gəlmiĢik 
ki, Ģəxsi görüĢlərimiz də olacaqdır. Biz iki dəfə Cenevrədə, 

sonra isə Azərbaycan və Ermənistan sərhədində görüĢmüĢük. 
Yeri gəlmiĢkən, sonuncu görüĢümüz avqustun 14-də sərhəddə 

olmuĢdur. 
Lakin heç nə alınmır, çünki Ermənistan qəti olaraq belə 

bir mövqe tutmuĢdur ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləĢ-
dirиlməlidir, özü də artıq faktik olaraq birləĢdirilmiĢdir. Onlar 

deyirlər ki, öz qoĢunlarını digər rayonlardan yalnız bu halda 
çıxara bilərlər, elə bunun özü də Ģübhəlidir – onlar hər Ģeyi 

edəcəklər, ya etməyəcəklər.  
Bizim təklifimiz – bu həm də ATƏT-in Minsk qrupunun 

təklifidir, onlar bunu həmiĢə dəstəkləmiĢlər və dəstəkləyirlər 

– isə ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın 
tərkibində çoxlu səlahiyyətlərlə ən yüksək özünüidarəetmə 

statusu verilir. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün po-
zulmasına yol verə bilmərik.  

Kюçяryanla görüĢlərimizdə biz həm bu tərəfdən, həm də 
digər tərəfdən bəzi kompromislərdən danıĢmıĢıq. Lakin bizim 

ictimaiyyətimiz bunu bildi, Ermənistanda da bundan xəbər 
tutdular və məni ittiham etməyə baĢladılar ki, biz buna yol 

vermərik. Bundan sonra respublikamızda, mən sizə açıq 
deyəcəyəm, belə bir güclü əhval-ruhiyyə yaranmağa baĢladı 

ki, madam, məsələ həll olunmur, biz müharibə etməliyik – biz 
ya ölərik, ya da öz torpaqlarımızı azad edərik.  
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Mən, əlbəttə, bunun qabağını alıram. Müxalifət də məni 

ittiham edir ki, bu məsələni həll etmək iqtidarında deyiləm və 
onlar da döyüĢ əhval-ruhiyyəsini dəstəkləyirlər və sairə. Xalq 

da əvvəlki illərdən fərqli olaraq, ələlxüsus da son iki ildə bu 
əhval-ruhiyyəni müdafiə edir. Sorğu aparılır, ahıl bir kiĢi 

deyir ki, yox, biz döyüĢməliyik, mən döyüĢə gedəcəyəm, biz 
öz torpaqlarımızı azad etməliyik. Cavanlardan soruĢurlar – 

onlar da elə, qadınlar da həmçinin. Buna görə də Azərbay-
canda yaranmıĢ belə əhval-ruhiyyə, açığını deyim, məni nara-

hat edir və bu, qorxuludur. Çünki mən qətiyyətlə sülh möv-
qeyində durmuĢam və bu, mövqedə də duracağam.  

Yeri gəlmiĢkən, Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinə 
toxunarkən mən bizim münasibətlərdə keçmiĢdə olmuĢ bəzi 

mənfi hallardan danıĢmıĢam. Axı Dövlət Duması 1997-ci ildə 
Rusiyanın hərbi idarələri tərəfindən qeyri-qanuni olaraq Er-

mənistana bir milyard dollar dəyərində silah və döyüĢ sursatı 
verilməsi məsələsini müzakirə etmiĢdi. Dövlət Duması bu iĢi 

prokurorluğa təqdim etmiĢdi. Əlbəttə, bu məsələnin üstü açı-

landa – mətbuatda və sairə – biz bunu bilmirdik və ağlımıza 
da gəlmirdi ki, belə ola bilər.  

Təbiidir ki, mən məktubla Yeltsinə müraciət etdim. Yeltsin 
bəyan etdi ki, bəli, doğrudur, bu, aĢkar olunmuĢdur. Yeltsin 

dedi ki, onun aparatının nəzarət-təftiĢ komissiyası bunu müəy-
yən etmiĢdir, bu qeyri-qanunidir və biz tədbir görəcəyik. Lakin 

məsələ elə-belə qaldı. Prokurorluq bu iĢi araĢdırmağa baĢladı, 
döyüĢ sursatlarının, hərbi texnikanın, silahların Ermənistana 

göndərildiyi hərbi hissələrdən bütün sənədləri aldılar, hətta 
təyyarələrin reysləri də müəyyən edildi və sairə, yəni, 

prokurorluq bunu sübut edən kifayət qədər material topladı.  
Yadımdadır, 1997-ci ildə Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı 

mən bu məsələni qaldırdım. Yeltsinin münasibəti isə tamam 
baĢqa cür idi. O dedi ki, biz hələ baxmalıyıq ki, Sovetlər 
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Ġttifaqı dağılarkən Ermənistanda nə qədər, Azərbaycanda nə 

qədər silah olmuĢdur. Mən dedim ki, əvvəla, bu çoxdan 
məlumdur və hər yerdə qeyd olunmuĢdur. Ġkincisi, əgər onda, 

Sovetlər Ġttifaqı dağılarkən Ermənistanda Azərbaycana 
nisbətən silah az idisə də, siz bu boĢluğu doldurmalısınız? Axı 

bu, qətiyyən məntiqə uyğun deyildir. O zaman bizim bu 
mövzuda çox kəskin söhbətimiz oldu.  

Lakin sonra o, üçtərəfli komissiya yaratdı. Komissiyaya 
Rusiya tərəfindən Serov, bizdən isə Abbas Abbasov baĢçılıq 

edirdilər. Ermənilər bu komissiyaya daxil olmurdular. Nəha-
yət, hansısa ikinci dərəcəli bir Ģəxs təyin edildi. Ġki-üç dəfə 

görüĢdülər və heç nə alınmadı. Bizə məlumdur ki, sonra, bir il 
bundan əvvəl həmin materiallar prokurorluqdan arxivə 

göndərilmiĢdir. Bax, belə ədalətsizlik olmuĢdur, baĢa düĢürsü-

nüzmü?  

Bundan təkcə Azərbaycanda deyil, hər yerdə – Qərbdə də, 
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında da və baĢqa yerlərdə də xəbər 

tutdular. Gennadi Nikolayeviç, baĢa düĢün ki, bu, əlbəttə, bi-
zim adamlarda belə əhval-ruhiyyə yaratdı və yaratmaqdadır. 

Mən bu barədə danıĢarkən demək istəyirəm ki, bütün bu 

dövr ərzində biz Rusiyanın Ermənistana və Azərbaycana eyni 
münasibətini hiss etməmiĢik. Sözsüz ki, biz narazı idik, buna 

görə narahatlıq keçirirdik. Niyə belədir? Axı biz 200 il Rusiya 
ilə birlikdə olmuĢuq. Bizim indi də dostluq münasibətlərimiz 

var və bunu inkiĢaf etdirmək istəyirik. Məgər regionda əmin-
amanlıq yaratmaq üçün bu münaqiĢənin həllinə ədalətlə, 

obyektiv yanaĢmaq mümkün deyil? Bunun Rusiya üçün də 
böyük əhəmiyyəti var. Lakin bu, baĢ vermir. 

Təbiidir ki, mən hər Ģey barədə danıĢmaq istəyirəm. Bu 
məsələdə xristian, müsəlman söz-söhbəti, belə əhval-ru-

hiyyələr var. 1999-cu ildə Ermənistan parlamentində terror 
aktı törədiləndə və mürəkkəb vəziyyət yarananda Yeltsin belə 
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bir bəyanatla çıxıĢ etdi ki, biz Ermənistanı dəstəkləməliyik, 

axı bu, xristian ölkəsidir və bizim yaxın müttəfiqimizdir. Çox 
sağ olun ki, onların sizin yaxın müttəfiqiniz olmasını dediniz, 

lakin xristianlığın buna nə dəxli var?.. Əgər bunu Rusiya 
prezidenti deyirsə, onda təsəvvür edirsinizmi, bu, Azərbay-

cana necə mənfi təsir göstərir. 
Mən bu barədə danıĢıram, bəlkə də bütün bunları eĢitmək 

kiməsə o qədər də xoĢ deyil, lakin mən  açıq danıĢan ada-
mam. Rusiya ilə qarĢılıqlı münasibətlərdə mən tam səmimi-

yəm, heç bir gizli niyyətim yoxdur. Bu gün mən Rusiya ilə 
münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsi mövqeyində möhkəm 

dayanmıĢam. Məncə, hətta Qərbdə bəzi mətbuat orqanları 
Gürcüstan ilə Rusiya arasında yaranmıĢ münasibətlərdən 

danıĢarkən vurğulayırlar ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxĢı 
münasibətlərdədir, bəs Gürcüstanın niyə bu cür münasibətləri 

yoxdur? Ünvanımıza deyilən belə xoĢ sözlərə görə təĢəkkür 
edirəm. Biz bunu davam etdirəcəyik. 

Sabah mən Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüĢəcəyəm, 
biz bütün bu məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparacağıq. 
Rusiya bizim strateji müttəfiqimizdir. Biz bu xətti bundan 

sonra da davam etdirəcəyik.  
G e n n a d i   S e l e z n y o v: Çox sağ olun. Heydər Əliye-

viç, eĢitmiĢəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 
tezliklə yenə buraya gələcəklər. Onların təkliflərində yenilik 

olacaq, yoxsa hər il olduğu kimi, eyni təkliflərdir? 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bilirsinizmi, onlar dəfələrlə gəliblər, 

indi də sentyabrın 27-28-də Ermənistanda və Azərbaycanda 
olacaqlarını vəd edirlər. Allah eləsin ki, hansısa təkliflərlə 

gəlsinlər, mən bunu çox istəyirəm. Hər dəfə mən də, ictimaiy-
yətimiz də Rusiyanın, BirləĢmiĢ ġtatların və Fransanın 

həmsədrlik etdiyi ATƏT-in Minsk qrupu nümayəndələrinin 
gəliĢini ümidlə gözləyirik. Mən sizə dedim, onlar 1997-ci ildə 
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iki təklif irəli sürdülər. Biri ilə biz razılaĢdıq, Ermənistan ra-

zılaĢmadı. Ġkincisi ilə biz razılaĢdıq, Ermənistanda da razılığa 
doğru proses gedirdi, sonra isə hər Ģey pozuldu.  

Sizə hər Ģeyin aydın olması üçün deməliyəm ki, üç il əvvəl – 
yeri gəlmiĢkən, bu, Rusiyanın təĢəbbüsü idi – ATƏT-in 

Minsk qrupu birdən-birə «ümumi dövlət» haqqında layihə 
irəli sürdü. Ümumi dövlət nə deməkdir? Azərbaycan ərazi-

sində olan Dağlıq Qarabağ dövlətə çevrilir, Azərbaycan da 
dövlətdir. Bir-biri ilə əlaqəsi olmayan ümumi dövlət. Onlar 

belə izah etdilər ki, guya bu zaman bizim ərazi bütövlüyümüz 
pozulmayacaq. Axı bu yalandır. Biz bununla heç cür razı-

laĢmadıq. Yeri gəlmiĢkən, mən bilirəm, bu layihənin müəllifi 
Rusiya XĠN idi.  

Lakin Ermənistan dərhal onunla razılaĢdı.  
G e n n a d i   S e l e z n y o v: Bu hətta federasiya da deyil? 

Hansısa konfederasiyadır, eləmi?  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Xeyr, federasiya yox, ümumi dövlət. 

Nə ümumi dövlət? Dünyada, ümumiyyətlə, belə praktika yox-
dur! Deyəsən sizi yordum?  

Y u r i   N i k i f o r e n k o (Dövlət Dumasınыn deputatı): 

Rusiyanın «Ġzvestiya» qəzeti Azərbaycana bütöv səhifələr 
həsr edib və xoĢ sözlər yazmıĢdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox yaxĢı. Məgər mən bunu inkar 
edirəm? Rusiya mətbuatında belə xoĢ sözlər çox dərc olunur.  

G e n n a d i   S e l e z n y o v: Heydər Əliyeviç, indi təməli 
qoyulmuĢ Bakı–Ceyhan neft kəməri haqqında çox söz-söhbət 

gedir. Lütfən deyin, Bakı–Novorossiysk neft kəmərindən gə-

ləcəkdə istifadə olunmasını necə təsəvvür edirsiniz? Bildiyimə 

görə, onun haqqında saziĢin müddəti hər il uzadılır. Elədirmi?  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz Bakı–Novorossiysk neft kəmə-

rindən istifadə edirik. 
G e n n a d i   S e l e z n y o v: Yəni, o bağlanmayacaq? 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, yox. Biz onunla Novorossiyskə 

neft vuracağıq. Amma onun gücündən tam istifadə olunmur, 
çünki biz onun vasitəsilə öz neftimizi, yəni neft Ģirkətimizin 

çıxardığı nefti ixrac edirik. Biz bu barədə əvvəlcədən razılaĢ-

mıĢıq. Konsorsiуmun hasil etdiyi neft də əvvəllər digər boru 

kəmərləri olmadığına görə Bakı–Novorossiysk boru kəməri 
ilə göndərilirdi. Ona görə də o vaxt kəmər tamamilə doldu-

rulurdu, hərçənd o vaxt da çətinliklər çəkirdik, çeçenlər onu 
dəfələrlə bağlamıĢdılar. Sonra dolayı sahə çəkildi. Biz neftin 

bu boru kəməri ilə göndərilməsini davam etdirəcəyik. Bun-
dan əlavə, biz Rusiyadan ildə 4 milyard kubmetr qaz alırıq, 

elektrik enerjisi alırıq, özü də onların haqqını dərhal ödəyirik, 
bizim Rusiyaya heç bir borcumuz yoxdur.  

G e n n a d i   S e l e z n y o v: Heydər Əliyeviç, sağ olun. 
Rusiyaya səfərimizin uğurlu olmasını arzulayırıq. Biz isə 

burada, Azərbaycanda eyni uğurla iĢləyəcəyik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bizdə, Azərbaycanda, Bakıda vəziy-

yət sabitdir, yaxĢıdır, siz mənsiz də burada özünüzü mənimlə 
olduğunuz kimi hiss edəcəksiniz. AxĢam Bakını gəzməyə çı-

xın, seyr edin, burada heç kimi öldürmürlər. Biz burada çox 

yaxĢı qayda-qanun yaratmıĢıq. 
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RUSИYA FEDERASИYASЫNIN PREZИDENTИ  

VLADИMИR PUTИNИN DƏVƏTИ ИLƏ RUSИYA 

FEDERASИYASЫNA ИKИ GÜNLÜK ИġGÜZAR 

SƏFƏRƏ YOLA DÜġMƏZDƏN ƏVVƏL  

BИNƏ БЕЙНЯЛХАЛГ HAVA LИMANЫNDA 

KÜTLƏVИ ИNFORMASИYA VASИTƏLƏRИ 

NÜMAYƏNDƏLƏRИNƏ  

ВЕРДИЙИ MÜSAHIBƏ  
 
23 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Mənim Rusiyaya səfərim haq-

qında məlumat mətbuatda verilibdir, xəbəriniz var. Rusi-

yanın prezidenti Vladimir Putin məni Moskvaya iĢgüzar səfə-
rə dəvət edibdir. Mən də bu səfəri həyata keçirirəm. Orada 

bizim danıĢıqlarımız olacaqdır. Ondan sonra biz üç saziĢ 
imzalayacağıq. Əsas müqavilə Xəzər dənizində Azərbaycanın 

və Rusiyanın sərhədinin tam koordinatlarla müəyyən olun-
ması haqqındadır. Biz ümumi xarakterli belə bir sənəd im-

zalamıĢdıq.  
Amma indi bizim mütəxəssislər, Rusiyanın mütəxəssisləri 

bu saziĢi hazırlayıblar. Bu cür saziĢi Rusiya Qazaxıstan ilə 
imzalayıbdır, bizimlə də imzalayacaqdır. Bu çox yaxĢı bir 

haldır. 
BaĢqa iki saziĢ də var. Bir müddətdən sonra təhsil haq-

qında saziĢ də imzalanacaqdır. Əsas odur ki, mən prezidentlə 
fikir mübadiləsi aparıb bir çox məsələlər, baĢlıcası, Rusiya–
Azərbaycan əlaqələrinin bugünkü vəziyyəti və inkiĢaf etdiril-

məsi ilə əlaqədar danıĢacağam. 
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Əgər indi sizin dəyərli sualınız varsa, mənə deyin. Yox-

dursa, xırda-xuruĢ suallarla mənim vaxtımı almayın. Mənim 
6-7 dəqiqə vaxtım var.  

S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan–Azərbaycan müna-

qiĢəsi ilə bağlı danıĢıqlar aparılacaqmı? 

C a v a b: Mütləq aparılacaq. Siz bu Ģeyləri soruĢursunuz. 
Nə vaxt ola bilər ki, mən hansısa dövlət baĢçısı ilə görüĢüm, 

Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi haqqında danıĢmayım? 
Xüsusən də prezident Putin ilə. Buna söz ola bilməz. Ona 

görə ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. 
Əgər dünən Azərbaycan televiziyasına baxdınızsa, mən bura-

ya gəlmiĢ Rusiyanın parlament nümayəndə heyəti ilə söhbət 
etdim və Ermənistan haqqında danıĢdım. Belə olan halda sən 

mənim vaxtımı alıb bu cür suallar verirsən.  

S u a l: Cənab Prezident, 1994-cü ildən bəri Ġranın mövqe-

yinin əslində dəyiĢməz qaldığı nəzərə alınarsa, Sizcə, bu gün 

imzalanacaq ikitərəfli saziĢ Xəzər dənizinin hüquqi statusunun 

müəyyən olunmasında konsensusa gəlməyə kömək edəcəkmi?  
C a v a b: Mövqelər dəyiĢməmiĢdir, biz öz mövqeyimizi 

müəyyənləĢdirmiĢik və saziĢi imzalayacağıq. Ġranla isə biz 

iĢləyirik. Bizim ekspertlər burada da, Ġranda da görüĢürlər. 
Bu danıĢıqlarda əsas Ģəxs olan Səfəri bu yaxınlarda Bakıya 

gəlmiĢ, görüĢlər keçirmiĢdir. Bir müddət sonra isə burada 
bütün Xəzəryanı ölkələrin ekspertlərinin görüĢü olacaqdır.     

S u a l: Cənab Prezident, Rusiyada yaĢayan azərbaycanlıla-

rın statusu ilə bağlı orada hansısa sənəd imzalanacaqmı? 

C a v a b: Yox, biz belə bir sənəd imzalamaq istəmirik. 
Çünki bunun əhəmiyyəti yoxdur.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz Seleznyov ilə görüĢdə Rusi-

yanın Ermənistana bir milyard dollarlıq silah verməsi məsələ-

sini qaldırmıĢdınız. Bu dəfəki səfərinizdə prezident Putinlə 

görüĢdə bu məsələ qaldırılacaqmı? 
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C a v a b: Bilirsən, mən bu məsələni çox qaldırmıĢam və 

Vladimir Putinlə görüĢlərdə də çox qaldırmıĢam. Ancaq bun-
ların hamısı indi, müəyyən mənada, artıq arxada qalıblar. 

Bunu qaldırmağın əhəmiyyəti yoxdur. Mən sadəcə, dünən 
parlament nümayəndə heyətinə dedim ki, onlar bilsinlər. Özü 

də eĢitdiniz, mən Seleznyova dedim ki, sizin özünüz Dumada 
müzakirə etmiĢdiniz, prokurorluğa vermiĢdiniz. Sonra bunu 

batırdınız. 

S u a l: Cənab Prezident, artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmə-

rinin bünövrəsi qoyulubdur. Siz oradakı nitqinizdə demiĢdiniz 

ki, bu, regionda sabitliyin təminatçısı olacaqdır. Azərbaycan 

münaqiĢəni sülh yolu ilə həll edə bilməsə, bu kəmərin çəkilməsi 

hərbi əməliyyatların baĢlanmasına maneçilik törədə bilərmi? 

C a v a b: Bilirsiniz, bu kəmərin çəkilməsi Ermənistan–
Azərbaycan münasibətlərinə, güman edirəm, o qədər təsir 

göstərə bilməz. Ancaq bu kəmərin olmasının hərbi əməliy-
yatlara maneçilik törətməsi – siz bu gün gələcək üçün sözlər 

danıĢırsınız. Əgər hərbi əməliyyatlara ehtiyac olsa, bunun 
yolları tapılar. 

S u a l: Cənab Prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun həm-

sədrləri bu həftə regiona gəlirlər. Onlardan hansısa təklif göz-

lənilirmi? 

C a v a b: Gələcəklər, görək nə təklif verəcəklər. Siz də 
bunu biləcəksiniz.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz dünən Seleznyov ilə görüĢdə 

bildirdiniz ki, Ermənistan belə bir iddia ilə çıxıĢ edir ki, Qara-

bağın ona birləĢdiriləcəyi təqdirdə Azərbaycan torpaqlarını 

azad edə bilər. Əvvəllər də belə bir təklif var idi, yoxsa bu, son 
vaxtlar olubdur?  

C a v a b: Əvvəldə var idi, elə indi də belədir. Ona görə biz 
bu məsələni həll edə bilmirik. Məsələn, 1997-ci ildə Minsk 

qrupu bir təklif vermiĢdi, biz razı olduq, onlar razı olmadılar. 
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Təklif belə idi ki, Dağlıq Qarabağın ətrafında olan Azər-

baycan rayonları iĢğaldan azad olunur, amma Dağlıq Qara-
bağın statusu haqqında danıĢıqları davam etdiririk. Bu çox 

da yaxĢı idi və biz bununla razı olduq. Amma ermənilər bunu 
qəbul etmədilər. Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

HEYDƏR ƏLĠYEV   

MOSKVAДA IġGÜZAR SƏFƏRДЯ 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

sentyabrın 23-də Moskvaya işgüzar səfərə gəlmişdir. 
Azərbaycan dövlətinin başçısını «Vnukovo–2» hava lima-

nında Rusiya Xarici Işlər nazirinin birinci müavini Vyaçeslav 
Trubnikov və Rusiya Federasiyasının digər yüksək vəzifəli 

rəsmi şəxsləri, habelə Azərbaycan Республикасы Baş nazirinin 
birinci müavini Abbas Abbasov, Xarici Işlər naziri Vilayət Qu-

liyev, Xarici Işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov və ölkəmizin 
Moskvadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Ramiz Rizayev 

qarşıladılar. 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev hava limanından ma-

şın karvanının müşayiəti ilə Vorobyovıye qorıda onun üçün ay-

rılmış iqamətgaha yola düşdü. 
 
    * * * 
 
Moskvada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti Heydər Əliyevin sentyabrın 23-də Kremldə Rusiya 

Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ilə təkbətək görüşü 
oldu.  

Ali qonağı hörmətlə, ehtiramla qarşılayan, onun dəvətini 

qəbul edib Moskvaya işgüzar səfərə gəldiyinə görə prezident 
Heydər Əliyevə minnətdarlığını bildirən prezident Vladimir 



 282 

Putin Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin intensiv 

inkişaf etməsindən çox məmnun qaldığını bildirdi.  
Prezident Heydər Əliyevin bu il Rusiya Federasiyasına 

etdiyi hər üç səfərin ölkələrimizin bütün sahələr üzrə qarşılıqlı 
surətdə faydalı əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsində 

xüsusi rol oynadığını nəzərə çaтdıran cənab Vladimir Putin 
Xəzərin dibinin bölgüsünə, təhsil məsələlərinə dair sazişlərin və 

imzalanacaq bəzi digər sənədlərin Azərbaycan–Rusiya 
əməkdaşlığının daha da sıxlaşdırılmasına yeni təkan verəcəyinə 

ümidvar olduğunu söylədi.  
Prezident Vladimir Putin rus mədəniyyətinin, rus dilinin  

dəstəklənməsinə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə bir daha minnətdarlığını 
bildirdi.  

Rusiya Federasiyasına səfərə dəvətə, yüksək qonaqpərvər-
liyə və səmimi sözlərə görə prezident Vladimir Putinə təşəkkür 
edən prezident Heydər Əliyev Azərbaycan–Rusiya münasibət-

lərinin intensiv inkişaf prosesinin bünövrəsinin Rusiya dövləti 
başçısının 2001-ci il yanvarın 9-da, yeni əsrin başlanğıcında 

Azərbaycana etdiyi ilk rəsmi səfərlə qoyulduğunu nəzərə çaт-
дырdı. Məhz həmin səfərdən sonra ölkələrimizin bütün istiqa-

mətlərdə – iqtisadiyyat, elm, təhsil və digər sahələrdə münasi-
bətləri durmadan inkişaf edir və daha da genişlənəcəkdir. 

Bu səfər zamanı Moskvada imzalanacaq sənədlərin böyük 
əhəmiyyət daşıdığını vurğulayan dövlətimizin başçısı Heydər 

Əliyev Xəzərin statusu məsələsinin həllində Rusiyanın, Azər-
baycanın və Qazaxıstanın eyni mövqedə olmasını bir daha 

yüksək dəyərləndirdi.  
Xəzərdəki zəngin neft və qaz yataqlarının işlənilməsi sa-

həsində görülən işlərdən bəhs edən prezident Heydər Əliyev 
yaxın gələcəkdə Rusiya sektorunda da yüksək nəticələr əldə 

ediləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.  
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Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə pre-

zidentlər Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin perspektivləri, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh 

yolu ilə aradan qaldırılması, regionda vəziyyət, beynəlxalq 
terrorizmə qarşı mübarizə və hər iki tərəfi maraqlandıran bir 

sıra digər məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi apardılar. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ РУСИЙА ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦНДЯН СОНРА ДЮВЛЯТ 
БАШЧЫЛАРЫНЫН ЭЕНИШ ТЯРКИБДЯ 
АЗЯРБАЙЪАН–РУСИЙА ДАНЫШЫГЛАРЫ 

 
Москва, Кремл 
«Представителский кабинет» 
 
23 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийеви 

бурада Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин дост-
ъасына, мещрибанлыгла, сямимиййятля гаршылады. 

Prezident Vladimir Putin Azərbaycan nümayəndə heyəti-

nin üzvlərini, prezident Heydər Əliyev isə Rusiya nümayəndə 
heyətinin üzvlərini  salamladılar.  

Sonra hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə 
geniş tərkibdə Azərbaycan–Rusiya danışıqları oldu. Danışıq-

larda nümayəndə heyətlərinə Rusiya prezidenti Vladimir Putin 
və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev başçılıq edirdilər.  

V l a d i m i r   P u t i n:  Hörmətli həmkarlar, dostlar, icazə 
verin, sizi Moskvada bir daha salamlayım. Mən çox Ģadam 

ki, son vaxtlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər 
belə intensiv inkiĢaf edir. Mənə məlum olduğuna görə, dünən 

siz Bakıda bizim parlamentin sədrini qarĢılayırdınız, bu gün 
isə nəinki qarĢılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələləri mü-

zakirə etmək üçün, həm də çox böyük əhəmiyyət verdiyimiz 
sənədlərin imzalanması üçün burada, Moskvadasınız. Bunlar 
Xəzərin dibinin bölünməsi haqqında sənəd, təhsil məsələ-
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lərinə dair və bəzi digər problemlər haqqında sənədlərdir. 

Heydər Əliyeviç, mən bilirəm ki, Ģəxsən Siz onların üzərində 
xeyli müddət və gərgin iĢləmisiniz. 

Çox ümidvaram ki, birgə iĢimiz bu sənədlərin imzalanması 
ilə baĢa çatacaq və gələcək üçün, uzunmüddətli perspektiv 

üçün münasibətlərimizi bu sənədlərin əsasında quracağıq. 
Təəssüf ki, ötən illərdə əmtəə dövriyyəmizin bir qədər 

azaldığı müĢahidə edilmiĢdir. lakin bu, cari ilin ilk aylarında 
artmıĢdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Təxminən 60 faiz. Yeri gəlmiĢkən, 
Rusiya ilə əmtəə dövriyyəmiz birinci yerdədir.    

V l a d i m i r   P u t i n: Heydər Əliyeviç, mən bunu bili-
rəm. Onu da bilirəm ki, Ģəxsən Siz rus mədəniyyətinin, rus 

dilinin inkiĢafına və dəstəklənməsinə böyük diqqət yetirir-
siniz. Buna görə biz Sizə çox minnətdarıq. Biz bunu bilir və 
hiss edirik. 

Heydər Əliyeviç, biz Sizi görməyimizə çox Ģadıq və «XoĢ 

gəlmisiniz!» deyirik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, sağ olun. 

Moskvaya gəlmək, Sizinlə görüĢmək və məsələləri müzakirə 
etmək barədə dəvətinizə görə Sizə təĢəkkür edirəm. Moskva-

ya hər bir səfərimizin bizim üçün böyük əhəmiyyəti var. 
ġübhəsiz ki, hər bir belə görüĢ Rusiya–Azərbaycan münasi-

bətlərini möhkəmləndirir və inkiĢaf etdirir. Siz dediniz ki, – 
mən çox Ģadam ki, bunu vurğuladınız – Rusiya–Azərbaycan 

münasibətləri intensiv inkiĢaf edir. Bu prosesin bünövrəsini 
Siz 2001-ci il yanvarın 9-da Rusiya prezidentinin  Azərbay-

cana tarixdə ilk səfəri ilə qoymusunuz. O vaxt Siz qeyd 
etdiniz ki, bu, Rusiya prezidentinin yeni əsrdə ilk səfəridir. 

Biz buna böyük əhəmiyyət veririk.  
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Deyə bilərəm ki, o vaxtdan bəri münasibətlərimiz bütün 

istiqamətlərdə – iqtisadi sahədə də, elm, təhsil sahəsində də 
intensiv inkiĢaf edir və  edəcəkdir.  

Biz Rusiya ilə təxminən 100 sənəd imzalamıĢıq, bunların 
70-i dövlətlərarası, hökumətlərarası sənəddir və onlar Rusiya 

ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkiĢafı baxımından 
iĢimizə çox böyük köməkdir. Siz doğru dediniz ki, bu gün  

imzalayacağımız sənədlərin, xüsusən Xəzər dənizi haqqında 
sənədin böyük əhəmiyyəti var.  

Bilirsiniz ki, biz Sizinlə bu mövzuda çox danıĢmıĢıq və 
AĢqabad sammitində bu barədə fikir mübadiləsi aparmıĢıq. 

Çox yaxĢıdır ki, bir nəticə var, yəni Rusiya, Azərbaycan və Qa-
zaxıstan bu baxımdan eyni mövqedədirlər, hesab edirəm ki, 

digər Xəzəryanı dövlətlər də tədricən buna gəlib çıxacaqlar. 
Çünki Xəzərin neft və qaz yataqlarının iĢlənilməsi son dərəcə 

mühüm məsələdir, bildiyiniz kimi, bunu bizim təcrübəmiz də 
təsdiqləyir. Bilirəm ki, hazırda Rusiya sektorunda çox perspek-

tivli bir quyu qazılır. Məlumdur ki, Qazaxıstan sektorunda da 
qazma iĢlərindən sonra böyük nəticələr əldə olunmuĢdur. 
Bunlar ancaq ilk addımlardır, çünki Rusiya sektoru barəsində 

deməliyəm ki, biz vaxtilə Xəzəri tədqiq etmiĢik – ona görə ki, 
Sovetlər Ġttifaqının hökuməti bu iĢi bizə tapĢırmıĢdı – və çoxlu 

yeni yataqlar aĢkara çıxarmıĢıq. Lakin Volqa çayına, balığa və 
sair məsələlərə görə Rusiya sektorunda tədqiqatlar aparmağa 

imkan vermirdilər. Halbuki, indi Sizin malik olduğunuz həmin 
böyük sektorun – biz sizinlə sərhədi müəyyənləĢdirəcəyik – balı-

ğa heç bir dəxli olmayacaqdır.   
Yeri gəlmiĢkən, fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, 

biz Xəzərdə 50 ildən çoxdur neft çıxarırıq. Biz müəyyəm 
etmiĢik ki, bu, Xəzərdəki balıqlara və mikroorqanizmlərə heç 

bir mənfi təsir göstərmir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, 
burada böyük nəticələr əldə edəcəksiniz.  
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АЗЯРБАЙЪАН–РУСИЙА СЯНЯДЛЯРИНИН  
ИМЗАЛАНМАСЫ МЯРАСИМИ  

 

Москва, Кремл  
«Сяфир салону» 
 

23 сентйабр 2002-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев вя Ру-

сийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин «Азярбайъан 
Республикасы вя Русийа Федерасийасы арасында Хязяр дянизинин диби-
нин щямщцдуд сащяляринин бюлцнмяси щаггында сазиш»и имзаладылар.  

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин вя 
Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путинин иштиракы иля 
«Азярбайъан Республикасы щюкумяти вя Русийа Федерасийасы щю-
кумяти арасында тящсил, елми дяряъя вя елми адлар щаггында сяняд-
лярин гаршылыглы сурятдя танынмасы сащясиндя ямякдашлыг щаггында 
сазиш», «Азярбайъан Республикасынын Дювлят Хцсуси Машынгайыр-
ма вя Конверсийа Комитяси вя Русийа Федерасийасынын Сянайе, 
Елм вя Технолоэийа Назирлийи арасында «Игтисади вя елми-техни-
ки» ямякдашлыг щаггында сазиш» вя «Азярбайъан Республикасы 
щюкумяти вя Русийа Федерасийасы щюкумяти арасында щярби тяйи-
натлы мящсул истещсалында иштирак едян мцяссися вя тяшкилатларда 
ихтисаслашманын сахланылмасы щаггында сазиш» имзаланды.  

*  *  * 
Сянядлярин имзаланма мярасиминдя Азярбайъан Баш на-

зиринин биринъи мцавини Аббас Аббасов, президентин катиблийинин 
ряиси Диларя Сейидзадя, президентин кюмякчиси Яли Ясядов, Ха-
риъи Ишляр назиринин мцавини Хяляф Хяляфов, республикамызын 
Русийадакы Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири Рамиз Ризайев, 
Русийа нцмайяндя щейятинин цзвляри иштирак едирдиляр. 
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AZƏRBAYCAN–RUSИYA SƏNƏDLƏRИNИN 

ИMZALANMASI MƏRASИMИNDƏN SONRA 

AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ 

HEYDƏR ƏLИYEVИН VƏ RUSИYA 
FEDERASИYASININ PREZИDENTИ  

VLADИMИR PUTИNИН BИRGƏ MƏTBUAT 

KONFRANSIНДА BƏYANATLARLA  

ÇIXIġЛАРЫ ВЯ ЖУРНАЛИСТЛЯРИН  
СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ  
 
23 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Rusiya Federasiyasыnыn Prezиdenti  

Vladimir Putinin bəyanatы 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Ġcazə verin, bu saatadək görülmüĢ iĢlərin nəticələri barə-

də sizə qısa məlumat verim. Ġlk öncə, mən Azərbaycan Res-
publikasının prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyevi səmimi-qəlb-

dən salamlamaq istəyirəm. Bu, cari ildə yüksək səviyyədə 
üçüncü Rusiya–Azərbaycan sammitidir. Xatırlatmaq istəyi-

rəm ki, Azərbaycan prezidenti bu ilin yanvarında Moskvada 
dövlət səfərində olmuĢdur, iyunun 9-da isə Sankt-Peterburq-

da bizim iĢgüzar görüĢümüz oldu. Onda Nizaminin abidəsinin 
açılıĢ mərasimi də keçirildi.  

Bax, belə fəallıq var. Mən bunu görüĢümüzün əvvəlində 
xatırladaraq dedim ki, Rusiya parlamentinin sədri dünən 

Azərbaycanda idi və prezident Bakıda onu qəbul etdi. Bu cür 
fəallıq ölkələrimizin ənənəvi dostluğu və hərtərəfli əmək-
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daĢlığı möhkəmlətməyə göstərdikləri qarĢılıqlı səylərə parlaq 

sübutdur.  
Ġndiki sammitin gündəliyinin baĢlıca bəndi Rusiya Fede-

rasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında Xəzər dəni-
zinin dibinin həmhüdud sahələrinin bölünməsi haqqında sazi-

Ģin imzalanması idi. Biz bu qərara doğru çox uzun bir yol 
keçmiĢik. Çox mübahisələr olmuĢ, hər iki tərəf gərgin iĢlə-

miĢdir. Lakin nəzərə çaтdırmaq istəyirəm ki, bu, marağı olan 
tərəfdaĢların gördüyü iĢ idi. Çox Ģadam, məmnunam ki, bu iĢ 

belə müsbət nəticə ilə baĢa çatdı.  
Rusiya ilə Qazaxıstan, habelə Qazaxıstan ilə Azərbaycan 

arasında əvvəllər imzalanmıĢ saziĢləri nəzərə alaraq, inamla 
demək olar ki, Xəzər dənizinin Mərkəzi və ġimal sahələrinin 

dibinin mineral ehtiyatlarının mənimsənilməsində bizim üç 
ölkəmizin qarĢılıqlı fəaliyyəti möhkəm beynəlxalq-hüquqi 

baza əldə etmiĢdir. Əminəm ki, «dənizin dibini bölürük, su isə 
ümumidir» formulunun və mərhələlilik prinsipinin tətbiqi son 

nəticədə maraqları – bunu vurğulamaq istəyirəm – bütün sa-
hilyanı dövlətlərin maraqlarını nəzərə almaqla, Xəzər dəni-
zinin statusu probleminin qarĢılıqlı surətdə faydalı həllinə 

gətirib çıxaracaqdır.  
Təhsil haqqında sənədlərin qarĢılıqlı surətdə tanınması 

haqqında hökumətlərarası saziĢ imzalandı. Dövlətlərimiz 
arasında humanitar, elmi, mədəni əlaqələrin daha da inkiĢaf 

etdirilməsinə real köməyi baxımından bu sənədin əhəmiyyə-
tini xüsusi vurğulamaq istərdim. Bununla yanaĢı, hərbi 

təyinatlı məhsulların istehsalında iĢtirak edən müəssisə və 
təĢkilatlarda ixtisaslaĢmanın saxlanılması haqqında höku-

mətlərarası saziĢ, iqtisadi və elmi-texniki əməkdaĢlıq haq-
qında idarələrarası saziĢ də imzalandı. Bu bir daha göstərir 

ki, bütün sahələrdə münasibətlərin daha da dərinləĢməsi 
prosesi gedir və həqiqətən, çoxplanlı xarakter daĢıyır.  
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Azərbaycan prezidentinin bugünkü səfəri, əslində beynəl-

xalq terrorizmlə mübarizədə Dünya Birliyinin səylərinin bir-
ləĢdirilməsinin əsasını qoymuĢ Amerikadakı faciəli hadisə-

lərin ildönümü ilə eyni vaxta təsadüf etmiĢdir. Rusiya artıq 
çox illərdir ki, bu bəla ilə mübarizə aparır. Azərbaycan, öz 

prezidenti baĢda olmaqla, bizim fəal hərəkətlərimizi lap əv-
vəldən dəstəkləmiĢdir. Heydər Əliyeviç dəfələrlə bildirmiĢdir 

ki, terror təhlükəsi milli sərhəd tanımır, qorxulu xəstəlik kimi, 
sürətlə yayıla bilir. Biz hüquq mühafizə və xüsusi xidmət 

orqanlarının əməkdaĢlığı sahəsində  böyük əməli təcrübə top-
lamıĢıq və bu istiqamətdə səmərəli qarĢılıqlı fəaliyyətimizi 

davam etdirəcəyik. Bu baxımdan həmin məsələdə fəal mövqe 
tutduğuna görə Azərbaycan prezidentinin rolunu bir daha 

xatırlatmaq və ona təĢəkkür etmək istərdim. O da yadımız-
dadır, Azərbaycan ilk ölkədir ki, heç nəyə baxmadan cinayət-

karları bizə təhvil vermiĢdir və onlar sonralar mühakimə 
olunmuĢlar.   

QarĢılıqlı tərəfdaĢlıq, o cümlədən ticarət-iqtisadi sahədə 
əməkdaĢlıq məsələlərinə də toxunuldu. Biz iqtisadi əmək-
daĢlıq üzrə ikitərəfli hökumətlərarası komissiyanın rolunu 

möhkəmlətməyin zəruriliyi barədə yekdil rəydəyik. Aktual 
beynəlxalq problemlərin bəzi məsələləri də müzakirə edildi.  

Sonda demək istəyirəm ki, aparılmıĢ danıĢıqlar çox 
konstruktiv, faydalı oldu. DanıĢıqlar hələ baĢa çatmayıbdır, 

bu gün axĢam Heydər Əliyeviçlə bizim imkanımız olacaq ki, 
qarĢılıqlı fəaliyyətimizi bütün təfərrüatı ilə, incəlikləri ilə 

qeyri-formal Ģəraitdə arxayınca müzakirə edək. Əminəm ki, 
ölkələrimiz arasında son vaxtlar yaranmıĢ yüksək etimad 

ruhu indiyədək mürəkkəb, həlli çətin sayılan bütün məsə-

lələrin həllində bizə kömək edəcəkdir. Doğrudan da, Azər-

baycan prezidentinin bu gün dediyi kimi, ikitərəfli baxımdan 
aramızda belə məsələlər, əslində qalmayıbdır. Odur ki, 
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Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya bugünkü səfəri, heç Ģüb-

həsiz, dövlətlərarası münasibətlərin qurulmasında daha bir 
mərhələ olacaqdır.  

 

  Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti   

Heydər Əliyevin bəyanatы 
 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Vladimir Vladimiroviç,  bu işgüzar səfəri həyata keçirmək 

və məncə, Sizin artıq dediyiniz işləri görmək üçün Moskvaya 

gəlmək barədə dəvətə görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. 

Mən bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, Rusiya–Azərbay-

can münasibətləri həmişə normal olmuşdur, lakin Rusiya 

prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana ilk 

rəsmi səfərindən sonra bu münasibətlər xüsusilə inkişaf et-

mişdir. 2001-ci il yanvarın 9-dakı həmin səfər Rusiya prezi-

dentinin XXI əsrdə ilk səfəri idi və bu səfəri o, Azərbayca-

na etmişdir. Ancaq məsələ təkcə bunda deyildir. Məsələ 

ondadır ki, biz o vaxt Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinə 

aid bir çox məsələləri olduqca ətraflı müzakirə etdik. Doğ-
rudur, həm bizim üçün, həm də Rusiya üçün olduqca gərək-

li olan bir çox digər məsələləri də müzakirə etdik.  
Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin inkiĢafında yeni 

mərhələ məhz  həmin dövrdən baĢlanmıĢdır. Bu proses inki-

Ģaf edir və mən deməliyəm ki, yüksək sürətlə inkiĢaf edir. Heç 
iki il keçməyib ki, biz, ilk növbədə, iqtisadiyyat sahəsində, 

siyasi sahədə və bütün digər sahələrdə nəzərəçarpacaq nəti-
cələrə nail olmuĢuq.  

Vladimir Vladimiroviç burada bu gün gördüyümüz iĢlər-
dən, hansı sənədləri imzaladığımızdan danıĢdı. Mən sizi bir 

daha yormayacağam, amma belə bir cəhət mühümdür ki, 
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Vladimir Vladimiroviçin nəzərə çaтdırdığı ən mühüm mə-

qamları mən də sözbəsöz təkrarlayardım. Bizim bugünkü 
münasibətlərimiz, bax, bu deməkdir.  

Vladimir Vladimiroviç,  Rusiya–Azərbaycan münasibətlə-
rinə güclü təkan verdiyinizə görə mən Sizə minnətdaram. Siz 

əvvəllər mövcud olan bəzi maneələri məharətlə aradan 
qaldırdınız. Bu cəhətdən Siz özünüzü çox uzaqgörən siyasi 

xadim kimi göstərdiniz, o mənada ki, əvvəllər olanları arxada 
qoydunuz. Həmin vaxtdan biz, hər Ģeydən öncə, prezident 

Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana, xalqımıza səmi-
mi münasibətini, ikincisi isə, onun münasibətlərimizin inkiĢa-

fına çox böyük maraq göstərdiyini – biz bunu daha çox istə-

yirik – üçüncüsü, onun Azərbaycana, bizim iĢlərimizə hədsiz 

diqqətini hiss edirik.  
Yayda Vladimir Vladimiroviçlə biz Sankt-Peterburqda 

görüĢdük, dahi Azərbaycan Ģairi Nizaminin abidəsini açdıq, 
birlikdə açdıq. Bu faktın özünün rus və Azərbaycan xalqları, 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluğun möhkəmlənməsi 
üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Mən Vladimir Vladimirovi-
çin orada necə gözəl nitq söylədiyini xatırlayıram. Sonra isə, 

onun dediyi kimi, biz yenə də bir çox məsələlərə dair ətraflı 
fikir mübadiləsi apardıq. Mən həmin səfərimdən çox məm-
nun oldum.  

Vladimir Vladimiroviç, madam ki, mən Sizin dəvətinizlə 
artıq üç dəfə Moskvada olmuĢam – zənn edirəm ki, ilin sonu-

nadək bəlkə yenə belə bir imkan oldu – Sizi münasib vaxtda 
Azərbaycana gəvət etməyə tam əsasım vardır. Siz xalqımızın 

Sizə olan münasibətini bilirsiniz. Mən deməliyəm ki, Vladimir 
Vladimiroviç Putin elə ilk günlərdən həm Rusiyada, həm də 

bizim respublikada hörmət və nüfuz qazanmıĢdır. Çünki 
gördüyü iĢlərdən, verdiyi bəyanatlardan hamıya bəlli olmuĢ-
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dur ki, o, həqiqətən bütün MDB ölkələri ilə, o cümlədən 

Azərbaycanla münasibətlərin möhkəmlənməsini istəyir.  
Vladimir Vladimiroviç, buna görə Sizə təĢəkkür edirəm.  

Ġmzaladığımız əsas sənədə gəldikdə isə, Siz ona qiymət 
verdiniz. Mən bu qiymətlə tam razıyam. Mən bəyan edirəm 

ki, bu çox mühüm addımdır. Xəzər dənizinin statusu, onun 
sektorlara bölünməsi məsələsi artıq bir çox illərdir ki, gündə-

likdədir və müzakirə olunmuĢdur. Siz qısa vaxt ərzində bu iĢə 
qoĢuldunuz və Qazaxıstanla saziĢ imzaladınız. Bilirəm ki, 

onlarla da, Azərbaycanla da bu sənədlər üzərində çox iĢlə-
misiniz. Biz də uzun müddət iĢləmiĢik. Dediyiniz kimi, biz üç 

Xəzəryanı dövlət mövqeyimizi müəyyənləĢdirmiĢik və bu, 
digər sahilyanı ölkələr üçün nümunə olacaqdır. BaĢqa yol 

yoxdur. Biz bu məsələ ilə çox illər məĢğul olmuĢuq və çoxlu 
variantlar tapmıĢıq. Ġndiki variant, beynəlxalq hüquq norma-

ları prinsiplərinə, orta xətt prinsiplərinə uyğundur. Bunda da 
Vladimir Vladimiroviçin böyük rolu olmuĢdur.  

Vladimir Vladimiroviç, Siz Xəzər dənizində yaxĢı hərbi 
təlimlər keçirdiniz. Xatirimdədir, AĢqabadda Ģəxsi söhbəti-
mizdə bu barədə mənə demiĢdiniz. Mən təəccübləndim, Siz 

AĢqabaddan dərhal HəĢtərxana getdiniz, digər iĢlərlə məĢğul 
oldunuz, müvafiq adamları oraya çağırdınız, yaxĢı hazır-

laĢdınız. Deməliyəm ki, bu, ümumiyyətlə, Xəzərin tarixində 
belə böyük miqyaslı ilk təlimlər idi. Biz bu təlimlərdə iĢtirak 

edirdik, onları dəstəklədik və dəstəkləyirik.  

Bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, Rusiya–Azərbaycan 

münasibətləri bizim xarici siyasətimizin öncül istiqamətidir. 

Biz təxminən iki əsr birlikdə olmuşuq və o qədər qaynayıb-

qarışmışıq, o qədər yaxınlaşmışıq ki, bu əlaqələri qırmaq 

olmaz. Dövlət müstəqilliyi qazanmağımız bir-birimizdən 

uzaqlaşmağa heç bir əsas vermir, əksinə, bu münasibətləri 

möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək lazımdır. Biz öz 
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tərəfimizdən bunları edirik. Vladimir Vladimiroviç, bir daha 

çox sağ olun. 

S u a l: Azərbaycan–Rusiya iqtisadi əməkdaşlığının indiki 

vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz və onun miqyasından razı-
sınızmı? 

V l a d i m i r  P u t i n: Miqyasa gəldikdə, biz, əlbəttə, bunun 

nə miqyasından, nə də keyfiyyətindən razıyıq. Mən tamamilə 
əminəm ki, biz həm malların nomenklaturu, həm qarĢılıqlı 

ticarət, həm sərmayələrin həcmi, həm də fəaliyyətin istiqa-
mətləri üzrə, əlbəttə, daha yaxĢı nəticələr əldə edə bilərdik. Buna 

baxmayaraq, cari ilin ilk ayları ərzində əmtəə dövriyyəsinin 
xeyli artdığını müĢahidə edirik, lakin məsələ heç bunda da 

deyildir. Məsələ ondadır ki, bizim uzun müddət üçün nəzərdə 
tutulan bir sıra perspektivli istiqamətlərimiz var. Mən təkcə 
energetika sahəsində əməkdaĢlığı nəzərdə tutmuram, hərçənd 

bu da çox vacibdir. Bilirsiniz ki, ötən il Rusiya ərazisi ilə 2,3 
milyon ton Azərbaycan nefti nəql edilmiĢdir. Cari ildə bunu 2,5 

milyon tona çatdıracağıq. Biz 2003-cü il üçün müvafiq həcmi 
razılaĢdırırıq. Mən bu gün belə bir ehtimal irəli sürdüm ki, biz 

və görünür, Azərbaycan tərəfi də müvafiq uzunmüddətli  saziĢin 
imzalanmasınы istəyirik. Azərbaycanlı həmkarlarımız ümumən 

bizi dəstəklədilər. O mənada ki, bunun əvəzində Rusiya Azər-
baycanın təbii qazla təmin olunması vəzifəsini getdikcə daha 

çox öz üzərinə götürür. Qəribədir ki, Azərbaycan enerji ehti-
yatları ilə zəngin bir dövlət olmasına baxmayaraq, enerji ba-

lansının strukturunda qaza ehtiyac duyur. Biz buna kömək 
etməyə və özümüzün boru kəmərləri sistemi vasitəsilə Azərbay-

cana getdikcə daha çox həcmdə qaz göndərməyə hazırıq. Azər-
baycan iqtisadiyyatının yüksəliĢi nəzərə alınmaqla, gələcəkdə 

qaz daha çox lazım olacaqdır. 
Biz elektroenergetika, qarĢılıqlı fəaliyyətimizin bir sıra di-

gər istiqamətləri barədə də danıĢdıq. Bu gün sənaye koope-
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rasiyası sahəsində bizi mahiyyətcə daha keyfiyyətli qarĢılıqlı 

fəaliyyətə gətirib çıxaracaq saziĢ imzaladıq. Bununla yanaĢı, 
nəzərinizi təhsil sahəsində imzalanmıĢ sənədə yönəltmək 

istərdim. Mən tam əminəm ki, diplomların qarĢılıqlı surətdə 
tanınması, əslində bizi iqtisadiyyat sahəsində daha keyfiyyətli 

əməkdaĢlığa gətirib çıxaracaqdır. 
Biz mədəniyyət sahəsində qarĢılıqlı fəaliyyətdən danıĢdıq. 

Bildiyimə görə, Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin həcmi 
azalmır. Azərbaycan çox az respublikalardan biridir ki, 

burada rus dilinin tədrisinin həcmi nəinki azaldılmır, əksinə, 
bilirəm ki, hətta respublikanın rəhbərliyi bu həcmin saxlan-

masına səy göstərir. Bu bizim üçün çox vacibdir. Bu il Azər-
baycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirildi. Prezident 

açılıĢ mərasimində Ģəxsən iĢtirak etdi və Rusiya Fede-
rasiyasının mədəniyyət xadimləri ilə görüĢdü. Bütün bunlar 

iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı üçün əlveriĢli mühit yaradır. Biz bu 
baxımdan məmnunuq.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənim deməyə sözüm yoxdur. Vla-
dimir Vladimiroviç hər Ģey barəsində danıĢdı, mən onun 
dediklərinin hamısı ilə tamamilə razıyam. Vladimir Vladimi-

roviçin dediyi kimi, iqtisadi münasibətlərin səviyyəsindən və 
keyfiyyətindən mən də razı deyiləm. Lakin biz birgə iĢləyirik, 

biz bunu Rusiyadan heç də az istəmirik. Odur ki, bu iĢi 
davam etdirəcəyik. 

Mən təfərrüata varmayacağam, çünki bütün bunlar barədə 
Vladimir Vladimiroviç yaxĢı, müfəssəl, çox dəqiq danıĢdı. 

Sözün düzü, mən hətta düĢünürəm ki, Vladimir Vladimiroviç 
Azərbaycan haqqında hər Ģeyi bilir. Mən belə qənaətə 

gəlirəm ki, oнун baĢqa ölkələr, xüsusən MDB ölkələri barə-
sində də hər Ģeydən xəbəri var. Buna görə də ona çox sağ 

olun deyirəm. 
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S u a l: Heydər Əliyeviç, biz bilirik və görürük ki, Rusiya 

cəmiyyətində Azərbaycanla əlaqələri daha da inkiĢaf etdirmək 

əhval-ruhiyyəsi var. Bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyətində və-

ziyyət necədir? Burada iki prezidentin əməkdaĢlığından danı-

Ģıldı, biz isə ictimaiyyətin əhval-ruhiyyəsini bilmək istərdik. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Azərbaycanda ictimaiyyət Rusiya 
Federasiyası ilə əməkdaĢlıq haqqında daha çox fikirləĢir və 

bunu çox istəyir. Vladimir Vladimiroviçin rus dilinə, özü də 
təkcə ona deyil, həm də onun orta məktəblərdə öyrədilməsinə 

göstərdiyimiz münasibətə dair gətirdiyi bir neçə misal bunu 
təsdiq edir. Universitetlərin fakültələrində tədrisin rus dilində 

aparıldığı bölmələrin olması və Vladimir Vladimiroviçin qeyd 
etdiyi kimi, mədəniyyətlə bağlı dediklərinin hamısı, əlbəttə, 

Azərbaycanın mənafelərinə tamamilə uyğundur.  
Rusiyaya münasibətdə vəziyyətin necə olduğunu görmək 

üçün, sadəcə, Azərbaycanda olmaq lazımdır. Siz Ģəhərin kü-
çələri ilə keçsəniz, ünsiyyətdə olsanız,  rus dilində danıĢan 

adamlara Azərbaycan dilində danıĢanlardan daha tez-tez rast 
gələ bilərsiniz. Axı münasibətlərimizin daha da inkiĢaf etmə-

sinə maraq olmasaydı, bu, çətin ki,  belə olardı. Bir halda ki, 

Siz Rusiya cəmiyyətində belə əhval-ruhiyyə olduğunu dedi-
niz, mənim yeganə arzum budur ki, Azərbaycanda görülən 

iĢlərin hamısını düzgün qiymətləndirsinlər. Mən çox istəmi-
rəm, qoy, prezident Putinin qiymətləndirdiyi  kimi qiymətlən-

dirsinlər. Lakin biz bəzi mənfi hallarla, münasibətlərimizin 
yanlıĢ qiymətləndirilməsi ilə, mətbuatda Azərbaycanın ünva-

nına, bəzən olur ki, mənim ünvanıma mənfi çıxıĢlarla rast-
laĢırıq. BaĢa düĢürəm ki, indi sizdə də, bizdə də mətbuat 

azadlığı var, istədiyini yaza bilərsən. Məsələn, bizim  müxa-
lifət qəzetlərində də xoĢagəlməz sözlər yazırlar, mən bunu 

istisna etmirəm və demirəm ki, kimsə bunun üçün məsuliyyət 
daĢıyır, lakin bunu tənzimləmək lazımdır. Mən, sadəcə 
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olaraq, Rusiya cəmiyyətinə müraciət edirəm ki, Rusiya–Azər-

baycan münasibətlərinin inkiĢafı üçün Azərbaycanda görülən 
iĢlər düzgün qiymətləndirilsin, ölkəmizə tez-tez gəlsinlər ki, 

hər Ģeyi öz gözləri ilə görsünlər. Biz buna hazırıq.  
Mən 2 il bundan əvvəl Rusiya jurnalistlərinin böyük bir 

qrupunu qəbul etmiĢdim, onlarla üç saat söhbətim oldu. Biz 
jurnalistləri, mədəniyyət xadimlərini sevinclə qəbul edəcəyik. 

Ġndi çox yaxĢı oldu ki, təhsil nazirlikləri arasında çox böyük 
imkanlar yaradan belə bir sənəd imzalandı. Bir sözlə, mən 

xahiĢ edirəm, hamı bilsin ki, münasibətlərimizin inkiĢafını 
Azərbaycanda Rusiyadakından heç də az istəmirlər.  

 
    * * *     
Sentyabrın 23-də axşam Rusiya dövlət başçısının iqamət-

gahında prezident Vladimir Putinin adından Azərbaycan pre-
zidenti Heydər Əliyevin  şərəfinə ziyafət verildi.  

Prezident Heydər Əliyev və prezident Vladimir Putin elə 
həmin gün Kremldə təkbətək və geniş tərkibdə keçirdikləri gö-

rüşləri zamanı müzakirə etdikləri məsələlər barədə bir daha 
ətraflı fikir mübadiləsi apardılar.  
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РУСИЙАНЫН XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ   

ĠQOR ĠVANOVЛА ЭЮРЦШ 
 
24 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Moskvada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan prezidenti 

Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Xarici Işlər naziri İqor 

İvanovu qəbul etmişdir.  
Cənab İqor İvanov dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevi səmi-

miyyətlə salamladı, Azərbaycan prezidentinin Moskvaya işgü-

zar səfərinin ölkələrimizin sürətlə inkişaf edən əlaqələrinin 
daha da möhkəmləndirilməsinə yeni təkan verəcəyini bildirdi.  

Rusiya xarici siyasət idarəsinin başçısı sentyabrın 23-də 
Moskvada Xəzərin dibinin bölgüsünə, təhsil məsələlərinə dair 

sazişlərin və bəzi digər sənədlərin imzalanmasının Azərbaycan 
ilə Rusiya arasında bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı 

əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılması üçün əsaslı zəmin yara-
dacağını söylədi və bu əlaqələrin prezident Heydər Əliyevin və 

prezident Vladimir Putinin birgə səyləri sayəsində intensiv inki-
şaf etdiyini vurğuladı.  

Nazir İqor İvanov Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi 
Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Beynəl-

xalq Münasibətlər İnstitutunun (Universitetinin) fəxri doktoru 
adı alması münasibətilə bir daha təbrik etdi.    

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev ona Moskva Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstituтуnun (Universitetinin) fəxri doktoru adı-

nın və Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin 200 illiyi 
münasibətilə yubiley nişanının verilməsindən məmnun qaldığını 

bildirərək, ölkələrimiz arasında möhkəm dostluq, sıx əməkdaş-
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lıq münasibətlərinə həmişə böyük əhəmiyyət verdiyini vur-

ğuladı.  
Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-

şəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması, regionda vəziyyət, 
beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə və ölkələrimizi maraq-

landıran bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi apa-
rıldı. 
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İNTERFAKS BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA 

QRUPUNUN RƏHBƏRİ  
МИХАИЛ КОМИССАР ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
24 сентйабр 2002-ъи ил 
 
Москвада ишэцзар сяфярдя олан Azərbaycan prezidenti 

Heydər Əliyev onun üçün ayrılmış iqamətgahda İNTERFAKS 
Beynəlxalq Informasiya Qrupunun rəhbəri Mixail Komissarı 

qəbul etmişdir. 
Söhbətin əvvəlində Mixail Komissar səfər proqramının 

gərgin olmasına baxmayaraq, onu qəbul etməyə imkan tap-
dığına görə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə təşəkkürünü 
bildirdi.  

Mixail Komissar Rusiyada informasiya sahəsində vəziyyət 

barədə məlumat verərək dedi: «Biz Ģadıq ki, bugünkü Rusiyada 
çoxlu müxtəlif KĠV-lər var. Məsələn, ĠNTERFAKS-ın ĠTAR–

TASS və RĠA ilə informasiya sahəsində nəzakətli rəqabəti 
ictimaiyyətə hadisələrdən müxtəlif mövqelərdən xəbər tut-

mağa imkan verir. Biz həmkarlarımızın peĢəkarlığına hörmət 
bəsləyirik və çoxsaylı informasiya kanallarının olmasını fay-

dalı hesab edirik». 
ĠNTERFAKS–AZƏRBAYCAN layihəsinin həyata keçi-

rilməsinə baĢlanмасы Azərbaycanın informasiya məkanında 
da bu cür vəziyyət yaratmağa kömək edəcəkdir.  

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev İNTERFAKS-ın yeni 
layihəsini – bu yaxınlarda yaradılan İNTERFAKS–AZƏR-
BAYCAN informasiya agentliyini dəstəklədiyini bildirərək 

dedi: Информасийа еэентлийинин  fəaliyyətə baĢlaması Azərbay-



 301 

canın siyasi və iqtisadi həyatında baĢ verən hadisələr barədə 

obyektiv informasiyanın dünyada yayılması imkanını xeyli 
yaxĢılaĢdıracaqdır. Biz ümidvarıq ki, dünyada və Rusiyada 

Azərbaycanla maraqlananlar – siyasətçilər, biznesmenlər, 
kütləvi informasiya vasitələri yeni agentliyin kanalları ilə 

obyektiv və peĢəkarlıqla hazırlanmıĢ informasiya alacaqlar. 
Bu hamının xeyrinədir.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

МОСКВА ДЮВЛЯТ BEYNƏLXALQ 

MÜNASIBƏTLƏR İNSTИTUTUNУН 
(UNIVERSITETINИН) ФЯХРИ ДОКТОРУ 
ДИПЛОМУНУН ТЯГДИМ ЕДИЛМЯСИ 
МЯРАСИМИНДЯ  
 
24 сентйабр 2002-ъи ил 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

Rusiya Федерасийасы Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Dövlət 

Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna (Universitetinə) gəldi.  

 Dövlətimizin başçısını бу дцнйа шющрятли али мяктябдя Ru-

siyanın Xarici Işlər naziri İqor İvanov, MDBMİ(U)-nun rekto-

ru Anatoli Torkunov səmimiyyətlə, mehribanlıqla qarşıladılar. 

Universitetdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Azərbaycan 

prezidentinə gül-çiçək təqdim etdilər. Respublikamızın rəh-

bəri azərbaycanlı tələbələrlə mehribancasına söhbət etdi, 

onlara təhsildə uğurlar arzuladı.  
Sonra Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun 

(Universitetinin) böyük salonunda Azərbaycan prezidentinə bu 
ali məktəbin fəxri doktoru дипломунун тягдим олунмасына щяср 

едилмиш təntənəli mərasim keçirildi. Universitetin professor-
müəllim heyəti, Rusiyanın bir sıra ictimai-siyasi xadimləri, Moskva-

da yaşayan məşhur həmвятянlərimiz – Nikolay Baybakov, Kərim 
Kərimov və başqaları, tələbələr президент Heydər Əliyevi щярарятля, 

sürəkli alqışlarla qarşıladılar.  
Mərasimi эириш сюзц иля MDBMİ(U)-nun rektoru Anatoli 

Torkunov  açdı. 
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MDBMИ(U)-nun rektoru Anatoli Torkunovun чыхышы 
 
Azərbaycan Respublikasının çox hörmətli prezidenti Hey-

dər Əliyeviç Əliyev! 
Çox hörmətli Ġqor Sergeyeviç! 
Çox hörmətli azərbaycanlı dostlar, həmkarlar, Azərbaycan 

Respublikasının rəsmi nümayəndə heyətinin üzvləri!  
Çox hörmətli professorlar, müəllimlər, tələbələr, əziz 

dostlar! 
Ġcazə verin, bu gün universitetimizin qonağı olan Azər-

baycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyevə 

ən səmimi hörmət və ehtiram hisslərimizi ifadə edim. Cənab 
Prezident, Siz Azərbaycanın – Rusiyanı dostluq, əməkdaĢlıq 

münasibətlərinin və ən müxtəlif sahələrdə əlaqələrin bütöv bir 
dövrünün birləĢdirdiyi ölkənin rəhbərisiniz.  

Onu xatırlamaq kifayətdir ki, uzun illər ölkələrimiz vahid 
dövlətin tərkibində olmuĢ, xalqlarımız isə ağır və çətin 

günlərdə, böyük və Ģərəfli qələbələrdə və nailiyyətlərdə bir 
yerdə olmuĢlar. Bu dostluğun qorunub saxlanmasında, siyasi 
ab-havaya, son on – on beĢ ilin dramatik hadisələrinə məruz 

qalmamasında Azərbaycan xalqının tanınmıĢ lideri və keçmiĢ 
vahid dövlətin – Sovet Ġttifaqının görkəmli dövlət xadimi 

kimi, Sizin böyük xidmətləriniz var. 
Böhranlı dəyiĢikliklər dövründə, Azərbaycan üçün ən ağır 

zamanda Siz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Məclisinə, 
sonra isə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə baĢçılıq 

etdiniz. 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı öz lideri kimi, Sizə ən 
yüksək etimad göstərərək ölkə prezidenti seçdi.  

Məhz Sizin siyasətçi, dövlət xadimi istedadınız, şəxsi 

keyfiyyətləriniz, iradəniz indiki nəslin qismətinə düşmüş 
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sınaqlardan çıxmağa, Azərbaycan dövlətçiliyini möhkəm-

lətməyə, yüksək beynəlxalq nüfuz qazanmağa imkan verdi. 

Rusiya ilə müstəqil Azərbaycan arasında diplomatik 

əlaqələr yarandığı vaxtdan bəri Siz bu gün inkişafda olan, 

ən müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyət praktikası ilə 

zənginləşən hərtərəfli münasibətlərimizin inkişafına daim 

diqqət yetirirsiz. Ölkəmizin iqtisadiyyatına, elminə və mədə-
niyyətinə necə böyük və daimi qayğı ilə yanaşmağınız yaxşı 
məlumdur. Rus və Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı məsə-
lələr mənim qısa çıxışıma aid olmasa da, xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm ki, Rusiya ali məktəblərinin, o cümlədən də bizim 

universitetin minlərlə məzunu Azərbaycanın həyatının müx-

təlif sahələrində fəaliyyət göstərir. Onların çoxu dövlət 

xidmətində, iqtisadiyyat, ali təhsil sahələrində yüksək vəzi-

fələr tutur.  

Bizim üçün xoşdur ki, MDBMİ(U)-da bu gün də Azər-

baycandan onlarca gənc təhsil alır, Azərbaycan səfirliyi və 

səfiri onlara diqqətlə, atalıq qayğısı ilə yanaşır. Əminəm ki, 

onlar yaxşı mütəxəssis olacaqlar. 

Biz məmnuniyyətlə vurğulayırıq ki, Rusiyada və Azər-
baycanda xalqlarımızın elmi nailiyyətlərinin və mədəniy-

yətinin, onların dilinin və ədəbiyyatının öyrənilməsinə olan 

qarşılıqlı maraq davam və inkişaf edir. Çox hörmətli 

Prezident, bunun özündə də Sizin şəxsi xidmətiniz vardır. 

Elmin və mədəniyyətin inkişafında, biliklərin yayılmasında 

Sizin rolunuz Şərqin belə bir müdrik kəlamına tamamilə 

cavab verir ki, insan qəlbini biliksiz və mədəniyyətsiz qoy-

maq – xəstəni müalicəsiz və həkimsiz qoymaq deməkdir.  

Cənab Prezident, biz yaxşı bilirik ki, Siz Azərbaycanın 

Rusiya ilə siyasi, ticarət-iqtisadi və mədəni, elmi münasi-

bətlərinin möhkəmlənməsinə və inkişafına tərəfdarsınız. 

Yüksək səviyyədə keçirilən görüşlər, 1993-cü ildən başla-
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yaraq ölkəmizə səfərləriniz bizim münasibətlərimizə böyük 

təsir göstərir. Bu səfərlər, Rusiya prezidenti Vladimir Vladi-

miroviç Putinlə görüşləriniz nəticəsində bir sıra mühüm 

dövlətlərarası sazişlər imzalanmışdır. Dünən Rusiya prezi-

dentinin və Sizin imzaladığınız Xəzər dənizinin dibinin həm-

hüdud sahələrinin bölünməsi haqqında saziş də bu qəbil-

dəndir.  
Bu saziĢin həm ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafı üçün, həm 

də bütün Xəzər dənizi regionunun sabit, sülh Ģəraitində inki-
Ģafı üçün nə qədər vacib olduğunu hamımız gözəl baĢa düĢü-

rük. Ali məktəb iĢçiləri kimi, bizim üçün bu da az əhəmiyyətli 
deyildir ki, dünən iki Təhsil naziri Rusiya ilə Azərbaycan 
Respublikası arasında diplomların, elmi dərəcələrin və elmi 

adların qarĢılıqlı tanınması haqqında saziĢ imzaladılar. 
Sizin səfərləriniz  və Rusiya rəhbərləri, bizim prezidentlə 

görüĢləriniz mədəniyyət məsələlərinin əhatə olunması baxı-

mından da vacibdir. Ölkələrimiz arasında diplomatik müna-

sibətlərin qurulmasının 10 illiyinin bayram edilməsi çərçivə-

sində Peterburqda Siz və prezident Putin Azərbaycan ədəbiy-

yatının klassiki Nizami Gəncəvinin abidəsini açdınız. Nizami 
Gəncəvi hələ XII əsrdə demiĢdir ki, həyatda hər kəsin məs-

ləkdaĢı olmalıdır, ona görə də səninlə dostluq etmək istəyənə 
meyl sal.  

Bundan əvvəl, 2001-ci ilin yayında Bakıda Sizin iştira-

kınızla Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin abidəsi açıldı. Mən-

cə, bunun dərin rəmzi mənası var. 

Çox hörmətli cənab Prezident! Universitetimizin nizamna-

məsinə uyğun olaraq, MDBMİ(U)-nin fəxri doktoru adının 

verilməsinin dəqiq müəyyənləşdirilmiş qaydası mövcuddur. 

Statusa uyğun olaraq, bu ada beynəlxalq münasibətlərin 

inkişafına, müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında sülhün möh-

kəmlənməsi və qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşməsi işinə, 
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mədəniyyət və təhsilin inkişafına böyük töhfə vermiş gör-

kəmli dövlət xadimləri, siyasi, ictimai xadimlər, xarici ölkə-
lərin alimləri layiq görülürlər. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizə və bu salondakıların ha-

mısına böyük məmnunluqla bildirirəm ki, universitetin Ni-
zamnaməsini əsas tutaraq və öz səlahiyyətlərinə uyğun ola-

raq, 2001-ci il dekabrın 29-da Elmi ġura dünyada qarĢılıqlı 
anlaĢmanın möhkəmlənməsinə töhfənizə görə və ölkələrimiz 

arasında münasibətlərin inkiĢafına töhfənizə görə, təhsil və 
mədəniyyətin inkiĢafına töhfənizə görə Sizə MDBMĠ(U)-nun 

fəxri doktoru adı verilməsi haqqında qərar qəbul etmiĢdir.  
ġuranın sədri kimi, mən onun iradəsini yerinə yetirərək, 

fəxri doktor diplomunu, medalı və mantiyanı məmnuniyyətlə 
Sizə təqdim edirəm.  

    
    * * * 
 

Sonra MDBMİ(U)-nun rektoru Anatoli Torkunov Rusiya 

Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Dövlət Beynəl-

xalq Münasibətlər İnstitutunun (Universitetinin) fəxri dok-

torunun diplomunu, medalı və mantiyanı Azərbaycan Respubli-

kasının prezidenti Heydər Əliyevə təqdim etdi. 

Universitetin fəxri doktoru, Azərbaycan prezidenti Heydər 

Əliyevin şərəfinə «Qaudemus İgitur» tələbə himni ifa olundu. 
    

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 

Hörmətli Ġqor Sergeyeviç! 
Hörmətli Anatoli Vasilyeviç! 

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Ġnstitutu Elmi 
ġurasının hörmətli üzvləri! 

Hörmətli professorlar və müəllimlər, əziz tələbələr!  
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Xanımlar və cənablar!  

Mənə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Ġnstitu-
tunun fəxri doktoрu kimi yüksək ad verdiyinə görə Beynəlxalq 

Münasibətlər Ġnstitutunun Elmi ġuрasına, rektor Anatoli 
Vasilyeviç Torkunova səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.  

Mən Xarici IĢlər naziri Ġqor Sergeyeviç Ġvanovu salam-
layıram, bu institut onun sərəncamındadır. Ġqor Sergeyeviç, 

mən sizə təĢəkkür edirəm ki, dünən axĢam çox uzun və ağır 
xarici ezamiyyətdən qayıdaraq, bu gün buraya gəlmisiniz. 

Çox sağ olun.  
Mənim fəxri doktor adına layiq görülməyimlə əlaqəsi olan-

ların hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bunu çox 
yüksək qiymətləndirirəm.  

Mən çoxlu müxtəlif adlar, o cümlədən bir çox xarici 
universitetlərin fəxri doktoru adını almıĢam, lakin belə 

nüfuzlu, hörmətli və bütün dünyada məĢhur olan institutun 
fəxri doktoru adına layiq görülməyimin mənim üçün xüsusi 

əhəmiyyəti vardır. Buna görə də mən minnətdarlığımı bildirir 
və sizi əmin edirəm ki, bu yüksək adı həmiĢə Ģərəflə daĢıyacaq 
və sizin böyük etimadınıza layiq olmağa çalıĢacağam.  

Mən  sizin qarĢınızda müxtəlif mövzularda çıxıĢ edə bilə-
rəm. Buna görə də mənim üçün çətindir, hər halda, mən siyasi 

xadiməm. Mənim fəaliyyətim cəmiyyətimizin, həyatın, dün-
yanın bir çox çəhətlərini əhatə edir. Ona görə də məhdud bir 

məsələ üzərində dayanıb bu barədə danıĢmaq mənim üçün 
çox çətindir. Bununla belə, mən ilk növbədə Rusiya–Azər-

baycan münasibətləri barədə danıĢacağam. Anatoli Vasilye-
viç bu barədə dedi. ġadam ki, siz də bu fikirdəsiniz və Rusiya 

ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkiĢafı üçün gös-
tərdiyimiz səyləri qiymətləndirirsiniz.  

Deməliyəm ki, bu münasibətlər indi yüksək səviyyədədir. 
Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinlə 
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mənim çox əhəmiyyətli danıĢıqlarım oldu. Mühüm sənədlər 

imzalandı. AxĢam mən onunla təkbətək görüĢdüm, biz müx-
təlif məsələlərə, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinə və əl-

bəttə, Qafqaz regionunda, MDB-də vəziyyətə, beynəlxalq ter-
rorizmlə mübarizə məsələlərinə dair fikir mübadiləsi apardıq. 

Azərbaycan terrorizmlə mübarizəyə fəal surətdə qoĢulmuĢ-

dur. Azərbaycan terrorizmdən, terrorçuluq aktlarından uzun 

müddət əziyyət çəkmiĢdir və elə indinin özündə də çəkir. 
Bizdə hətta bir neçə dəfə Azərbaycan prezidentinə qarĢı ter-

ror çəhdi olmuĢdur və Ģükürlər olsun ki, Allah məni qoru-
muĢdur. Odur ki, biz terrorizmin nə olduğunu bilirik, özü də 

o belə beynəlxalq, azğın xarakter alanda.  
Ġndi dünyada bu proses davam edir, Rusiya beynəlxalq 

terrorizmlə fəal mübarizə aparır. Özü də məsələni nə vaxt 
siyasi yolla, nə vaxt baĢqa cür həll etmək baxımından yaxĢı 

nümunə göstərir.  
Dünən biz Vladimir Vladimiroviç ilə bu məsələ barəsində 

də fikir mübadiləsi apardıq.  
Rusiya–Azərbaycan münasibətləri bizim üçün öncül isti-

qamətdir. Bu, strateji tərəfdaĢlıq, əməkdaĢlıq münasibətləri-

dir. Əgər Sovetlər Ġttifaqının süqutu və Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi əldə etdiyi, təbii ki, Rusiyanın öz suverenliyini 

elan etdiyi, ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər 
yaradıldıqdan sonrakı dövrdə Rusiya–Azərbaycan münasi-

bətlərinin tarixinə nəzər salsaq, açıq deməliyəm – siz tarixi 
yaxĢı bilməlisiniz – heç də hər Ģey hamar olmamıĢdır. Əvvəla 

ona görə ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə ge-
dirdi. Ermənistanın əzəli Azərbaycan torpaqlarının bir his-

səsinə – Dağlıq Qarabağa iddia etməsi münaqiĢəyə, sonra isə 
geniĢ müharibəyə səbəb olmuĢdu. Onu da deyim ki, bu mü-

naqiĢə hələ Sovetlər Ġttifaqı dövründə – 1988-ci ildə baĢla-
mıĢdı və onun süqutu zamanı da davam edirdi. Təəssüf ki, 
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Sovetlər Ġttifaqının rəhbərliyi o vaxt  münaqiĢənin nizama 

salınması, aradan qaldırılması üçün tədbir görmədi. Üstəlik, 
bizdə konkret məlumatlar var ki, Siyasi Büronun bəzi üzvləri, 

o cümlədən BaĢ katib Qorbaçov Dağlıq Qarabağın Azər-
baycandan qoparılıb Ermənistana verilməsinə kömək edir-

dilər. Müharibə gedirdi, Azərbaycan  müstəqillik əldə etdi. 
Rusiya ilə diplomatik münasibətlər quruldu.  

Ġkinci tərəfdən, Azərbaycanda bir neçə il ərzində, ölkənin 
dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən əvvəl çox ağır daxili siyasi 

vəziyyət yaranmıĢdı. Təəssüf ki, o zaman populizm, bir çox 
digər Ģeylər fonunda müxtəlif qüvvələr meydana çıxmıĢdı. 

Azərbaycanda belə qüvvələr çox idi. Azərbaycanda  mühari-
bə getdiyindən – ölkəmizin isə o zaman mütəĢəkkil ordusu 

yox idi – ayrı-ayrı qüvvələr hakimiyyət uğrunda mübarizə 
aparmaq üçün silahlı dəstələr yaratmıĢdılar. Bax, belə bir 

mübarizə gedirdi. Bütün bunlar 1993-cü ildə Azərbaycanda 
vətəndaĢ müharibəsinə, fəlakətə, mahiyyət etibarilə Azərbay-

canın parçalanmasına gətirib çıxardı. 
Bu Ģəraitdə və sonralar Rusiya ilə münasibətlər o qədər də 

hamar olmamıĢdır. 1992-ci ilin əvvəllərində hakimiyyətə 

gəlmiĢ Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri Rusiya–Azərbaycan 
əlaqələrinə münasibətdə mənfi mövqe tutdular və hətta 

Azərbaycan MDB-yə, keçmiĢ Sovetlər Ġttifaqı respublikala-
rının yaratdığı Birliyə daxil olmaqdan imtina etmiĢdi.   

1993-cü ildə biz böyük çətinliklə də olsa, bunları aradan 
qaldırmağa,  vətəndaĢ müharibəsinin, bir neçə silahlı dövlət 

çevriliĢi cəhdlərinin qarĢısını almağa və Azərbaycanda 
sabitliyi bərpa etməyə nail ola bildik. Burada Anatoli 

Vasilyeviç mənim tərcümeyi-halımdan danıĢdı. Məni Bakıya 
dəvət edib parlamentin sədri seçən kimi, bu ağır Ģəraitdə 

prezident öz postunu ataraq, sözün əsl mənasında dağlara 
qaçıb, guya respublikanı oradan idarə etməyə baĢlayanda, 
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Azərbaycan parlamenti prezidentin səlahiyyətlərinin mənə 

verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bax,  respublikada və-
ziyyətin hələ normal olmadığı və hələ prezident hakimiyyətinə 

malik olmadığım həmin dövrdə mən Moskvaya gəldim, 
Rusiya prezidenti ilə və digər rəsmi Ģəxslərlə görüĢdüm. Mən 

ilk növbədə Azərbaycanın MDB-yə daxil olması üçün 
parlamentin qərar qəbul etməsinə nail oldum.  

Sonra da belə problemlər çox oldu, mən sizin vaxtınızı 
almaq istəmirəm. Buna görə də müxtəlif dövrlərdə müna-

sibətlərimiz o qədər də hamar olmamıĢdır. Vladimir Vladi-
miroviç Putin prezident seçiləndən sonra biz münasibətlərin 

dəyiĢdiyini dərhal hiss etdik. O, 2001-ci ildə  XXЫ əsrdə ilk 
xarici səfərini Azərbaycana etdi. Bütün ictimaiyyətimiz bunu 

çox yüksək qiymətləndirdi. Rusiya prezidenti Azərbaycanla 
Ģəxsən tanıĢ ola və Rusiyaya münasibəti görə bildi. Həmin 

dövrdə bizdə daxili siyasi vəziyyət sabit idi, Rusiya ilə 
münasibətlərimiz də uğurla inkiĢaf edirdi.  

Biz müstəqillik əldə etdikdən sonra münasibətlərimizin 
tarixi barədə danıĢsaq, deməliyik ki, prezident Putinin Azər-
baycana səfəri münasibətlərimizin yeni mərhələsinin baĢlanğıcı 

oldu. Bundan sonra mən Rusiyaya dövlət səfəri etdim.  
Biz Vladimir Vladimirovic Putinlə dəfələrlə görüĢmüĢük, 

Xarici IĢlər naziri Ġqor Sergeyeviclə fəal əlaqə saxlamıĢıq, yeri 
gəlmiĢkən, o hələ nazir olmamıĢdan qabaq Azərbaycanın 

köhnə dostu idi. Ġqor Sergeyevic Azərbaycanı yaxĢı tanıyır. 
Təbiidir ki, digər idarələrlə də əlaqələrimiz var. Dünən biz 

söhbət edəndə, sənədləri imzalayanda mən Ģad oldum ki, 
Vladimir Vladimirovic Putin öz çıxıĢında Rusiya–Azər-

baycan münasibətlərinin inkiĢafı üçün görülmüĢ bütün iĢləri 
çox yüksək qiymətləndirdi.  
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Təkrar edirəm, biz  buna böyük əhəmiyyət veririk və öz 

xarici siyasətimizdə həmin xətti davam etdirəcəyik, bu bizim 
üçün çox vacib yoldur.  

Qafqaz dünyanın mürəkkəb regionudur. Buna görə də 
Qafqazda vəziyyət qonĢu ölkələr üçün böyük əhəmiyyətə 

malikdir. ġimali Qafqaz Rusiyanın tərkibində olduğu üçün 
Qafqaz bizim – Rusiyanın, Gürcüstanın, Ermənistanın, Azər-

baycanın – ümumi problemimizdir. Mən deməliyəm ki, 
Vladimir Vladimiroviç buna da böyük diqqət yetirir. Dörd 

prezidentin iĢtirakı ilə bizim bir neçə görüĢümüz olmuĢdur. 
Bütün bu görüĢlər çox faydalı olub, düĢünürəm ki, onlar 

davam edəcəkdir.  
Lakin siz bilirsiniz ki, Qafqazda Ermənistanla Azərbaycan 

arasında münaqiĢə davam etməkdədir, Gürcüstanda daxili 
münaqiĢə vardır.   

Rusiyanın cənubunda – ġimali Qafqazda, Çeçenistanda 
vəziyyətin necə mürəkкəb olduğunu hamımız bilirik. Lakin 

təkcə bunlar deyil, digər məsələlər də çoxdur. Ona görə də 
Qafqazda sülhü, təhlükəsizliyi, əmin-amanlığı təmin etməyə 
çalıĢırıq, çünki bu bizə, Qafqaz xalqlarına da, Rusiyaya da 

lazımdır. Təəssüf ki, bu istiqamətdə görülən tədbirlər hələlik  
bir nəticə vermir. Məsələn, mən sizə Ermənistan–Azərbaycan 

münaqiĢəsi barədə deyə bilərəm. 1994-cü ildə biz atəĢkəs 
barədə razılığa gəldik, yəni artıq müharibə yoxdur, lakin sülh 

də yoxdur. Məsələni həll etmək üçün 8 ildir ki, sülh danı-

Ģıqları gedir, lakin hələ də nəticəsi yoxdur.  

Məsələ bundadır ki, bu münaqiĢə və müharibə nəticəsində 
Ermənistan silahlı qüvvələri bəzi hallardan, xaricdən kömək-

dən və Azərbaycanın daxilindəki qeyri-sabitlikdən istifadə 
edərək, iddiasında olduqları Dağlıq Qarabağı iĢğal edə 

bilmiĢ, onun ardınca isə Azərbaycanın daha 7 iri rayonunu 
zəbt etmiĢlər. Azərbaycan ərazisinin 20 faizini təĢkil edən 
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həmin torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı qovul-

muĢdur və indi onlar çadırlarda, ağır Ģəraitdə yaĢayırlar. Biz 
onları yerbəyer edə bilmirik, bir də ki, onlar öz doğma 

torpaqlarına qayıtmalıdırlar. 
Bəs məsələ nədən ibarətdir? Siz – beynəlxalq münasibətlər 

sahəsində mütəxəssislər bilməlisiniz, heç bir sirr yoxdur. 
Ermənistan Dağlıq Qarabağı özünə birləĢdirmək iddiasında-

dır. Biz bununla razılaĢa bilmərik. Bura Azərbaycanın əzəli 
tarixi torpağıdır. MünaqiĢəyə qədər orada ermənilər də, 

azərbaycanlılar da yaĢamıĢlar. Ermənilər çoxluq təĢkil edir-
dilər. Əhalinin sayı isə cəmi 150–160 min nəfər idi. Yəni bu, 

kiçik vilayət idi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində 
muxtar vilayət statusuna malik idi. Bu status vilayətə çox 

böyük üstünlüklər verirdi, biz mehriban yaĢayırdıq, heç bir 
problem yox idi. Lakin Ermənistanda «Böyük Ermənistan» 

uğrunda mübarizə aparanlar bu münaqiĢəni törətmiĢlər.  
Ġndi Ermənistan təkid edir ki, Dağlıq Qarabağı ona ver-

mək lazımdır. Onlar bunun müqabilində ancaq azərbay-
canlıların yaĢamıĢ olduqları rayonları azad etməyi, yəni öz 
silahlı qüvvələrini həmin ərazilərdən çıxarmağı vəd edirlər. 

Biz bununla razılaĢa bilmərik. Onlar bu mövqedən geri 
çəkilmirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun düzgün təklifi vardır. 

Siz bilirsiniz ki, hələ 1992-ci ildə ATƏT Ermənistan–Azər-
baycan münaqiĢəsini sülh yolu ilə nizamlamaq üçün xüsusi 

Minsk qrupu yaratmıĢdır və indi həmin qrupa Rusiya, Ame-
rika BirləĢmiĢ ġtatları və Fransa baĢçılıq edirlər. Həmsədr-

lərin nümayəndələri bu problemlə məĢğul olur, müxtəlif 
təkliflər hazırlayır, fəal tədbirlər görürlər.  

1997-ci ildə, hesab edirəm ki,  hər iki tərəf üçün məqbul 
olan təkliflər irəli sürüldü. Biz onları qəbul etdik, lakin Er-

mənistan qəbul etmədi. Bu təkliflərin mahiyyəti nədən ibarət 
idi? Onların mahiyyəti bundan ibarət idi ki, Ermənistan 
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silahlı qüvvələri Azərbaycanın ancaq azərbaycanlıların yaĢa-

mıĢ olduqlarы rayonlarını azad edir, oralardan çıxır, Dağlıq 
Qarabağa çəkilirlər, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi isə 

müzakirə olunacaqdır. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə 
gəldikdə isə, hələ 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə 

toplantısında Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının 
tərkibində ən yüksək status verilməsi haqqında qərar qəbul 

olunmuĢdur. Bu, məqbul təklifdir. Biz bununla razıyıq. Onlar 
o zaman gərək ki, bu təklifi qəbul etmək istəyirdilər və 

müzakirə edirdilər. Ermənistanın o vaxtkı prezidenti Levon 
Ter-Petrosyan bu təklifi dəstəklədiyini açıq bəyan etdi. Lakin 

sonra Ermənistanın rəhbərliyində dəyiĢikliklər baĢ verdi və 
bu variantı, əslində, dəfn etdilər. BaĢqa məqbul variantlar 

təqdim olunmur. Mən 1999-cu ildən Ermənistan prezidenti 
Kюçяryanla bilavasitə görüĢürəm. Avqustun 14-də mən 

onunla Ermənistaн–Azərbaycan sərhəddində görüĢdüm. Biz 
dörd saat çox gərgin söhbət etdik. Sanki müəyyən kompro-

mislər, daha nəsə tapmaq mümkündür, lakin hələlik heç nə 
yoxdur. Buna görə də Qafqazdakı vəziyyət indiki halda bu 
ciddi problemlə səciyyələnir.  

Digər ciddi problem Gürcüstandakı münaqiĢədir. Çe-
çenistan da ciddi problemdir. Bütün bunlar vəziyyətimizi mü-

rəkkəbləĢdirir. Təkrar edirəm, biz sülh mövqeyində durmu-
Ģuq, Ermənistanla sülh bağlamaq və mehriban qonĢu kimi 

yaĢamaq istəyirik. Bizim Gürcüstanla normal münasibətlə-
rimiz vardır və bu münasibətləri inkiĢaf etdirmək istəyirik. 

Rusiya ilə münasibətlərimiz, artıq dediyim kimi, yüksək 
səviyyədədir. Biz Rusiyanın müvafiq qüvvələrinin öz ərazi-

sində – Rusiya ərazisində beynəlxalq terrorizmlə apardığı 
mübarizəni, əlbəttə, tam dəstəkləyirik. Bu məhz beynəlxalq 

terrorizmlə mübarizədir. Yeri gəlmiĢkən, beynəlxalq terro-
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rizm bugünkü vəziyyətin yarandığı vaxtdan xeyli qabaq 

meydana çıxmıĢdır.  
Qafqaz haqqında, respublikamız haqqında bunları deyə 

bilərəm.  
Ġndi də bir neçə kəlmə yaĢayıĢımız haqqında. Əlbəttə, 

Sovetlər Ġttifaqının süqutundan sonra hər yerdə, bütün res-
publikalarda mürəkkəb vəziyyət yaranmıĢdı. Azərbaycan ilk 

illər siyasi, iqtisadi və sosial böhran vəziyyətində idi. Biz bu 
böhrandan 1993-cü ildən etibarən çıxdıq, iqtisadiyyatımızı 

inkiĢaf etdirməyə baĢladıq. Ġndi iqtisadiyyatımız uğurla 
inkiĢaf edir. Ümumi daxili məhsulun, sənaye və kənd təsərrü-

fatı məhsulları istehsalının artım sürəti yüksəkdir. Bunlar ha-
mısı, əvvəla, Azərbaycana iri sərmayəçilərin, xüsusilə də Xə-

zər dənizində neft sənayesi xətti ilə cəlb olunması sayəsində 
mümkün olmuĢdur. Ġkincisi, biz iqtisadiyyatda, sosial sahədə, 

hüquq sahəsində müxtəlif islahatlar aparmıĢıq. Beləliklə də, 
iqtisadiyyatda, kənd təsərrüfatında, ticarətdə, sənayedə apa-

rılan islahatlar vəziyyəti tamamilə dəyiĢdirmiĢdir. 
Əvvəllər, Sovetlər Ġttifaqı dövründə Azərbaycan əti, yağı, 

digər məhsulları Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusdan alırdı. 

Ġndi isə o qədər heyvandarlıq məhsulu istehsal olunur ki, 
bəziləri onları respublikadan kənara aparırlar. Biz özümüzü 

taxıl və bir çox digər məhsullarla tam təmin edirik. Sənayeyə 
gəldikdə isə, bildiyiniz kimi, Azərbaycan iri sənaye ölkəsidir. 

Bizim çoxlu maĢınqayırma zavodlarımız, o cümlədən neft 
maĢınqayırması zavodlarımız var idi. Lakin indi, təəssüf ki, 

onlardan tam istifadə edə bilmirik. Bir tərəfdən, biz əvvəllər 
bütün məhsulları Rusiyaya göndərirdik, indi isə bunlar 

Rusiyada istehsal olunur, digər tərəfdən, avadanlıq köhnəl-
miĢdir, onu yeniləĢdirmək lazimdir, bunun üçün isə vəsait 

gərəkdir. 
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Bu illər ərzində, təxminən 1994-cü ildən indiyədək Azər-

baycana 9 milyard dollar sərmayə qoyulmuĢdur, bunun da 
təqribən 4 milyardı neft sənayesinə aiddir. Bilirsiniz ki, biz 

1994-cü ildə xarici ölkələrin iri neft Ģirkətləri, o cümlədən 
Rusiyanın «LUKoyl» Ģirkəti ilə «Azəri», «Çıraq», «GünəĢli» 

neft yatarlarının iĢlənilməsinə dair müqavilə imzalamıĢıq. 
Bunlar çox zəngin yataqlardır. Bu və digər layihələrə – bizim 

belə birgə  layihələrimiz çoxdur – 4 milyard dollar sərmayə 
qoyulmuĢdur. Qalan sərmayə baĢqa daxili məsələlərə yönəl-

dilmiĢdir. Bizim biznesmenlərimiz yaranmıĢdır. Düzdür, 
Rusiyadakı kimi biznesmenlərimiz yoxdur. Lakin biz özümü-

zün orta miqyaslı milli biznesmenlərimizin yetiĢməsi üçün 
çalıĢırıq.  Rusiyadakı miqyasa isə biz çata bilmərik, sadəcə 

olaraq, Azərbaycanda belə imkanlar yoxdur. Lakin biz bu 
yolla gedirik.  

Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Biz bu bazar 
iqtisadiyyatını, islahatları, necə deyərlər, çox cəsarətlə, özü də 

bir çox il əvvəldən həyata keçirməyə baĢlamıĢıq. Bu da öz 
nəticəsini verir. Azərbaycan öz müstəqilliyini, demokratiya 

yolu ilə getdiyini elan edəndən  biz bütün bu illər ərzində de-
mokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq üçün çox iĢ gör-

müĢük. Böyük uğurlar qazanmıĢıq. Bizdə söz azadlığı, vicdan 
azadlığı, mətbuat azadlığı var, hər Ģey azaddır. 8 milyon 

əhalisi olan kiçik respublikamızda həddən çox qəzet çıxır. 
Əlbəttə, əksəriyyəti özəl qəzetlərdir və çoxu müxalifətə məx-
susdur.  

Biz demokratiya yolu ilə bundan sonra da gedəcəyik. Biz 
Avropa ġurasına qəbul olunmuĢuq və deməliyəm ki, bu 

məsələdə Rusiyanın dəstəyini daim hiss etmiĢik. Ġndi Xəzər 
dənizində Rusiya ilə əməkdaĢlığımız sahəsində çox yaxĢı 
Ģərait yaranır. Bilirsiniz ki, neçə illərdir  Xəzəryanı dövlətlər 

arasında dənizin dibinin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə ciddi 
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əməl olunmaqla sektorlara bölünməsinə dair danıĢıqlar gedir. 

Biz buna bir neçə il sərf etmiĢik və elə dünən prezident Putin 
ilə imzaladığımız ən mühüm sənəd Xəzər dənizinin Azərbay-

can və Rusiya sektorlarının qəti bölgüsü haqqında Azərbay-
can ilə Rusiya arasında saziĢdir. Rusiya Qazaxıstanla da belə 

saziĢ imzalamıĢdır. Odur ki, biz, üç Xəzəryanı dövlət bu 
barədə artıq razılığa gəlmiĢik. Qalır Ġran və Türkmənistan. 

Ümidvaram ki, onlar da razılığa gələcəklər, baĢqa yol 
yoxdur, məsələnin baĢqa həlli yoxdur. Mən Azərbaycan gənc-

lərinin Rusiyada təhsil almasına böyük əhəmiyyət verirəm. Yəqin 
bəzilərinizin xatirindədir, hələ sovet dövründə mən Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi 
olarkən hər il Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrində Azər-

baycan üçün  güzəĢtli əsaslarla 800 yer ayrılması barədə Sovetlər 
Ġttifaqı hökumətinin qərar çıxarmasına nail olmuĢdum. Mən 

istəyirdim ki, gənclərimiz öz respublikamızda qapanıb qalma-
sınlar, yalnız öz milli universitetlərində təhsil almasınlar, Rusiya 

ali məktəblərində də oxusunlar. Çünki Rusiyanın bir çox ali 
məktəbləri bizimkilərlə müqayisədə onda da xeyli yüksəkdə idi, 
bu gün də yüksəkdədir. Mən istəyirdim ki, azərbaycanlılar 

keyfiyyətli təhsil alsınlar. Ġkincisi, mən buna yaxınlaĢma, ünsiyyət 
vasitəsi kimi baxırdım. Məsələn, onda mən bilirdim və elə də 

oldu ki, Moskvada, Leninqradda, digər Ģəhərlərdə – məsələn 
Komsomolsk–Amur Ģəhərinin Politexnik Institutunda – təhsil 

alan azərbaycanlıların bəziləri evlənib Rusiyada qaldılar. Ev-
lənməsələr də – mən demirəm ki, onlar axıra qədər subay 

qalırdılar – hər halda Rusiyada məskunlaĢdılar.  
Bax, o zaman biz belə xətt götürmüĢdük. Ġndi, əlbəttə, belə 

böyük imkanlar yoxdur. Lakin mən burada təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələri görəndə, Anatoli Vasilyeviчin bu 

barədə məlumatını eĢidəndə çox Ģad oldum.  
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Sizə deyim ki, institutunuz Sovetlər Ġttifaqında bir nömrəli 

institut idi. Təkcə diplomatlar, beynəlxalq münasibətlər üzrə 
mütəxəssislər hazırladığına görə deyil, həm də ona görə ki, 

burada təhsil çox yaxĢı təĢkil olunmuĢdu. Ġnstitut əla təhsil 
verirdi. Bu institutu bitirənlər müxtəlif sahələrdə çox uğurla 

iĢləyirdilər. Amma bu instituta daxil olmaq çox çətin idi. 
Məsələn, o zaman Azərbaycana cəmisi 4-5 yer ayrılırdı. Özü 

də namizədlərə komsomol xasiyyətnamə verməli idi, sonra 
sənədlərə  Azərbaycan KP MK-nın beynəlxalq Ģöbəsində 

baxılırdı. Yalnız ondan sonra buraya göndərirdilər. Ġndi isə 
institutunuzda o vaxtkından xeyli çox azərbaycanlı təhsil alır. 

Ġnstitutunuzun tarixi çox zəngindir, mən ona bələdəm. La-
kin fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, təəsсüflər 

olsun, yenidənqurma illərində institutunuz çox böyük rep-
ressiyalara məruz qalırdı. Anatoli Vasilyeviç, yadınızda-

dırmı? Siz onda burada iĢləyirdiniz? BaĢqaları iĢləyirdi, yəqin 
onların da yadındadır. O zaman mən Siyasi Büronun üzvü, 

Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim,  nə baĢ verdi-
yini görürdüm. Beynəlxalq Münasibətlər Ġnstitutunun üstünə 
düĢürdülər. Özü də  heç bir səbəb tapa bilmirdilər. Təkcə onu 

irad tuturdular ki, burada əsasən diplomatların, yüksək 
vəzifəli Ģəxslərin uĢaqları oxuyur. Nə olsun? Yadımdadır, 

institutu yoxlayırdılar, buranın rektoru Lebedev idi, onu, 
necə deyərlər, döyürdülər. Sonra, siz bilirsiniz, qəribəsi o idi 

ki, bu məsələ bir neçə dəfə Siyasi Büroda müzakirə olundu. 
Komissiya yaradıldı, ona Partiya Nəzarəti Komitəsinin sədri 

Solomentsev baĢçılıq edirdi. Ġnstitutu əsla olmayan nə kimi 
iĢlərdə  günahlandırmadılar?. Buna baxmayaraq, həmin yox-

lama dövründə Solomentsev öz qohumunu sizin instituta dü-
zəltdi. Bax, belə! 

Sizin institutunuz barədə hər Ģeyi bilirəm, çünki mənim 
oğlum Ġlham Əliyev 1977–1990-cı illər ərzində burada təhsil 
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almıĢ, aspiranturanı bitirmiĢ, beĢ il müəllimlik etmiĢdir. Mən 

çox Ģadam ki, oğlum burada oxumuĢdur, çünki o çox yaxĢı 
təhsil almıĢdır. Təhsildən əlavə, bunların hamısının onun bir 

gənc kimi formalaĢmasına təsiri olmuĢdur. Amma bura-
dakılar yəqin ki, bilirlər, bəlkə də bilmirlər, 1990-cı ildə onu 

institutdan qovdular. O burada dərs deyirdi. Yeri gəlmiĢkən, 
o, Ġngiltərədə staj keçmiĢdi və aspiranturanı bitirdikdən sonra 

Londona dönməli idi. Orada onun yeri artıq müəyyənləĢ-

dirilmiĢdi. Elə bu zaman mən istefaya çıxdım, məni bütün 

vəzifələrdən kənarlaĢdırdılar, təqib etməyə baĢladılar. Onun 
da Ġngiltərəyə getməsinə yol vermədilər. Nə etməli? Ġnstitutda 

qalıb dərs deməkdən baĢqa çıxıĢ yolu yox idi. Axı o baĢqa 
harada iĢləyə bilərdi? O burada dərs deyirdi. 1990-cı ildə onu 

qovdular. Ġzahat üçün müraciət etdikdə, ona dedilər ki, Siyasi 
Büronun keçmiĢ üzvü Əliyevin oğlu burada iĢləyə bilməz. 

Əlbəttə, bu da institutunuzun məruz qaldığı repressiyanın 
bir əlamətidir. Amma mən Ģadam ki, siz bu repressiyaya 

davam gətirdiniz və indi bütün sahələrdə daha da qüvvətlənən 
və demokratiya yolu ilə gedən müasir demokratik Rusiya 
Ģəraitində institutunuza böyük diqqət yetirilir və o belə yük-

sək səviyyədədir. Mən Ģadam ki, hazırda burada sovet döv-
ründəkindən daha çox azərbaycanlı təhsil alır və gələcəkdə 

onların sayı artsa, daha da sevinərəm.  
Demək istəyirəm ki, o zaman Xarici ĠĢlər Nazirliyi bu 

instituta, hər halda, kifayət qədər diqqət yetirmirdi. Ġqor Ser-
geyeviç, siz onda XĠN-də iĢləyirdiniz, bunları məndən yaxĢı 

bilirsiniz. O dövrdə Xarici IĢlər nazirinin bu instituta gəl-
diyini, müəllimlər və tələbələrlə görüĢdüyünü xatırlamıram. 

Görün indi buna nə qədər diqqət yetirilir. ĠĢinin çoxluğuna 
baxmayaraq, Ġqor Sergeyeviç mənə və sizə diqqət əlaməti 

olaraq buraya gəlmiĢdir.  
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Əziz dostlar! Mən yəqin ki, sizi yordum. Nə qədər danıĢ-

dığımı bilmirəm, saata baxmamıĢdım. Mənə göstərdiyiniz 
diqqətə görə, bu gün mənə institutunuzun fəxri doktoru adı 

verilməsi ilə əlaqədar bütün sənədləri təqdim etdiyinizə görə 
səmimi təĢəkkürümü bildirirəm. Sizi bir daha əmin edirəm ki, 

mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və institutunuzun layiqli 
fəxri doktoru olacağam. Müəllim və tələbələrə isə cansağlığı, 

xoĢbəxtlik, firavanlıq və təhsildə böyük uğurlar arzulayıram.  
Diqqətinizə görə çox sağ olun.  
 
    * * * 
Azərbaycan prezidenti universitetə Bakının mənzərəsi təsvir 

olunmuş rəsm əsəri hədiyyə etdi.  
 
A n a t o l i   T o r k u n o v: Щюрмятли Щейдяр Ялийевич,  uni-

versitetin ünvanına dediyiниз səmimi sözlərə görə Сизя 

təĢəkkürüмü bildirирям.  
Hesab edirəm ki, Heydər Əliyeviçin olduqca maraqlı çıxıĢı 

bu gün Qafqazda baĢ verənlər, ölkələrimiz arasında münasi-
bətlərin necə inkiĢaf etməsi barədə bilik və təsəvvürlərimizi 

zənginləĢdirməklə yanaĢı, tələbələrimiz, eləcə də bizim hamı-

mız üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Çünki, Heydər 
Əliyeviç, Siz institutumuzun tarixini xatırladınız, onun hələ 

sovet dövründəki mövqeyindən danıĢdınız, bugünkü əhəmiy-
yətini vurğuladınız.  

Beləliklə, tələbələr baĢa düĢdülər ki, hər Ģey heç də həmiĢə 
belə asan olmayıbdır. Buna görə də mən Sizə ürəkdən minnət-

daram, əziz dostlar, onu da deməliyəm ki, vaxtilə, keçmiĢ 
illərdə, haqqında danıĢdığımız bütün bu hadisələrdən əvvəl 

mən əcnəbi tələbələrlə iĢ üzrə prorektor iĢləyərkən, məhz o 
vaxt Heydər Əliyeviç bizə çox kömək etdi, çünki mindən artıq 

tələbə var idi, kadrlar isə çatıĢmırdı. O, institutu kadrlarla 
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gücləndirmək üçün hökumətin vasitəsilə bizə kömək etdi və biz 

bunu yaxĢı xatırlayırıq. Çox sağ olun.  
 

Rusiya Federasiyasыnыn Xarici ИĢlər naziri  
Иqor Иvanovun чыхышы 

 
Çox hörmətli Heydər Əliyeviç! 
Mən bir-iki kəlmə demək istərdim. Beynəlxalq Münasibətlər 

Ġnstitutunun fəxri doktoru kimi yüksək ad almağınız münasi-

bətilə Sizi Xarici ĠĢlər Nazirliyi kollegiyasının tapĢırığı ilə və öz 
adımdan ürəkdən təbrik etmək istərdim. Bu yaxınlarda institu-

tun 60 yaĢı tamam olacaq və bu bizi son dərəcə məmnun edir, 
sevindirir. Mənim üçün xoĢdur ki, Siz bu institutun əvvəlki 

Ģöhrətini saxladığını, böyük nüfuza malik olduğunu, yeni de-
mokratik Rusiya üçün müxtəlif sahələrdə gərəkli kadrlar ha-

zırladığını qeyd etdiniz. ġadıq ki, bizim Xarici IĢlər Nazirliyi bu 
institutun məzunları hesabına öz sıralarını artırır. Biz hər il bu 

institutun 100–120 məzununu qəbul edirik. Bu il 150 ali məktəb 
məzununu iĢə qəbul etmiĢik ki, onların da 50 faizi bu institutu 

bitirmiĢdir. Ġnstitutun 60 illik tarixi ərzində institutun məzunları 
arasından görkəmli diplomatların böyük bir nəsli yetiĢmiĢdir. 

Bizim üçün xoĢdur ki, bu institutun məzunları həm Rusiyada, 
həm də MDB-nin bütün digər ölkələrində çalıĢırlar. Biz MDB 

dövlətlərinə diplomat kadrları hazırlamaq üçün bundan sonra 
da fəal əməkdaĢlıq edəcək və bu təcrübəni inkiĢaf etdirəcəyik.   

Bu zəruridir, çünki biz öz taleyimizi, öz gələcəyimizi birgə 

qurmalıyıq və vacibdir ki, gələcəkdə ölkələrimizin mənafe-
lərinə xidmət edəcək münasibətlər artıq tələbəlik illərindən 

yaransın. Ġkitərəfli Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin qu-
rulmasında Sizin göstərdiyiniz nümunəni, zənnimcə, biz hər 

gün görürük. Biz yaxĢı baĢa düĢürük ki, Rusiyada da, Azər-
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baycanda da xarici siyasəti ölkələrimizin prezidentləri müəy-

yənləĢdirir, ona baĢçılıq edir, istiqamət verirlər.  
Son illərdə biz  keçmiĢdən miras qalmıĢ mənfi meylləri 

nəzərə almaqla, münasibətlərimizdə çətin bir dövrü keçərək, 
Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyinə inamla 

baxırıqsa, bu, əlbəttə, Rusiya prezidentinin və Azərbaycan 
prezidentinin xidmətidir. 

Bu il Xarici ĠĢlər Nazirliyi Ģanlı tarixi – 200 illiyini qeyd edir. Biz 
bu yubileyi bütün il ərzində müxtəlif tədbirlərlə, elmi konfranslar – 

o cümlədən bizim institutda – keçirməklə qeyd edirik.  
Biz keçmiĢ tarixləri, 200 illik tarixi dövrün hadisələrini yada 

salırıq. Sizə yüksək fəxri doktor diplomu veriləndə dediniz ki, 
Siz çoxlu dərəcələrə və adlara layiq görülmüsünüz, lakin bu 

institutun fəxri doktoru adını almaq Sizin üçün xüsusilə xoĢdur. 
Demək istəyirəm ki, Sizin müxtəlif vəzifələrdə çoxcəhətli fəaliy-

yətinizin dəfələrlə çoxlu yüksək dövlət və hökumət mükafatları 
ilə qeyd olunduğunu bilirəm. Mən Sizdən bizim Xarici ĠĢlər 

Nazirliyinin bir niĢanını da qəbul etməyi xahiĢ edərdim. Bu, 
Xarici ĠĢlər Nazirliyinin 200 illiyi ilə əlaqədar  təsis etdiyimiz 
yubiley niĢanıdır və həmin niĢanla biz xarici əlaqələrin inki-

Ģafına böyük töhfələr vermiĢ diplomatlarımızı, eləcə də ölkə-

mizlə münasibətlərin inkiĢafında xüsusi xidmətləri olan xarici 

ölkələrin siyasi xadimlərini təltif edirik.  
Mən Rusiyanın məĢhur diplomatlarına həsr olunmuĢ 

ikicildlik kitabı da Sizə hədiyyə etmək istərdim. Əminəm ki, 
nazirliyimizin 200 illik tarixində xalqlarımız arasında dost-

luğun tarixinə həsr olunmuĢ mühüm səhifələr az deyildir. 
Mən çox Ģadam ki, ən yeni tarix bu gün Heydər Əliyeviçin 

ikitərəfli münasibətlərimizin inkiĢafına toxunaraq, qeyd 
etdiyi nailiyyətlərlə əlamətdardır.BaĢlıcası isə, bir daha təkrar 

etmək istəyirəm ki, biz strateji xarakter daĢıyan bu münasi-
bətlərin gələcəyinə inamla baxırıq.  
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevин çıxıĢы 
 
Çox hörmətli Ġqor Sergeyeviç! 
Xarici ĠĢlər Nazirliyinin 200 illiyi ilə əlaqədar məni bu niĢanla 

təltif etdiyinizə görə sizə təĢəkkür edirəm. Ġl ərzində keçirilən bu 
yubiley münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm 

ki, uzun onilliklər ərzində, rus diplomatiyasının iki əsri ərzində 
yaranmıĢ bu zəngin ənənələr, Sizin bugünkü təcrübəniz və 

imkanlarınız Rusiya Federasiyasının xarici siyasət fəaliyyətinin 
gələcək inkiĢafına kömək etsin.   

Sizə uğurlar arzulayıram. Mən Sizin Xarici IĢlər naziri 

vəzifəsindəki fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Doğ-
rudur, mən baĢqa dövlətin prezidentiyəm, lakin biz bir-

birimizlə sıx bağlıyıq, özü də Siz məhz Azərbaycan–Rusiya  
münasibətlərinin inkiĢafında çox böyük rol oynayırsınız. Sizə 

cansağlığı, uğurlar diləyir və ən xoĢ arzularımı bildirirəm. 
 
MDBMİ (U)-nun rektoru Anatoli Torkunov mərasimi 

yekunlaşdıraraq dedi: Mən salondakılar adından Heydər Əli-
yeviçə bir daha cansağlığı, uğurlar, Azərbaycan xalqına isə 

əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. Sağ olun. 
       
    * * * 
Elə həmin gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Hey-

dər Əliyevin Rusiya Xarici Иşlər naziri İqor İvanovla görüşü 

keçirildi. Görüşdə hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra mə-
sələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.  

 
    * * * 
Sentyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

Heydər Əliyevin Moskvaya işgüzar səfəri başa çatdı.  
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МОСКВАЙА ИШЭЦЗАР СЯФЯРИ БАША 
ЧАТДЫГДАН СОНРА БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН 
БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРИН 
СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ 
 
24 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Сиз мятбуатдан, телевизийадан 

йягин билирсиниз ки, мяним Москвайа ишэцзар сяфярим неъя 
кечиб, щансы эюрцшлярим олуб, ня мясяляляр мцзакиря етмишик. 
Бунларын щамысыны билирсиниз. Бялкя бир шейи билмирсиниз ки, бу 
эцн мян саат 12-дя Москва Бейнялхалг Мцнасибятляр Инсти-
тутуна эетдим. Яввялляр бу тящсил оъаьы дипломатлар щазыр-
лайырды. Щямин институт бу илин яввялиндя мяня фяхри доктор ады 
верибдир. Ютян дяфя Москвайа сяфяр едяркян орайа эетмяйя 
имкан олмады, онда мян Москва Университетиня эетдим, бу 
университет бир гядяр яввял мяня фяхри доктор ады вермишди. 

Орайа эетдим, чыхыш етдим. Буну да телевизийа иля эюстяря-
ъякляр. Сизин араныздакы о журналист орада иди. Сян суал да 
вердин. Мян Москвайа бу сяфяримдян чох разыйам. Ясас 
мювзу о иди ки, Азярбайъан–Русийа ялагялярини бцтцн сащяляр-
дя – игтисадиййат, мядяниййят, тящсил, елм сащясиндя даща да 
инкишаф етдиряк.  

Мясялян, биз орада тящсил сащясиндя сазиш имзаладыг. Азяр-
байъанын вя Русийа Федерасийасынын тящсил назирликляри сазиш 
имзаладылар ки, онларын дипломлары Азярбайъанда, бизим 
дипломлар да Русийада танынсын. Елмляр докторудур вя йахуд 
намизядидир, онларын дипломлары щяр ики юлкядя танынсын. Бу да 
чох мцщцм ишдир. 
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Русийанын Тящсил назири бизим цмуми эюрцшцмцздя мят-
буатда мялумат верди ки, индикиндян ики дяфя чох тялябямиз 
Русийада али мяктябляря гябул олунаъаг вя пулсуз тящсил 
алаъагдыр. Йяни бу сащядя дя чох ящямиййятли данышыгларымыз 
олду. 

Тябиидир ки, бизим ясас сазишимиз Хязяр дянизи иля ялагядар 
иди. Биз ону да имзаладыг, бу, сон сазиш иди. Азярбайъан, 
Русийа, Газахыстан – цч юлкя ейни мювгедядир, щяр цч юлкянин 
бир-бири иля сазишляри вар. Бу чох ящямиййятли мясялядир. Пре-
зидент Путин мятбуат гаршысында чыхыш едяркян бунун 
ящямиййятини гейд етди. Башга сазишляр дя ящямиййятлидир.  

Бу илин яввялиндя мян илк дяфя олараг Москвайа дювлят 
сяфяриня эетмишдим. Бир вар ишэцзар сяфяр, бир вар рясми сяфяр, 
бир дя вар дювлят сяфяри. Биринъи дяфя иди ки, мяни дювлят сяфяри 
сявиййясиндя гябул едирдиляр. Онда да биз чох сянядляр 
имзаламышдыг. Бизим мцштяряк комиссийамыз ишляйир. Онлар да 
юз араларында сянядляр имзалайырлар. 

Беляликля, Русийа Федерасийасы иля бцтцн сащялярдя ялагяляри 
инкишаф етдирмяк чох ящямиййятлидир. Бу бизим башга юлкялярля 
ялагяляримизя ня хялял эятирир, ня дя онларын марагларына 
тохунур. 

Русийада бизим данышыгларымыз анъаг бу мювзуда эедирди. 
Амма биз башга юлкялярля щансы ялагядяйик, ня цчцн – бу 
барядя орада бир кялмя дя сюз дейилмяди.  

Ахшам президент Владимир Путин мяни юз игамятэащына 
дявят етди. Биз ики саат тякбятяк бир чох мясяляляри мцзакиря 
етмишик. Анъаг йеня дя дейирям, бизим щансыса юлкя иля 
мцнасибятляримизя бир дяфя дя ишаря едилмяди. Русийа бу мяся-
ляляря чох демократик йанашыр. 

Бу бизя онлардан да чох лазымдыр. Русийа бюйцк дювлятдир. 
Русийанын бюйцк имканлары вар. Бизим юлкялярин тиъарят 
ялагяляри даща да эенишлянир, эяляъякдя даща да бюйцк файда 
веряъякдир. 
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Русийада йашайан азярбайъанлылар дейирляр ки,  Русийа–
Азярбайъан ялагяляри сон вахтлар сцрятля инкишаф етдийиня эюря 
орадакы азярбайъанлылара Гафгазын, йахуд Орта Асийанын 
диэяр миллятляриня нисбятян мцнасибят хейли йахшыдыр. Бу да 
бизя лазымдыр. 

Сентйабрын 24-дя сящяр мян Москва Дювлят Бейнялхалг 
Мцнасибятляр Институтуна эетдим. Бу институту мян йахшы 
таныйырам. О, кечмишдя дя ССРИ-дя йеэаня институт иди вя 
орада чох йцксяк тящсил верилирди. Орайа гябул олунмаг да 
чох чятин иди. Мясялян, мян вахтиля Азярбайъан Коммунист 
Партийасынын Мяркязи Комитясиндя ишляйяркян республикамыза 
бу института гябул олунмаг цчцн 4 йер верилирди. Намизядляри 
дя эяряк тапайдын, сечяйдин, эяряк комсомол сечяйди. Ком-
сомол сечяндян сонра сянядляри Мяркязи Комитяйя эятирир-
диляр. Мяркязи Комитядя бейнялхалг ялагяляр шюбяси щямин 
намизядин сянядляриня бахмалы иди. Мяркязи Комитядян 
зяманят аландан сонра да щямин адам эедиб института гябул 
имтащаны вермяли иди. Бяли, о илляр бу института гябул олунмаг 
чох чятин иди. 

Билирсиниз ки, о иллярдя мяним оьлум Илщам Ялийев дя щямин 
институтда тящсил алыб, щяйатынын 13 или онун диварлары арасында 
кечибдир. Беш ил институтда тящсил алыб, цч ил аспирантурада 
охуйуб, сонра мцдафия едиб, намизядлик дяряъяси алыбдыр. Он-
дан сонра да беш ил орада ишляйибдир.  

Мян бу эцн щямин университетдяки чыхышымда бу барядя 
данышдым. Илщам Ялийеви вахтиля чох ядалятсиз олараг орадан 
чыхардылар. Она эюря дя сонра бизнесля мяшьул олду. 

Мян бу эцн орайа эяляндя ректор мяня мялумат верди ки, 
инди бурада 25 няфяр азярбайъанлы тялябя тящсил алыр. Мян 
онларла эюрцшдцм. Хошума эялди, чох шад олдум ки, бизим 
эянъляримиз беля бюйцк университетдя охуйурлар. Мян яввял дя 
беля фикирдя олмушам, инди дя беля фикирдяйям ки, бизим 
эянъляримиз тякъя Азярбайъанда охумамалыдырлар. Яввялляр 
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бизим тялябяляри Гярб юлкяляриня эюндярмяк имканымыз йох иди. 
Биз эянъляримизи анъаг Русийайа, онун мцхтялиф реэионларына, 
хцсусян Москвайа, Ленинграда эюндярирдик. Амма инди 
бизим щяр ъцр имканымыз вардыр. Тялябяляримиз Гярб юлкяля-
риндя дя тящсил алырлар, юзц дя йахшы охуйурлар. Тялябяляримиздян 
Америкада да охуйанлар вар. Америкадакы Йел Университети 
иля телекюрпц тяшкил олунмушду. Орада бюйцк бир конфранс 
кечирилирди. Мян онларла бир саат сющбят апардым. Вилайят Гули-
йев мяня данышды ки, щямин университетдя азярбайъанлы тялябяляр 
дя тящсил алырлар. 

Вилайят, сян дедин ки, щямин конфрансда иштирак едяндя 
Америкада тящсил алан тялябяляр дя орайа эялмишдиляр. 

В и л а й я т  Г у л и й е в:  Ики  няфяр Йел Университетиндя оху-
йур, маэистрантдырлар, бири менеъмент вя бири дя електроника 
цзря. Щарвард Университетиндян, Чикаго Университетиндян дя 
эялмишдиляр. Клетчер Дипломатийа Академийасында бизим бир 
мязун охуйур, илк дяфя гябул олунубдур, о да эялмишди. Яв-
вялки эцнлярдя онлар мцзакирялярдя дя фяал иштирак етмишдиляр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Инди бахын, эюрцн. Ора Америка Бир-
ляшмиш Штатларыдыр. Амма Гярби Авропада тящсил аланлар даща 
чохдур. Инди Русийада да тящсиллярини давам етдирсинляр, 
орада бизя эцзяштляр дя верирляр. Бунларын щамысы бизим юлкя-
миз, онун эяляъяйи цчцн чох лазымдыр. 

Беляликля, мяним сяфярим бу ъцр кечибдир. Даща эцман 
етмирям ки, сизя няся айдын дейилдир ки, мяня суал верясиниз. 
Даьлыг Гарабаь мясяляси щаггында президент Владимир Пу-
тинля тякбятяк данышмышам. Гафгазда вязиййят щаггында да 
бизим данышыьымыз олуб вя саир. 

С у а л:  Ъянаб Президент, рясми Тещран Русийа иля Азярбай-
ъан арасында Хязярин статусу иля баьлы имзаланан икитяряфли 
сазиши танымадыьыны бяйан едиб. Буна мцнасибятинизи билмяк 
олармы? 

Ъ а в а б: Тяяссцф едирям. 
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С у а л: Русийа–Эцръцстан мцнасибятляриня Азярбайъанын… 
Ъ а в а б: Билирсинизми, мяним щцгугум йохдур ки, Руси-

йа–Эцръцстан мцнасибятлярини мцзакиря едим. Чцнки мян 
айры дювлятин башчысыйам. О мцнасибят Русийа иля Эцръцстан 
арасындадыр. Амма Гафгаздакы вязиййятля, бу мювзу иля баьлы 
президент Путинля фактики олараг фикир мцбадиляси апардыг. 

С у а л: Ъянаб Президент, инди Иранла баьлы Азярбайъанын 
мювгейи неъя олаъаг? Иранла мцнасибятляриниз неъя йолуна 
гойулаъаг? 

Ъ а в а б: Наращат олмайын. Бизим експертляримиз Иранла 
ишляйирляр. Мян Москвайа йола дцшмяздян бир-ики эцн яввял 
Иранын нцмайяндяси Сяфяри бурада иди. Бизим Хариъи Ишляр 
назиринин мцавини Хяляфов орайа эедяъякдир. Данышыглар 
давам едяъякдир. Наращат олмайын. 

С у а л: Ъянаб Президент, Эянъядян сонра Сизин Бярдяйя вя 
Шякийя сяфяриниз эюзлянилир. Эянъядяки вязиййят мялум олду. 
Бярдядя вя Шякидяки вязиййяти дя ейни ъцр гиймятляндирмяк 
олармы? Ола билярми ки, Бярдянин вя Шякинин сосиал-игтисади 
инкишафы цчцн мящз бцдъядян вясаит айрылсын?  

Ъ а в а б: Онда беля чыхаъагдыр ки, мян щарайа эедирямся, 
оранын сосиал инкишафы цчцн вясаит айыраг? Бяс о бирисиляр? Биз 
бу мясяляляря бахырыг, наращат олмайын. 

С у а л: Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору хяттинин тямялинин гойул-
масына Владимир Путинин мцнасибяти неъя олду? 

Ъ а в а б: Бизим арамызда бу барядя щеч бир сющбят олмады.  
С у а л: Ъянаб Президент, Русийа президенти Азярбайъанла 

Хязярдя нефтя даир сазиш имзаламаьы тяклиф етди, бунун явязиндя 
юлкямизя газ веряъяйини билдирди. Бунун Азярбайъан цчцн ня 
гядяр файдасы ола биляр? 

Ъ а в а б: Бу бизим цчцн ящямиййятлидир. Биз Бакы–Ново-
российск хятти иля ялагядар о вахт Русийа иля сазиш имзаладыг. 
Щятта о вахт сюз вердик ки, илдя 5 милйон тон нефт ихраъ 
едяъяйик. Анъаг 5 милйон тон дейил, 2, 2,3, бязян 2,5 милйон 
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тон олур. Биз бу иши давам етдиряъяйик. Бурада щеч бир проб-
лем йохдур. Газы да шяртля вермирляр ки, биз нефт эюндяряк, 
онлар да бизя газ версинляр. Бунлар бир-бириндян айры шейлярдир. 
Владимир Путин, садяъя, деди ки, Азярбайъан нефт, Русийа да 
газ верир. Газ да вериляъякдир. 

С у а л: Ъянаб Президент, Русийа тяряфи мцштяряк комис-

сийанын сялащиййятляринин артырылмасыны тяклиф едир. Азярбайъан 
тяряфи бунунла разыдырмы? 

Ъ а в а б: Мян буну ешитмямишям. Комиссийанын сядрляри – 
Христенко, Аббасов бизим йанымызда идиляр. Онлара да сюз 
вердик ки, эюрцлян ишляр щаггында эениш мялумат версинляр.   

С у а л: Дцнян Москвада имзаланмыш сазишдян сонра Азяр-
байъанын Хязяр дянизиндяки секторунда щансыса ящямиййятли 
дяйишиклик олубму?  

Ъ а в а б:  Щеч бир дяйишиклик йохдур. Русийа иля секторлары-
мызын сярщяди лап яввялдян мцяййянляшдирилмишдир. Щятта 
«ЛУКойл» ширкяти иля о вахт щаггында сазиш имзаладыьымыз 
йатаг да щямин хятдян биз тяряфдя – Йаламадан йухарыда 
йерляшир. Йяни бурада щеч бир дяйишиклик йохдур. Демяли, 
секторларын сярщяди неъя вардыса, еля дя галыр. 

Йери эялмишкян, Русийа вя Газахыстан секторларынын сярщяди 
дя яввялки кими галыр. Бахмайараг ки, Газахыстанын пайы 29 
фаиздир.  

Саь олун. 
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AVRASĠYA DÖVLƏTLƏRĠ BEġĠNCĠ ĠQTĠSADĠ  

SAMMĠTĠNĠN ĠġTĠRAKÇILARINA  
 

Hörmətli  sammit iĢtirakçıları!  

Sizi – Avrasiya dövlətləri BeĢinci Ġqtisadi Zirvə Toplan-
tısının bütün iĢtirakçılarını səmimiyyətlə salamlayır və top-

lantının iĢinə uğurlar diləyirəm.  
1998-ci ildən baĢlayaraq, yaxĢı ənənə halını almıĢ Avrasiya 

iqtisadi zirvə toplantilari Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial 
AraĢdırmalar Vəqfinin təĢəbbüsü və Türkiyə hökumətinin bi-

lavasitə dəstəyi, iĢtirakı ilə keçirilir. Türkdilli ölkələrin, Av-
ropa və Asiyanın bəzi dövlətlərinin hökumət və qeyri-dövlət 

təĢkilatları nümayəndələrinin iĢtirak etdiyi bu tədbirlər regio-
nun iqtisadi və mədəni inteqrasiya proseslərində, xalqlar ara-

sında dostluq və əməkdaĢlıq əlaqələrinin inkiĢafında Türkiyə 
Cümhuriyyətinin oynadığı önəmli rolun bariz nümunəsidir. 

Sürətlə dəyiĢən və dinamik inkiĢaf edən bugünkü dünya-

mızda ayrı-ayrı dövlətlərin və xalqların dinc həyatı, iqtisadi 
və mədəni inkiĢafı, təhlükəsizlik maraqları qarĢılıqlı hörmətə 

əsaslanan dövlətlərarası münasibətlərin qurulmasını, ən 
müxtəlif sahələrdə əməkdaĢlığın, humanitar əlaqələrin təmin 

edilməsini, münaqiĢələrin, terrorun, təcavüzkar separatizmin 
aradan qaldırılmasını tələb edir.  Bütün tərəqqipərvər bəĢəriy-

yətin insanları bir-birindən ayıran, onların arasında nifaq və 
düĢmənçilik yaradan hallara qarĢı geniĢmiqyaslı mübarizəyə 

qalxdığı bir zamanda bu problemlərin iĢgüzar müzakirəsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümid edirəm ki, yüksək vəzifəli 

Ģəxslərin, nüfuzlu iqtisadi və elmi dairələrin, beynəlxalq təĢ-

kilatların nümayəndələrinin iĢtirakı ilə keçirilən bu mötəbər 
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tədbir dövlətlər və xalqlar arasında hərtərəfli faydalı münasi-

bətlərin inkiĢafı üçün yeni imkanların araĢdırılması, səmərəli 
tövsiyələrin hazırlanması iĢinə sanballı töhfə verəcəkdir. 

Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, regionda əməkdaĢlıq 
sahəsində əsas istiqamətlər üzrə qürur doğura biləcək nailiyyət-

lər əldə edilib, son dərəcə cəsarətli və nəhəng iqtisadi-enerji 
layihələri gerçəkləĢdirilir. Bir neçə gün əvvəl biz Gürcüstan və 

Türkiyə prezidentləri, ABġ-ın yüksək vəzifəli Ģəxsləri ilə 
birlikdə böyük inadla həyata keçirdiyimiz və səbirsizliklə göz-

lədiyimiz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin 
təməlqoyma mərasimində iĢtirak etdik. ġübhə etmirik ki, bu 

qlobal layihə regionun iqtisadi və sosial simasının dəyiĢmə-

sində, bölgə ölkələri və xalqlarının rifah halının yaxĢılaĢma-

sında, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında, humanitar – 
mədəni əlaqələrin inkiĢafında misilsiz rol oynayacaqdır. Bu 

gün biz digər region dövlətləri ilə birgə Bakı–Tbilisi–Ərzurum 
qaz kəmərinin çəkilib istifadəyə verilməsi, «Böyük Ġpək Yo-

lu» adlanan Avrasiya nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin 
bərpası istiqamətində də yüksək əzm və qətiyyətlə çalıĢırıq. 
Bütün bu iĢlərdə qarĢıya qoyduğumuz əsas məqsəd və amal 

yalnız region ölkələrinin və xalqlarının rifahı, təhlükəsizliyi və 
çiçəklənməsindən ibarətdir.  

Bir daha toplantının iĢinə uğurlar diləyir və inanıram ki, 
onun qəbul etdiyi qərarlar regional və beynəlxalq əməkdaĢ-

lığa öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.  
 

      HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 24 sentyabr 2002-ci il  
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ALMANĠYA FEDERATĠV RESPUBLĠKASININ  

KANSLERĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB GERHARD ġRÖDERƏ 
 

Hörmətli cənab Kansler! 

BaĢçılıq etdiyiniz partiyanın parlament seçkilərində 
qazandığı qələbə münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu qələbə xalqınızın Sizə inam və etimadının bariz nü-
munəsidir. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və 

əməkdaĢlıq münasibətləri bundan sonra da inkiĢaf edəcək və 
geniĢlənəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, dost Almaniya xal-
qının rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 

  
Hörmətlə, 

          HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 25 sentyabr 2002-ci il 
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB VLADĠMĠR PUTĠNƏ 
 
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 

ġimali Osetiyada təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı insan 
tələfatının olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. 

Sizə, həlak olanların qohumlarına və yaxın adamlarına 
dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm.  

      HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 25 sentyabr 2002-ci il 
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ġĠMALĠ OSETĠYA – ALANĠYA  

RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

CƏNAB ALEKSANDR DZASOXOVA 
  

Hörmətli Aleksandr Sergeyeviç! 

Karmadon dərəsindəki təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı 
insan tələfatının olması barədə xəbər məni dərindən kədər-

ləndirdi.  
Sizə, həlak olanların qohumarına və yaxınlarına dərin 

hüznlə baĢsağlığı verirəm.  

                                                            HEYDƏR ƏLIYEV  

                             Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 25 sentyabr 2002-ci il 
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BĠRLƏġMĠġ ƏRƏB ƏMĠRLĠKLƏRĠNĠN 

PREZĠDENTĠ  ƏLAHƏZRƏT ġEYX ZАЙĠD BĠN 

SULTAN ЯL-NƏHƏYYANA 
 

Əlahəzrət!  

Bacınız ġeyxə Məryəm bin Sultan яl-Nəhəyyanın vəfatı 
xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi.  

Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə və ailənizin bütün üzvlərinə 
dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm.  

Allah rəhmət eləsin!  

      HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 25 sentyabr 2002-ci il  
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LИTVA RESPUBLИKASININ ƏDLИYYƏ NAZИRИ  

VИTAUTAS MARKYAVИÇUSUN BAġÇILIĞI ИLƏ  

BU NAZИRLИYИN NÜMAYƏNDƏ  

HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 сентйабр 2002-ъи ил 

  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Щюрмятли гонаглар! 
Сизи сямими-гялбдян саламлайырам. Litva Ədliyyə Nazir-

liyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri ölkələrimiz ara-

sında münasibətlərin getdikcə inkiĢafı yolunda daha bir ad-
dımdır. Azərbaycan ilə Litva arasında diplomatik münasibət-

lər mövcuddur, bu yaxınlarda Litvanın Xarici IĢlər naziri 
Bakıya gəlmiĢdi. Mən sizin prezidentinizi, o isə məni dəvət 

etsə də, təəssüf ki, bizim yüksək səviyyədə səfərlərimiz olma-
mıĢdır. Görünür, hələlik nə mənim, nə də onun bu səfəri hə-

yata keçirməyə imkanımız yoxdur. Ölkələrimiz arasında mü-

nasibətlərin yüksək səviyyədə inkiĢafını təmin etmək üçün 

Litvaya səfər etmək niyyətindəйям.  
Щяля Sovetlər Ġttifaqının süqutundan əvvəl Litvada müs-

təqillik uğrunda fəal mübarizə gedirdi. Bu yolda Litvada da, 

Azərbaycanda da dinc əhali arasında qurbanlara səbəb olmuĢ 
faciəli hadisələr baĢ verdi. Baltikyanı respublikalar öz 

hərəkətləri ilə Sovetlər Ġttifaqını müəyyən qədər laxlatdılar. 
Hərçənd, həmin dövrdə dünyada baĢ verən ictimai-tarixi 

proseslər, Sovetlər Ġttifaqının süqutu ərəfəsində burada ya-
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ranmıĢ vəziyyət Ġttifaqın daha yaĢamayacağından xəbər ve-
rirdi.  

1990-cı ildə Moskvada məni təqib etməyə baĢlayanda bu-
raya gəlməyə məcbur oldum və məni Azərbaycan parlamenti-

nin deputatı, Naxçıvan Muxtar Respublikası parlamentinin 
sədri seçdilər. O zaman Sovetlər Ġttifaqı hələ mövcud idi. 

Mən, 13 ildən artıq Azərbaycan Kommunist Partiyası МК-
нын birinci katibi iĢləmiĢ insan burada çıxıĢ edərək bəyan 

edirdim ki, Sovetlər Ġttifaqı dağılır, öz müstəqilliyimizə nail 
olmalıyıq. O zaman, 1991-ci ilin martında Sovetlər Ġttifaqının 

saxlanmasına dair referendum keçirilirdi. 
Mən Azərbaycanın bu referendumda iĢtirakına qarĢı çıxıĢ 

etdim və dedim ki, artıq öz müstəqilliyimiz haqqında düĢün-
mək vaxtıdır. Lakin o illərdə parlamentdə mühafizəkar qüv-

vələr olduğundan Azərbaycanda referendum keçirildi, Naxçı-

van Muxtar Respublikası isə referendumda iĢtirak etmədi.  
Baltikyanı respublikalar öz müstəqillikləri uğrunda fəal 

mübarizə апарырдылар, habelə Litvanın tanınmıĢ siyasi xadimi 
Algirdas Brazauskas bu prosesdə бюйцк  rol ойнайырды. Ya-

dımdadır, Mərkəzi Komitənin plenumlarında onu çox dan-
layırdılar. Afərin, dediyindən dönmürdü. Beləliklə, qurbanlar 

versəniz də, müstəqilliyə nail oldunuz. Mən Vilnüsdə baĢ 
vermiĢ məlum hadisələri deyirəm. 1990-cı il yanvarın 20-də 

Azərbaycanda da eyni hadisələr baĢ verdi. Odur ki, mən Lit-
vaya xüsusi hörmət bəsləyirəm.  

Мян Litvada olduğuм vaxtları xatırlayaraq bildirмяк ис-
тяйирям ki, respublika DTK-sının sədri iĢləyəndə litvalı həm-

karım məni dəvət etmiĢdi. Mən ailəmlə getdim. Kommunist 
rejimi olmasına baxmayaraq, oradakı vəziyyət mənim xoĢu-

ma gəldi. Baltikyanı respublikalardakı vəziyyət SSRĠ-nin di-
gər respublikalarındakından fərqlənirdi. Ora daha çox Qərbə 

bənzəyirdi.  
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Müstəqil dövlətlər olaraq Azərbaycan və Litvanın müstə-

qilliyi möhkəmlətmək və inkiĢaf etdirmək, dünya iqtisadiyya-
tına, Avropa və Dünya Birliyinə inteqrasiya etmək, demokra-

tik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq, vətəndaĢ cəmiyyəti ya-
ratmaq kimi oxĢar məqsədləri var. Biz iqtisadiyyatda çoxlu 

islahatlar aparmıĢıq və onlar nəticə vermiĢdir, iqtisadiyyatı-
mız inkiĢaf edir. 

V i t a u t a s   M a r k y a v i ç u s: Səmimi qəbula görə ъя-
наб президентя təĢəkkürüмü bildirərək дейим ки, биз – nüma-

yəndə heyətinin üzvləri prezident Heydər Əliyevin Litvaya 
hörmət ifadə edən sözlərini eĢitməkdən çox Ģadыг.  

Azərbaycan və Litva qonĢu olmasalar da, ölkələrimizin 
müstəqillik tarixində oxĢar cəhətlər çoxdur. Azərbaycanın 

bəxti gətirmiĢdir ki, Siz 1969-cu ildə respublikaya rəhbərlik 
etməyə baĢlamısınız. Məhz buna görə Azərbaycanın qon-

Ģularına nisbətən daha az problemi var. Çünki Siz xalqınızın 
özünəməxsusluğunu qoruyub saxlaya bilmisiniz. Azərbaycan 

müstəqilliyinin 11 ili ərzində təkcə hüquq islahatları sahəsində 
deyil, iqtisadiyyat sahəsində də müsbət nəticələr əldə etmiĢdir. 
Sizdəki kimi neft ehtiyatlarımızın olmamasına baxmayaraq, 

biz də öz xüsusiyyətlərimizi, iqtisadiyyatımızı qoruyub sax-
lamıĢıq. 

Azərbaycanın Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun Litvaya 
ötən ilki səfəri zamanı imzalanmıĢ sənədlər respublikalarımız 

arasında ilk dövlətlərarası müqavilələr olmuĢdur. Onlar hər 
iki parlament tərəfindən ratifikasiya olunduqdan sonra qüv-

vəyə minmiĢdir.  
Ъянаб Пrezident, иъазянизля  Litvaya səfər etmək barədə 

dəvəti Сизя təqdim ediм. Enerji müstəqilliyinə nail olmağa 
çalıĢan Litva üçün bu сяфярин böyük əhəmiyyəti var. Сизя 

cansağlığı, qarĢıdakı prezident seçkilərində uğurlar arzula-
йырам.  
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Prezident Heydər Əliyev nümayəndə heyətinin üzvlərinə 

ölkəmizin əsas problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi barədə də məlumat verdi. O, demək olar 

ki, dünyanın bütün ölkələrində yayılan erməni təbliğatının ya-
lan olduğunu bildirərək vurğuлadı ki, vaxtilə Dağlıq Qarabağda 

iqtisadi inkişafın sürəti Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatı-
nın inkişaf sürətindən üç dəfə yüksək idi. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ХАРИЪИ КЯШФИЙЙАТ  
ХИДМЯТИНИН ДИРЕКТОРУ ЭЕНЕРАЛ–
ПОЛКОВНИК СЕРЭЕЙ ЛЕБЕДЕВ БАШДА 
ОЛМАГЛА БУ ГУРУМУН НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 сентйабр 2002-ъи ил 
 

Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan Азярбайъан прези-
денти Heydər Əliyev Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidməti ilə Azər-

baycanın müvafiq orqanları arasında əməkdaşlığın fəallaş-
masından çox məmnun olduğunu bildirərək dedi ki,  biz Azər-

baycanla Rusiya arasında fəal əməkdaşlığa, o cümlədən xarici 
kəşfiyyat məsələlərində əməkdaşlığa maraq göstəririk. Biz 

bunu əsas tuturuq ki, siz böyük imkanlara maliksiniz, Azər-
baycanda da bəzi imkanlar vardır. Azərbaycanın coğrafi möv-

qeyi belə deməyə əsas verir ki, biz çox fəal əməkdaşlıq edə 
bilərik. Əslinə qalsa, bu, yeni iş deyildir, Azərbaycan və Rusiya 

çoxdan əməkdaşlıq edirlər.  
Bütün bu proseslər sentyabrın 23-də Moskvada yüksək sə-

viyyədə keçmiş Azərbaycan–Rusiya danışıqlarına tam uyğun 

olaraq inkişaf edir. Azərbaycan dövlətinin başçısı bu danı-
şıqların nəticələri barədə danışaraq bildirdi ki, «onlar son 

dərəcə uğurla və yüksək səviyyədə, tam qarşılıqlı anlaşma, 
səmimilik və dostluq münasibətləri şəraitində keçdi və yaxşı 

nəticələr verdi». 
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Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, bu günlərdəki səfərin ge-

dişində Xəzər dənizinə dair, təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair 
mühüm sazişlər imzalanmışdır. Regionumuzla bağlı məsələlər, 

beynəlxalq xarakterli bəzi məsələlər də nəzərdən keçirilmişdir.  
Dövlətimizin başçısı dedi: Biz müstəqilliyi Azərbaycan üçün 

ən böyük hadisə kimi qiymətləndiririk. Əsrlərlə Azərbaycanın 
dövlətçiliyi olmamışdır və 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağıl-

dıqdan sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etməsi 
xalqımız üçün böyük xoşbəxtlik oldu. Hərçənd, ilk illər çox 

çətin idi, Ermənistanla müharibə gedirdi, daxili ictimai-siyasi 
vəziyyət son dərəcə qeyri-sabit idi. Burada müxtəlif silahlı 

dəstələr yaradılmışdı, bütün bu silahı, bütün qüvvələrini erməni 
qəsbkarlarını dəf etməйя və ərazilərimizi müdafiə etməйя 

йюнялтмяк əvəzinə, onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır-
dılar. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 

faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olundu, 
yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış bir milyon qaçqın-

köçkünün əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.  
Prezident Heydər Əliyev xatırlatdı ki, ilk illər Rusiya ilə 

münasibətlərdə də heç də hər şey hamar deyildi. Vəziyyəti 

1993-cü ildən başlayaraq, mən hələ  parlamentin sədri olanda, 
prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə dəyişmək mümkün 

oldu. Biz MDB-yə daxil olduq, bir qədər sonra isə həm MDB 
çərçivəsində, həm də Rusiya–Azərbaycan münasibətləri sahə-

sində fəaliyyətimizi gücləndirdik. Lakin yenə də nə isə çatış-
mırdı. Amma Vladimir Putin Rusiyanın prezidenti seçiləndən 

sonra biz Azərbaycana nə isə yeni, normal, mehriban müna-
sibəti dərhal hiss etdik. 

Səmimi qəbula görə təşəkkür edən Rusiya Xarici Kəşfiyyat 
Xidmətinin direktoru Sergey Lebedev ikitərəfli münasibətləri 

yüksək qiymətləndirdiyinə görə prezident Heydər Əliyevə 
minnətdarlığını bildirdi. O dedi: Biz Azərbaycana sevinc hissi 
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ilə gəlmişik, belə bir hisslə yalnız dostların yanına gəlmək olar. 

Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər  onilliklər, 
yüzilliklər ərzində mövcud olan bu ənənəvi dostluq hisslərinə 

cavab verir. Bax, elə bu yaxınlıq, bu ənənələr xüsusi xidmətlər 
xətti ilə sıx qarşılıqlı fəaliyyətlərin zəruriliyini diktə edir. 

S.Lebedev keçirdikləri görüşlər barədə danışaraq bildirdi ki, 
açıq, yoldaşcasına danışıqlar gedişində belə nəticəyə gəldik ki, 

beynəlxalq vəziyyət də ölkələrimizin xüsusi xidmət orqanları 
arasında sıx əməkdaşlığı zəruri  edir. Beynəlxalq təhlükələr 

mövcuddur və onlar təkcə Azərbaycana və Rusiyaya qarşı 
yönəlməmişdir. Qlobal xarakterli belə təhlükələrin olduğu bir 

çox regionların adını çəkmək olar. 



 342 

 

 

МОСКВА ЩЮКУМЯТИНДЯ МЕРИН БИРИНЪИ 
МЦАВИНИ, ЩЮКУМЯТЛЯРАРАСЫ 
КОМИССИЙАНЫН ЩЯМСЯДРИ  
ЛЙУДМИЛА  ШВЕТСОВАНЫН БАШЧЫЛЫЬЫ ИЛЯ  
МОСКВА ЩЮКУМЯТИНИН НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
27 сентйабр 2002-ъи ил 

 
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonaqları salam-

layaraq dedi ki, onun bu iş həftəsi Rusiya nümayəndə heyətləri-
nin Bakıya səfərlərinin çox fəallaşması ilə səciyyəvidir. Pre-

zident Azərbaycan–Moskva hökumətlərarası komissiyasının 
uğurlu işindən, onun iclaslarında qəbul olunmuş qərarların 

yerinə yetirilməsindən məmnun qaldığını söylədi.  
Lyudmila Şvetsova səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildi-

rərək dedi ki, Azərbaycan prezidentinin bütün fəaliyyəti döv-

lətlərimizin inkişafının yeni mərhələsində Rusiya ilə mehriban 
qonşuluq və dostluq münasibətlərinin qurulmasına yönəldil-

mişdir. Bütün bunlar müdrikliklə, ardıcıl şəkildə, tələbkarlıqla, 
yaradıcılıqla həyata keçirilir. Nümayəndə heyətinin başçısı 

Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya bu yaxınlardakı səfərinin 
yekunlarını, hər iki ölkə üçün çox mühüm  sazişlər imza-

lanmasını yüksək qiymətləndirdi.  
O, Moskva meri Yuri Lujkovun salamını və xoş arzularını 

prezident Heydər Əliyevə çatdırdı və Bakı Slavyan Univer-
sitetində Rusiyanın «Moskovskaya auditoriya» tədris-mədəniy-

yət mərkəzinin açılması barədə dövlətimizin başçısına məlumat 
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verdi. Mərkəzin avadanlığı  Moskva Tarix Muzeyinin mütə-

xəssisləri tərəfindən quraşdırılmış, o, bədii ədəbiyyat, tədris 
vəsaiti ilə təchiz olunmuşdur. Qonaq dedi ki, mərkəzə Moskva-

dan daim müxtəlif profilli ədəbiyyat gətiriləcəkdir. Bu cür 
ədəbiyyatı MDB ölkələrinin bütün iri kitabxanalarına yaymaq 

üçün Moskva hökumətində xüsusi fond yaradılmışdır. 
Baki Slavyan Universitetindəki görüşdə Rusiyanыn tanınmış 

alimlərinin bu ali məktəbdə açıq mühazirələr oxuması barədə razılıq 
əldə edilmişdir. Moskva hökuməti Azərbaycandan olan uşaqların 

Moskva vilayətinin uşaq düşərgələrində yay istirahətini də təşkil 
etmək niyyətindədir. Müxtəlif millətlərdən olan uşaqlar burada 

istirahət etməklə yanaşı, rus dilini də öyrənəcəklər.  
Qonaq Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının Moskvaya 

göndərilməsi barədə hökumətlərarası komissiyanın ötən il qəbul 
etdiyi qərarlardan da danışdı.  

Qəbulda iştirak edən Baş nazirin birinci müavini, komis-
siyanın həmsədri Abbas Abbasov bildirdi ki, ölkələrimizin bank 

strukturları arasında bu sahəyə aid bütün mövcud problemləri 
həll etmək üçün xüsusi maliyyə qrupunun yaradılması məsələsi 
müzakirə olunur.   

Nümayəndə heyətinin başçısı vurğuladı ki, Heydər Əliyev 
Rusiya ilə münasibətləri xüsusi bir tərzdə və nadir qaydada, 

keçmiş SSRİ respublikaları rəhbərlərinin hamısından yaxşı qu-
ra bilmişdir, baxmayaraq ki, bu  heç də asan deyildi. 

Prezident Heydər Əliyev Moskvaya bu yaxınlardakı səfərinin 
çox uğurla keçdiyini, bunun  məhz Rusiya prezidentinin yaratdığı 

səmimilik və dostluq şəraiti sayəsində mümkün olduğunu bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı dedi: «Vladimir Vladimiroviç Putin qarşı-

sında iqtisadi xarakterli çoxlu problem olan demokratik, müstəqil 
Rusiya üçün əsl tapıntıdır. Bu  mənim qəti inamımdır».  

Görüşün sonunda Lyudmila Şvetsova Azərbaycan prezi-
dentinə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.  
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BANQLADEġ XALQ RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ĠLACUDDĠN ƏHMƏDƏ  
 
Hörmətli cənab Prezident!  

BanqladeĢ Xalq Respublikasının prezidenti vəzifəsinə 
seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan ilə BanqladeĢ arasındakı dostluq və əmək-
daĢlıq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. Əminəm ki, 

ölkələrimiz arasındakı əlaqələr xalqlarımızın mənafeyinə 
uyğun olaraq daim inkiĢaf edəcək və geniĢlənəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, dost BanqladeĢ xalqı-

nın rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.  
 
Hörmətlə, 

         HEYDƏR ƏLIYEV 

         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
  

Bakı Ģəhəri, 27 sentyabr 2002-ci il 
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ЧИН ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЯДРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ТСЗЙАН ТСЗЕМИНЯ 
 
Щюрмятли ъянаб сядр! 
Юлкянизин милли байрамы – Республика елан едилмси эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, халгларымыз арасында достлуг вя ямякдашлыьын 

тарихи янянялярини горуйуб сахламагла дювлятлярарасы мцна-
сибятляримизи даим инкишаф етдиряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Чин халгы-
на ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 27 сентйабр 2002-ъи ил 
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NĠGERĠYA FEDERATĠV RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB OLUSEQUN OBASANCOYA    
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə 

Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında təĢəkkül tapmaqda 

olan dostluq münasibətlərinin inkiĢafı daim xalqlarımızın 
mənafeyinə xidmət edəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh 
və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

       

 HEYDƏR ƏLIYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 

Bakı Ģəhəri, 27 sentyabr 2002-ci il  
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КАНСЛЕРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЭЕРЩАРД ШРЮДЕРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб канслер! 
Алманийа Федератив Республикасынын милли байрамы – 

Алман бирлийи эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян 
тябрик едирям. 

Юлкяляримиз арасындакы ялагялярин эцндян-эцня инкишафын-
дан мямнунам. Цмидварам ки, гаршылыглы сяйляримизля бцтцн 
сащялярдя сямяряли ямякдашлыьа наил олаъаьыг. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 27 сентйабр 2002-ъи ил 
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЙОЩАННЕС РАУЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Алман бирлийи эцнц мцнаси-

бятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан Республикасы иля Алманийа Феде-

ратив Республикасы арасындакы достлуг мцнасибятляринин ин-
кишафы, гаршылыглы етимадын артмасы халгларымыз цчцн щяр ъящят-
дян файдалы олаъагдыр. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 27 сентйабр 2002-ъи ил 
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ ƏMƏK VƏ SOSĠAL 

ĠNKĠġAF NAZĠRĠ ALEKSANDR POÇĠNOKUN 

BAġÇILIĞI ĠLƏ NAZĠRLĠYĠN NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ИЛЯ ЭЮРЦШ   
 
Президент сарайы 
 
27 сентйабр 2002-ъи ил  
  
Azərbaycan prezidentи Heydər Əliyev qonaqları səmimiy-

yətlə salamlayaraq, Rusiya Federasiyasının daha bir nazir-
liyinin nümayəndə heyətinin Rusiya–Azərbaycan münasibət-

lərini inkişaf etdirmək üçün Azərbaycana gəlməsindən məmnun 
olduğunu bildirdi. Azərbaycan rəhbəri vurğuladı ki, son vaxtlar 

ölkələrimiz arasında əlaqələr intensivləşmişdir. Biz buna şadıq, 
Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərin dərinləşməsinə və inkişa-

fına daim böyük diqqət yetirir. Azərbaycan prezidentinin 
Moskvaya son səfəri də bu məqsədlə edilmişdi. Bu səfər zamanı 

mühüm sənədlər, o cümlədən Xəzərin probleminə dair sənəd 
imzalanmışdır.  

Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Rusiya Əmək və Sosial 
İnkişaf Nazirliyi nümayəndə heyətinin səfəri onu göstərir ki, 

hökumətlərimiz Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin siya-
sətini əməli surətdə həyata keçirirlər.  

Aleksandr Poçinok səmimi qəbula görə təşəkkür edərək dedi 
ki, Azərbaycana çoxdan gəlmək istəyirdi və bu səfəri həyata 

keçirməyə şərait yaratdığı üçün dövlətimizin başçısına minnət-
dardır. Nazir bildirdi ki, tanış olduğu statistik məlumatlara 
görə, son illər Azərbaycan sürətlə inkişaf edir, iqtisadiyyatda 
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yaxşı artım müşahidə olunur, sosial sahədə böyük dəyişikliklər 

baş verir. Qonaq vurğuladı ki, prezident Heydər Əliyevin Ru-
siyaya səfəri ikitərəfli münasibətlərə, habelə Azərbaycan dias-

porunun vəziyyətinin yaxşılaşmasına, onun birləşməsinə müsbət 
təsir göstərir.  

Nazir Rusiyada aparılan islahatlardan danışaraq bildirdi ki, 
pensiya islahatı da keçirilmişdir və indi vahid sosial vergi o 

birilərindən yaxşı yığılır. Pensiyaların yığım hissəsinə hər ay 
təxminən 150 milyon dollar köçürülür. Tibb, sosial sığorta 

sahələrində, əmək qanunvericiliyində islahatlara hazırlıq görü-

lür. Bakıda aparılacaq danışıqlarda Rusiya və Azərbaycan  na-

zirlikləri arasında əmək qanunvericiliyi, planlaşdırma və əmək 
haqqının proqnozlaşdırılması sahələrində əməkdaşlıq məsə-

lələrini müzakirə etmək nəzərdə tutulur.  
Aleksandr Poçinok dedi ki, pensiya sistemi üzrə böyük 

ikitərəfli iş görülməlidir. 1999-cu ildə imzalanmış dövlətlərarası 
saziş Rusiyada mövcud olan köhnə sistemə əsaslanırdı. İndi 

yeni sənəd qəbul etmək lazımdır və buna uyğun olaraq, ölkədən 
gedən hər bir vətəndaşa yığım fondunda topladığı vəsaiti apar-
mağa ixtiyar veriləcəkdir. Güman edilir ki, Bakıda müzakirə 

ediləcək məsələlərdən biri də iki ölkənin vətəndaşlarının 
qarşılıqlı tibbi sığortasının təmin edilməsi olacaqdır. Nazirin 

fikrincə, birgə səylərlə əhalinin məşğulluğu sahəsində də xeyli iş 
görmək mümkündür. 

Dövlətimizin başçısı Rusiyada həyata keçirilən islahatlar və 
iki nazirlik arasında əməkdaşlıq barədə ətraflı məlumat ver-

diyinə görə nazirə təşəkkür edərək dedi ki, bütün bunların 
Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti var.  Sosial islahatların ke-

çirilməsində Rusiyanın təcrübəsi bizim üçün yaxşı nümunə ola 
bilər. Prezident Heydər Əliyev onu da xatırlatdı ki, ölkəmizin 

iqtisadiyyatının bəzi sahələri islahatların keçirilməsində Rusi-
yanı qabaqlayır. Belə ki, bizdə aqrar islahatlar uğurla həyata 
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keçirilmişdir, hələ 1995-ci ildən başlayaraq  torpaq kəndlilərə 

verilmişdir və bunun gözəl nəticələrini görürük. 
Azərbaycan prezidenti daha sonra dedi ki, Rusiyada təx-

minən 2 milyon azərbaycanlı yaşayır və onların bir hissəsi Ru-
siyanın vətəndaşıdır, digər hissəsi isə bu ölkədə müvəqqəti işlə-

yir. Nəzərdə tutulan ideyaların həyata keçirilməsi iki ölkənin 
dövlətləri tərəfindən öz vətəndaşlarına verilmiş bütün sosial və 

digər güzəştlərdən istifadə etməkdə bu insanlara  kömək edə 
bilər.  
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САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНА МАНЕ ОЛАН  
МЦДАХИЛЯЛЯРИН ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ  
ЩАГГЫНДА 
 

Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманы 
 
Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафы мяг-

сядиля сон илляр хцсуси дювлят програмлары вя сащибкарлыг фя-
алиййятиня мане олан бцрократик янэяллярин вя йохламаларын 
арадан галдырылмасына йюнялдилмиш гярарлар гябул едилмиш вя 
диэяр тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Онларын арасында Азяр-
байъан Республикасы Президентинин «Истещсалат, хидмят, ма-
лиййя-кредит фяалиййятиня дювлят нязарятинин гайдайа салынмасы 
вя ясассыз йохламаларын гадаьан едилмяси барядя» 1996-ъы ил 
17 ийун тарихли 463 нюмряли вя «Дювлят нязаряти системинин тяк-
милляшдирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя сцни ма-
неялярин арадан галдырылмасы щаггында» 1999-ъу ил 7 йанвар 
тарихли 69 нюмряли фярманлары, Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 1997-ъи ил 24 ийун тарихли 610 нюмряли фярманы иля 
тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында кичик вя орта 
сащибкарлыьа дювлят кюмяйи програмы (1997–2000-ъи илляр)» 
хцсуси йер тутур. Бу тядбирлярин вя еляъя дя щяйата кечирилян 
игтисади ислащатларын нятиъяси олараг щазырда юлкядя цмуми 
дахили мящсул истещсалынын 71 фаизи, о ъцмлядян сянайедя 50 
фаизи, кянд тясяррцфатында вя тиъарятдя 99 фаизи юзял бюлмянин 
пайына дцшцр.  

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыьын 
инкишафы иля баьлы эюрцлян  ишляря бахмайараг, бу сащядя бир 
сыра проблемляр щяля дя там арадан галдырылмамышдыр. Бу эцн 
сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмясини щяйата кечирян бир сыра 
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мяркязи, шящяр вя район иъра щакимиййяти органларынын иши 
гянаятбяхш сайыла билмяз. Беля ки, айры-айры мяркязи вя йерли 
иъра щакимиййяти органлары, о ъцмлядян верэи, эюмрцк, щцгуг-
мцщафизя вя санитар-епидемиоложи хидмят органлары тяряфиндян 
сащибкарларын фяалиййятиня йерли-йерсиз мцдахиляляр едилир, 
мцхтялиф йохламалар апармагла онларын ишиня манечилик тюря-
дилир. Мящкямяляр тяряфиндян игтисади мцбащисялярин щяллиндя 
сцрцндцрмячилик вя гейри-обйектив гярарларын гябул олунмасы 
щалларына раст эялинир. Бцтцн бунлар сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олан адамларын щаглы наразылыьына сябяб олур, онларын 
сащибкарлыг тяшяббцсцнцн реаллашмасына вя дахили потенсиал-
дан даща дольун истифадя едилмясиня имкан вермир. 

Юлкядя сащибкарлыьын инкишафыны даща да сцрятляндирмяк 
вя она мане олан ясассыз мцдахилялярин гаршысыны алмаг мяг-
сядиля гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин Иг-
тисадиййатда Ъинайяткарлыгла Мцбаризя Идаряси ляьв едилсин. 

Щцгуг-мцщафизя органларынын (мящкямянин гярарлары 
ясасында щаллар истисна олмагла) сащибкарлыг субйектляриня 
мцдафияляри гадаьан едилсин. 

2. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи:  
– верэилярин юдянилмясиндя йол верилян нюгсанлары, о 

ъцмлядян верэилярин яввялъядян ганунсуз юдянилмяси щалларыны 
арадан галдырсын; 

– верэи йохламаларынын ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш вахтдан узун мцддятя апарылмасына вя онун сялащий-
йятиня аид олмайан йохламаларын апарылмасына йол вермясин; 

– верэи органлары тяряфиндян щяйата кечирилян сяййар верэи 
йохламаларынын сайыны азалтсын вя бир-бирини тякрарлайан ясас-
сыз йохламаларын гаршысыны алсын; 

– верэи органларынын вязифяли шяхсляринин ганунвериъиликля 
нязярдя тутулмуш вязифяляриня ямял етмясиня ъидди нязарят ет-
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син вя верэи юдяйиъиляриня хидмят сащясиндя сцрцндцрмячилийин 
арадан галдырылмасыны тямин етсин;  

– верэи органларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян 
(щярякятсизлийиндян) шикайятляря вахтында да обйектив бахыл-
масыны тямин едян мцвафиг тядбирляр эюрсцн;  

– верэи органлары тяряфиндян тясяррцфат субйектляринин 
фяалиййятинин, о ъцмлядян банк щесаблары цзря ямялиййатлары-
нын гейри-гануни сурятдя мящдудлашдырылмасы щалларынын гар-
шысыны алсын; 

– верэи нязаряти ишинин ганунвериъилийя уйьун олараг апа-
рылмасыны тямин етсин; 

– бу фярманын 2-ъи бяндиндя мцяййян едилмиш тядбирлярин 
йериня йетирилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Пре-
зидентиня мцтямади олараг мялумат версин. 

3. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Эюмрцк Коми-
тяси эюмрцк органлары тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййятиня 
ганунсуз мцдахиля щалларына сон гойулмасыны тямин етсин, 
онларын ишини тякмилляшдирсин, гачагмалчылыьа гаршы нязаряти 
эцъляндирсин вя эюрцлян ишляр барядя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентиня мялумат версин. 

4. Азярбайъан Республикасы Рабитя Назирлийинин,  Азяр-
байъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин вя диэяр аидиййяти 
мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляриня тапшырылсын 
ки, щямин органлар вя онларын гурумлары тяряфиндян апарылан 
ганунсуз йохламалары вя сащибкарлара тюрядилян манеяляри 
арадан галдырсынлар, эяляъякдя сащибкарларын фяалиййятиня 
гейри-гануни мцдахиля щалларына йол верилмямяси цчцн зярури 
тядбирляр эюрсцнляр. 

5. Шящяр вя район иъра щакимиййяти башчыларына тапшырылсын 
ки, щямин органларын нязарят вя йохлама функсийаларыны йериня 
йетирян мцхтялиф гурумларыны (департамент, идаря, мяркяз, 
бцро вя с.) он эцн мцддятиндя ляьв етсинляр вя бу барядя 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версинляр. 



 355 

6. Мцяййян едилсин ки, дювлят органлары тяряфиндян (верэи 
органлары истисна олмагла) сащибкарлыг субйектляриндя йохла-
малар ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада, 
йалныз Азярбайъан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин 
нцмайяндясинин иштиракы иля щяйата кечириля биляр. 

7. Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назирлийи 
Дювлят Йол Полисинин няглиййат васитяляринин  ишиня йерсиз мц-
дахиляляринин гаршысыны алсын, онун ишини тякмилляшдирсин, шяхси 
щейятини 15 фаиз ихтисар етсин. Йолларын мцвафиг техники васи-
тялярля тяминатынын йахшылашдырылмасына вя шяхси щейятин сосиал 
мцдахилясинин эцъляндирилмясиня  даир тяклифлярини бир ай мцд-
дятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим 
етсин. 

8. Азярбайъан Республикасынын мящкямяляриня тювсийя 
олунсун ки: 

– игтисади вя сащибкарлыг фяалиййятиня даир мцбащисялярин 
щялли иля баьлы гярарларын гябулунда ганунун алилийини тямин 
етсинляр вя мцбащисялярин бахылмасында сцрцндцрмячилик щал-
ларына йол вермясинляр; 

– мящкямя иърааты заманы дювлят мцяссисяляринин щцгуги 
вя физики шяхсляр гаршысында ющдяликляринин тямин едилмяси иля 
баьлы тялябин дювлят ямлакы щесабына юдянилмяси барядя гя-
рарлар гябул едяркян дювлят ямлакынын сцни сурятдя мцфлисляш-
дирилмякля ясассыз олараг юзэянинкиляшдирилмясиня йол вермя-
синляр. Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи 
дювлят мцяссисяляри иля баьлы мящкямя мцбащисяляриндя дювля-
тин марагларынын тямсил едилмясини тямин етсин. 

9. Сащибкарларын щцгугларынын мцдафияси иля ялагядар 
Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиня тяклиф едилсин 
ки, щакумлярин ядалятсиз вя бир чох щалларда мювъуд га-
нунлары тящриф едян  гярарларыны арашдырыб Азярбайъан Респуб-
ликасы Али Мящкямясинин Интизам Коллеэийасында бахылмасыны 
тямин етсин вя алты ай мцддятиндя баряляриндя интизам мясу-
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лиййяти тятбиг едилмиш щакимляр щаггында Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентиня мцвафиг мялумат тягдим етсин. 

10. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети: 
– мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян 

сащибкарлара верилян мцхтялиф нюв сертификат, шящадятнамя, 
хцсуси разылыг вя бу кими диэяр сянядлярин верилмясини тянзим-
ляйян механизмлярин сямярялилийини арашдырсын вя нятиъяси 
барядя Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат 
версин; 

– Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин йох-
лама-нязарят функсийаларыны щяйата кечирян вя мцасир тяляб-
ляря ъаваб вермяйян структур бюлмяляри ишчиляринин сайыны 40 
фаиз ихтисар етсин, назирлийин тядрис мяркязинин фяалиййятя баш-
ламасы цчцн зярури тядбирляр эюрсцн вя бунлар барядя Азяр-
байъан Республикасынын Президентиня мялумат версин; 

– верэи органларынын мадди-техники тяминатынын йахшылаш-
дырылмасыны, мцасир тялябляря ъаваб верян компцтер шябякя-
синин йарадылмасыны тямин етсин вя верэи органлары ишчиляринин 
маашларынын артырылмасына даир тяклифлярини бир ай мцддятиндя 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

– ясассыз верэи йохламаларынын гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля дювлят верэи органлары тяряфиндян щяйата кечирилян опе-
ратив нязарят функсийаларыны тянзимляйян мцвафиг ганунве-
риъилик актларынын лайищялярини щазырлайыб Азярбайъан Республи-
касынын Президенти иля разылашдырараг бир ай мцддятиндя тясдиг 
етсин; 

– кичик сащибкарлыг субйектляри цчцн садяляшдирилмиш учот 
системини  мцяййянляшдирян норматив-щцгуги актын лайищясини 
бир щяфтя мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президен-
тиня тягдим етсин; 

– сащибкарлыг субйектляринин верэи боръларына эюря банк 
щесабларындан вясаитин дювлят бцдъясиня алынмасынын иърасы 
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механизмляриня даир тяклифлярини он беш эцн мцддятиндя Азяр-
байъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

– йохлама вя нязарят функсийаларыны щяйата кечирян бязи 
дювлят органлары иля сащибкарлыг сцбйектляри арасында парт-
нйорлуг сазишляринин баьланмасы практикасына кечидин тямин 
едилмяси цчцн зярури тядбирляр щяйата кечирсин вя бу барядя 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версин; 

– сащибкарлыг субйектляриндя йохламаларын учотунун 
апарылмасы мягсядиля тятбиг олунан Нязарят Китабчасындан 
истифадянин сямярялилийини артырмаг цчцн бир ай мцддятиндя 
зярури тядбирляр эюрсцн; 

– юз сялащиййятляри дахилиндя бу фярмандан иряли эялян 
диэяр мясяляляри щялл етсин. 

11. Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф На-
зирлийи: 

– сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан бцтцн суб-
йектлярин Нязарят Китабчасы иля тямин олунмасы мясялясини щялл 
етсин, йохламаларла баьлы бу китабчаларда олан гейдлярин 
тящлилини апарсын вя илдя ики дяфя бу барядя Азярбайъан 
Республикасынын Президентиня мялумат версин; 

– сащибкарларла оператив ялагя системи йаратсын, онларын 
фяалиййятиня мане олан вя ганунсуз мцдахиля едянляр щаг-
гында мялуматы системляшдириб тядбир эюрцлмяк цчцн мцвафиг 
органлара эюндярсин вя нятиъяси барядя мцтямади олараг 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версин. 

12. Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи сащиб-
карларынын фяалиййятиня ганунвериъиликля нязярдя тутулмайан 
мцдахиля щалларына йол верян иътимаи тяшкилатлар барясиндя 
ганунвериъилийя уйьун мцвафиг тядбирляр эюрсцн. 

13. «Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мя-
ъяллясинин тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы 
щцгуги тянзимлямя мясяляляри щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунунун вя щямин ганунла тясдиг едилмиш 
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Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 
тятбиг едилмяси барядя»  Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 2000-ъи ил 25 август тарихли 387 №-ли фярманына ашаьыдакы 
редаксийада «4» бянди ялавя едилсин: 

«4.Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 192-ъи 
(Ганунсуз сащибкарлыг), 193-ъц (Йаланчы сащибкарлыг) вя 213-
ъц (Верэи юдямякдян йайынма) маддяляри цзря ъинайят ишляри 
Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян баш-
ландыгда, щямин ъинайятлярин ибтидаи истинтагы заманы Азяр-
байъан Республикасы Ъинайят мяъяллясинин 178-ъи (Дяля-
дузлуг), 179-ъу (Мянимсямя вя йа исраф етмя), 184-ъц (Алдат-
ма вя йа етибардан суи-истифадя етмя йолу иля ямлака зийан 
вурма), 195-ъи (Ганунсуз кредит алма вя йа кредитдян 
тяйинаты цзря истифадя етмямя), 196-ъы (Кредитор боръларыны 
юдямякдян гясдян йайынма), 197-ъи (Ямтяя нишанларындан 
ганунсуз истифадя етмя), 198-ъи (Биля-биля йалан реклам етмя), 
199-ъу (Инщисарчылыг щярякятляри вя рягабяти мящдудлашдырма), 
200-ъц (Истещлакчылары алдатма вя йа пис кейфиййятли мящсул 
истещсал етмя вя сатма), 201-ъи (Ягдин баьланмасына вя йа 
онун баьланылмасындан имтинайа мяъбур етмя), 202-ъи 
(Коммерсийа вя йа банк сирри олан мялуматлары ганунсуз 
йолла ялдя етмя вя йа йайма), 203-ъц (Гиймятли каьызларын бу-
рахылмасы (емиссийасы) гайдаларыны позма), 204-ъц (Сахта пул 
вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа сатма), 205-ъи (Сахта 
кредит вя йа щесаб картларыны вя йа башга юдяниш сянядлярини 
щазырлама вя йа сатма), 208-ъи (Хариъи валйута вясаитлярини ха-
риъдян гайтармама), 210-ъу (Мцфлишляшмя заманы ганунсуз 
щярякятляр), 211-ъи (Гясдян мцфлисляшмя), 212-ъи (Сахта 
мцфлисляшмя), 308-ъи (Вязифя сялащиййятляриндян суи-истифадя), 
309-ъу (Вязифя сялащиййятлярини ашма), 311-ъи (Рцшвят алма), 
312-ъи (Рцшвят вермя), 313-ъц (Вязифя сахтакарлыьы), 314-ъц 
(Сящлянкарлыг), 320-ъи (Рясми сянядляри, дювлят тялтифлярини, 
мющцрляри, штамплары, бланклары сахталашдырма, щазырлама, 
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сатма вя йа сахта сянядлярдян истифадя етмя) вя 326-ъы (Рясми 
сянядляри, штамплары, мющцрляри оьурлама вя йа мящв етмя) 
маддяляриндя эюстярилян ъинайятлярин яламятляри ашкар олун-
дугда эюстярилян ишляр цзря ибтидаи истинтаг Азярбайъан Рес-
публикасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян апарылыр». 

14. Бу фярман дяръ олундуьу эцндян гцввяйя минир. 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 сентйабр 2002-ъи ил 
 
 



 360 

 
 
 

ATƏT-in MĠNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRĠ 
РУДОЛФ ПЕРИНА (АБШ), НИКОЛАЙ ГРИБКОВ 
(РУСИЙА), ЦГ ПЕРНЕ (ФРАНСА), РУСИЙА 
ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН 
МЦАВИНИ ВЙАЧЕСЛАВ ТРУБНИКОВ ВЯ  
ОНЛАРЫ МЦШАЙИЯТ ЕДЯН НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
28 сентйабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, Minsk qrupu-

nun həmsədrləri! 
Sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram, xoĢ 

gəlmisiniz deyirəm. Ümidvaram ki, bölgəyə bu səfəriniz Er-
mənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll 

olunmasına yardım edəcəkdir. Biz daim belə ümidlərlə yaĢa-
yırıq. Təkcə biz yox, bütün cəmiyyətimiz, ölkəmizin vətəndaĢ-

ları. Mən sizi bu gün də bu ümidlərlə qarĢılayıram. 

Ötən görüĢlərimizin təcrübəsindən yadımdadır ki, siz rus 
dilinə üstünlük verirdiniz. Onu nəzərdə tuturam ki, çoxunuz 

rus dilini baĢa düĢürsünüz. Mən, əlbəttə, qəlbən çox da razı 
deyiləm, çünki öz dövlət dilimizin hüquqlarını məhdudlaĢ-

dırıram. Öz ölkəmdə xarici dildə danıĢmaq mənim üçün yol-
verilməzdir. Amma uzun illərin təcrübəsindən xatirimdədir 

ki, biz belə edirdik. Etiraz etmirsinizsə, mən də bir günah iĢlə-

dim ki, Azərbaycan dilində danıĢmıram. GörüĢlərimiz arasın-

da böyük fasilə yarandı, əvvəllər biz daha tez-tez görüĢürdük. 
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Bunun səbəbləri var, mən baĢa düĢürəm. Ġndiki halda mənim 

sizə heç bir iradım yoxdur, düĢünürəm ki, bizə də heç bir irad 
tutulmayacaqdır. Bu gün mən Ermənistan–Azərbaycan mü-

naqiĢəsinin həllinin hansı mərhələsində olmağımız, ötən dövr 
ərzində edə bildiklərimiz və münaqiĢəni nizama salmaq üçün 

qarĢıdakı dövrdə görməli olduğumuz iĢlər barədə sizinlə iĢgü-

zar fikir mübadiləsi aparmaq niyyətindəyəm. Mən «Ermənis-

tan–Azərbaycan münaqiĢəsinin nizama salınması» ifadəsini 
çox tez-tez təkrar edirəm. Yəqin ki, siz də bunu etməli olur-

sunuz. Təəccüblənirsən, bu barədə nə qədər danıĢmaq olar, 
nəticə isə yoxdur. Demək istəyirəm ki, 1988-ci ildə münaqi-

Ģənin baĢlandığı vaxdan 14 il keçir. ATƏT-in Minsk qrupu-
nun yaranmasından isə 10 il keçir. Amerika BirləĢmiĢ ġtat-

ları, Rusiya və Fransanın həmsədrlik etdiyi format 1997-ci 
ilin əvvəlində yaranmıĢdır. Axı bu, böyük müddətdir. Biz 

məsələni həll edə bilmirik, bizim yüz minlərlə adamımız isə 
bundan əziyyət çəkir. Nə qədər adamın çadırlarda yaĢadığını, 

Azərbaycan ərazisinin nə qədər hissəsinin Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin iĢğalı altında olduğunu bilirsiniz. Azərbaycan 
cəmiyyətində münaqiĢənin sülh yolu ilə həllinə ümid bəsləmək  

əhval-ruhiyyəsinin zəifləməyə, iĢğal altındakı ərazilərimizi 
hansı vasitələrlə olursa-olsun özümüz azad etməliyik əhval-

ruhiyyəsinin isə güclənməyə doğru necə dəyiĢdiyini bilirsiniz. 
Erməniləri dəstəkləyən beynəlxalq təĢkilatlarda hətta 

Azərbaycan ərazilərinin  Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfin-
dən iĢğal olunduğunu da yazmırlar və bu barədə onlara de-

yəndə, ermənilər etiraz edib bildirirlər ki,  bu onlar üçün təh-
lükəsizlik zonasıdır. Yəni, öz ölkəndə sənin 3 təhlükəsizlik zo-

nan ola bilər, axı sən nə haqla beynəlxalq-hüquq qaydalarını 
pozaraq, qonĢu ölkənin ərazisini iĢğal edirsən və sonra da 

elan edirsən ki, bu, iĢğal olunmuĢ torpaqlar deyil, təhlükə-

sizlik zonasıdır.  
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Bilirsiniz, bizi incidən təkcə ərazimizin iĢğal olunması, yüz 

minlərlə azərbaycanlının var-yoxunu itirərək, öz ərazilərində 
köçkünə çevrilməsi deyil, həm də odur ki,  biz həqiqəti sübut 

edə bilmirik. Ümidlərini itirən insanlar deyəndə ki, bu dünya-
da həqiqət yoxdur, mən onları baĢa düĢürəm, hərçənd, özüm 

belə hesab etmirəm. Ġndiki halda, mən sizə cəmiyyətimizin 
əhval-ruhiyyəsini çatdırıram. Prezident kimi, mən bu məsələ-

ləri sıravi Azərbaycan vətəndaĢından daha yaxĢı baĢa düĢü-

rəm. BaĢa düĢürəm ki, burada çoxlu çətinliklər var, bir çox 

müxtəlif səbəblər ola bilər. Mən bunları baĢa düĢə bilərəm. 
Axı sıravi vətəndaĢ bunu baĢa düĢmür. Bir qədər həyəcanlı 

danıĢdığım üçün üzr istəyirəm, mən öz əsəblərimi cilovlamağı 
bacaran adamam, lakin indiki halda bunu edə bilmirəm, 

buna görə də sizinlə belə həyəcanlı tonda danıĢıram. Odur ki, 
mən istəyirəm biz daha çox əməli iĢlərdən danıĢaq.  

Buraya gəldiyinizə görə təĢəkkür edirəm. Əgər bu görüĢü-

müzdə   nəyəsə nail olsaq, mən Ģad olaram.  

R u d o l f   P e r i n a(ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan 
olan həmsədri): Cənab Prezident, bizim hamımız rus dilində 
yaxĢı bilirik. Lakin dəqiqliyi itirməməkdən ötrü, elə bilirəm, 

mən çıxıĢımı ingilis dilində etməliyəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, bəli.  

R u d o l f  P e r i n a: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən 
həmkarlarım adından da Sizə çox sağ olun deyirəm ki, bizi 

qəbul edirsiniz, bu imkanı bizə yaradırsınız. Elə bilirəm ki, 
mən və həmkarlarım – hamımız Sizin keçirdiyiniz hissləri ke-

çirməkdəyik. Biz də narahatıq ki, bu münaqiĢə artıq uzun 
müddətdir davam edir, öz həllini tapmır.  

Biz Bakıya son səfərimiz zamanı qaçqınlarla görüĢdük. 
Məlum olduğu kimi, onlar bu münaqiĢə nəticəsində birbaĢa 

əziyyət çəkən iнsanlardır. Onların söhbətlərini dinlədik, onla-
ra qulaq asdıq. Bu bizdə böyük təəssürat oyatdı və eyni za-
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manda, məsuliyyətimizi bir daha artırdı ki, bu münaqiĢə 

tezliklə öz həllini tapmalıdır. Baxmayaraq ki, bizim Bakıya 
son səfərimiz altı ay bundan əvvəl olmuĢdur, bu altı ay müd-

dətində biz hamımız məĢğul idik və fəal iĢləyərək məsələnin 
həlli yollarını axtarırdıq.  

Biz həmin müddətdə görüĢmək imkanı əldə etmiĢdik. 
Sizinlə Ġstanbulda görüĢdük, daha sonra prezident Кюçяryan 

ilə Tallində görüĢdük. Bundan əlavə, Sizin Ģəxsi nümayən-
dənizlə və prezident Kюçяryanın Ģəxsi nümayəndəsi ilə iki 

görüĢümüz də oldu.  
Lakin biz, əsasən, Sizin prezident Kючярyan ilə Sədərək-

dəki görüĢünüz haqqında məlumat əldə etmək, bu görüĢ 
barədə fikir mübadiləsi aparmaq istərdik. Biz bilirik ki, Kю-

чяryan ilə keçirdiyiniz görüĢlər çox vacib xarakter daĢıyır və 
eyni zamanda, bizim səylərimizə də kömək edir. ÇalıĢacağıq 

ki, gələcəkdə prezidentlər arasında birbaĢa dialoq davam 
etsin. Ümid edirik ki, bugünkü görüĢ zamanı Praqa prosesi də 

müzakirə olunacaqdır. Ġstərdik, Sizin bu prosesə verdiyiniz 
qiyməti öyrənək və fikir mübadiləsi edək ki, gələcəkdə bu iĢ 
necə davam etdirilsin, necə aparılsın. Elə bilirik ki, Praqada 

keçirilən görüĢlər prezidentlər üçün də faydalıdır. Bizim üçü-

müz üçün də çox müsbət alətdir. Bu, imkan verir ki, həm 

iĢimizi davam etdirək, həm də sülh üçün iĢlədiyimiz məsələni 
daha da asanlaĢdırır. Gördüyünüz kimi, müzakirə olunası 

mövzular çoxdur, məsələlər kifayət qədərdir. Sizi bir Ģeydə 
əmin etmək istəyirəm ki, biz üç həmsədr, müxtəlif ölkələri 

təmsil edən üç nümayəndə iĢimizə sadiqik və münaqiĢəni həll 
etmək üçün, həqiqətən, əlimizdən gələni edəcəyik. Hamımız 

bu fikirdəyik ki, münaqiĢə həddindən artıq çox uzanıb və 
onun həlli vaxtı çoxdan yetiĢibdir.  

Ü q  P e r n e (ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan 
həmsədri): Cənab Prezident, Siz bilirsiniz ki, Fransa Minsk 
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qrupu çərçivəsində bu iĢlə çox yaxından məĢğul olur. Fransa 

prezidentinin Minsk qrupu çərçivəsində oynadığı rolu Siz 
hamıdan yaxĢı bilirsiniz. Biz həmin rolu daha da geniĢlən-

dirmək istəyirik ki, bu problem unudulmasın. Çünki həqiqət-
də beynəlxalq ictimaiyyət baĢqa problemlərlə də məĢğuldur. 

Bunlardan da biri Əfqanıstandır. Minsk qrupunun həmsədr-
ləri kimi, biz Brüsseldə cənab Solanaya baĢ çəkməyi qərarlaĢ-

dırmıĢıq. Bunu o məqsədlə etmək istəyirik ki, Avropa Birliyi 
gələcəkdə ortaya çıxacaq ehtiyacları təmin etməyi bacarmaq 

üçün bu məsələyə səfərbər olsun. Çox sağ olun. 
V y a ç e s l a v   T r u b n i k o v (Rusiya Xarici Işlər naziri-

nin müavini): Mən, ilk növbədə, bizi bu gün qəbul etdiyinizə 
görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Siz bilirsiniz 

ki, biz buraya, bu gözəl ölkəyə həmiĢə böyük məmnuniyyətlə 
gəlirik. Bilirsiniz ki, biz bu ağrılı problemin sülh yolu ilə 

nizama salınmasına kömək etmək əzmindəyik, biz bunu söz-
də yox, iĢdə hiss edirik, çünki biz hətta dünən ġuĢada olanda 

burada heç vaxt olmamıĢ cənab Perne bizim danıĢıqlar, ni-
zamlama prosesində bu gün çox ciddi problem olan bu Ģəhə-

rin, bu ərazinin nə olduğunu öz gözləri ilə gördü. Mən belə bir 

əsas məsələni də qeyd etmək istərdim ki, biz erməni tərəfinin 
də, ilk növbədə, Azərbaycan tərəfinin də narahatlığını çox 

yaxĢı baĢa düĢürük. Mən bizim Praqa prosesinin nədən ibarət 
olduğunu, onun nə dərəcəдя faydalı olduğunu qeyd etmək 

istərdim, çünki cənab Əzimovla cənab Markaryanın bizim 
iĢtirakımızla keçən sonuncu görüĢü nəticəsində biz, hər halda, 

irəliyə doğru müəyyən addımlar atırıq. Əvvəla, orada razılığa 
gəldik ki, iki prezidentin görüĢməsinə Sizin icazənizi alaq, biz 

danıĢdıq ki, beynəlxalq təĢkilatlarda fəaliyyət həm bu, həm 
də digər tərəfdən blokadaya alınmasın. Bu da öz nəticəsini 

verir. Mən cənab Sarkisyanla söhbətimizdən çox məmnunam. 
O çox gözəl dedi ki, erməni tərəfi heç bir halda hər hansı 
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hərbi əməliyyatlara baĢlamayacaqdır. Bu onun dediyidir, 

mən istərdim ki, Siz də bunu biləsiniz. Mən Sizin bədbinli-
yinizi baĢa düĢürəm, lakin əminəm ki, bunu aradan qaldıra-

caqsınız. Hər halda, mən bu sözləri Azərbaycan tərəfinə çat-
dırmaq istərdim. 

Biz Praqa prosesinin əhəmiyyətini onda görürük ki, xarici 
iĢlər nazirlərinin müavinləri də görüĢür və danıĢıqlar apara 

bilirlər. Lakin sizin Sədərək görüĢünüz bizim üçün sirdir. Cə-

nab Kючяryan da açıq dedi ki, biz prezident Əliyevlə danıĢıq-

larımızın gizli qalması barədə razılaĢmıĢıq. 
Prezident Heydər Əliyev sizə bu barədə nə deyəcəksə, mən 

bununla  razılaĢa bilərəm. Odur ki, hörmətli Heydər Əliyeviç, 
ümid edirik ki, danıĢıqlar prosesinin sirrini bizim üçün müəy-

yən qədər açacaqsınız. Sadəcə olaraq, ona görə ki, biz həm-
sədrlər çərçivəsində qarĢılıqlı fəaliyyətimizin baĢlıca istiqamə-

tini bilməliyik. Hansı istiqamətdə iĢləməli olduğumuzu bil-
məliyik. Biz Sizdən bu istiqamətdə göstəriĢlər gözləyirik, bu 

bizim üçün çox vacibdir. Heydər Əliyeviç, çox sağ olun. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, görülən iĢlər, ən 

əsası isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqiĢənin 

həllinə nail olmaq əhval-ruhiyyəsi barədə dediklərinizə görə 
təĢəkkür edirəm. Sağ olun, çünki biz də münaqiĢənin sülh 

yolu ilə həlli mövqeyində durmuĢuq və mən də bunu bəyan 
etdim. Sizin ifadənizlə desək, Serj Sarkisyan çox gözəl demiĢ-

dir ki, onlar atəĢkəsi pozmayacaqlar. Deməli, belə çıxır ki, 
mənim bunu dəfələrlə deməyim o qədər də gözəl deyildir. 

Mən hesab etmirəm ki, bu çox gözəldir. Ġstəyirəm ki, siz də 
biləsiniz, o da bilsin ki, bizə minnət qoyursa, bu əbəsdir. Ġndi 

o dövr deyil, əgər o baĢlasa, cavabını, özü də layiqli cavabını 
alacaqdır. Onlar hər yerdə, özü də bəzən Rusiyadan, Qərbdən 

olan bəzi Ģəxslərin iĢtirakı ilə təbliğ edirlər ki, guya, Dağlıq 
Qarabağin ordusu təkcə Qafqazda deyil, həm də bütün bu 
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məkanda ən güclü ordudur. Olsun, bəlkə də bu belədir, biz 

heç vaxt belə öyünmürük, ancaq indi biz öz torpaqlarımızı 
müdafiə etməyə qadırık.  

Sizdən soruĢmaq istərdim, ġuĢada nə gördünüz? Dediniz 
ki, ġuĢanı gördünüz. 

V y a ç e s l a v   T r u b n i k o v: Biz orada üç dəfə olmu-
Ģuq, cənab Perne isə birinci dəfə idi.  

Ü q  P e r n e: Cənab Prezident, orada çox strateji mövqe 
gördüm. ġəhər indi normal tərzdə həyat sürmür. Təəssüf ki, 

çox evlər hələ boĢdur. Buradan da o nəticəni çıxarmaq olar 
ki, bunlar azərbaycanlıların evləri olub və eləcə boĢ qalıbdır. 

Orada hələ çoxlu iĢ görülməlidir. Ola bilsin, bu çox çətin mə-

sələ olacaqdır. Ancaq Qarabağ probleminin həllində çox çə-

tin və vacib məsələlərdən biridir. Bunlar mənim oradakı 
təəssüratlarımdır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: TəĢəkkür edirəm. Deyirsiniz ki, çox 
evlər boĢ qalıb, yəqin azərbaycanlıların evləridir. Bəli, onlar 

azərbaycanlıların evləridir. Çünki ġuĢada əhalinin əksəriyyəti 
azərbaycanlılar olubdur. Əgər səhv etmirəmsə, ġuĢa rayo-
nunda təxminən 18–20 min əhalidən cəmi 1377  nəfəri ermə-

nilər idi. Ermənilərin də çoxu kəndlərdə yaĢayırdı, Ģəhərdə o 
qədər erməni yox idi. ġəhərin əhalisi tam azərbaycanlılar idi. 

Ġndi əgər evləri azərbaycanlılar üçün saxlayırlarsa ki, onlar 
geriyə qayıdacaqlar, bəs onda – mənim dostlarım görüblər, 

siz görməmisiniz – Azərbaycan rayonlarında olan yüz minlər-
lə evləri niyə dağıdıblar?! Onlar o evləri azərbaycanlılar üçün 

saxlamayıblar. Onların, sadəcə, imkanları yoxdur ki, o evlərə 
adam yerləĢdirsinlər.  

Əgər onlar erməniləri orada yerləĢdirə bilsəydilər, bunu 
çoxdan edərdilər, çünki onlar elə hesab edirlər ki, ġuĢa azər-

baycanlılara qaytarılmayacaqdır. Mən isə sizə deyirəm ki, 
təxminən 100 min adamın yaĢadığı Ağdam Ģəhəri xarabalığa 
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çevrilib, siz ki, görmüsünüz, elə Füzulidə də, hər yerdə vəziy-

yət belədir. Onların isə adamları yoxdur, mən əminəm ki, 
Dağlıq Qarabağda münaqiĢədən əvvəlkindən də az adam 

yaĢayır. Onlar elə Ermənistanın özündə yazırlar ki, ölkədə 2,5 
milyon əhali var. Bəziləri deyir 2 milyon, baĢqaları da deyir 1 

milyon 800 min. Mən onların sayını hesablamıram, bunu 
etmək də istəmirəm, lakin bu faktdır və Yerevanın və ümu-

miyyətlə, Ermənistanın bugünkü vəziyyəti ilə tanıĢ olanların 
hamısı belə deyir ki, orada əhalinin ölkədən kənara böyük 

axını var. Onlar adamları həmin evlərdə yerləĢdirə bilsəy-
dilər, bunu çoxdan edərdilər. Orada çoxdan bir kilsə vardı. 

Zaman keçdikcə bir qədər uçulub-dağılmıĢdı, sonra sovet 
dövründə, mən burada iĢləyəndə bu kilsəni bərpa etdilər, ora-

da Azərbaycan məscidi də var. Bu, ötən əsrin 70-ci illərinin 
ortalarının söhbətidir. Mən ġuĢaya getdim, bütün bunları 

gördüm. Məscidlərin hamısını və təbiidir ki, bu kilsəni də 
bərpa etmək üçün tədbirlər gördüm. Lakin bu kilsə ġuĢa üçün 

çox böyük idi, çünki orada ermənilər bir o qədər yaĢamırdı. 
Ġndi isə, bilmirəm, siz görmüsünüz, yoxsa yox, prezident 
Kючяryan dedi ki, onlar orada daha bir kilsə tikiblər.  

N i k o l a y   Q r i b k o v: Biz kilsədə olmuĢuq, deyilənə 
görə, o, 1880-ci ildə tikilmiĢdir. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəs oraya gələnlər varmı?  
N i k o l a y  Q r i b k o v: Hər halda, orada arxiyepiskop, 

keĢiĢlər var. Ora gələnlər barədə deyə bilmirəm, biz orada 
olanda heç kim yox idi.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəli, arxiyepiskop var. Məsələn, 
Yerevanda gözəl bir Azərbaycan məscidi var idi, vaxtilə mən 

orada olmuĢdum.  
N i k o l a y  Q r i b k o v: Biz Yerevanda, hər halda, iki 

məscid gördük.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: MünaqiĢənin ilk dövründə onlar da 

dağıdılmıĢdı. Sonra onlar məscidləri iranlılara verdilər və indi 
deyirlər ki, bunlar Azərbaycan məscidi yox, Ġran məscididir. 

Ġranlılar da müəyyən Ģəraiti nəzərə alaraq, təbiidir ki, onları 
yenidən qurdular və bərpa etdilər. Bəs indi? Onlar bomboĢ-

dur, iranlılar isə oraya molla təyin ediblər. Molla məsciddə 
oturur, orada isə bir nəfər də müsəlman yoxdur ki, məscidə 
getsin.  

BaĢa düĢürsünüzmü, necə fırıldaqdır! Belə misallardan çox 
çəkə bilərəm. Bir sözlə, bəlkə də mən öz suallarım, öz cavab-

larımla sizə verəcəyim cavabı qurmaq istədiyim xətdən bir 
qədər uzaqlaĢdım. Bununla belə, əvvəla, mən hesab edirəm 

ki, Minsk qrupu daha fəal iĢləməlidir, ikincisi, Azərbaycan və 
Ermənistan prezidentləri nümayəndələrinin görüĢü barədə 

sizin təklifinizi  dəstəkləyirəm. Ġki dəfə görüĢüblər, onları çox 
tərifləmək istəmirəm, bununla belə, hər Ģey birdən-birə düzəl-
mir. Hesab edirəm ki, bu xətt də davam etdirilməlidir. Prezi-

dent Kючяryan ilə Sədərəkdəki görüĢümüz barədə sualınıza 
gəldikdə isə, mən bu görüĢü çox mühüm sayıram. Bu daha 

çox mənim təĢəbbüsümlə keçirilmiĢdi. Həqiqətən, biz 4 saat 
fasiləsiz söhbət etdik və həqiqətən, görüĢümüzün məzmununu 

açıqlamamaq qərarına gəldik. Odur ki, mən də hələlik bu 
razılığı pozmuram. Hamıya məlum olan təkcə bir faktı deyə 

bilərəm. Avropa Birliyi, bir sıra beynəlxalq təĢkilatlar, o 
cümlədən siz, bizə deyirlər ki, hansısa addımlar atın, Bakı–

Yerevan yolunu açmaq barədə razılığa gəlin. Onda biz də öz 
Ģərtimizi irəli sürürük ki, biz bu yolu açmağa hazırıq, lakin bu 

yolda ermənilər tərəfindən iĢğal olunmuĢ 4 rayon yerləĢir. 
Yəni, bu yol həmin rayonların ərazisindən keçir. Qoy onlar 

bu 4 rayonu azad etsinlər. Bu, ilk addım olardı. Biz yolu 
açarıq, daha doğrusu, birlikdə açarıq. Çünki yolu onlar 

bağlayıblar. Amma yol bizimdir. Onun təkcə 40 kilometri 



 369 

Meğri ərazisindən keçir, qalan hissəsi – Naxçıvana və sərhədə 

qədər olan hissəsi isə bizim sahəmizdir. Biz yolu aça bilərik. 
Müxtəlif tərəflərdən mənə o qədər təkliflər  vermiĢ, mülahi-

zələr söyləmiĢlər ki, mən bunun, həqiqətən, əsası olduğunu 
düĢünürdüm. Lakin mən bunu Kючяryana deyəndə, o bildirdi 

ki, yox, bu, mümkün deyildir. Mən onu inandırmağa çalıĢdım 
ki, bu yol onlara lazımdır. Axı o zaman, 1992-ci ildə Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatlarının Konqresi məhz bu yol bağlı olduğuna 
görə bizi cəzalandırmıĢdı. Ġndi isə siz  bu yolu istəmirsiniz. O 

isə deyir ki, xeyr, indi o bizə lazım deyildir. O deyir ki, əgər 
bu yol sizə lazımdırsa, biz sizə Gürcüstan ərazisindən yol verə 

bilərik. Onların Tbilisidən keçib bizim Ağstafa stansiyasına-
dək gedən bir dəmir yolu var. O zaman biz bütün ərazimizdən 

keçən bu dəmir yolunu tikməyə onlara icazə vermiĢdik.  Onu 
da bilin ki, sovet dövründə bu yol bizə gərək deyildi.  

O zaman mən respublikaya rəhbərlik edirdim, o yol bizə 
lazım deyildi. Yeri gəlmiĢkən, o çox bahalı yol idi, çünki 

orada hündür dağlar vardır. Bilmirəm Dilicandan, Ġcevandan 
keçəniniz varmı, orada dağlar çox hündürdür. Mən hətta 
təsəvvürümə belə gətirə bilmirdim ki, oradan necə dəmir yolu 

çəkmək olar. Onlar böyük tunel qazdılar və yolu çəkdilər. Biz 
öz ərazimizi onlara verdik, Tbilisidən Ağstafayadək, Ağstafa-

dan Qazax rayonu vasitəsilə, orada onların bir hissə ərazisi 
var, öz ərazilərinə çıxdılar, vaxtilə Semyonov aĢırımı adlanan 

Sevan aĢırımından keçirdilər. Yaddan çıxarmayın ki, o aĢırı-

mın adı vaxtilə rusca idi. Biz onu hamımız Semyonov aĢırımı 

adlandırırdıq. Yadımdadır, bir dəfə, 1951-ci ildə, bəlkə də bir 
çoxunuz hələ anadan olmamıĢdınız, qıĢ vaxtı dəmir yolu ilə 

Yerevana getmək lazım idi. Mən DTK-da iĢləyərkən orada 
bizim vacib iĢimiz var idi. Hər yan qara bürünmüĢdü, bizə 

dedilər ki, Semyonov aĢırımından keçmək mümkün deyildir. 
Lakin mən dedim ki. keçə bilərik, mən Qazax rayonunda 
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sərhədi çox çətinliklə keçib, oradan Dilicana getdim, sonra 

isə Sevana qədər Semyonov aĢırımı baĢlayırdı. Yeri gəlmiĢ-

kən, bu  aĢırım ən çətin aĢırımdır. Qərara gəldik ki, oranı ke-

çək, lakin yarı yolda iliĢib qaldıq, az qala donacaqdıq. Dili-
cana qayıdıb, orada gecələdik, lakin axırı ki, onu keçə bildik. 

Biz həmin aĢırım vasitəsilə onlara dəmir yolu açdıq. Ġndi 
isə o mənə deyir ki, əgər sizə Naxçıvana yol lazımdırsa, hə-

min yolla Yerevana, oradan isə Naxçıvana gedə bilərsiniz. 
Mən ona deyirəm ki, bu bizə lazım deyildir. Əlbəttə, Naxçı-

vana yol lazımdır, lakin sizə Azərbaycan ərazisindən yol daha 
çox vacibdir, çünki sovet dövründə bütün yüklər mərkəzdən 

məhz Rostov–Bakı yolu ilə gəlirdi, sonra isə bir qol Gür-
cüstana, digəri Naxçıvan vasitəsilə Ermənistana ayrılırdı. Bu 

yol həddindən artıq yüklənmiĢ olurdu. Bəs indi? Gürcüstanın 
Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur, çünki onun Abxaziya 

ərazisindən yalnız bir yolu var idi. Ermənistanın isə Rusiya 
ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur, çünki Ermənistan əsasən 

Azərbaycanın imkanlarından və Gürcüstan ərazisindən – bu 
yol isə, əsasən, sərniĢin daĢımaq üçün nəzərdə tutulmuĢdu – 
istifadə edirdi.  

Axı mən o zaman Moskvada dəmir yolu nəqliyyatı ilə məĢ-

ğul olurdum, ona görə də bu təfərrüatları yaxĢı bilirəm. 

Kючяryan mənə dedi ki, əgər sizə lazımdirsa, gəlin belə edək. 
Mən isə dedim ki, bilirsiniz, onda gəlin bu mövzunu qapayaq. 

Mən sizə ciddi təklifdən danıĢıram, siz isə deyirsiniz ki, sizə 
lazım deyil. Əgər bu sizə lazım deyildisə, onda nəyə görə 

Konqres vasitəsilə tam 10 il 907-ci maddə ilə bizə qadağa 
qoymuĢdunuz? Nə üçün Qərbdə indiyədək deyirlər ki, Azər-

baycan Ermənistanı blokadada saxlayır? Biz harada blokada-
da saxlayırıq? Heç yerdə. Söhbətimiz zamanı toxunduğumuz 

təkcə bu məsələ sirr olmadığı üçün bu barədə danıĢıram. 
Qalan məsələlər barədə, onun kimi, mən də heç nə deyə 
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bilmərəm. Ancaq düĢünürəm ki, biz əməkdaĢlığı davam et-

dirməliyik, sizin bu barədə təkliflərinizi qəbul edirəm.  
Vyaçeslav Ġvanovic, ancaq bilmirəm, belədir, ya yox, 

amma mənə xəbər veriblər ki, siz Ermənistanda demisiniz ki, 
Paris və Ki-Uest prinsipləri qüvvədə qalır. Mən keçən dəfə bu 

mövzuda danıĢdım və Fransadan olan dostumuza müraciət 
etdim ki, o, prezident ġirakın qeydlərinə baxsın. Parisdə heç 

bir prinsip iĢlənib hazırlanmamıĢdı, orada müxtəlif variant-
lara dair fikir mübadiləsi aparılmıĢdı. Özü də bəzi variantlar 

elə idi ki, o da, mən də razılaĢa bilərdik. Lakin o öz vədlərin-
dən – indi onları açıqlamaq istəmirəm – döndü. Ki-Uest 

danıĢıqlarını yaxĢı bilirsiniz, biz birlikdə idik. Axırıncı gün, 
hər Ģey baĢa çatandan sonra siz Kavano ilə gəlib sənədi mənə 

verdiniz. Mən dedim ki, bütün bunlar mümkün deyil, indi isə 
təkrar edirsiniz. Mən Sizdən xahiĢ edirəm, əgər gələcəkdə də 

normal əməkdaĢlıq etməyimizi istəyirsinizsə, onda bütün 
bunları keçmiĢdə qoyaq.  

Həm Parisdə, həm Ki-Uestdə apardığımız danıĢıqların 
ayrı-ayrı təfərrüatlarına qayıtmaq olar. Mən buna Ģad olar-
dım, amma belə prinsiplər olmamıĢdır, ikincisi də, mən onları 

qəbul etmirəm. 
Ġkinci iradım köhnə dostumuz Qribkova aiddir. O, 

Ermənistanda bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ danıĢıqların 
tamhüquqlu subyekti kimi, orada iĢtirak etməlidir. Ona görə 

də Qukasyan hər gün deyir ki, Dağlıq Qarabağ danıĢıqlarda 
bilavasitə iĢtirak etməyincə, məsələ həll olunmayacaqdır. Axı 

Qukasyanın bunu hər gün deməsi sirr deyildir.  
Bu məsələ mən buraya gəldiyim vaxtdan müzakirə olunur 

və yaxĢı tanıdığınız Kazimirov da bu məsələ ilə məĢğul 
olmuĢdur. Onlar Moskvada görüĢürdülər və biz Dağlıq Qara-

bağın danıĢıqların bərabərhüquqlu iĢtirakçısı olması ilə heç 
vaxt razılaĢmırdıq. Çünki biz onu tanımırıq, bizim müharibə-
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miz Ermənistanladır. Əgər Ermənistan kənara çəkilsə, biz 

beynəlxalq təĢkilatlarda, sizin iĢtirakınızla, Dağlıq Qarabağa 
dair mühüm qərarlar qəbul edərik. Ermənistan isə bu qərar-

ların qabağını kəsir. Lissabon sammitini xatırlayın. Sammit-
də Ermənistan tərəfi məsələni formullaĢdırmaq üçün göstəri-

lən kiçik cəhdlərin də qarĢısını aldı, konsensus vermədi. Mən 
nə qədər çalıĢdımsa, mümkün olmadı, yeri gəlmiĢkən, Çerno-

mırdin də, Primakov da orada idilər və bizə çox fəal surətdə 
kömək edirdilər. BaĢqaları da kömək edirdi. Lakin Ermənis-

tan öz vetosunu geri götürmədi. Siz bilirsiniz ki, o zaman mən 
bütün sənədə veto qoydum və orada böyük münaqiĢə baĢ 

verdi. Mənə müraciət etməyə baĢladılar ki, vetonuzu götürün, 
mən də Ģərt qoydum ki, Bəyanat qəbul edilsin və o da qəbul 

olundu. Həmin Lissabon sammitinin yekun sənədində Abxa-
ziya üzrə Gürcüstanın xeyrinə çox geniĢ bir bənd qəbul olun-

du. Niyə? Çünki orada Abxaziyanı heç kim müdafiə etmirdi, 
heç kim, Buna görə də Gürcüstan istədiyini yazdıra bildi. O, 

həqiqəti yazdırdı və bütün bunlar ATƏT-in sənədlərində öz 
əksini tapdı. Biz isə həqiqəti ATƏT-in sənədlərində əks etdirə 
bilmədik, çünki Azərbaycan kimi, Ermənistan da ATƏT-in 

tamhüquqlu üzvüdür, veto qoymaq hüququndan istifadə edir. 
Qoy Ermənistan kənara çəkilsin, onda  biz də Dağlıq 

Qarabağla birbaĢa danıĢıqlar aparaq və qoy Ermənistan 
beynəlxalq təĢkilatlarda bu iĢə qarıĢmasın. Amma bu belə 

deyildir. Ġndi Ermənistan, əslində Dağlıq Qarabağı  de-fakto 
özünə birləĢdirmiĢdir. Axı bu faktdır, orada prezident seçir. 

Mən bilmirəm, onlar orada görüĢürlər, yoxsa yox, lakin Dağ-

lıq Qarabağ Ermənistanın himayəsi altındadır. Buna görə də 

mən xahiĢ edirəm belə Ģeylərdən uzaq olun.  
Bundan baĢqa, bizi, ictimaiyyətimizi belə bir fakt da qıcıq-

landırmıĢdır ki, həmsədrlər Qukasyanı prezident seçilməsi 
münasibətilə təbrik etmiĢlər.  Axı BirləĢmiĢ ġtatlar bəyan et-
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miĢdir ki, onlar bunu tanımırlar, Azərbaycanın ərazi bütöv-

lüyünü dəstəkləyirlər. Rusiya da belə bəyanat vermiĢdir. 
O, qeyri-qanuni seçilmiĢ prezidentdir, ümumiyyətlə, bu, 

qanunsuz iĢdir. Əgər siz onu prezident seçilməsi münasibətilə 
təbrik edirsinizsə, deməli, onun prezident olmasını təsdiq 

edirsiniz. Mən bunu qeyri-normal hesab edirəm.  
V y a ç e s l a v   T r u b n i k o v: Mənim üçün çox mühümü 

Sizinlə, prezident Kючяryanla apardığım danıĢıqlardır. Mət-
buatda arabir yazılanların bizim real danıĢıqlarımıza dəxli 

yoxdur. Cənab Kavano, cənab Perina və mən bunun Ģahidi-
yik ki, mətbuat təkcə interpretasiya etmir, həm də heç demə-

diklərimizi bizim adımıza yazır.  
Nikolay Mixayloviçin dedikləri ilə bağlı məsələyə gəldikdə 

isə, bu, Dağlıq Qarabağın subyekt kimi hüququnun dəstək-
lənməsi demək deyildir. O, yalnız cənab Qukasyanın dedik-

lərini sitat gətirmiĢdir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O nə üçün  Qukasyandan sitat gətir-

məlidir? 
V y a ç e s l a v   T r u b n i k o v: Bilirsiniz, sizin mətbuat 

bizi sorğu-suala tutur.  Biz buradan çıxan kimi çək-çevirə sa-

lacaqlar ki, nə barədə danıĢdınız. Bəli, kiminsə sözlərindən 
sitat gətirilir, lakin bu heç də üç həmsədrin mövqeyi deyildir. 

Biz daim bir mövqedən çıxıĢ edirik. Demək istəyirəm ki, 
mətbuata baxanda  oxuduqlarınıza əsaslanırsınız, biz sizinlə 

görüĢəndə eĢitdikləriniz sözlərimizdir, eĢidirsiniz, oxuduqları-

nız isə bizim sözümüz deyildir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. 

Bilirsiniz ki, mətbuatımız azaddır, bəzən həddindən artıq 
azaddır. Diqqəti problemə cəlb etmək lazım gələndə, bəzən 

həmsədrlərin sözlərinin Ģərhində artıq Ģeylərə yol verirlər. Bu 
isə tamamilə təmiz və açıq söhbətdir. Mən iĢimiz barədə Ģərh 

verərkən heç vaxt birgə qəbul etdiyimiz qərarlar çərçivəsin-
dən kənara çıxmamıĢam. Üstəlik, biz Qarabağda keçirilən 
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«seçkilərin» nəticələrini Ģərh edərkən tamamilə yekdil fikir-

dəydik və Ģərhlərimiz də eyni idi. Odur ki, mətbuatın yazdı-

ğına fikir verməyin. Onlar hədляриni aĢırlar. Mənim indi Sizə 

dediklərim doğrudur. Qalanları isə uydurma sözlərdиr.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı, deməli aydınlaĢdırdıq. Ġndi 

bunlar da mətbuatda veriləcək, yoxsa, ermənilər deyərlər ki, 
yox, bizə dedikləri doğrudur, Azərbaycanda dedikləri isə yox.  

Mən daha nə demək istəyirəm? Son günlər mənim əlaqə-

lərim olub, Moskvaya səfərimdən 2 gün əvvəl Amerika Bir-

ləĢmiĢ ġtatları dövlət katibinin birinci müavini Armitaç mənə 
zəng etmiĢdi. Biz bəzi məsələlər, o cümlədən mənim Rusiyaya 

səfərim barədə söhbət etdik. Amma mən  münaqiĢənin niza-
ma salınması barədə onunla çox kəskin danıĢdım. O mənə 

dedi ki, bu gün mən cənab Perina ilə görüĢdüm, o, tədbirlər 
görür. Ümid edək ki, gələcək iĢ prosesində bu vədin əhəmiy-

yəti olacaqdır.  
Moskvada mən prezident Putinlə görüĢdüm. Ġqamətgahda 

onunla təkbətək görüĢdük, digər məsələlərlə yanaĢı, bu mə-

sələ barəsində də fikir mübadiləsi etdik. Rusiya prezidenti 
qəti istəyir ki, bu münaqiĢə mümkün qədər tezliklə sülh yolu 

ilə nizama salınsın. Mən də buna çox inanıram və buna çox 
ümid edirəm. 
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SENEQAL RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB ABDULAY VADA 
  
Hörmətli cənab Prezident! 
Afrikanın qərb sahilində ölkənizə məxsus bərənin aĢması 

nəticəsində çoxlu sayda həmvətəninizin həlak olması məni 
ürəkdən kədərləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və bü-

tün Seneqal xalqına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
        

 HEYDƏR ƏLIYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 28 sentyabr 2002-ci il 
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«ГАФГАЗЫН АРХЕОЛОЭИЙА ВЯ  
ЕТНОЛОЭИЙАСЫ»  
КОНФРАНСЫНЫН ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА 
 
Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
«Гафгазын археолоэийа вя етнолоэийасы» конфрансынын 

иштиракчыларыны црякдян саламлайырам вя сизин щамыныза ишдя 
уьурлар, ъансаьлыьы вя фираванлыг арзулайырам. 

Мцасир дюврцн мцряккяб ъоьрафи-сийаси просесляри Гаф-
газы дцнйада надир рол ойнамаьа гадир олан реэиона чевирир. 
Щазырда бурада щяйата кечирилян Бюйцк Ипяк Йолунун бярпа-
сы, Бакы–Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин чякилмяси кими глобал 
лайищяляр юлкяляримизин дцнйа игтисади системиня дахил олма-
сына кюмяк едир. Мящз буна эюря Гафгаз халгларынын тарих вя 
мядяниййятинин юйрянилмяси чох бюйцк елми ящямиййятля 
йанашы, шцбщясиз, сийаси мяна да кясб едир. Йахын кечмишдя 
тарихи фактлар вя цмуми тарихимизин щадисяляри идеолоэийанын 
сярт чярчивясиня табе олунмушду. Инди тарихи кечмиш дя, халг 
яняняляри дя, мядяни ирс дя гярязсиз, ъидди елми тящлил мювзу-
суна чеврилмялидир. Цмидварам ки, беля мясул тарихи вязифяйя 
хидмят етмяли олан конфрансыныз Гафгазын археолоэийа вя 
етнолоэийасынын юйрянилмясиня юз санбаллы тющфясини веряъякдир. 

Сизя уьурлар диляйирям. 
Ян хош арзуларла, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 30 сентйабр 2002-ъи ил 
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ТАЪИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ИМАМЯЛИ РЯЩМОНОВА    
 
Щюрмятли Имамяли Шярипович! 
Яламятдар йубилейиниз – анадан олмаьынызын 50 иллийи 

мцнасибятиля Сизи сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Сиз Таъикистан халгына мцряккяб тарихи бир заманда баш-

чылыг етдиниз. Чох мцщцм сийаси гярарларын гябул олунмасында 
Сизин мющкям вя гяти мювге тутмаьыныз сайясиндя инди Таъи-
кистан чятинликляри уьурла арадан галдырыр, мцстягиллик вя Дцн-
йа Бирлийиня интеграсийа йолу иля инамла ирялиляйир. 

Инанырм ки, Сизин юлчцб-бичилмиш вя мягсядйюнлц сийася-
тиниз суверен Таъикистанын щяртяряфли инкишафы вя тяряггиси ишиня 
бундан сонра да хидмят едяъякдир. 

Азярбайъан вя Таъикистан халгларыны сых достлуг вя гаршы-
лыглы анлашма телляри баьлайыр. Яминям ки, юлкяляримиз арасын-
дакы икитяряфли мцнасибятляр реэионда сцлщ, сабитлик вя тярягги 
наминя бундан сонра да инкишаф едяъяк вя мющкямляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, сяадят вя дювлят фяалиййятиниздя 
уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти   

 
Бакы шящяри, 4 октйабр 2002-ъи ил 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ 
 

Щюрмятли Владимир Владимирович! 
Сизи яламятдар йубилейиниз – анадан олмаьынызын 50 иллийи 

мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Сизин дяриндян дцшцнцлмцш вя ардыъыл сийасятиниз сайясиндя 

бу эцн Русийа дювлятчилийин мющкямляндирилмяси, демократик 
дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси йолу иля инамла эедир, 
Дцнйа Бирлийиндя лайигли йер тутур. 

Гярарларын гябул едилмяси вя щяйата кечирилмясиндяки сийасяти 
узагэюрянлийиниз вя гятиййятиниз, язмкарлыьыныз вя принсипиал-
лыьыныз, мягсядйюнлц вя йорулмаз фяалиййятиниз сизя русийалыларын 
щюрмят вя етимадыны, дцнйада щаглы нцфуз газандырмышдыр. 

Сиз Азярбайъан иля Русийа арасында кейфиййятъя йени дюв-
лятлярарасы мцнасибятляр гурулмасына санбаллы тющфя вермисиниз. 
Яминям ки, ямякдашлыьын бцтцн сащяляриндя юлкяляримизин гар-
шылыглы сурятдя файдалы ишбирлийи, стратежи тяряфдашлыьы халгларымыз 
арасындакы чохясрлик достлуг вя мещрибан гоншулуг ялагяляринин 
эенишлянмясиня вя мющкямлянмясиня, Гафгаз реэионунда сцлщ 
вя тящлцкясизлик ишиня бундан сонра да хидмят едяъякдир. 

Бизим гаршылыглы щюрмят, етимад вя сямимиййят щиссляриня 
ясасланан шяхси мцнасибятляримизи йцксяк гиймятляндирирям. 
Язиз Владимир Владимирович, Сизя сямими-гялбдян мющкям 
ъансаьлыьы, сяадят, фираванлыг вя Русийанын тяряггиси наминя 
бцтцн тяшяббцсляриниздя уьурлар арзулайырам. 

Дярин щюрмятля,    
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти   
 

Бакы шящяри, 4 октйабр 2002-ъи ил 
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РУСИЙА ПРЕЗИДЕНТИ ЙАНЫНДА ФЕДЕРАЛ 
ЩЮКУМЯТ РАБИТЯСИ ВЯ ИНФОРМАСИЙА 
АЭЕНТЛИЙИНИН БАШ ДИРЕКТОРУ  
ВЛАДИМИР МАТЙУХИН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 октйабр 2002-ъи ил  

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев гонаьы саламла-

йараг, МДБ-нин цзвц олан юлкялярин щюкумят вя гапалы идаря 
рабитя системляриндя шифрлямя васитяляринин вя онлардан истифа-
дянин тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цзря Ялагяляндирмя 
Шурасынын Бакыда кечирилмиш иъласында гябул едилян гярарларын 
уьурла щяйата кечирилмясини арзулады. Бу, Ялагяляндирмя Шура-
сынын Бакыда кечирилмиш илк иъласыдыр. 

Азярбайъан президенти бу хидмятин ваъиблийини, онун МДБ 
чярчивясиндя ялагяляндирилмясинин бюйцк ящямиййятини вурьула-
йараг деди ки, «кющня шябякя мцяййян дяряъядя галмагдадыр, 
лакин инди бу, кифайят етмир вя она эюря дя даща сых яла-
гяляндирмя иши, тяърцбя мцбадиляси апармаг лазымдыр». 

Президент Щейдяр Ялийев индики иъласын Бакыда кечирилмясини 
МДБ юлкяляринин бу хидмят сащясиндя ямякдашлыьын даща да 
эенишляндирилмясиндя мцщцм аддым кими гиймятляндирди. 

Владимир Матйухин  сямими гябула эюря Азярбайъан прези-
дентиня тяшяккцр едяряк, Бакы иъласынын йахшы сявиййядя тяшкил 
олундуьуну билдирди. О деди ки, кечмишдян щюкумят рабитясинин 
йцксяк кейфиййятли шябякяси мирас галмышдыр, инди ону хейли 
модернляшдирмяк эярякдир. Бу иш бир сыра МДБ юлкяляриндя щя-
йата кечирилмишдир. Бу шябякянин фяалиййятини ящямиййятли дяря-
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ъядя йахшылашдырмаг, онун имканларыны эенишляндирмяк цчцн 
щазырда бцтцн техники гярарлар вар вя онлардан истифадя етмяк 
олар. Инди щюкумят рабитяси мцасир технолоэийалардан ибарятдир 
вя она эюря дя бу рабитя системи игтисадиййатла, бизнесля го-
вушур, чцнки «щямин сащялярдя мцщафизя методлары охшардыр». 
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ИСПАНИЙАНЫН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
Ы ХУАН КАРЛОСА  
 
Ялащязрят! 
Испанийа Краллыьынын милли байрамы – Испан милляти эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримизин арасында достлуг мцнасибятляри-

нин инкишафы даим халгларымызын мянафейиня хидмят едяъякдир. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Испанийа 

халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 
 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 5 октйабр 2002-ъи ил  
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ИСПАНИЙА КРАЛЛЫЬЫ НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН 
СЯДРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ХОСЕ МАРИА АСНАРА  

 
Щюрмятли ъянаб сядр! 
Испанийа Краллыьынын милли байрамы – Испан милляти эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям.  
Цмидварам ки, юлкяляримизин зянэин потенсиалындан даща 

сямяряли истифадя етмякля бцтцн сащялярдя файдалы ямякдашлыьа 
наил олаъаьыг. 

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

 
Щюрмятля, 

  ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 5 октйабр 2002-ъи ил  
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МДБ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ 
БАШЧЫЛАРЫНЫН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ ИШТИРАК 
ЕТМЯК ЦЧЦН КИШИНЙОВ ШЯЩЯРИНЯ ЙОЛА 
ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ 
ЩАВА ЛИМАНЫНДА КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА 
ВАСИТЯЛЯРИНИН НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ 
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
6 октйабр 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мяним сяфярим артыг елан олунуб-

дур, октйабрын 7-дя Кишинйовда Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня 
дахил олан юлкялярин дювлят башчылары эюрцшяъякляр. Бу, нювбяти 
эюрцшдцр. Орада Мцстягил Дювлятляр Бирлийи иля ялагядар мясяля-
ляри мцзакиря едяъяйик вя эюрцшцмцз бунунла баша чатаъагдыр. 

Бу эцн йягин сизи марагландыран одур ки, орада Ермя-
нистан президенти Кючярйанла мяним тякбятяк эюрцшцм ола-
ъагдыр. Ола биляр ки, Минск групунун щямсядрляри дя орада 
олсунлар. Онлар да бизимля эюрцшмяк истяйирляр. Бу гядяр. 

С у а л: Ъянаб Президент, мятбуатымызда, иътимаиййят ара-
сында мцщарибя иля ялагядар кифайят гядяр тяблиьат апарылыр. 
Цмумиййятля, ящвал-рущиййя бамбашгадыр. Мцщарибянин башла-
масы ещтималы ня гядярдир?  

Ъ а в а б: Билирсиниз, мцщарибя еля бир шей дейил ки, демякля 
ону башлайасан. Инди тяблиьат эедир, ким тяблиьат апарыр? Мян 
эюрдцм, АНС телевизийасы дцнян бу барядя чох тяблиьат 
апарырды. Беля тяблиьат вар. Буну бир о гядяр дя шиширтмяк ла-
зым дейилдир. 

С у а л:  Ъянаб Президент, щяр ики тяряф Сядяряк эюрцшц баря-
дя щеч бир ачыглама вермядийи бир вахтда Вардан Осканйан 
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бяйан едиб ки, щямин эюрцшдя разылашдырылмыш мягамлар разылаш-
дырылмайанлардан чохдур. 

Ъ а в а б: Инди о дейир дя. Биз разылашмышыг ки, дейилмясин. 
Тяяссцф ки, дейирляр. Инди мян ня дейим. 

С у а л: Ъянаб Президент, МДБ-дя игтисади вя сийаси инте-
грасийаны Сиз неъя эюрцрсцнцз? 

Ъ а в а б: Пис дейил, эедир. 
С у а л: Ъянаб Президент, Минск групунун щямсядрляри бу 

эцнлярдя Азярбайъанда олублар. Бу сяфярин нятиъялярини неъя 
гиймятляндирирсиниз? 

Ъ а в а б: Биз онларла эюрцшяъяйик. 
С у а л:  Ъянаб Президент, Азярбайъан ордусунун дюйцш ща-

зырлыьынын сявиййясини йцксяк гиймятляндирирсинизми? 
Ъ а в а б: Мян дяфялярля демишям ки, Азярбайъанын эцълц 

ордусу вар. 
С у а л: Ъянаб Президент, Азярбайъан эямиляринин Хязярдян 

Гара дянизя чыхмасына мцяййян мящдудиййят вар. Бу барядя 
данышыглар апарылаъагмы? 

Ъ а в а б: Бундан мяним хябярим йохдур. 
 С у а л:  Ъянаб Президент, Русийа Ермянистана силащ сатыр. 

Буна мцнасибятинизи билмяк олармы? 
Ъ а в а б: Кечмишдя силащ сатыб. 
Ж у р н а л и с т: Бу барядя йеня дя информасийа верилир.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Йенидян онларын силащ сатдыгларыны 

билмирям. Русийанын Ермянистанда чохлу силащы вар. Орада 
силащ алыб-сатмаьа ещтийаъ йохдур. 

Ж у р н а л и с т:  Ъянаб Президент, Серж Саркисйанла мцгавиля 
имзалайыблар… 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Елядир, бяли. Инди Русийа щамыйа си-
лащ сатыр. 

Ж у р н а л и с т: Буну тязйиг кими гиймятляндирмяк олармы? 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бурада еля бир шей йохдур. Русийа 

щамыйа силащ сатыр. Истясяк, бизя дя веряъяк, сатаъагдыр. 
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С у а л: Ъянаб Президент, мцхалифятин Азярбайъан игтидары 
иля данышыглара эетмяк истяйиня мцнасибятинизи билдирярдиниз. 

Ъ а в а б: Мян билмирям, онлар данышыглара эетмяк истяйир-
ляр, йохса йох. Саь олун. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МОЛДОВАНЫН  
ПАЙТАХТЫ КИШИНЙОВ ШЯЩЯРИНДЯ  
 
6 октйабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят башчы-
ларынын зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн октйабрын 6-да Мол-
дованын пайтахты Кишинйова эялди. 

Кишинйовун бейнялхалг щава лиманында али гонаьын шяряфиня 
фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.  

Президент Щейдяр Ялийеви тяййарянин пиллякяни йанында Мол-
дова Республикасынын Няглиййат вя Рабитя назири Анатоли Куп-
сов, МДБ Иъраиййя Комитясинин сядри Йури Йаров, Азярбайъа-
нын Украйнадакы сяфири Тялят Ялийев вя диэяр рясми шяхсляр гар-
шыладылар. 

Милли эейимли молдован гызлары дювлятимизин башчысына дуз-
чюряк, азярбайъанлы гыз вя оьлан ися эцл дястяси тягдим етдиляр. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев фяхри гаровул дяс-
тясинин гаршысындан кечди. 

Дювлятимизин башчысы щава лиманындан машын карванынын мц-
шайияти иля онун цчцн айрылмыш игамятэаща йола дцшдц. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН 
МОЛДОВА ПРЕЗИДЕНТИ ВЛАДИМИР ВОРОНИН 
ИЛЯ ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ 
 
6 октйабр 2002-ъи ил  
 
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Кишинйов-

да кечирилян зирвя эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийевин октйабрын 6-да онун цчцн 
айрылмыш игамятэащда Молдова Республикасынын президенти 
Владимир Воронин иля тякбятяк эюрцшц олмушдур. Дювлятимизин 
башчысыны сямимиййятля, мещрибанлыгла гаршылайан, президент 
Щейдяр Ялийевин МДБ-нин цзв олан юлкялярин дювлят башчыла-
рынын зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн Кишинйова сяфяр етмя-
синдян чох мямнун галдыьыны сюйляйян ъянаб Владимир Воронин 
республикамызын рящбяри иля щяр бир эюрцшцнц чох йцксяк дя-
йярляндирдийини нязяря чатдырды. 

Президент Щейдяр Ялийев сямими  сюзляря вя гонагпярвярлийя 
эюря президент Владимир Ворониня тяшяккцр етди вя МДБ-нин 
Кишинйов зирвя эюрцшцнцн цзв юлкялярин ямякдашлыьынын даща да 
мющкямлянмясиня мцсбят тясир эюстяряъяйиня ямин олдуьуну 
билдирди. 

Президент Владимир Воронин Молдова Республикасында щя-
йата кечирилян ислащатлар, юлкядяки иътимаи-сийаси вязиййят барядя 
дювлятимизин башчысына ятрафлы сющбят ачды. 

Азярбайъанда щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуру- 
ъулуьу сащясиндя газанылан наилиййятляр, бцтцн сащялярдя исла-
щатларын уьурла щяйата кечирилмясиндян сющбят ачан президент 
Щейдяр Ялийев юлкямиз цчцн ян аьрылы проблем олан Ермянис-
тан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндян, Ермянистан 
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силащлы гцввяляринин тяъавцзц нятиъясиндя торпагларымызын 20 
фаизинин ишьал олунмасындан, бир милйондан чох сойдашымызын 
йериндян-йурдундан зорла говулараг чадырларда аьыр шяраитдя 
йашамасындан, бу мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырыл-
масы сащясиндя апарылан данышыглардан эениш бящс етди. 

Юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапмыш достлуг, гаршылыглы су-
рятдя файдалы ямякдашлыгдан разылыгла бящс едян дювлят башчылары 
бу ялагялярин щяртяряфли инкишаф перспективляриндян данышдылар. 

Дювлят башчылары бейнялхалг вя реэионал тяшкилатлар чярчи-
вясиндя юлкяляримизин ямякдашлыьынын эенишляндирилмясинин щяр 
ики тяряф цчцн ящямиййятли олдуьуну вурьуладылар. 

Сющбят заманы юлкяляримизи марагландыран бир сыра диэяр 
мясяляляр барядя дя ятрафлы фикир мцбадиляси апарылды. Президент 
Владимир Воронин президент Щейдяр Ялийеви Молдовайа, прези-
дент Щейдяр Ялийев ися Молдова рящбярини Азярбайъана рясми ся-
фяря дявят етди. Дявятляр мямнунлугла гябул олунду. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН 
ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ РОБЕРТ КЮЧЯРЙАН 
ИЛЯ ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ 
 
6 октйабр 2002-ъи ил  

 
Кишинйовда МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын 

зирвя эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан Республикасынын прези-
денти Щейдяр Ялийевин октйабрын 6-да Ермянистан Республика-
сынын президенти Роберт Кючярйан иля тякбятяк эюрцшц олмушдур. 

Эюрцшдя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы мясяляляри мцзакиря 
едилди. 

Президентляр Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини щялл ет-
мяк цчцн щяр ики тяряфин конструктив мювге тутмасынын вя милли 
мянафеляр наминя компромисляря эетмясинин лазым олдуьуну 
вурьуладылар. 

АТЯТ-ин Минск групу щямсядрляринин Ермянистан–Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олун-
масы сащясиндя фяалиййятини нязярдян кечирян дювлят башчылары бу 
истигамятдя сяйлярин бундан сонра да артырылмасынын ваъиб 
олдуьуну билдирдиляр. 

Атяшкясин горунуб сахланмасынын ваъиб олдуьуну нязяря 
чатдыран дювлят башчылары бирбаша эюрцшлярин давам етдирилмя-
синин зярурилийини вурьуладылар. 

 
Ики саатадяк давам едян тякбятяк эюрцш баша чатдыгдан 

сонра президентляр кцтляви информасийа васитяляринин нцма-
йяндяляри гаршысында бяйанатла чыхыш етдиляр. 
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Ермянистан президенти Роберт Кючярйанын бяйанаты 
 
Щюрмятли кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляри! 
Бизим нювбяти эюрцшцмцз олду. Мювгеляри бир даща дягиг-

ляшдирмяк, чох мцряккяб, узун сцрян мцнагишянин щялли йол-
ларыны тапмаьа ъящд эюстярмяк цчцн щяр бир имкандан, хцсу-
сян бейнялхалг форумлардан истифадя етмяк яняняйя чеврил-
мишдир. 

Инди мян сизи щяр щансы гяти гярара эялмяйимизля севиндиря 
билмяйяъям, амма демялийям ки, тяряфлярин мараглы олдуьу 
диалог давам едир. Демялийям ки, бу, щягигятян мцряккяб 
мясялядир, амма онун щялли йолуну тапмаьа сямими истяк 
вар. Минск групунун щямсядрляри дя бурайа эялмишляр, инди 
биз онларла да эюрцшяъяйик. Щяр щалда, мян буэцнкц эюрцшдян 
разыйам. Зяннимъя, бу, кичик олса да, щяр щалда, низама-
салмайа доьру атылмыш аддымдыр. Бунунла да мян чыхышымы би-
тирирям. Тяяссцф ки, биз тяфяррцата вара билмярик. 

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты 

 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Биз, Ермянистан вя Азярбайъан президентляри биринъи дяфя 

дейил ки, эюрцшцрцк. Бязи адамлар сорушурлар ки, биз нечя дяфя 
эюрцшмцшцк, ня цчцн бунун бир нятиъяси йохдур. Бяли, биз 
дяфялярля эюрцшмцшцк вя щесаб едирям ки, бу эюрцшляр лазым-
дыр. Буэцнкц эюрцшцмцз дя бу фикри тясдигляйир. Мялумдур ки, 
мцнагишя узанмышдыр, чятин, мцряккябдир, ону бирдян-биря 
щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Лакин щяр щалда, бу эюрцшляр 
бизя мцхтялиф, мцмкцн олан щансыса мягамлары мцзакиря ет-
мяйя вя ирялилямяйя имкан верир. 
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Бяли, инди мян сизя, щягигятян, артыг бир шей дейя билмирям, 
анъаг бунунла йанашы, эюрцшдян мямнунам вя щесаб едирям 
ки, бу эюрцшляр давам етмялидир. Биз Минск групунун щям-
сядрляри иля эюрцшяъяк вя онлары мялуматландыраъаг, онларла 
данышаъаьыг. Цмидварам ки, щяр щалда, биз аддымбааддым бу 
мясялянин щяллиня эялиб чыхмалыйыг. Лакин бу чох чятиндир, 
асан дейилдир. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН  
ВЯ ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
РОБЕРТ КЮЧЯРЙАНЫН АТЯТ-ин  
МИНСК ГРУПУ ЩЯМСЯДРЛЯРИНИН  
ИШТИРАКЫ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Кишинйов  
 
6 октйабр 2002-ъи ил   
 
МДБ цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Кишинйовда 

кечирилян зирвя эюрцшц заманы, октйабрын 6-да Азярбайъан Рес-
публикасынын президенти Щейдяр Ялийевин вя Ермянистан Респуб-
ликасынын президенти Роберт Кючярйанын АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядрляри Николай Грибковун (Русийа), Рудолф Перинанын 
(АБШ) вя Цг Перненин (Франса) иштиракы иля эюрцшц олмушдур. 

Эюрцш заманы Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин сцлщ йолу иля низамланмасы просеси барядя фикир мцба-
диляси апарылды. 

Дювлят башчылары там сцлщ ялдя олунана гядяр тяряфлярин атяш-
кяс режиминя ямял едяъяклярини нязяря чатдырараг, мцнагишянин 
низама салынмасы цчцн икитяряфли эюрцшлярин, данышыгларын 
ящямиййятини вурьуладылар вя бунлары давам етдирмяк ниййя-
тиндя олдугларыны билдирдиляр. 

Президентляр мцнагишянин сцлщ йолу иля тезликля арадан гал-
дырылмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя сяйлярин да-
ща да артырылмасынын ваъиблийини нязяря чадырдылар. 

Минск групунун щямсядрляри беля бир форматда кечирилян эю-
рцшлярин ящямиййятини вурьуладылар вя Кишинйовда кечирилян эюрц-
шц йцксяк гиймятляндиряряк юз миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 
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Сющбятин эедишиндя Минск групу щямсядрляринин апардыглары 
данышыгларын, Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин бир-
баша эюрцшляринин давам етдирилмясинин зярурилийи бир даща вур-
ьуланараг гейд едилди ки, мцнагишянин тезликля арадан гал-
дырылмасы цчцн бцтцн сяйляр сяфярбяр олунмалыдыр. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ЭЦРЪЦСТАН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЕДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ  
ИЛЯ ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ  
 

Кишинйов  
 

6 октйабр 2002-ъи ил  
 

МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя 
эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийевин октйабрын 6-да, онун цчцн айрылмыш игамят-
эащда Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзе иля тякбятяк 
эюрцшц олмушдур. 

Йенидян эюрцшмяляриндян чох мямнун галдыгларыны билдирян 
гоншу вя дост юлкялярин дювлят башчылары гаршылыглы мараг до-
ьуран бир сыра мясяляляр барядя фикир мцбадиляси апардылар.  

Юлкяляримиз арасында достлуг, мещрибан гоншулуг вя 
гаршылыглы сурятдя файдалы ялагялярин щазыркы вязиййятиндян мям-
нун галдыгларыны вурьулайан президентляр Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
ясас ихраъ бору кямяринин тямялинин гойулмасынын реэионумуз 
цчцн тарихи щадися олдуьуну бир даща нязяря чатдырдылар. 

Президентляр реэиондакы мцнагишялярин сцлщ йолу иля арадан 
галдырылмасы мясяляляриндян дя бящс етдиляр. Сющбят заманы 
Бейнялхалг терроризмля, екстремизм вя сепаратчылыгла мцбари-
зядя, бцтювлцкдя Гафгазда сцлщцн вя тящлцкясизлийин бяргярар 
олунмасында сяйлярин бирляшдирилмясинин ваъиблийи вурьуланды.  

Дювлят башчылары Русийа–Эцръцстан мцнасибятляри барядя дя 
фикир мцбадиляси апардылар.    
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Тякбятяк эюрцш баша чатдыгдан сонра Азярбайъан пре-
зиденти Щейдяр Ялийев вя Эцръцстан президенти Едуард 
Шеварднадзе кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяля-
ринин суалларына вердикляри ъаваб:  

М ц х б и р: Хащиш едирям, эюрцшцнцзцн йекунлары баря-
дя данышын. 

Е д у а р д  Ш е в а р д н а д з е: Билирсиниз ки, биз яняняви 
олараг щямишя эюрцшцрцк вя инди дя эюрцшмямяйя, бязи 
тяяссцратларымыз, хцсусян дя Владимир Владимирович Пу-
тинля мяним сющбятлярим барядя тяяссцратлары бюлцшмямя-
йя, садяъя, мяняви щаггымыз йохдур. Бизим беля бир мюв-
гейимизя Щейдяр Ялийевич дя тяряфдардыр ки, биз бурайа 
эялмякля вя терроризмля, йараглыларла мцбаризянин эцълян-
дирилмяси мясялясини ачыг, сямими шяраитдя мцзакиря ет-
мякля дцз иш эюрмцшцк. Доьрудур, бу щяр юлкянин дахили 
ишидир, лакин биз бир-биримизя кюмяк етмялийик. Гаршылыглы 
фяалиййятин беля формалары ишляйир вя Щейдяр Ялийевич щя-
мишя олдуьу кими, бу ишдя бизи дястякляйир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Дцздцр. Бизим эюрцшляримиз ян-
яняви характер дашыйыр. Щарада олуругса-олаг, яэяр бирлик-
дяйикся, йяни бир йердяйикся, биз мцтляг эюрцшцрцк, чцнки 
фикир мцбадиляси апармаьа, мяслящятляшмяйя ещтийаъ вар. 
Она эюря дя буэцнкц эюрцшцмцз сырф яняняви характер 
дашыйыр. Амма ейни заманда, Едуард Амвросийевич Ру-
сийа президенти Владимир Владимирович Путинля дя эюрцш-
мцшдцр. Зяннимъя, бу эюрцш йахшы нятиъяляр верди. Ялбят-
тя, щеч бир шцбщя ола билмяз вя мян бу барядя Едуард 
Амвросийевичля дя данышмышдым ки, о бурайа эялмяли вя 
эюрцшмялидир. О да эялди, эюрцшдц. О, эюрцшцн нятиъяля-
риндян разыдыр, бир щалда ки, яэяр о разыдырса, демяли, мян 
дя разыйам. Она эюря дя тябрик едирям, чцнки сон вахтлар 
Русийа иля Эцръцстан арасында хейли эярэинлик олдуьу щисс 
едилирди. Инди ися бу эюруш, мянъя, эярэинлийи мцяййян дя-
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ряъядя зяифлятди. Бу мцнасибятля сизи тябрик едирям вя 
цмидварам ки, Эцръцстанла Русийа арасында мцнасибятляр 
мящз бу рущда инкишаф едяъякдир. Чцнки Гафгазда бизим 
Русийа вя Эцръцстанла щямишя хош вя йахшы мцнасибятляри-
миз олмушдур вя бу, Азярбайъана инди дя, эяляъякдя дя 
лазымдыр. 
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МДБ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН  
ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН ЭЕНИШ  
ТЯРКИБДЯ ИЪЛАСЫ  
 
Кишинйов,  
Республика сарайы 
 
7 октйабр 2002-ъи ил  
 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят баш-

чыларынын эениш щейятдя иъласы башланды. Иъласда Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийев, Русийа президенти Владимир Путин, Беларус прези-
денти Александр Лукашенко, Эцръцстан президенти Едуард Ше-
варднадзе, Газахыстан президенти Нурсултан Назарбайев, Мол-
дова президенти Владимир Воронин, Таъикистан президенти Имам-
яли Рящмонов, Юзбякистан президенти Ислам Кяримов, Украйна 
президенти Леонид Кучма, Гырьызыстан президенти Ясэяр Акайев, 
Ермянистан президенти Роберт Кючярйан иштирак едирдиляр. 

Иъласы Дювлят Башчылары Шурасынын сядри, Русийа президенти 
Владимир Путин эириш сюзц иля ачды. Сонра Молдова президенти 
Владимир Воронин чыхыш едяряк, Русийа президенти Владимир 
Путини анадан олмасынын 50 иллик йубилейи мцнасибятиля МДБ-нин 
цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын адындан сямими тябрик 
етди. Бундан сонра иълас гапалы шяраитдя давам етдирилди. 

  
МБД-нин цзвц олан юлкялярин Дювлят Башчылары Шурасынын  
                           мящдуд тяркибдя иъласы 
 

Мцстягил Дювлятляр Бирлийи Дювлят Башчылары Шурасынын октйабрын 
7-дя Марийа Чеботар дювлят игамятэащында мящдуд тяркибдя 
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иъласы олду. Иъласда Азярбайъан Республикасынын президенти Щей-
дяр Ялийев, Беларус Республикасынын президенти Александр Лука-
шенко, Ермянистан Республикасынын президенти Роберт Кючярйан, 
Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзе, Газахыстан Респуб-
ликасынын президенти Нурсултан Назарбайев, Гырьызыстан Республи-
касынын президенти Ясэяр Акайев, Молдова Республикасынын прези-
денти Владимир Воронин, Юзбякистан Республикасынын президенти Ис-
лам Кяримов, Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин, 
Таъикистан Республикасынын президенти Имамяли Рящмонов, Ук-
райна президенти Леонид Кучма, Тцркмянистан Назирляр Кабинети 
сядринин мцавини Ряъяб Сапаров иштирак едирдиляр. 

Зирвя эюрцшцня ев сащиблийи едян Молдованын президенти Вла-
димир Воронин иъласы ачараг, дювлят башчыларыны саламлады. О, 
зирвя эюрцшцнцн бцтцн иштиракчыларынын демяйя сюзц олдуьуну 
вурьулады вя саммитин МДБ-нин инкишафында нязярячарпан мяр-
щяля олаъаьына яминлийини билдирди. 

Сонра Дювлят Башчылары Шурасынын сядри, Русийа президенти Вла-
димир Путин эириш сюзц сюйляди. 

Зирвя эюрцшц гапалы шяраитдя, мятбуат нцмайяндяляринин ишти-
ракы олмадан башланды.   

 



 399 

 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МОЛДОВАНЫН ПАЙТАХТЫ  
КИШИНЙОВ ШЯЩЯРИНДЯ  
 
7 октйабр 2002-ъи ил 

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

октйабрын 7-дя Русийа Федерасийасынын Кишинйовдакы сяфирлийиня 
эяляряк, президент Владимир Путини 50 иллик йубилейи мцнасибятиля 
достъасына, мещрибанлыгла тябрик етди. 

МДБ-нин цзвц олан диэяр юлкялярин дювлят башчылары да ъянаб 
Владимир Путини сямимиййятля тябрик етдиляр. 

 
*  *  * 

Еля щямин эцн ахшам Молдова Республикасынын президенти 
Владимир Воронинин адындан Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц 
олан юлкялярин дювлят башчыларынын шяряфиня рясми зийафят верилди. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев рясми зийафятдя иштирак 
етмишдир. 

 
*  *  * 

Октйабрын 7-дя ахшам Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 
Вятяня йола дцшдц. Кишинйов бейнялхалг щава лиманында Мол-
дова Республикасынын президенти Владимир Воронин дювлятимизин 
башчысы Щейдяр Ялийев иля мещрибанлыгла, сямимиййятля худаща-
физляшди. 
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МОЛДОВАНЫН ПАЙТАХТЫ КИШИНЙОВДАН  
БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ ЩАВА  
ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРИН  
СУАЛЛАРЫНА ВЕРДИЙИ ЪАВАБ 
 
7 октйабр 2002-ъи ил 

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ахшамыныз хейир, эцман едирям 

ки, Москва телевизийасы вя радиосу Кишинйовда Мцстягил Дюв-
лятляр Бирлийинин зирвя эюрцшцндя мцзакиря етдийимиз мясяляляри 
чатдырыблар. Она эюря бу барядя ялавя мялумат вермяйя 
ещтийаъ йохдур. Бунлар щамысы эениш ишыгландырылыбдыр вя йягин 
ки, сиз дя билирсиниз. Цмумиййятля, зирвя эюрцшц чох йахшы кеч-
ди, йахшы ишэцзар сющбят олду, дювлят башчылары тякликдя эюрцш-
дцляр. Сонра ися цмуми мцзакиряляр олду. Щяр щалда, орада 
гябул олунан гярарлар Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин ишинин 
даща да тякмилляшмясиня йюнялдилибдир. Эцман едирям ки, 
буну да тямин едя биляъяйик. 

Мяним Кючярйан иля дя эюрцшцм олду, сющбят етдик вя да-
нышыглары давам етдирмяк щаггында разылыьа эялдик. Ола биляр 
ки, Прагада НАТО-нун зирвя эюрцшцндя йеня эюрцшяк вя да-
нышыглары давам етдиряк. Биз тякбятяк эюрцшяндян сонра 
АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри Америка, Франса, 
Русийа нцмайяндяляри бизя гатылдылар. Биз онлара апардыьымыз 
данышыглар щаггында мялумат вермядик. Амма, цмумий-
йятля, онлар да, биз дя ейни фикирдя олдуг ки, данышыг просеси 
давам етмялидир вя бунун зяифлямясиня, сянэимясиня йол вер-
мяк олмаз. Бу гядяр. 

Орада башга икитяряфли эюрцшляр дя олду вя бунларын щамысы 
йахшы шяраитдя кечди. 
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С у а л: Ъянаб Президент, дювлят башчыларынын эюрцшцндя Га-
рабаь мясяляси мцзакиря олундуму? 

Ъ а в а б: Бу барядя данышыг олду, амма мцзакиря олмады. 
С у а л: Ъянаб Президент, цмумиййятля, йенидян эюрцшмяк-

дян ялавя, данышыгларда ирялиляйиш вармы? 
Ъ а в а б: Билирсиниз, щяр щалда, щансыса ирялиляйиш олмаса, биз 

даща эюрцшмярик. 
С у а л: Ъянаб Президент, беля бир фикир вар ки, иътимаи телеви-

зийанын дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси цчцн президентин 
разылыьы олмалыдыр. Сиз буна разылыг веряъяксинизми? 

Ъ а в а б: Гызым, бу бизим дахили ишимиздир. Мян щеч буну 
билмирям. Амма щараданса мялумат топламысыныз вя мяня 
суал верирсиниз. Она эюря мян сизя ъаваб веря билмярям. 

С у а л: Ъянаб Президент, Сизин бу щяфтя чох эярэин иш режиминиз 
эюзлянилир. Амма демишдиниз ки, сащибкарларла эюрцшдян сонра 
мцшавиря олаъагдыр. Бу мцшавиря конкрет ня вахт кечириляъякдир? 

Ъ а в а б: Билирсиниз ки, мян сащибкарлар щаггында бир чох 
фярманлар вермишям. Сонунъусу чох ъидди бир фярмандыр вя 
бюйцк якс-сяда доьурубдур. Щяля бир нечя фярман да веря-
ъяйям, онлар щазырланыр. Щямин фярманлары да веряндян сон-
ра, бяли, биз цмуми топланты кечиряъяйик. 

С у а л: Ъянаб Президент, Верэиляр назири  билдириб ки, Сизин 
фярманыныз ясасында чох бюйцк структур дяйишиклийи олаъагдыр. 

Ъ а в а б: Йягин ки, сиз фярманы охумусунуз. Верэиляр На-
зирлийинин штаты 40 фаиз ихтисар олунур. Еля бунун юзц сащиб-
карлар цчцн бюйцк бир тющфя дейилми?! 

С у а л: Ъянаб Президент, Хязярля ялагядар Русийа иля Азяр-
байъан арасында имзаланмыш сазишдян сонра даща щансы сащя-
лярдя сяняд имзаланаъагдыр? Цмумиййятля, Тцркмянистанла 
ишляр ня йердядир? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, щяля ки, биз буну етдик. О бири сащялярдя 
дя ишимизи апараъаьыг. Инди бир шей дейя билмярям. Саь олун. 
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НИДЕРЛАНДЫН КРАЛИЧАСЫ  
ЦЛЙАЩЯЗРЯТ БЕАТРИКСЯ 
 

        Цлйащязрят! 
Щяйат йолдашыныз шащзадя Клаусун вяфаты хябяри мяни 

црякдян кядярляндирди.  
Бу аьыр итки иля ялагядар Сизя, аилянизя вя бцтцн Нидерланд 

халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти    

 
Бакы шящяри, 8 октйабр 2002-ъи ил 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАНЫНМЫШ 
РЯССАМЫ, ЯСЛЯН АЗЯРБАЙЪАНЛЫ ВЯДУД 
МЦЯЗЗИНИН «САВАЛАНДАН ЯСЯН НЯСИМ» 
АДЛЫ ФЯРДИ БОЙАКАРЛЫГ СЯРЭИСИНИН  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ 
 
Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи 
 
9 октйабр 2002-ъи ил 
 
Музейин директор мцавини Эцлйаня Мяммядова Ряс-

самлар Иттифагынын вя Мядяниййят Назирлийинин тяшяббцсц иля ке-
чирилян сярэи вя Вядуд Мцяззинин йарадыъылыьы щаггында прези-
дент Щейдяр Ялийевя ятрафлы мялумат верди. Билдирилди ки, 1960-
ъы илдя Ъянуби Азярбайъанын Ярдябил шящяриндя анадан олмуш, 
мцхтялиф иллярдя Мяшщяд, Тещран вя Тцркийянин Мемар Синан 
университетляриндя охумушдур. Лакин тящсилини баша чатдырма-
мыш, ряссамлыьын сирляриня, пешя вярдишляриня йийялянмяк цчцн 
Гярби Авропайа эедяряк музейлярдя эюркямли сяняткарларын 
ясярляриндян сурятляр ишлямиш, бир чох емалатханаларда чалыш-
мышдыр. Бунунла беля, доьма Азярбайъанын дилбяр эушяляри, тя-
бият эюзялликляри, садя инсанларын щяйаты онун ясярляринин ясас 
мювзусу олмушдур. 

Ряссамын «Шащ Исмайыл Хятаи», «Доьма Ярдябил», «Сава-
лан» вя диэяр ясярляри дцнйанын бир чох юлкяляриндя нцмайиш 
етдирилмишдир. Тар вя ситар алятлярини эюзял ифа едян, Мящяммяд 
Фцзулинин, Сейид Язим Ширванинин, Ялаьа Ващидин, Нябатинин 
гязяллярини муьам цстя охуйан Вядуд Мцяззинин мусиги ду-
йуму таблоларында да юз яксини тапмышдыр. 
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Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев сярэинин ачылышыны бил-
дирян ленти кясди, юлкямиздя илк дяфя нцмайиш етдирилян вя 
портрет, мянзяря, натцрмот жанрларында йарадылмыш 60 сянят яся-
ринин щяр бири иля йахындан таныш олду, Вядуд Мцяззинин йарады-
ъылыьыны йцксяк гиймятляндирди. 

Бу сярэинин ян мющтяшям експонатларындан олан «Шащ Исма-
йыл Хятаи», «Шящрийар», «Щейдяр Ялийев» портретляри тамашачы-
ларда бюйцк мараг доьурмушдур. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Индийя гядяр бизим эюрдцйцмцз 
мцхтялиф шякиллярдя Хятаинин симасы башга ъцрдцр. Анъаг 
мяним цчцн ясл Хятаи будур. Чцнки бурада мцдрик, чох аьыллы 
бир инсан эюрцнцр. Билирсиниз, бязян чох адамлар Хятаинин шяк-
лини гылынъла, башында чалма папагла чякирляр. Дцздцр, бунлар 
олуб, амма бюйцк бир инсан, шаир, бах, бу шякилдя там эюс-
тярилир. 

Бу ися мяним портретим олдуьуна эюря, онун щаггында сюз 
демяйим мяним хасиййятимя уйьун эялмир. Анъаг бир ряссам 
ясяри кими, бу портрет чох эюзялдир. Ряссамларымызын щамысы 
билирляр ки, мян бу иши, мемарлыьы, ряссамлыьы билян адамам. 
Чцнки мян дя вахтиля ряссам олмаг истямишям. Эянъ вахтла-
рымда чох шякилляр чякмишям. Сонра бир арада мемарлыг фа-
кцлтясиндя охумушам. Тякъя буна эюря дейил, йягин мяндя 
фитри истедад олуб ки, эянъ вахтымда бунлар вар иди. Йеня дя 
дейирям, щесаб един ки, бу мяним йох, башга бир адамын 
фикридир – чох эюзялдир. 

Мяним портретлярими чякян ряссамлар вар. Онларын щяр бири-
нин чякдийи ясяри йцксяк гиймятляндирирям вя бязиляри дя бу 
музейдядир. Амма бу ъцр ясяри илк дяфя эюрцрцям. Сян бун-
лары бурада ня ъцр вермисян, еля бил ки, щяр шей ъанлыдыр. Мяся-
лян, мян бу сааты он ил иди дашыйырдым. Йапонийа сааты иди. 
Мян гызыл саатлары хошламырам.  Голбаьы гайышдан дейилди, бир 
аз бошалмышды, щямишя ашаьы дцшцрдц. Эюрцрсцнцз, неъя чякиб-
дир. Она диггятля бахырам. Бу саат мяня он ил хидмят етди. 
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Сонра ишлямирди, эетдим буну алдым. Бу, сон 15 илдя икинъи 
саатымдыр. Буну чох эюзял чякибсиниз. Биздя бир мясял вар: 
йахшыдан йахшы ахтармаг лазымдыр. 

В я д у д  М ц я з з и н («Щейдяр Ялийев» портретини, диэяр 
рясм ясярлярини вя мусиги касетлярини дювлятимизин башчысына 
щядиййя етди вя деди):  Ъянаб Президент, мян бу портрети ишля-
йяндя хцсуси щявясим вар иди. Мян Сизи ата кими, чох йахын, 
сямими, улу бир инсан кими чякмишям. Мяндя беля бир щисс вар 
иди. Тябиидир, яэяр беля щиссиййат варса, инсанын ичиндя олан 
истедады эюстярмялидир ки, беля ясяр ярсяйя эялсин. Мян чох шад 
олардым ки, буну мяндян гябул едясиниз. 

Президент Щейдяр Ялийев бу щядиййяни мямнуниййятля гябул 
етди вя миннятдарлыьыны билдирди. Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийев Вядуд Мцяззин иля портрет юнцндя хатиря шякли чякдирди. 

Дювлятимизин башчысы Вядуд Мцяззинин ифасында эюзял 
мащныйа да гулаг асды. Сонра сярэинин тянтяняли ачылышы олду. 

Ф я р щ а д  Х я л и л о в (Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын 
сядри): Мющтярям ъянаб Президент! 

Щюрмятли сяфир! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн Азярбайъанын тясвири сяняти цчцн, доьрудан да, чох 

яламятдар бир эцндцр. Щамымыз ян чох севдийимиз Инъясянят 
музейиня йыьышмышыг. Гардашымыз, достумуз, Ирандан эялмиш 
щямкарымыз аьайи Вядудун сярэисинин ачылмасы вя бу мяра-
симдя бизим щюрмятли ъянаб президентимизин иштирак етмяси бизи 
чох севиндирир. Бу бир даща щамыйа сцбут едир ки, бизим прези-
дентимизин инъясянятя, цмумиййятля, сянятя, зийалылыьа ня гя-
дяр бюйцк мящяббяти вар.  

Бу йахынларда Азярбайъан ряссамларынын бюйцк бир групу 
фяхри адлара, президент тягацдцня лайиг эюрцлцбдцр. Мян 
фцрсятдян истифадя едяряк, истярдим щамымызын адындан ъянаб 
президентя дярин тяшяккцрцмц билдирим, она ъансаьлыьы, бюйцк 
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ишляриндя уьурлар арзулайым вя ямин едим ки, Азярбайъан 
ряссамлары щяр бир тапшырыьы йериня йетирмяйя щазырдырлар. 

Язиз достлар, мян ъянаб президентя вя сизя мялумат веря-
ряк билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын 
Иран ряссамлары иля ямякдашлыьынын чох эюзял яняняляри вар. 
Бакыда дяфялярля Иран ряссамларынын сярэиляри кечирилмишдир. Бу 
сярэилярин ачылышында Ирандан бюйцк нцмайяндя щейятляри ишти-
рак етмишдир. Бунунла йанашы, Азярбайъан ряссамларынын да 
Тещранда чох бюйцк сярэиляри олмушдур. 30-дан чох ряссамы-
мыз Ирана эетмиш, бу сярэилярдя иштирак етмишдир. 

Билдирмяк истяйирям ки, индики сярэи Бакыда ачылан илк бюйцк 
фярди рянэкарлыг сярэисидир. Мян чох шадам ки, Шящран бяй 
мяни Вядудла таныш етмишдир. О бизим Иттифага эялмишди. Мян 
гярара эялдим ки, Бакыда беля бир сярэинин ачылмасы зяруридир, 
щям достлуг ялагяляримизин инкишафы, щям дя бизим тамашачылар 
цчцн ваъибдир. Она эюря ки, сярэидяки ишляр бизим цчцн йени 
ясярлярдир. Сиз дейян кими, оралар тябиятъя бизя йахын олан йер-
лярдир. О йерляря Вядудун нязярляри иля, эюзц иля бахмаг бизим 
щамымыз цчцн ваъибдир. 

Мян вахтынызы чох алмайаъаьам. Ъянаб Президент, бу эцн 
буйара топлашанлар, тякъя ряссамлар йох, бцтцн зийалылар Сизин 
гайьынызы щисс едир вя буну чох йцксяк гиймятляндирирляр. Она 
эюря ки, Азярбайъан дювлятинин чох проблемляри вар, анъаг бу 
чятин заманда Сиз имкан тапыб сянятя гиймят верирсиниз. Бу 
щамымыз цчцн икигат ваъибдир. Щесаб едирям ки, щеч кяс буну 
йадындан чыхара билмяз вя йаддан чыхармаьа ихтийары да 
йохдур. 

Ъянаб Президент, бцтцн бунлара эюря Сизя бир даща тяшяк-
кцр едир, уьурлар арзулайыр, ъансаьлыьы диляйирик вя хащиш едирик 
ки, бу сярэи щаггында бир нечя сюз дейясиниз. 
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ИРАН РЯССАМЫ ВЯДУД МЦЯЗЗИНИН ФЯРДИ 
СЯРЭИСИНИН АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи 
 
9 октйабр 2002-ъи ил 
 
Щюрмятли гонаьымыз Вядуд Мцяззин! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн бизим иътимаи-мядяни щяйатымызда бюйцк бир 

щадися баш верир. Иран Ислам Республикасынын ряссамы бизим 
цчцн ачылыр. Бу мярасим сярэинин ачылышыдыр. Амма бу сярэи 
Иран ряссамы, Тябриз ряссамы, Ярдябил ряссамы, Тещран 
ряссамы Вядуду Азярбайъан иътимаиййяти цчцн ачыр. Азярбай-
ъан инъясянят хадимляри цчцн, Азярбайъан цчцн ачыр. Бу, бю-
йцк щадисядир. 

Азярбайъанда рянэкарлыг, рясм сяняти бюйцк инкишаф йолу 
кечибдир. Бящруз Кянэярлидян, Язим Язимзадядян башлайа-
раг, Азярбайъанда давамлы олараг бюйцк ряссамлар дцнйайа 
эялиб вя бюйцк ясярляр йарадыблар. Онларын бязиляри щяйатдан 
эедибляр, бязиляри ися бу эцн дя йарадыъылыг иши иля мяшьулдурлар. 
Биз бунунла щямишя фяхр етмишик. Мян бу ряссамларын ща-
мысынын адларыны чякя билярдим. Амма бу чох вахт апарарды. 
Чцнки тякъя сон дяфя Азярбайъан ряссамларына фяхри ад веряр-
кян, фярманы имзалайаркян бахыб эюрдцм ки, башга сащядя 
мян бу гядяр адама фяхри ад вермямишям. Бунлар фяхри ад 
алмайанлар иди. Амма фяхри ад аланлар ня гядярдир. Она эюря 
мян билирям – Азярбайъан ряссамлары бу дюврдя, йяни мцстя-
гиллик ялдя етдийимиз эцндян башлайараг, щяйатымызда бюйцк 
дяйишикликляр, чятинликляр, проблемляр олмасына бахмайараг, 
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даим ишляйибляр, юз сярэиляриндя ясярлярини эюстярибляр. Билирям 
ки, Азярбайъан ряссамларынын чох ясярлярини бурада алырлар – 
щям бизим йерли инсанлар, щям дя туристляр вя йахуд башга, 
мцхтялиф сябябляря эюря Авропадан Азярбайъана эялян ин-
санлар алырлар. Яэяр Авропадан эялянляр Азярбайъан ряссам-
ларынын ясярлярини алырларса, бунун юзц бюйцк бир щадисядир, 
чцнки Авропа, тябиидир ки, юз классик цслубунда йашайыбдыр вя 
инди дя йашайыр. Бу бизим бюйцк наилиййятимиздир. Мян эю-
рцрям, Тащир Салащов орада дурубдур. О, Азярбайъанын ян 
истедадлы вя бюйцк ряссамларындан биридир. Нечя иллярдир 
Москвада – кечмишдя ССРИ, инди Русийа Ряссамлыг Акаде-
мийасынын витсе-президентидир, орадакы бцтцн тяркибляря дахил-
дир вя рящбяр вязифялярдядир. Бунларын щамысы бизим мядяни 
сярвятимиздир, халгымызын сярвятидир. Мян бу эцн бу барядя юз 
фикрими бир даща билдирмяк истядим вя арзу едирям ки, бизим 
Азярбайъан ряссамлары бундан сонра да йени мцщитя уйьун-
лашараг, анъаг Азярбайъан ряссамлыг мяктябинин хцсусиййят-
лярини унутмайараг, йени-йени ясярляр йаратсынлар. 

Билирсиниз, щяр ряссам эяряк йаратдыьы ясярлярин сявиййясини 
галдырсын. Амма ейни заманда да, эяряк щеч вахт йаратдыьы 
ясяр онун халгындан, онун торпаьындан, вятяниндян тяърид 
олунмуш кими эюрцнмясин. Эцман едирям ки, бизим Ряс-
самлар Иттифагы, ряссамларымыз бу йолла эедяъякляр. 

Анъаг буэцнкц щадися, йеня дя дейирям, чох яламятдар бир 
щадисядир. Ону билирдим ки, Иранда, цмумиййятля, кечмишдян, 
ялбяття, бюйцк ряссамлыг мяктяби олубдур. Султан Мящяммя-
дин ясярляри, онун миниатцр сяняти 500 ил бундан юнъя бизим 
Азярбайъанын бу сянят сащясиндяки наилиййятлярини эюстярир. 
Султан Мящяммяд бунун ясасыны гойубдур. Амма ондан 
сонра да Иранда вя Азярбайъанда о цслубда чох эюзял ясярляр 
йараныбдыр. Чох эюзял ясярляр… Мясялян, инди бизим мцхтялиф 
тяшкилатлар журналлар, китаблар няшр едирляр. Онларын ичярисиндя 
миниатцр ясярлярин фотосурятлярини дяръ едяндя, о китаблар, 
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журналлар даща да чох дяйяр кясб едир. Чцнки о ясярляр чох ори-
жиналдыр. Миниатцр сяняти чох орижинал сянятдир. 

Вахтиля, эяряк ки, 1981-ъи илдя биз бурада ССРИ Ряссамлыг 
Академийасынын бюйцк бир иъласыны кечирдик. Бурайа ян бюйцк 
ряссамлар эялмишдиляр. Онда биз ня иля фяхр етдик? Бяли, Ав-
ропанын гядимдян юзцнямяхсус цслубда мяктябляри вар – Ря-
фаел, Микеланъело, Тисиан, Рубенс вя башгалары. Еляъя дя рус 
ряссамлары. Анъаг онунла фяхр етдик ки, бизим дя миниатцр 
мяктябимиз вар – Султан Мящяммядин йаратдыьы миниатцр 
мяктяби. Бурада ону чох бюйцк щявясля гаршыладылар. 

Мяндя беля бир тясяввцр варды ки, Иранда анъаг миниатцр 
сяняти мювъуддур. Амма бу ъцр рянэкарлыг ясярляринин олду-
ьуну мян билмирдим. Иранда халчалар тохуйурлар. 1996-ъы илдя 
Тещрана эетмишдик, Ислам Тяшкилаты Конфрансынын иъласы кечири-
лян салонда Хомейнинин халчада тохунмуш портрети асылмышды. 
Мян о халчанын йанына, ола биляр ки, он беш дяфя эетдим. Би-
ринъиси, Хомейнини эюрмяк истяйирдим, икинъиси дя, халчада то-
хунмуш о портрет миниатцр ясяри дейилди. О мяни щейран етди. 
Билмирям, сян орада идин, йохса йох. Мян сяфири чаьырыб эюс-
тярдим, дедим ки, бах, халча цзяриндя беля ясярляр йаратмаг 
лазымдыр. Щягигятян, чох йцксяк сявиййядя йарадылмыш бир ясяр 
иди. Мян дцшцнцрдцм ки, бу анъаг халчада йарадылыбдыр. 
Билмирдим ки, Иранда, Иран Азярбайъанында беля ясярляр вар, 
Азярбайъан оьлу, Иран оьлу, эюзял бир оьлан беля ясярляр йара-
да билибдир. Тябиидир, бу онун фитри истедады олдуьуну эюстярир. 
Мян беля баша дцшдцм ки, бунун беля бюйцк бир мцяллими 
олмайыбдыр. Бяли, биздя ряссамлыг техникуму олуб, инди Ряс-
самлыг Академийасы вар. Адятян, орада ряссамлар неъя чяк-
мяйи, ня ъцр етмяйи юйрядирляр. Бу кишинин щеч бир шейи, мцял-
лими олмайыбдыр. Амма онун мцяллими фитри истедады иля бяра-
бяр, бу ишя щявяси, истяйидир. 

Мян чох сярэиляря бахмышам. Щяр сярэинин юз йери вар. Щеч 
бирини диэяри иля мцгайися едиб демяк истямирям ки, бу йах-
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шыдыр, о йахшыдыр. Йох. Амма буэцнкц сярэи мяндя чох бюйцк 
тяяссцрат ойатды. Бу ясярлярин щяр бири бизим достумузун, эянъ 
ряссамын ня гядяр бюйцк истедада малик олдуьуну эюстярир. 
Ейни заманда, ня гядяр фядакар инсан олдуьуну сцбут едир. 

Орада кичик бир ясяр вар. Шуберт щаггында бу ъцр ясяри ки-
чик бир йердя еля йарадыб ки, адам мяяттял галыр ки, буну неъя 
йаратмаг олар. 

Мян чох севинирям, чох шадам. Билирсиниз ки, беля сярэиляря 
эялмяйя мяним чох вахтым йохдур. Анъаг мяня хябяр вер-
мишдиляр ки, сян эяляъяксян вя бурада сянин сярэин ачылыр. Дц-
нян дя мяня сярэидя нцмайиш етдириляъяк ишляр барядя бир аз 
мялумат вердиляр. Бахмайараг ки, бу эцн мяним ишим щяд-
дян чохдур, амма бу сярэийя эялдим. Щяр бир ясяря диггятля 
бахдым. Щеч бир ясярин йанындан кечмядим. Бязян олур, сяр-
эийя эедирсян, ясярлярин бириня, икисиня бахырсан, щисс едирсян 
ки, цмуми тясяввцр вар. Амма бурада тякъя цмуми тясяввцр 
мясяляси дейилди. Онсуз да бир нечя ясяря бахандан сонра ар-
тыг мяндя тясяввцр йаранды. Бурада мян щяр ясяря бахмаг 
истяйирям. Онун инъялийини, тябиилийини эюрмяк истяйирям. Она 
эюря дя хейли вахтдыр ки, мян бурдайам. Амма мян буна 
вахт итирдийимя эюря шадам. Шадам ки, бу сярэини эюрдцм. 

Демяк, Азярбайъан халгы – инди мцстягил Азярбайъанда да, 
Иранда да – бцтцн Иран халгы йцксяк истедада маликдир. Инди 
биз бюлцшдцря билмирик ки, Шящрийар киминдир. Тябиидир ки, 
Азярбайъанындыр. Ейни заманда, о Иранындыр. Хятаи киминдир? 
О, Иранын вя Азярбайъанындыр. Белялярини чох саймаг олар.  

Вядуд да Иран вятяндашыдыр, ряссамыдыр, амма азярбай-
ъанлыдыр. Демяк, Иранда чох миллятляр вар, азярбайъанлылар да 
вар. Азярбайъанлылар юз истедадыны бу ъцр нцмайиш етдирян, 
Шярг аляминя индийя гядяр уйьун олмайан Авропа цслубунда 
беля ясярляр йарадан ряссам йетишдирибдир. 

Язиз достум, мян сяни тябрик едирям. Мян сянин ясярля-
риндян чох бюйцк щязз алдым. Эцман едирям, бурада сярэийя 
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эялиб мараг эюстярянляр, баханлар чох олаъагдыр. Сян эянъсян. 
Нечя йашын вар? 

В я д у д  М ц я з з и н: 41 йашым вар. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  41 йаш… Ян эюзял йашдыр. Чцнки 

мян бу йашларын щамысыны кечмишям. Бу, ян эюзял йашдыр. Она 
эюря вахты итирмя, ишини давам етдир. Йахшы охуйурсан, сясин 
йахшыдыр. «Сеэащ» да мяня ляззят верди. О да пис дейилдир. 
Щярдянбир оху ки, илщам аласан. Амма вахтынын чохуну бу 
ишя сярф ет. Чцнки бу, охумагдан даща да ваъибдир. Охуйан-
лар чохдур. О тяряфдя дя, бу тяряфдя дя, о тайда да, бу тайда 
да чохдур. Амма беля ясяр йараданлар о гядяр дя чох де-
йилдир. Хцсусян, Иранда. Елядирми? Ъянаб сяфир, дцз дейирям? 

Я щ я д  Г я з а и (Иранын Бакыдакы сяфири): Бяли.   
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сяни тябрик едирям, ъансаьлыьы арзу 

едирям. Мяним щаггымда ясяр йаратдыьына эюря дя тяшяккцр 
едирям вя демяк истяйирям ки, чох дяйярли бир ясярдир. Йяни 
ряссамлыг усталыьы нюгтейи-нязяриндян дяйярлидир. Сяня тяшяк-
кцр едирям.  

Саь олун.                 
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«ДЕМОКРАТИК ЪЯМИЙЙЯТДЯ ДИНИН ВЯ 
ЯГИДЯНИН РОЛУ: ТЕРРОРИЗМЯ ВЯ 
ЕКСТРЕМИЗМЯ ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ 
ЙОЛЛАРЫНЫН АРАШДЫРЫЛМАСЫ»  
МЮВЗУСУНДА БЕЙНЯЛХАЛГ  

КОНФРАНСДА

 НИТГ   

 
Эцлцстан сарайы 
 
10 октйабр 2002-ъи ил 

        
АТЯТ, Азярбайъан щюкумяти вя АТЯТ-ин Демократик 

Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросу тяряфиндян тяшкил олунмуш 
ики эцнлцк конфрансда АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин, бу 
тяшкилатын тясисат вя миссийаларынын нцмайяндяляри, бейнялхалг 
тяшкилатларын, гейри-щюкумят вя щцгуг мцдафияси тяшкилатларынын 
експертляри, дини конфессийаларын башчылары, Милли Мяълисин де-
путатлары, Президентин Иъра Апаратынын шюбя мцдирляри, хариъи 
юлкялярин Азярбайъандакы сяфирляри, назирликлярин рящбярляри иш-
тирак едирляр. 

Конфранс мцасир демократик ъямиййятдя, щабеля мцнагишя-
лярин гаршысынын алынмасында вя арадан галдырылмасында, тер-
роризмя вя екстремизмя гаршы мцбаризядя динин вя ягидянин ролу 
щаггында мясялялярин мцзакирясиня, щабеля Бюйцк Ипяк Йолу 
мяканында динлярарасы вя мядяниййятлярарасы диалогун ящямий-
йятиня щяср олунмушдур. Конфрансын эедишиндя иштиракчылар 
АТЯТ-ин дин вя ягидя азадлыьы щаггында гярарларынын йерлярдя 

                                                      

      Конфрансы АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун 
директору Жерар Штудман ачды.  
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даща сямяряли щяйата кечирилмясинин цсуллары барядя юз тяк-
лифлярини веряъяк, мцнагишялярин щяллиндя вя терроризмя, екстре-
мизмя вя дюзцмсцзлцйя гаршы мцбаризядя динляр вя мядяний-
йятляр арасында диалогун ролуну мцзакиря едяъякляр. 

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцро-

сунун Азярбайъан щюкумятинин дястяйи вя йардымы иля бу эцн 
Бакыда кечирдийи бейнялхалг конфранс яламятдар щадисядир. 
Мцасир дюврдя олдугъа бюйцк мяна кясб едян бу конфрансын 
иштиракчыларыны Азярбайъан дювляти адындан саламлайырам, 
конфрансын ишиня уьурлар арзулайырам. 

11 сентйабр щадисяляри дцнйанын сийаси мцщитиндя вя эео-
стратежи просеслярдя ясаслы дяйишикликляр едяряк щяр бир юлкя 
цчцн бюйцк тящлцкя олан терроризмин дящшятли симасыны бизя бир 
даща нцмайиш етдирди. Тарихдя терроризмин эцълянмяси иля баь-
лы бир чох дюврляр олуб, щятта бязи щалларда терроризм дювлят ся-
виййясиня галдырылараг бцтюв халгларын варлыьына дцшмян кяси-
либ. 11 сентйабр щадисяляри ися бяшяр тарихиня мисли эюрцнмямиш 
бир фаъия кими ябяди дахил олаъаг. Бу дящшятли террор актынын 
гурбанларынын хатирясини бу эцн бир даща йад етмяйи юзцмя 
боръ билирям. 

Глобаллашан дцнйада щамымыз бир-биримизя даща йахын ол-
мушуг. Халгларарасы, мядяниййятлярарасы, динлярарасы диало-
гун бу эцн дярин мяна кясб етмяси дя мящз бунунла баьлы-
дыр. Бу диалогу инкишаф етдиряряк, бу диалога дястяк веряряк 
биз мцяййян мянада терроризмин формалашмасына хидмят 
едян бцтцн гайнаглары арашдырыб ону кюкцндян мящв етмяйя 
ъан атмалыйыг. 

Бу эцн терроризм бир чох щалларда дин пярдяси алтында, дини 
либасда юзцнц бцрузя верир. Бу бизи онун ясл мащиййятиндян 
йайындырмамалыдыр. 
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Вахтиля терроризм Бюйцк франсыз ингилабынын бяшяриййятя 
бяхш етдийи эюзял шцарлар алтында юз щягиги ниййятлярини юрт-
басдыр етмяк истяйирди. «Гырмызы террор»у эеркячляшдирян ко-
миссарлар коммунист идеолоэийасы байраьы алтында буну щяйа-
та кечирирдиляр. 

Бу эцн ися террорчу гцввяляр гярязли сийаси мягсядляря наил 
олмаг наминя бязи щалларда щамымыз цчцн мцгяддяс олан 
цмумбяшяри дяйярляря мцраъият едяряк бу вя йа диэяр групун 
мянафейини мцдафия етмяк цчцн террора щагг газандырмаьа 
чалышырлар. Бу эцн терроризм мцхтялиф дини пярдяляр архасында 
эизляняряк диггяти юз позуъу вя даьыдыъы мягсядляриндян даща 
мащир бир шякилдя йайындырмаьа ъящд эюстярир. Бу пярдя, бу 
либас, бу хариъи эюркям бизи чашдырмамалыдыр. Бцтцн бу 
либаслар алтында терроризмин ясл вящши сифяти эюрцнцр. 

Терроризмя «йох» дейян бяшяриййят бцтцн сяйлярини сяфярбяр 
едяряк онун мяняви, игтисади, сийаси кюклярини мящв етмяйя 
ъан атмалыдыр. Яминям ки, сизин конфрансыныз бу истигамятдя 
атылан ъидди аддымлардан бири олаъаг вя демократик ъямий-
йятдя терроризмя вя екстремизмя гаршы мцбаризя йолларынын 
арашдырылмасында уьурлар ялдя едяъякдир. 

Щюрмятли конфранс иштиракчыларынын нязяриня бир даща чат-
дырмаг истярдим ки, Азярбайъан 11 сентйабр щадисяляриндян 
сонра анти-террор коалисийасына гошулду вя бейнялхалг терро-
ризмля ъидди мцбаризя апаран бир юлкя кими, бир сыра инзибати вя 
тяшкилати тядбирлярин билаваситя иштиракчысы олду.  

Бизим сон илляр ярзиндя бейнялхалг конвенсийалара гошул-
маьымыз вя мцщцм щцгуги сянядляр гябул етмяйимиз эюстярир 
ки, юлкямиздя терроризмля мцбаризя цчцн артыг мцвафиг га-
нунвериъилик базасы там формалашдырылыб. Азярбайъанын Ъина-
йят Мяъяллясиндя бир сыра дяйишикликляр едилиб, о ъцмлядян тер-
роризми малиййяляшдирдийиня эюря мясулиййят щаггында хцсуси 
маддя ялавя едилиб. 2002-ъи илин май айында мян хцсуси бир 
сярянъамла терроризмя гаршы мцбаризяйя йюнялмиш вя БМТ-
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нинТящцкясизлик Шурасынын мцвафиг гярарларына уйьун олан 
тядбирляр планыны тясдиг етмишям. 

Ялбяття, Азярбайъан щюкумятинин терроризмля вя екстре-
мизмля баьлы ямяли фяалиййяти йухарыда гейд етдийим конкрет 
фактларла мящдудлашмыр. Юлкядя сярщяд режиминин эцълянди-
рилмяси, гейри-гануни миграсийа каналларынын ашкар едилиб гар-
шысынын алынмасы, террор фяалиййятинин малиййяляшдирилмясиня йю-
нялдилмяси ещтимал олунан малиййя вясаитинин, мцхтялиф игтиса-
ди мянбялярин ашкар едилмяси вя диэяр истигамятлярдя бир чох 
ишляр эюрцлмцшдцр. 

Азярбайъан халгынын вя цмумян бизим бюлэямизин щяйа-
тында бюйцк ящямиййят кясб едян бир сыра лайищялярин, о ъцм-
лядян Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Тбилиси–Ярзурум нефт вя 
газ кямярляринин тящлцкясизлийинин тяминаты терроризмя гаршы 
апардыьымыз мцбаризямизин айрылмаз бир тяркиб щиссясидир.  

Бейнялхалг терроризмля мцбаризяйя йюнялмиш бир сыра лайи-
щялярдя Азярбайъан фяал иштирак едир вя мян АТЯТ-ин цзвц 
олан юлкялярин нцмайяндялярини бу конфранс васитясиля бир 
даща ямин етмяк истярдим ки, терроризмин бцтцн формаларына 
гаршы мцбаризядя Азярбайъан дювляти сизин етибарлы мцт-
тяфигиниздир. Биз щесаб едирик ки, терроризм бяшяриййятя гаршы 
йюнялдилмиш гяддар ямяллярин вя ниййятлярин эерчякляшмясиня 
хидмят етдийи цчцн онунла апарылан мцбаризя дя ардыъыл, 
мцтяшяккил вя амансыз олмалыдыр.  

Бунунла йанашы, хцсуси гейд етмяк истярдим ки, Дцнйа 
Бирлийинин терроризмя гаршы апардыьы мцбаризядя фяал иштирак 
едян Азярбайъан халгы 15 илдян артыгдыр ки, терроризмя вя ай-
ры-айры террорист тяшкилатларынын ганлы аксийаларына мяруз галыр. 
1987-ъи илдян башлайараг Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь 
Мухтар Вилайяти ятрафында ъяряйан едян щадисяляр заманы 
минлярля инсан гятля йетирилди, ушаг, гадын вя гоъалар мящв 
едилди, мяъбури кючкцня вя гачгына чеврилди. Онларын йеэаня 
эцнащы азярбайъанлы олдугларындан ибарят иди. 
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Щямин дюврдя ССРИ рящбярлийи Даьлыг Гарабаьы Азярбай-
ъандан гопармаг цчцн мяркязин йеритдийи мягсядйюнлц 
сийасятя гаршы чыхмаьа ъясарят едян Азярбайъан халгына ачыг-
ашкар диван тутмаг йолуну сечди. Совет ордусунун бюйцк 
континэентинин, хцсуси тяйинатлы бюлмялярин вя дахили гошун-
ларын 1990-ъи ил йанварын 20-дя фювгяладя вязиййят елан олун-
мадан Бакыны ишьал етмяси хцсуси гяддарлыг вя эюрцнмямиш 
вящшиликлярля мцшайият едилди. 137 няфяр эцнащсыз инсан гятля 
йетирилди, 611 няфяр мцхтялиф дяряъядя хясарят алды. 

Азярбайъан халгынын инамыны вя ирадясини гырмаг, совет 
щярб машынынын эцъцнц нцмайиш етдирмяк мягсяди иля тюря-
дилян 20 Йанвар фаъияси тоталитар коммунист режиминин хал-
гымыза гаршы дящшятли ъинайяти иди. 

ХХ яср тарихиндя тоталитаризмин щяйата кечирдийи ян ганлы 
террор актларындан бири олан 20 Йанвар фаъияси мащиййят ети-
бары иля щям дя бяшяриййятя, щуманизмя, инсанлыьа гаршы йюнял-
дилмишдир. Тяяссцф ки, бу дящшятли ъинайятин тяшкилатчылары да, 
иърачылары да индийядяк ъязасыз галмышлар. 

20 Йанвар щадисяляриндян сонра Азярбайъан яразисиня 
Ермянистандан террорчу дястяляр эюндярилмяси просеси эцълян-
ди, Азярбайъана гаршы силащлы тяъавцзц щяйата кечирмяк цчцн 
ямялиййат мейданы йарадылды. 

Ермяни йараглыларынын Газах районунун бир сыра кяндляриндя 
динъ ящалини гырмасы, Азярбайъанын Нахчыван бюлэясинин кянд-
ляриня щцъумлары артыг сцбут едирди ки, яслиндя террорчу дястяляр 
бцтцн сярщяд бойу Азярбайъанын динъ ящалисиня диван тутур. 

Азярбайъаны Нахчыван иля бирляшдирян дямир йолунун 130 
километрлик сащясиндя Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин илк 
чаьларындан фасилясиз террор актлары башланды вя бунун няти-
ъясиндя дямир йол ялагяси кясилди. Нахчыван яслиндя там тяърид 
олунду, блокада вязиййятиня дцшдц. 

БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы юз гятнамяляриндя Азярбай-
ъанын суверенлийиня, ярази бцтювлцйцня вя сярщядляринин тоху-
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нулмазлыьына щюрмятини, яразилярин илщаг едилмяси цчцн зор 
ишлядилмясинин йолверилмяз олдуьуну тясдиг етди, бцтцн ишьалчы 
гцввялярин Азярбайъанын ишьал олунмуш районларындан дяр-
щал, тамамиля вя гейд-шяртсиз чыхарылмасыны тяляб етди. 

БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын бцтцн тялябляриня бахма-
йараг, Ермянистан Азярбайъан яразисинин 20 фаизини щяля дя 
ишьал алтында сахлайыр вя орада юзцнцн щярби гцввясини артырыр. 
Бизим бир милйондан артыг вятяндашымыз мяъбури кючкцн вя 
гачгын вязиййятиндядир. Онлардан щяр бири яслиндя терроризмин 
гурбаныдыр. 

Мян бу эцн конфранс иштиракчыларынын гаршысында хцсуси 
вурьуламаг истяйирям ки, яэяр Даьлыг Гарабаьда йаранмыш 
бу террорчу дястялярин ямялляринин гаршысы вахтында алынсайды, 
ики гоншу халг бюйцк бир фаъиянин нятиъяляринин арадан галды-
рылмасы проблемляри иля цзляшмязди. 

Тяяссцф ки, Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олан Даьлыг Га-
рабаьда вя онун ятрафында террорчу бирляшмяляр бу эцн дя 
фяалиййят эюстярир. Ишьал олунмуш вя нязарятдян чыхмыш яразиля-
рин мювъуд олмасы террорчу вя ъинайяткар групларын фяалиййяти 
цчцн мцнбит зямин йарадыр. 

Америка Бирляшмиш Штатлары Дювлят Департаментинин 2001-
ъи ил цчцн мярузясиндя гейд олундуьу кими, бу эцн дя Азяр-
байъанын ишьал олунмуш яразисиндя силащ вя наркотик транзити, 
чиркин пулларын йуйулмасы иля мяшьул олан мцхтялиф бейнялхалг 
террорчу тяшкилатларын цзвляри сыьынаъаг тапырлар. Буна сон 
гоймаг бизим боръумуздур. 

Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
щялл олунмасында АТЯТ-ин Минск групунун, диэяр гурум-
ларын вя гцввялярин бцтцн сяйляриня бахмайараг, мясяля юз 
щяллини щяля дя тапмайыб. 

Бу конфрансда мян бир даща бяйан етмяк истярдим ки, 
Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин яса-
сында дини вя етник проблемляр дурмур. 
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Азярбайъан юз эеосийаси мювгейиня, етник вя дини мянзя-
рясинин рянэарянэлийиня эюря Гафгазын, бялкя дя дцнйанын уни-
кал эушяляриндян биридир. Мящз бурада – Авропа иля Асийанын 
говушуьунда, Бюйцк Ипяк Йолунун цстцндя йерляшян Азяр-
байъанда зярдцштлик, атяшпярястлик кими гядим дини инанълар юз 
излярини гоймуш, ислам, христиан вя йящуди динляри ясрляр бойу 
диалог вя гаршылыглы анлашма мцщитиндя динъ йанашы йашамыш вя 
эюрдцйцмцз кими, инди дя йашамагдадыр. 

Азярбайъан чохконфессийалы бир юлкядир. Бу бахымдан о, 
дцнйада динлярарасы, мядяниййятлярарасы ялагялярин эенишлян-
мяси вя мющкямляндирилмяси ишиня юз лайигли тющфясини веряъяк-
дир. Яминям ки, буэцнкц конфранс да беля тющфялярдян бири 
олаъаг. Бунунла баьлы мян конфрансын кечирилмяси щаггында 
гярарын тарихчясини гысаъа йадыныза салмаг истяйирям. 

2001-ъи илин декабрында Бухарестдя кечирилмиш эюрцшцн йе-
кунлары терроризмля мцбаризяни эцъляндирмяк бахымындан хц-
сусиля сямяряли олмушдур. 

Йадымдадыр, ъянаб Жерар Штудманла 2002-ъи илин яввялиндя 
биз Бакыда эюрцшяркян «Динин демократик ъямиййятдя ролу» 
мювзусунда бейнялхалг семинарын кечирилмяси ятрафында фикир 
мцбадиляси апардыг вя гярара эялдик ки, беля бир форумун юз 
етник вя дини дюзцмлцлцйц иля сечилян Бакы шящяриндя чаьырыл-
масы бир чох ъящятдян мягсядяуйьундур. 

Сонра ися бу тядбирин ящямиййятини вя орада АТЯТ-ин цзвц 
олан, онунла ямякдашлыг едян юлкялярин йцксяк сявиййяли нц-
майяндяляринин иштирак едяъяйини нязяря алараг ону семинар 
йох, «АТЯТ-ин Бакы конфрансы» адландырмаг гярара алынды. 

Зяннимъя, бу мцщцм конфрансын Азярбайъанын пайтахты 
Бакы шящяриндя кечирилмяси щаггында гярарымыз тамамиля дцз-
эцн бир гярар иди.  

Азярбайъан ящалисинин мцтляг яксяриййяти ислам дининя 
етигад етдийиня эюря, мцсялман юлкясидир. Биз гцрур щисси иля 
гейд едирик ки, Азярбайъан, онун алим вя мцтяфяккирляри та-
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рихдя бюйцк из гойан мющтяшям ислам сивилизасийасына юз 
лайигли тющфялярини вермишдир. 1998-ъи илдя Бакы шящяриндя «Ис-
лам сивилизасийасы Гафгазда» мювзусунда кечирилмиш эениш тяр-
кибли бейялхалг симпозиумда мцхтялиф юлкялярин нцмайян-
дяляри тяряфиндян бу барядя ятрафлы сющбят апарылмышдыр. 

Азярбайъан юз Конститусийасына эюря, щям дя дцнйяви бир 
дювлятдир. Дювлят иля дини гурумлар арасындакы мцнасибятляр 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мцвафиг мцддя-
алары иля, «Дини етигад азадлыьы щаггында» ганунла вя диэяр 
ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир. Биз дини илк нювбядя 
мядяниййятин, тарихи ирсин, милли менталитетимизин бир феномени 
вя айрылмаз бир щиссяси кими гябул едирик. 

Мялумдур ки, йцксяк толерантлыг илк нювбядя йцксяк мядя-
ниййятин тязащцрцдцр. Инсанларда беля бир мядяниййятин фор-
малашдырылмасыны ушаглыг илляриндян башламаг лазымдыр. Юлкя-
миздя йетишмякдя олан няслин тящсиллянмясиндя мцасир елми-
педагожи консепсийалар дахилиндя биз цнсиййят мядяниййятини, 
дини дюзцмлцлцк вя ямякдашлыг мядяниййятини формалашдыр-
маьа ъящд эюстяририк вя цмумян десяк, буна наил олуруг. 
Буну демяк чох асандыр, лакин эерчякляшдирмяк кифайят гядяр 
мцряккяб бир просесдир.  

Тарихдя еля дюврляр олмушдур ки, ъямиййятин щяйатында 
динин ойнадыьы рол дцзэцн гиймятляндирилмямишдир. Тоталитар 
режимлярин вя идеолоэийаларын сцгута уьрадыьы индики дюврдя 
динлярин ъямиййятин щяйатында ойнадыьы рол динамик шякилдя 
дяйишир. Мцсбят просеслярля йанашы, бязи гцввялярин динлярдян 
терроризмя вя екстремизмя тящрик васитяси кими истифадя етмяк 
щаллары да артыр. Бах, беля щалларын баш вермясинин гаршысынын 
гятиййятля алынмасы цчцн ъямиййятин бцтцн тябягяляринин, хц-
сусиля сийасятчилярин, алимлярин, диндарларын вя дин хадимляринин 
сяфярбяр едилмяси зяруридир. Диалога вя ямякдашлыьа щазыр олан 
бцтцн инсанлар цчцн сизин конфранс эюзял имкан йарадыр. 

Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
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Бу эцн бяшяриййят бир сыра глобал проблемлярля цзляшир. Яф-
суслар олсун ки, бу проблемляр олдугъа чохдур: дцзэцн игти-
сади инкишаф стратеэийаларынын мцяййян едилмясиндян тутмуш та 
мцхтялиф еколожи мясялялярин щяллиня гядяр. Бу проблемляри 
арашдыраркян щяр биримиз нязяря алмалыйыг ки, дцнйада эедян 
мцряккяб просеслярдя бизим цчцн ян бюйцк зинят вя немят 
инсанын юзцдцр. 

Инсанын дахили дцнйасы, онун дцнйаэюрцшц, онун тящсили, ел-
ми, мядяниййяти, онун варлыьы вя дахили алямини мцяййян едян 
бир чох амилляр, о ъцмлядян онун щцгуглары ъямиййят тяряфин-
дян даим горунмалыдыр. Илк нювбядя ися биз щяр бир инсанын 
щяйатына ъавабдещик: яэяр терроризм инсан щяйатыны тящлцкяйя 
мяруз едирся, демяли, бизим сивилизасийа тящлцкя алтындадыр. 

Мящз бцтцн инсанларын эяляъяйи наминя, бяшяр сивилизаси-
йасынын эяляъяйи наминя биз щамымыз мядяниййятлярин вя дин-
лярин гаршылыглы диалогунда цмуми дил тапараг екстремизмя, 
терроризмя, тяъавцзкар сепаратчылыьа дястяк верян гара, шяр, 
позуъу гцввялярин ниййятлярини пуча чыхара билярик. Бу чятин, 
лакин шяряфли йолда сизин щамыныза уьурлар диляйирям. 

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. 
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Г Е Й Д Л Я Р 
 
 

1. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб–шярг 
кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы 
президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 8–
10, 76–78,111,125,126,141,180–252,329,330,403. 

 
2. Ящмяд Цнал Чевикюз (д.1952) – тцрк дипломаты. 2001–2004-ъц иллярдя 

Тцркийя Республикасынын Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири 
олмушдур. – 8–10. 

 
3. Бюйцк Миллят Мяълиси (БММ) – Тцркийянин Али ганунвериъи органы. 

Парламент 1920-ъи ил апрелин 23-дя йарадылмышдыр. БММ-нин илк сядри 
М.К.Ататцрк олмушдур. БММ ики палатадан ибарятдир: Сенат (йухары  
палата) вя Милли  палата. БММ мяълис цзвляриндян республика президентини 
сечир. – 8. 

 
4. 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. – 8,174,214,221,228,364,368. 

 
5. 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 парламентдир. 
Пайтахты Тбилиси шящяридир. – 9,10,13,40,41,42,43,111,183–252,254,255,258, 
261,274,311,313,327,330,370,372,394–396,397–398. 
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6. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакыда «Хязяр дяни-
зинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын дяринликдя 
йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя  щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцш-
дцрцлмяси» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мцгавиля. – 
9,203. 

 
7. 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. – 9,10,97,111,180–252,279,327, 
330,394,415. 

 
8. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя президен-

ти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи иллярдя 
Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 9,180–251. 

 
9. ЕКО – Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты. Гярарэащы Тещрандадыр. 1992-

ъи илдян Азярбайъан Республикасы бу бейнялхалг тяшкилатын цзвцдцр. – 9, 
10,194. 

 
10. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – респуб-

ликада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящ-
бярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гу-
йуларынын газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля 
дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр 
баьламышдыр. – 10,202,203,211,223,226,233,241. 

 
11. Бразилийа,  Б р а з и л и й а    Ф е д е р а т и в   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Америкада дювлят. Сащяси 8512 мин км2, ящалиси 169,5 милйон 
няфярдир. Бразилийа федерасийасы 26 штата вя федератив (пайтахта) мащала 
бюлцнцр. Дювлятин вя щюкумятин башчысы президент, ганунвериъи органы 
икипалаталы Милли Конгресдир. Пайтахты Бразилийадыр. –  11. 

 
12. Фернанду Кардозу (д.1931) – сосиолоэийа елмляри доктору. Брази-

лийа Республикасынын 34-ъц президенти (1995–2003). Бразилийа Сосиал-
Демократ партийасынын йарадыъыларындан бири. 2001-ъи илдян бу партийа-
нын фяхри сядридир. – 11. 
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13. 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. – 12–16,25,72,73–75, 
258,260,261,262,263,264,271,293,295,308,309,310,320,340,379,383–401. 

 
14. 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. – 12,13,14,15,16,20,47, 
74,125,143,198,212,226,245,255,257–276,277–328,331,339–341,342–343, 
349–351,360–374,378,379–380,384,392–393,397–398,399,400,401,408. 

 
15. «Ял-Гаидя» – вящщабилярин ян бюйцк вя танынмыш бейнялхалг тер-

рорчу тяшкилаты. 1980-ъи илин орталарында Яфганыстанда йерляшдирилмиш Совет 
Ордусуна гаршы вурушмаг цчцн Пакистанда йарадылмышды. Совет Ордусу 
Яфганыстандан чыхдыгдан сонра «ял-Гаидя» «Бюйцк ислам хилафяти» йа-
ратмаг цчцн АБШ-а, «Гярб дцнйасы»на вя онларын тяряфдашлары ислам юл-
кяляриня гаршы мцбаризяйя башлады.  

Бейнялхалг алямдя тясдиглянмишдир ки, «ял-Гаидянин» аэентляри  Мяр-
кязи Кяшфиййат Идарясиндя (МКИ) щярби тялимляр кечмиш вя МКИ-нин кеч-
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миш ишчиляри ися «ял-Гаидя»нин маьарларында «мяслящятчи експерт» ишлямиш-
ляр. «ял-Гаидя»нин рящбяри америкалы щярбчиляр тяряфиндян юлдцрцлян Уса-
ма Бин Ладен иди. – 13,85. 

 
16. Путин Владимир Владимирович (д.1952) – 2000–2008-ъи иллярдя Русийа 

Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя 
чалышмышдыр.  1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы президенти администрасийасынын 
рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин августундан 
Русийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа Федерасийасынын 
Баш назири тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында йенидян Русийа Федера-
сийасынын президенти сечилмишдир. – 14,47,266,268,274,277,278,279,281–283, 
284–297,305,307,308,310,311,324,326,327,328,331,340,343,374,378,394, 
397–398,399. 

 
17. Йелтсин Борис Николайевич (1931–2007) – Русийанын сийаси вя дювлят 

хадими. 1991–2000-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын илк президенти ол-
мушдур. – 15,272,273.  

 
18. Борис Грызлов (д.1950) – Русийа дювлят вя сийаси хадими. 2001–2003-

ъц иллярдя Русийа Дахили Ишляр назири, 2003-ъц илдян Русийа Федерасийасы 
Дювлят Думасынын сядри, 2002-ъи илдян Ващид Русийа Партийасы Али Шура-
сынын сядридир. – 15–16. 

 
19. 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. – 16,266,288,292. 

 
20. Мцслцм  Магомайев, М ц с л ц м  М я щ я м м я д   о ь л у (1942–

2008) – эюркямли мцьянни бястякар. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. 
Бястякар Мцслцм Магомайевин нявяси. Кечмиш ССРИ мяканында вя бир 
чох хариъи юлкялярдя мцвяффягиййятля чыхыш етмишдир. Азярбайъан Респуб-
ликасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едилмишдир. – 17–72. 

 
21. Мцслцм (Ябдцлмцслцм) Магомайев (1885–1937) – эюркямли 

Азярбайъан бястякары. 1912-ъи илдян юмрцнцн ахырынадяк опера тамаша-
ларына дирижорлуг етмишдир. М.Магомайевин «Шащ Исмайыл» операсы Азяр-
байъан опера сянятинин инкишафы тарихиндя ящямиййятли йер тутур. – 18,52. 
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22. 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. – 18,36,51,52. 

 
23. Москва  – Русийа  Федерасийасынын пайтахты. Юлкянин сийаси, инзи-

бати вя мядяни мяркязи, мцщцм няглиййат говшаьыдыр. Ясасы 1147-ъи илдя 
Суздал кнйазы Йури Долгоруки тяряфиндян гойулмушдур. – 20,54,62,63, 
64,67,68,103,126,135,136,153,258,259,263,266,270,271,277,281–322,323, 
326,339,342–343,370,371,374,408. 

 
24. Тамара Синйавскайа,  Т а м а р а   И л и н и ч н а (д.1943) – мяш-

щур рус мцьянниси. Москва Бюйцк Театрынын солисти. Азярбайъан вя 
ССРИ Халг артисти. – 20,21,22,28,39,48,54,55,56,59,60,61,66,67,68,69,70, 71,72. 

 
25. Нефт Дашлары – Абшерон йарымадасындан 42 км ъянуб–шяргдя, 

ачыг дяниздя полад дирякляр цзяриндя салынмыш «нефт» шящяри. Бу ярази 
орадакы дашларын (тягрибян 20 ядяд) бязиляриндя нефт-газ нишаняляринин 
олмасы иля ялагядар Нефт Дашлары адландырылмышдыр. Нефт Дашлары районунда 
эеоложи кяшфиййат ишляриня 1946-ъы илдян башланмышдыр. Чыхарылан нефт щям 
танкерляр, щям дя бору кямярляри васитясиля сащиля нягл едилир. – 21,68,229. 

 
26. 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. – 21,59, 
66,67,69,72. 

 
27. Няби  Хязри,  Н я б и  Я л я к б я р  о ь л у  Б а б а й е в  (д.1924–

2007) -  Азярбайъанын Халг шаири, драматург, иътимаи хадим. Ясярлярин-
дя мцасирляримизин зянэин мяняви алями, тяяссцбкешлик, доьма Вятян 
тябиятинин эюзялликляри тяряннцм едилир. Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мц-
кафатлары лауреатыдыр. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби, Азярбай-
ъан Али Советинин депутаты олмушдур. «Азярбайъан Дцнйасы» Бейнял-
халг Ялагяляр Мяркязинин президенти. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 23. 
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28. Дмитри Гнатйук (д.1925) – Украйна мцьянниси. 1951-ъи илдян 
Украйна Опера вя Балет Театрынын солисти. Ясасян, Украйна халг мащны-
ларынын мащир ифачысы. ССРИ Халг артисти вя Дювлят мцкафаты лауреаты. – 
25,27–28. 

 
29. 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. – 
28,29,215,314,397–398. 

 
30. 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. – 29,69,79,83–88,89,90,143,174, 
186,203,206,207,211,214,216–219,226,230,235,236,238,240,248,249,250,256, 
261,266,270,274,326,330,360–374,392–393,400. 

 
31. Чинэиз Садыгов, Ч и н э и з   Щ а ъ ы  о ь л у  (д.1929) – эюркямли 

пианочу. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Филмлярдя дя чякилмишдир. 
Щазырда АБШ-да йашайыр. – 29–31. 

 
32. Лцтфийар Иманов,  Л ц т ф и й а р  М ц с л ц м   о ь л у   (1928–2008) – 

Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. 1959-ъу илдян 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Опера вя Балет Театрынын солистидир. Л.Има-
нов эюзял, мялащятли вя эениш диапозонлу сяся маликдир. Онун репер-
туарында Азярбайъан халг мащнылары, романслар мцщцм йер тутур. Азяр-
байъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 31 

 
33. Марио Ланса (1921–1959) – италйан мяншяли Америка мцьянниси 

(тенор), мащир белканто устасы. 1942-ъи илдян опера партийалары вя мащны-
ларла консертлярдя чыхыш етмиш вя мусигили филмлярдя («Бюйцк Карузо», 
«Нйу-Орлеананын севимлиси») чякилмишдир. Ясас партийалары Пинкертон 
(«Чио-Чио Сан», Ъ.Пуччини), Алфред («Травиата»,Ъ.Верди). – 31. 

 
34. Тофиг Гулийев, Т о ф и г   Я л я к б я р   о ь л у (1917–2000) – 

эюркямли Азярбайъан бястякары. Азярбайъан Республикасынын Халг артис-
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ти. Тофиг Гулийев Азярбайъан естрада мусигисинин йарадыъыларындандыр. 
Онун лирик мащнылары садя, айдын вя милли колоритлидир. 1973-ъц илдян 
юмрцнцн ахырынадяк Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы Идаря Щейятинин 
сядри олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. – 31,53. 

 
35. Ряшид Бещбудов, Р я ш и д   М я ъ и д   о ь л у (1915–1989) – 

эюркямли Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. Мцс-
тясна эюзял сяся малик олан Ряшид Бещбудов Азярбайъан вокал мяк-
тябинин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя 
уьурла кечян гастрол сяфярляриндя олмушдур. ССРИ Дювлят мцкафаты 
лауреаты вя Сосиалист Ямяйи Гящряманыдыр. – 32,53. 

 
36. Худийев Низами Манаф оьлу (д.1949) – филолоэийа елмляри доктору, 

профессор. 1996–2011-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио 
Верилишляри Ширкятинин сядри, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (1–
2-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. – 34. 

 
37. 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. –  34. 

 
38. Лион Измайлов (д.1940) – рус естрада артисти, сатирик йазычы. 1969-ъу 

илдян «Литературнайа газета»да няшр олунмаьа башламышдыр. «12 стул 
клуб»у рубрикасынын даими мцяллифляриндяндир. 1979-ъу илдян естрадада 
мцстягил йуморист кими чыхыш едир. – 35,58. 

 
39. Азяр Зейналов,  А з я р  З е й н а л а б д и н   о ь л у (д.1964) – 

мцьянни. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. –35–36. 
 
40. Бакы Мусиги Академийасы – 1921-ъи илдя йарадылыб. Бакы Мусиги 

Академийасы Азярбайъанда илк мусиги тядрис мцяссисясидир. 4 факцлтяси 
вардыр. Тящсил ики  пиллялидир – бакалавр вя маэистратура. Бакы Мусиги 
Академийасынын тяркибиндя опера студийасы вя мусиги мяктяби студийасы 
фяалиййят эюстярир. – 35. 

41. 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) – Азярбайъан классик вокал мяктябинин баниси, мусиги 
фолклору тядгигатчысы. Бцлбцлцн йарадыъылыьы мцасир Азярбайъан муси-
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гили театры тарихиндя мцщцм бир мярщяля тяшкил едир. Бцлбцл Азярбайъан 
халг мащныларыны, тяснифляри бюйцк сяняткарлыгла ифа етмишдир. ССРИ 
Халг артисти вя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдир. – 35,53. 

 
42. Шювкят Мяммядова, Ш ю в к я т   Щ я с я н   г ы з ы (1897–1981) – 

Азярбайъан мцьянниси, педагог, мусиги хадими, илк азярбайъанлы 
профессионал гадын мцьянни. ССРИ Халг артисти. Ики дяфя Миланда 
(1911,1927–29) мяшщур Гярб мцьянниляриндян дярс алмышдыр. Эцълц 
мусиги дуйуму вя йцксяк вокал мядяниййятиня, мялащятли, ахыъы сяся 
малик олан Ш.Мяммядованын ифасы, щямчинин актйорлуг мящаряти иля 
фярглянмишдир. О, Азярбайъан опера сящнясиндя рус вя дцнйа вокал ся-
нятинин ян йахшы янянялярини милли мусиги хцсусиййятляри иля ялагялян-
дирмишдир. – 35. 

 
43. 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 бястякар-
ларындандыр. Ясярляри, хцсусиля симфоник муьамлары Нийази, Рождественски 
(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. – 36,53. 

 
44. Рауф  Абдуллайев,  Р а у ф   Ъ а н б а х ы ш  о ь л у   (д. 1937) – 

дирижор, Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Ц.Щаъыбяйов адына 
Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин бядии рящбяри вя баш дирижо-
рудур. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. 
– 36–37,57. 

 
45. Хураман Гасымова, Х у р а м а н  Я к р я м  г ы з ы (д.1951) – 

Азярбайъанын Халг артисти. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. 1976–
2006-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театрынын солисти 
олмушдур. Бир сыра кинофилмляря чякилмишдир. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 37–40. 

 
46. Ленин, В л а д и м и р   И л и ч (У л й а н о в ) (1870–1924) – ССРИ-нин 

сийаси вя дювлят хадими. Щяля тялябялик илляриндян ингилаби щяряката 
гошулмушдур. Ленин 1895-ъи илдя  Петербург «Фящля синфинин азадлыьы уь-
рунда мцбаризя иттифагы»нын йарадылмасында иштирак етмишдир. 1900-ъу илдя  
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Плехановла бирликдя «Искра» гязетини няшр едир. 1903-ъц илдян РСДФП-нин 
2-ъи гурултайында болшевик фраксийасына башчылыг едир. 1907-ъи илдян хариъя 
емиграсийа едилир. 1917-ъи илдя Петрограда гайыдыб силащлы цсйана башчылыг 
едир. Ленин  башда олмагла 2-ъи Цмумрусийа Советляр гурултайында  щюку-
мят – ХКС йаранды. Вятяндаш мцщарибяси дюврцндя «щярби коммунизм» 
сийасятинин йарадыъыларындан олмушдур. Бунун нятиъясиндя юлкя бирпартийалы 
системя кечмиш, юлкядя эениш сурятдя репрессийа  башланмыш, мцхалифят 
гцввяляри вя органлары ляьв едилмиш, эюркямли адамлар вя зийалылар юлкяни 
кцтляви сурятдя тярк етмишляр. Бакыда азярбайъанлылара гаршы щяйата 
кечирилян 1918-ъи ил март сойгырымынын ясас тяшкилатчысы вя иърачысы Б.Ленинин 
Гафгаз  ишляри цзря мцвяггяти фювгяладя комиссар тяйин етдийи Шаумйан иди. 
Ленин Бакыда совет щакимиййятинин сахланмасы наминя щяр ъцр щярби 
йардыма щазыр иди вя бу мягсядля мцвафиг сярянъамлар верирди. 1922-ъи илдя 
хястялянмиш вя юлкянин сийаси  щяйатындан узаглашдырылмышдыр. – 38. 

 
47. Фидан Гасымова, Ф и д а н  Я к р я м  г ы з ы (1947) – Азярбайъан 

мцьянниси. ССРИ вя Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Азярбай-
ъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 39,43–44. 

 
48. 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 инсанын мяняви азадлыьы тяряннцм олунур. – 40, 
137,26,288,292,305. 

 
49. Нани Брегвадзе (д.1938) – эцръц естрада мцьянниси. 1959-ъу илдян 

Эцръцстан Филармонийасынын солисти. Репертуарына эцръц бястякарларынын 
мащнылары, гядим рус романслары дахилдир. ССРИ Халг артисти, Эцръцстан 
Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 40,43. 

 
50. ССРИ,  С о в е т   С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а л а р ы   И т т и ф а г ы – 

1922–91-ъи  иллярдя дцнйанын ян бюйцк вя гцдрятли дювлятляриндян бири. Тярки-
биндя 15 мцттяфиг республика, 20 мухтар республика, 8 мухтар вилайят ол-
мушдур. – 40,126,175,336,343,408,409,416. 
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51. 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, 
1994–2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан 
Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 41–42,183–
252,256,394–396,397–398. 

 
52. 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. – 44,45. 

 
53. Айдын Бяширов, А й д ы н   А ь а м а л ы   о ь л у  (д.1947) – Эями  

сцрцъцлцйц цзря мцщяндис. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Хязяр 
Дяниз Эямичилийи Идарясинин ряисидир. – 44. 

 
54. Марийа Бийешу (д.1935) – молдован мцьянниси. 1961-ъи илдян Молдова 

Опера вя Балет Театырынын солисти. Ленин вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты. – 
45. 

 
55. Татарыстан, Т а т а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  Русийа 

Федерасийасы тяркибиндя федерал вилайят. Пайтахты Казан шящяридир. Сащяси  
68 мин км2, ящалиси 3773,8 мин няфярдир.  – 46. 

 
56. Шаймийев Минтимир (д.1937) – Русийа дювлят хадими. 1985–89-ъу 

иллярдя Татарыстан МССР Али Советинин сядри, 1991–2011-ъи иллярдя Та-
тарыстан Республикасынын президенти олмушдур. – 46. 

 
57.  Кобзон Иосиф Давидович ( д.1937) – рус мцьянниси. ССРИ Дювлят 

мцкафаты лауреаты, ССРИ Халг артисти. – 47–49. 
 
58. Лужков Йури Михайлович (д.1936) – Русийанын иътимаи вя дювлят 

хадими. 1992–2010-ъу иллярдя Москва шящяринин мери олмушдур. – 48,267. 
59. 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 мцсиги дили сащясиня эятирдийи йениликляр Азяр-
байъан вя дцнйа мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ 
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Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Дювлят вя Ленин мцка-
фатлары лауреатыдыр. – 53. 

 
60. Ъювдят  Щаъыйев,  Я щ м я д   Ъ ю в д я т    И с м а й ы л   о ь л у 

(1917–2002) – танынмыш  Азярбайъан бястякары, педагог. 1957–69-ъу ил-
лярдя Азярбайъан Мусиги Академийасынын ректору олмушдур.  Азярбай-
ъан Республикасынын Халг артисти. Ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур.  –  53. 

 
61. Рауф  Щаъыйев,  Р а у ф   С о л т а н  о ь л у (1922–1995) – Азяр-

байъан бястякары, ССРИ Халг артисти. 1964–65-ъи иллярдя Азярбайъан Дюв-
лят Филармонийасынын диреткору,  1965–71-ъи иллярдя Азярбайъан ССР Мя-
дяниййят назири, 1979–85-ъи иллярдя Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын 
катиби олмушдур. Рауф Щаъыйевин Азярбайъан опереттасынын инкишафында 
мцщцм хидмятляри вар. Рауф Щаъыйевин оперетталары ССРИ-нин, еляъя дя 
хариъи юлкялярин бир сыра театрларында тамашайа гойулмушдур. – 53. 

 
62. Ариф Мяликов,  А р и ф   Ъ а щ а н э и р   о ь л у (д.1933) – бястякар. 

Азярбайъан Республикасы вя ССРИ Халг артисти. 1961-ъи илдя йаздыьы 
«Мящяббят яфсаняси» балети она хцсуси шющрят газандырмышдыр. Бу балет 
дцнйа юлкяляринин бир чох театрларында тамашайа гойулмушдур. Азярбай-
ъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 53. 

 
63. Зярифя ханым,  З я р и ф я   Я з и з  г ы з ы (1923–1985) – эюркямли 

Азярбайъан офталмологу. Тибб елмляри доктору, профессор, Азярбайъан 
Милли ЕА-нын академики, Русийа Тибб ЕА-нын академики, Азярбайъан 
Республикасынын ямякдар елм хадими. Эюркямли сийаси вя дювлят хадими 
Язиз Ялийевин гызы, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолдашы, президент 
Илщам Ялийевин анасыдыр. Зярифя ханымын Азярбайъанда офталмолоэийа 
елминин инкишафында мцстясна хидмятляри вар. О, вахтиля Азярбайъанда 
эениш йайылмыш трахоманын, дцнйа тяърцбясиндя биринъиляр сырасында 
пешя, хцсусиля кимйа вя електрон сянайеляриндя пешя фяалиййяти иля баьлы 
эюз хястяликляринин юйрянилмяси, профилактикасы вя мцалиъясиня, щабеля 
офталмолоэийанын мцасир проблемляриня даир бир чох санбаллы тядги-
гатларын мцяллифидир. Щямчинин йцксяк ихтисаслы сящиййя кадрлары щазыр-
ланмасына бюйцк ямяк сярф етмишдир. О, Üмумиттифаг Офталмологлар 
Ъямиййяти Ряйасят Щейятинин, Совет Сцлщц Мцдафия Комитясинин, Азяр-
байъан Офталмолоэийа Ъямиййяти Идаря Щейятинин, «Вестник офталмо-
лоэии» (Москва) журналы редаксийа щейятинин цзвц олмушдур. Йцксяк 
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елми наилиййятляриня эюря ССРИ Тибб ЕА-нын М.И.Авербах адына мцка-
фатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 54,68,69. 

 
64. 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. 

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 
етмиш, ейни заманда  юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли артмышдыр. 

Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын сосиал-игтисади 
инкишафы щаггында дювлят програмы»на ясасян республиканын шящяр вя район-
ларында онларла сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри йарадылмыш 
вя бюйцк абадлыг ишляри эюрцлцр.     

Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуру-
ъулуьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющ-
кямлянмясиндя  уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбайъан 
Партийасынын I гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайында сядрин 
биринъи мцавини сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени Азярбайъан 
Партийасынын сядридир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
синин (1–2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейа-
сында Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин башчысы ол-
мушдур. Азярбайъан щаггында, хцсусиля Ермянистанын юлкямизя щярби 
тяъавцзц вя онун нятиъяляри, ермяни терроризми щаггында щягигятлярин ян 
мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня чатдырыл-
масында мцстясна хидмятляри вар. «Щейдяр Ялийев» вя Франсанын «Фяхри 
леэионун бюйцк хач командору» орденляри иля тялтиф олунмуш, бир чох 



 433 

юлкянин вя бейнялхалг тяшкилатларын фяхри ад вя мцкафатларына лайиг эю-
рцлмцшдцр. Бир нечя хариъи академийаларын вя университетлярин фяхри цзвц-
дцр. – 54,97,98,101,102,104,113,171,317,325. 

 
65. Севил Ялийева, С е в и л   Щ е й д я р   г ы з ы (д.1955) – шяргшцнас, 

иътимаи хадим, тарих елмляри намизяди. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин гызы. 
Бястякарлыг фяалиййяти эюстярир, бир сыра мусиги ясярляринин мцяллифидир. Севил 
Ялийева 1990-ъы иллярин биринъи йарысындан фяал иътимаиййятчи, мцстягил 
Азярбайъанда гадын щярякатынын тяшкилатчыларындан бири кими фяалиййят 
эюстярир. «Севил» Азярбайъан Гадынлар Мяълисинин сядри, «СОС ушаг 
кяндляри – Азярбайъан ассосиасийасы»нын президентидир. 

Севил Ялийеванын Инэилтяря–Азярбайъан иътимаи-мядяни ялагяляринин 
эенишляндирилмясиндя дя хидмятляри вар. – 54.  

 
66. Рауф Атакишийев, Р а у ф   И с р а ф и л   о ь л у  (1925–1994) – 

мцьянни, пианочу, педагог. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 
Азярбайъан Академик Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. – 57. 

 
67. Брежнев Леонид Илич (1906–1982) – ССРИ-нин партийа вя дювлят хади-

ми. 1964–82-ъи иллярдя Сов.ИКП МК-нын Баш катиби, 1977-ъи илдян щямчи-
нин ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри олмушдур. – 57,65. 

 
68. 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.  –  69,214,331,347,348. 

 
69. Йури Йаров, Й у р и   Ф й о д о р о в и ч (д.1942) – 1999–2008-ъи 

иллярдя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин Иъраиййя Комитясинин сядри олмуш-
дур. – 73–75,386. 

 
70. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иътимаи 

вя дювлят хадими. Йедди дяфя щюкумятя башчылыг етмиш, 1993–2000-ъи ил-
лярдя Тцркийя Республикасынын президенти олмушдур. Йени тцрк 
дювлятляри иля мцнасибятлярин, хцсусиля Азярбайъанла ялагялярин эениш-
лянмяси вя мющкямлянмяси Сцлейман Дямирялин диггят мяркязиндя ол-
мушдур.  
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С.Дямирял Тцркийя–Азярбайъан, халгларымыз вя дювлятляримиз арасын-
да сарсылмаз достлуг мцнасибятляриня хцсуси диггят эюстярдийиня эюря 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 
77,213,242,248. 

 
71. Ищсан Доьрамаъы (1915–2010) – тцркдилли юлкялярин Милли Педиатрийа 

Ъямиййятляри Бирлийинин фяхри президенти, елмляр доктору, профессор. 1963–
65-ъи иллярдя Анкарада Ушаг Саьламлыьы Институтунун директору, 1977–
93-ъц иллярдя институтун иърачы директору, 1992-ъи илдян ися фяхри президенти, 
1968–73-ъц иллярдя Педиаторларын Тибб Ассосиасийасынын президентидир. 
1959-ъу илдян ЙУНИСЕФ-ин Иъраиййя Комитясинин цзвцдцр. Ики дяфя  
Билкянд Университетинин сядри вя ректору олмуш, 1975-ъи илдян ися универси-
тетин фяхри ректорудур. И.Доьрамаъы Азярбайъан МЕА-нын фяхри цзвц, 
Азярбайъан Дювлят Тибб Университетинин фяхри докторудур. Азярбайъан 
Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 77. 

 
72. 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. – 
79, 84,187,188,189,190,192,209,217,236,248,250,261. 

 
73. 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. – 80,91,214,219–
220,230,235,236,250,266,270,274,360–374,392–393,400. 

 
74. 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. – 80,219–220,237, 
250,372. 

 
75. Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты – 1992-ъи илдя 

Истанбул зирвя эюрцшцндя йарадылмышдыр. Бурайа Албанийа, Азярбайъан, 
Болгарыстан, Ермянистан, Эцръцстан, Молдова, Румынийа, Русийа, Сербийа, 
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Хорватийа, Тцркийя, Украйна вя Йунаныстан дахилдир. Бу тяшкилат анъаг иг-
тисади ямякдашлыг мараглары ясасында гурулмуш тяшкилатдыр. Игамятэащы Ис-
танбулдадыр. – 81–82. 

 
76. Росс Уилсон (д.1955) – 2000–2003-ъц иллярдя Америка Бирляшмиш 

Штатларынын Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. Ща-
зырда Росс Уилсон Тцркийядя АБШ-ын сяфири вязифясиндя чалышыр. – 83–88. 

 
77. Талибан режими – Яфганыстанда радикал мусялман групларындан 

бири. Ясасы 1994-ъц илдя Мящяммяд Юмяр тяряфиндян гойулмушдур. АБШ 
2001-ъи ил 11 сентйабр щадисяляриндян сонра Талибан груплашмасына гаршы 
мцщарибя елан етди. – 85. 

 
78. «907-ъи маддя» – АБШ Конгресинин 1992-ъи ил октйабрын 24-дя ермяни 

лоббисинин тязйиги иля гябул етдийи «Русийанын вя йени мцстягиллик газан-
мыш 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. – 85,87,191. 

 
79. 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 им-
заланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа мц-
щарибясиндя 72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин 
силащлы гцввяляриня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 мил-
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йон адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьылмышды. – 
85. 

 
80.  Сяудиййя  Ярябистаны,  С я у д и й й я   Я р я б и с т а н ы  К р а л л ы- 

ь ы –  Ъянуб–Гярби Асийада дювлят. Сащяси 2,15 милйон км2, ящалиси 18,4 
милйон няфярдир. Пайтахты яр-Пийаддыр. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя бюлц-
нцр. 

Сяудиййя Ярябистаны мцтляг теократик монархийадыр. Дювлят башчысы 
кралдыр. Юлкядя  бцтцн щакимиййят крала мяхсусдур. Иъра органы Назирляр 
Шурасыдыр, Шураны крал тяйин едир вя она башчылыг едир. Щюкумятин няз-
диндя Мяшвярят Шурасы вар. Мцсялманларын ики мцгяддяс шящяри Мяккя 
вя Мядиня Сяудиййя Ярябистанындадыр. – 93,94,226,235. 

 
81. Фящд ибн Ябдцлязиз,  А л  С я у д (1922–2005) – 1982–2005-ъи илляр-

дя ики мцгяддяс оъаьын хидмятчиси вя Сяудиййя Ярябистанынын кралы ол-
мушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олун-
мушдур. –93. 

 
82. Абдуллащ ибн Ябдцлязиз, А л  С я у д (1924–2011) – 2005-ъи илдян 

Сяудиййя Ярябистаны ямири. 1962-ъи илдян Сяудиййя Ярябистаны Милли 
Гвардийасынын командири олан биринъи ямир. Абдуллащ ибн Сяудун оьлудур. 
1982-ъи илдян Баш назирин мцавини, 1996-ъы илдян 2005-ъи иля гядяр Баш назир 
олмуш, Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмуш-
дур. – 94. 

 
83. Мексика, М е к с и к а   Б и р л я ш м и ш   Ш т а т л а р ы – Шимали 

Американын  ъянубунда дювлят. Сащяси 1958 мин км2, ящалиси 91,1 милйон 
няфярдир. Мексика федерасийадыр, инзибати яразиси 31 штата вя федерал 
мяркязи яйалятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганун-
вериъи органы икипалаталы Милли Конгресдир. (Депутатлар палатасы вя  
Сенат). Пайтахты Мехикодур. – 95. 

 
84. Висенте Фокс Кесада (д.1942) – Мексикада олмуш президентлярин 

ян мяшщуру. Мцхалифят партийаларындан сечилян илк президент (2000–
2006). – 95 

 
85. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 107 км2, яща-

лисинин сайына эюря Бакыдан сонра икинъи шящярдир. Эянъя Азярбайъанын 
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гядим шящярляриндяндир. Эянъянин салындыьы тарих – 2500 иллийи гейд олун-
мушдур. – 96–143,149,150,151,155,156,179,327,392. 

 
86. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас фяалиййяти Азяр-

байъанын нефт стратеэийасындан ялдя едилян эялирлярин идаря едилмясидир. – 
96,111,218,220,227. 

 
87. Эоранбой (1938-ъи илдян 1991-ъи иля гядяр Гасым Исмайылов) – Азярбайъан 

Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1231 км2, 
ящалиси 88,7 мин няфярдир. – 96,134,144–179. 

 
88. 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. – 97,141,143, 
198,199,259,278,327,368,403–411. 

 
89. Шащназ Щашымова, Ш а щ н а з   Щ я с я н   г ы з ы (д.1957) – мц-

ьянни. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Эянъя Дювлят Филармо-
нийасынын директорудур. – 99. 

 
90. Яляддин Аббасов, Я л я д д и н   А с л а н   о ь л у (д.1922) – театр вя 

кино актйору, Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 1939-ъу илдян 
Эянъя Дювлят Драм Театрында фяалиййятя башламышдыр. Яляддин Аббасов 
мцхтялиф характерли, дольун, емосионал сящня образлары йаратмышдыр. «Дяли 
Кцр»дя йаратдыьы Ъащандар аьанын образы она шющрят газандырмышдыр. – 99. 

 
91. Исрафил  Мяммядов,  И с р а ф и л    М я щ я р р я м   о ь л у (1919–

1946) – Совет Иттифагы Гящряманы. 1941-ъи илдя Мяммядовун взводу 
Новгород вилайятинин Рустынка кянди йахынлыьында алман фашистляринин 
300 ясэяр вя забитини гырмышды. –101. 

 
92. 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. 
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Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, ерамызын 
яввялляриндя ися Албанийанын, ЫВ ясрдян ися  Сасанилярин тяркибиндя олмушдур. 
654-ъц илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан 
Атабяйляр дювлятинин (1136–1225) пайтахты олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай 
мцгавилясиня 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. – 
104,107,135,136,141,197,199,200,369,370,416. 

 
93. «Азяригаз» – Истещсалат Бирлийи –  АРДНШ-ин щасил етдийи тябии га-

зын Русийа, Иран вя Эцръцстана ихраъ едилян нягли иля мяшьулдур. «Азяри-
газ» Истещсалат Бирлийинин ясас вязифяси  республиканын истещлакчыларыны фаси-
лясиз, кейфиййятли вя тящлцкясиз тябии газла тямин етмяк, абонентляря 
йцксяк сявиййяли хидмят эюстярмяк, газ шябякясини бейнялхалг стандарт-
лара уйьун йенидян гурмагдан ибарятдир. – 105,123. 

 
94. Газах – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 2202 км2, ящалиси 113,3 мин няфярдир. – 107, 
369,416. 

 
95. 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 района (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, 
Шярур, Кянэярли) бюлцнмцшдцр; 4 шящяри (Нахчыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур), 
9 гясябяси, 160 кянд инзибати ярази даиряси вар. – 107,303,336. 

 
96. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы яра-

зисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг Гара-
баьда 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 
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торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары 
щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. –  111,147,152,158,174,254,264,270, 
271,275,279,280,299,308,309,311,312,313,338,360–374,387,389,392–393, 
401,415,416. 

 
97. 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. –   
114,119,283. 

 
98.  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. – 130,135. 

 
99. 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 Администрасийасынын Щуманитар Сийасят Мясяляляри шюбяси-
нин мцдири. 1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. Азяр-
байъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. –  135. 

 
100. 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. – 135. 

 
101. Йереван – гядим Азярбайъан шящяри. Иряван адынын ермяниъя 

йазылышы.    
 
102. Иряван – гядим Азярбайъан шящяри. Азярбайъан Милли Шурасынын 

1918-ъи ил 29 тарихли гярары иля «бир сийаси мяркяз» олараг ермяниляря 
эцзяшт едилмиш вя о дюврдя Ъцнуби Гафгазда йарадылмыш илк ермяни 
дювлятинин – Ермянистан Республикасынын пайтахтына чеврилмишди. Иряван 
мцхтялиф дюврлярдя Сасани дювлятинин (3-7-ъи ясрляр), Яряб хилафятинин (7-
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9-ъу ясрляр), Ъялъуг дювлятинин (11-13-ъц ясрляр), Монгал империйасынын 
(13-14-ъц ясрляр), Азярбайъан  Гарагойунлу (1410–1468), Аэгойунлу 
(1468–1501), Сяфявиляр (1501–1736) дювлятляринин, Надир шащын (1736–
47) империйасынын тяркибиндя олмушдур. Надир шащын юлцмцндян сонра 
Азярбайъан торпагларында мустягил дювлятляр – ханлыглар мейдана 
эяляркян, бурада Иряван ханлыьы (1747–1828) йаранды. 

Бцтцн тарихи дюврлярдя азярбайъанлылар Иряван ящалисинин етник тяр-
кибиндя ясас йер тутмушдур. Русийанын Иряваны ишьал етдийи дюврдя Иря-
ванын 9700 няфярлик ящалисинин 75,6%-и Азярбайъан тцркляри иди. Чариз-
мин ермяниляри Иран вя Тцркийядян кцтляви шякилдя Шимали Азярбайъан 
торпагларына кючцрмяси нятиъясиндя ермянилярин сайы артмаьа башлады. – 
135,367,368,369. 

 
103. 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. – 138. 

 
104. 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. – 140. 

 
105. Девид Вугворд (д.1946) – нефтчи–мцщяндис, 1999–2007-ъи илляр 

«бп–Азярбайъан» ширкятинин президенти. Бир чох юлкялярдя – Яряб ямирлик-
ляриндя, Норвеч, Русийа вя АБШ-да бп ширкятинин нцмайяндяси вязифяля-
риндя ишлямишдир. Инэилтярянин «Мцгяддяс Михаил вя Мцгяддяс Эеорэи», 
Эцръцстанын «Шяряф», Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» орденляри иля 
тялтиф олунмушдур. – 141,222–227,233,235–236,241. 

106. «Шащдяниз» – Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда ян бюйцк вя 
ян зянэин газ йатагларындан бири. – 141,208,224. 

 
107. Шярур району (1964-ъц илядяк Норашен, 1964–91-ъи иллярдя Илич району) 

– Нахчыван МР-дя инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Шималда вя 
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шимал–шяргдя Ермянистан, ъянубда вя ъянуб–гярбдя Иранла щямсярщяддир. 
Сащяси 1,16 мин км2, ящалиси 12 мин няфярдир. – 141. 

 
108. Елмира  Ахундова,   А х у н д о в а   Е л м и р а   Щ ц с е й н   г ы з ы 

(д.1953) – публисист, «Литературнайа газета»нын вя «Азадлыг» (АБШ) ра-
диостансийасынын Азярбайъан цзря хцсуси мцхбири. 1995-ъи илдян Азярбай-
ъан Президенти йанында яфветмя комиссийасынын цзвцдцр. 2004-ъц илдян 
Милли Мяълисин цзвц. Щясян бяй Зярдаби мцкафаты лауреаты. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 141,142. 

 
109. «Литературнайа газета» – Русийа Федерасийасында ядяби, иътимаи, 

сийаси гязет. 1929-ъу илдян Москвада (фасилялярля) няшр едилир. – 141. 
 
110. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 661 км2, ящалиси 146,9 мин няфярдир. – 142. 
 
111. Лерик району (1938-ъи илядяк Зуванд району) – Азярбайъан 

Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Ъянуб вя ъя-
нуб–гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1084 км2, ящалиси 66,2 мин 
няфярдир. – 149. 

 
112.  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. – 155. 

 
113. 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. – 161,270,271,274,275,278,279,312,360–374,384,389,391,392–393, 
400,417. 

 
114. Яли Щясянов, Я л и   Ш а м и л   о ь л у (д.1948) – мцщяндис-меха-

ник. 1998-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини, Гач-
гынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин сядридир. 
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1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин цзвц олмушдур. – 165,166,167, 168, 
173. 

 
115. Эюйчя – Иряван ханлыьынын 15 мащалындан бири. Индики Ермянистан 

яразисиндя гядимдян Азярбайъан туркляринин йашадыглары бюлэя. Эюйчя 
адынын илк дяфя В ясрин сонларында ишлядилдийи эцман едилир. Шащ Исмайылын 
(1501–1524) 1510-ъу иля аид фярманында «Эюйчя мащалы» гейд едилмишдир. 
Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) ясасян Иряван ханлыьынын тяркибиндя чар 
Русийасынын тяркибиня гатылмышдыр. 1829–32-ъи илляря аид мялумата эюря, 
Эюйчя мащалында 100-дян чох йашайыш мяскяни, 14.354 няфяр ящали 
(ясасян азярбайъанлылар) гейдя алынмышды. Ермянилярин кцтляви шякилдя 
Гярби Азярбайъана кючцрцлмяси Эюйчя мащалынын етник тяркибини ясаслы 
шякилдя дяйишдирди вя мащал ермяниляшдирилмяйя башланды. Азярбайъан 
Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя инзибати-ярази ващиди иди (ящалиси юзцнц ъцм-
щуриййятин тяркиб щиссяси щесаб едир вя онун щакимиййятинин мющкям-
ляндирилмяси  уьрунда мцбаризя апарырды). Ермяниляр бу торпаглара иддиа-
ларыны щяйата кечирмяк цчцн азярбайъанлылара гаршы сойгырымы сийасяти 
йеритдиляр. Азярбайъанда вя Ермянистанда совет щакимиййяти гурул-
дугдан сонра совет–болшевик режиминин щимайяси иля Эюйчя, демяк олар 
ки, бцтцнлцкля Ермянистана  верилди. Мащалын Азярбайъан тцркляриня мях-
сус йашайыш мяскянляринин адлары кцтляви сурятдя дяйишдириляряк ермяниляш-
дирилди. Ермянилярин щяйата кечирдикляри сойгырымлары вя зоракы кючцрмяляр 
нятиъясиндя тарихян азярбайъанлылара мяхсус олан Эюйчя  мащалында 
щазырда бир няфяр дя олсун азярбайъанлы галмамышдыр. – 165,166,170,171. 

 
116. Ашыг Ялясэяр, Я л я с э я р   А л м я м м я д   о ь л у (1821–1926) – 

Азярбайъан ашыьы, ашыг поезийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири. 
Йарадыъылыьында мящяббят лирикасы ясас йер тутур. Ашыг Ялясэярин шеирляри 
йцксяк бядии сяняткарлыг нцмунясидир. Орижинал вя тябии тяшбещ, бянзятмя, 
истиаря вя бядии тясвир васитяляри  ишлятмиш, ашыг поезийасынын бцтцн нювля-
риндя шеир гошмуш, йени форма вя ашыг щавалары ишлятмишдир. Ашыг Ялясэяр 
ашыг шеиринин инкишафына эцълц тясир эюстярмиш, бцтцн Гафгазда – бир сыра 
тцркдилли халглар арасында шющрят газанмышдыр. – 170,171,179. 

 
117. 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-
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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-нин Тящлцкясизлик Сурасына гейри-даими цзв 
гябул олунмушдур. – 174,254. 

 
118. 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. – 174. 

 
119. Муьан дцзц – Азярбайъан Республикасында дцзянлик. Кцр-Араз 

овалыьынын бир щиссяси. Шимал–гярбдя Араз чайы васитясиля Мил дцзцндян, 
шимал вя шимал–шяргдя Кцр чайы васитясиля Ширван вя Ъянуб–Шярги Ширван 
дцзляриндян айрылыр. Ъянуб вя ъянуб–шяргдя Лянкяран овалыьына вя 
Салйан дцзцня говушур. Ъянуб–гярб давамы Иран яразисиндядир. Муьан 
дцзцнцн чох щиссяси океан сявиййясиндян алчагдадыр. Сятщи щамар, зяиф 
пиллялидир. Антропоэен системинин гумлу, эилли дяниз вя континентал 
чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Орта температур йанварда 0-30 Ъ, 
ийулда 270-дир. – 175. 

 
120. Мил дцзц – Азярбайъан Республикасында дцзянлик. Кцр – Араз 

овалыьынын бир щиссяси. Гярбдян Гарабаь шилсиляси иля ящатялянир. Шимал-
гярбдя Гарабаь дцзцня говушур. Ширван дцзцндян Кцр чайы, Муьан 
дцзцндян Араз чайы васитясиля айрылыр. Сятщи щамар пиллялидир. Антропоэен 
чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Орта температур йанварда 0–3О Ъ, 
ийулда 25–27ОЪ-дир. – 175. 

 
121. Истанбул  (1453-ъц илядяк Константинопол) – Тцркийядя ян бюйцк 

шящяр. Истанбул илинин инзибати мяркязи. Сащяси 285,4 км2, ящалиси 13,0 
милйон няфярдир. Мярмяря дянизи йахынлыьында Босфор боьазынын щяр ики 
сащилиндядир. Шящярин чох щиссяси Авропада, аз щиссяси Асийададыр. Ясасы 
е.я. 660-ъы илдя Бизанс кими гойулмушдур. Ерамызын 330-ъу илиндя Рома 
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императору Константинин шяряфиня Константинопол адландырылмышдыр. 395-
ъи иля гядяр Рома империйасынын, 395–1453-ъц иллярдя фасилялярля Бизансын 
пайтахты олмушдур. 1453-ъц илдя Тцркийя Константинополу тутмуш вя 
Истанбул адландырылмышдыр. 1453–1918-ъи иллярдя Османлы  империйасынын, 
1923-ъц иля кими Тцркийя Республикасынын пайтахты олмушдур. – 186,194, 
199,206. 

 
122. АТЯТ-ин Истанбул зирвя эюрцшц – 1999-ъу ил нойабрын 18–20-дя 

Тцркийянин Истанбул шящяриндя АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин дювлят вя 
щюкумят башчыларынын иштиракы иля кечирилди. Бу, АТЯТ-ин сон топлантысы 
иди. Истанбул саммитиндя 3 сяняд гябул олунду. Биринъиси – Истанбул харти-
йасы – дцнйада сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин олунмасы, юлкялярин ярази 
бцтювлцйцнцн горунмасы, баш вермиш мцнагишялярин сцлщ йолу иля щялл 
олунмасы вя с. Икинъи сяняд Авропада ади силащлар щаггында иди. Цчцнъц 
сяняд ися сийаси бяйаннамя иди. – 186,206. 

 
123. Ъейщан – Аралыг дянизи сащилиндя лиман.  1998-ъи ил октйабрын 29-да 

Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя 
АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тифлис–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян 
«Анкара бяйаннамяси»ни имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–
Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 186,193, 
194,204,207,216,225,246. 

 
124. Бакы– Тбилиси – Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. Рясмян 

2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир (442 км Азярбай-
ъандан, 248 км Эцръцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян 
Ярзурума гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. – 182,195,208, 
210,212,219,330. 

 
125. Чейни Дик (д.1941) – Американын  сийаси хадими. 1989–1992-ъи 

иллярдя АБШ-ын Мцдафия назири олмушдур. 1993-ъц илдян Америкада Сащиб-
карлыг Институтунун директорудур. «Щаллибюртн» корпорасийасынын прези-
денти, Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын фяхри цзвцдцр. 2001–2009-
ъу иллярдя АБШ-ын витсе-президенти олмушдур. – 188,190. 

 
126. Трабзон – Шимал–Шярги Тцркийядя, Гара дяниз  сащилиндя лиман-шя-

щяр. Трабзон илинин инзибати мяркязи. Е.я. ВЫЫ ясрин орталарында салынмышдыр. 
В ясрдян ХЫЫЫ ясрин яввялляриня гядяр Бизансин тяркибиндя олмушдур. 1204–
1461-ъи иллярдя Трабзон империйасынын пайтахты иди. 1461-ъи илдян Османлы 



 445 

империйасынын тяркибиня дахил едилмишдир. Тарихи-мемарлыг абидяляри иля зян-
эиндир. Ящалиси 144 мин няфярдир. – 194. 

 
127. 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.  – 196,197,198,199. 
 
128. Мяммяд Ялийев, М я м м я д   Н о в р у з   о ь л у  (д.1942) – 

Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфир, физика-рийазиййат елмляри доктору. 1992–
2005-ъи  иллярдя Тцркийя Республикасында Азярбайъан Республикасынын 
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 199.  

 
129. Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййяти – 1974-ъц илдя Йунаныстанда 

щакимиййятя эялмиш щярби хунта Киприн йунан иртиъачылары иля бирликдя 
Кипри Йунаныстана бирляшдирмяк мягсядиля юлкядя щярби чеврилиш етдиляр вя 
президент Макариосу щакимиййятдян узаглашдырдылар. Бундан наращат 
олан Тцркийя Республикасы Киприн тцрк иъмасыны мцдафия етмяк мягся-
диля орайа щярби гцввяляр йеритди вя тцрк иъмасы йашайан яразини йунан 
иртиъачыларындан тямизляди. 1975-ъи илдя Тцркийя–Кипр администрасыйасы бу 
яразидя федератив тцрк дювляти – Кипр Республикасыны елан етдиляр. 1983-ъц 
илдя бу дювлятин ганунвериъи органы Шимали Кипр Тцрк Республикасы  
(ШКТР) – Кыбрыс елан етди. – 200. 

 
130. Натиг Ялийев,  Н а т и г  А э а я л и   о ь л у  (д.1947) – 1993–2006-ъы 

илляр Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин президенти олмушдур. 
Щазырда Азярбайъан Республикасы Сянайе вя Енерэетика назиридир. Азярбай-
ъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 202–203,219, 
227–233. 

 
131. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азяр-

байъан Республикасы щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Яс-
рин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Ново-
российск нефт кямяридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя 
верилмишдир. – 205,229,275,276,327. 

 
132. 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. – 205. 
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133. 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. – 206,242. 

 
134. 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. – 206,222–227,240,246. 

 
135. «Ени» – Италийа нефт вя газ компанийасы. Мянзил-гярарэащы Рома-

дадыр. 1953-ъц илдя Италийа дювляти тяряфиндян йарадылмышдыр. ХХ ясрин 90-ъы ил-
ляриндя, ХХЫ ясрин яввялляриндя бир щиссяси юзялляшдирилмишдир. «Ени» дцнйанын 
90 юлкясиндя фяалиййят эюстярир. – 207,211,223. 

 
136. «Иточу» ширкяти – Йапонийанын «Иточу» корпорасийасы. 1958-ъи илдя 

йарадылмышдыр. Дцнйанын 176 юлкясиндя ширкятляри вя фирмалары вар. «Ито-
чу» 1996-ъы илин августундан Бакыда фяалиййят эюстярир. – 207,211,223. 

 
137. 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-ъи иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1991-ъи илин декабрындан 
Газахыстан Республикасынын президентидир. – 207,268,397–398. 

 
 
138. «Боташ» –Тцркийядя хам нефт вя мави газ кямярляринин вя 

тиъарят  дювлят компанийасы. «Боташ» 1974-ъц илдя Киркук – Ъейщан кя-
мяринин тикилмяси вя истисмары цчцн йарадылмышды. 1987-ъи илдян «Боташ» 
щямчинин мави газын ютцрцлмясиндя вя сатылмасында, Набукко кямя-
ринин лайищясиндя дя иштирак едир. – 194,211,212,232. 

 
139. бп,  «Б р и т и ш   П е т р о л е у м»  – дцнйанын ян ири нефт ширкятля-

риндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы, 
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емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюс-
тярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас операторудур. – 206,211,221,237. 

 
140. «Тцрк петроллары», Т ц р к и й я   п е т р о л л а р ы – 1954-ъц илдя 

Тцркийянин нефт вя газ сянайесинин инкишафы цчцн йарадылмышдыр. Карбо-
щидроэен истещсалы вя емалы сащясиндя Тцркийянин ян бюйцк ширкятидир. 
ТПАО щазырда МДБ, Шимали Африка вя Орта Шяргдя фяалиййят эюстярир. 
Азярбайъана эялян илк хариъи нефт ширкятляриндяндир. – 211,223. 

 
141. «Статойл» – Норвечин «Статойл» ширкяти 1972-ъи илдян фяалиййят 

эюстярир. Ширкят Шимал дянизинин Норвеч секторунда ян ири нефт–газ  истещ-
салчысыдыр. Щазырда дцнйанын 19 юлкясиндя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы вя 
емалы иля мяшьул олур. Ширкят 1994-ъц илдян Азярбайъан нефт лайищяляриндя 
фяал иштирак едир. – 211,222,223,237. 

 
142. «Йунокал» – нефт ширкяти. 1980-ъи илдя АБШ-ын Санта-Паула шящя-

риндя «Калифорнийа нефт ширкяти» ады иля  йарадылмышдыр. «Йунокал» Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян илк бейнялхалг  нефт ширкятляриндяндир. – 211, 
216,223. 
 

143. «Тотал» – мяшщур франсыз нефт ширкяти. 1954-ъц илдя тяшкил олунмуш-
дур. Бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, емалы вя сатышы иля мяшьул олур. – 207, 
211. 

 
144. 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-
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сынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд 
олунду. – 211,214,215,253–256,376,412,418. 

 
145. Тургут Юзал, Ю з а л  Т у р г у т  (1927–1993) –Тцркийянин эюркямли 

дювлят вя сийаси хадими. 1980–82-ъи иллярдя Дювлят назири, 1983–1989-ъу 
иллярдя Тцркийянин Баш назири, 1989–93-ъц иллярдя Тцркийянин президенти ол-
мушдур. – 213,240. 

 
146. Бюйцк  Британийа,  Б ю й ц к   Б р и т а н и й а   в я  Ш и м а л и   И р л а н- 

д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   – Гярби Авропада дювлят. Б.Британийа 
адасы, Ирландийа адасынын шимал–шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, 
Оркней, Щебрид, Шетленд адалары вя  бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Са-
щяси 244,1 мин км2, ящалиси 58,8 милйон няфярдир.  Инзибати ъящятдян графлыг-
лара вя графлыг щцгугунда  олан шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон хцсуси 
инзибати ващиддир. Б.Британийа парламентли монархийадыр. Пайтахты Лондон 
шящяридир. – 214,220–221,226,235,236,237,250,266,326. 

 
147. «Делта Щесс» – Америка нефт ширкяти. 1932-ъи илдя Нйу-Йоркда 

фяалиййятя башламышдыр. Мцасир «Делта щесс» нефт компанийасы дцнйанын 
мцхтялиф йерляриня йцксяк кейфиййятли нефт–йаь мящсулларыны ихраъ едир. 
«Делта щесс»ин нефт–йаь мящсуллары океан суларындан тутмуш, космоса 
гядяр  бцтцн мцряккяб сащялярдя ишлянир. – 216,223. 

 
148. Шантал Пуаре (д.1948) – франсыз дипломаты. 2002–2008-ъи иллярдя 

Франса Республикасынын Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири 
олмушдур. – 219–220. 

 
149. Тони Блейр, Е н т о н и  Ч а р л з  Л и н т о н (д.1953) – 

Б.Британийанын сийаси вя дювлят хадими. Щцгугшцнас. 1983-ъц илдян 
парламентдя депутат, 1997–2007-ъи иллярдя Б.Британийанын Баш назири 
олмушдур. 2007-ъи илдян БМТ-нин Исраил иля Фялястин проблеминин динъ 
васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк етмяк цчцн васитячи тяйин 
едилмишдир. – 220–221,237,250. 

 
150. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 

1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя 
йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи гору-
маг, сечки системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя 
инсан щцгугларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяля-



 449 

ринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-
нын али органлары Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя 
Назирликляринин Мцшавиряси вя Катибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян 
Авропа Шурасынын цзвцдцр. – 221. 

 
151. Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты – 1947-ъи илдя гябул едилмиш мцга-

виля 23 юлкянин бейнялхалг тиъарятдя эюмрцк рцсумларынын ашаьы салын-
масына вя башга чятинликлярин арадан эютцрцлмясиндя щюкумятлярарасы 
гябул етдийи чохтяряфли мцгавилядир. Бу мцгавиля 1995-ъи илдя бейнялхалг 
тиъарятдя рцсумлар щаггында гябул едилмиш мцгавилянин щцгуги варисидир.  

Тяшкилатын ясас принсипи бцтцн иштиракчылар цчцн мцнасиб мцщит йарат-
магдыр. Тяшкилата 130 юлкя дахилдир. – 221. 

 
152. Норвеч,  Н о р в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропада  дювлят. 

Сащяси 387 мин км2,  ящалиси 4,4 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 19 фцл-
кейя (графлыьа) бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы икипа-
латалы парламентдир. Пайтахты Ослодур. – 221–222,226,235,236,237, 
250,266. 

 
153. Стеинар Эил (д.1943) – филолог, дипломат. Норвеч Хариъи Ишляр На-

зирлийиндя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 2002–2006-ъы иллярдя Норвечин 
Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 221–222. 

 
154. Магне Бундевик – (д.1947) – 1997–2000-ъи вя 2001–2005-ъи 

иллярдя Норвечин Баш назири олмушдур. Щазырда Норвечдя «Сцлщ вя инсан 
щцгуглары» мяркязинин президентидир. – 222,237. 

 
155. Сайпем – нефт вя газ сянайесинин, щямчинин йерцстц вя дяниз 

лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя подрат иши щяйата кечирян ширкят. 
Дцнйа лидерляриндян биридир. Ширкят 1969-ъу илдян там сярбяст фяалиййятя 
башламышдыр. ХХ ясрин 60-ъы иллярин яввялляриндян Сайпем Аралыг вя Шимал 
дянизляриндя газма ишляриня вя тикинтийя башламышдыр. Компанийанын 
сифаришчиляри сырасына  дцнйанын бюйцк дювлят, юзял нефт вя газ ширкятляри да-
хилдир. Сайпем ширкяти фяалиййятини давам етдирмяк цчцн аваданлыг вя 
истещсалата эцълц инвестисийа гойур. Сон 20 илдя Сайпем Италийада йцксяк 
тязйигли вя температурлу  6000 метр дяринлийиндя 40 буруг газмышдыр. 
1999-ъу илдя Сайпем Гозо вя Малта адаларында 8012 м дяринлийиндя 
гуйу газмаьа наил олмушдур. – 230. 
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156. Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы – юзял инвестисийа лайищяляриня 
кюмяк цчцн йарадылан бейнялхалг тяшкилат. Ясасы 1956-ъы илдя гойулмуш-
дур. – 232. 

 
157. Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы – Гярби вя Шярги Авропа, 

МДБ юлкялярини узунмцддятли кредитля тяъщиз едян реэионал дювлятлярарасы 
банк. 1990-ъы илдя йарадылмышдыр. Лондонда йерляшир. Банкын 57 цзвц вар, 
щямчинин Авропа Инвестисийа Банкы вя Авропа Бирлийи ора дахилдир. – 232. 

 
158. Новороссийск – Русийа Федерасийасынын Краснодар дийарын-

да лиман. Бакыдан Новороссийскя нефт кямяри чякилмиш вя 1997-ъи илдя 
истифадяйя верилмишдир. – 205,245,275,276. 

 
159. 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. – 242,254,312,372,412–420. 

 
160. Йел Университети – Нйу-Щейвен шящяриндя (АБШ) юлкянин ян 

бюйцк юзял тядрис вя елми-тядгигат мяркязляриндян бири. Ясасы 1701-ъи илдя 
«Коннектикут Крал мцстямлякячиляри Коллежи» кими гойулмушдур. Уни-
верситет Штатусуну 1887-ъи илдя алмышдыр. – 253,326. 

161. Строуб Талботт – сийаси хадим, политолог. 1994-ъц илин февралындан 
АБШ Дювлят катибинин мцавини, 1997-ъи илин февралындан щям дя Минск 
конфрансынын щямсядри олмушдур. – 253–256. 

 
162. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТТШ) – 

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-
танийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир 
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сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц сяс 
вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 253,414,416,417. 

 
163. Михаил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшцнас. 2003-ъц 

илдян Эцръцстан Республикасынын президенти. 2000–2001-ъи иллярдя Эцр-
ъцстанда Ядлиййя назири олмушдур. Ващид Милли Щярякат Партийасынын 
сядри, «мяхмяри ингилаб»ын лидерляриндян биридир. – 254,255,256. 

 
164. Сядяряк – Нахчыван МР-дя инзибати район. Сярщяд бюлэясинин 

сосиал-игтисади инкишафыны даща да сцрятляндирмяк вя эцъляндирмяк, 
щямчинин яразинин эеостратежи мювгейи нязяря алынараг 1990-ъы ил авгус-
тун 28-дя Азярбайъан ССР Али Советинин фярманы ясасында йарадылмышдыр. 
Сащяси 0,15 мин км2, ящалиси 12,9 мин няфярдир. –  254,363,365,368. 

 
165. 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 Мядяниййят вя 
Ислам Орийентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ислам Респуб-
ликасынын президенти олмушдур. – 255. 

 
166. Вилайят Гулийев, В и л а й я т  М у х т а р   о ь л у (д.1952) – фило-

лог, дипломат. Филолоэийа елмляри доктору. 1996–2000-ъи иллярдя Милли Мяъ-
лисин депутаты олмушдур. 1999–2004-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Хариъи Ишляр назири вязифясиндя чалышмышдыр. Щазырда Азярбайъан  Республика-
сынын Маъарыстан  Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. – 
256, 281. 

 
167. Русийа Дювлят  Думасы – 1906-ъы илдя Русийада йарадылан нцма-

йяндяли ганунвериъилик мцяссисяси. 17 октйабр Манифести ясасында йара-
дылмышдыр. Бурада ганунлар мцзакиря едиляряк Дювлят Шурасына тягдим 
едилир вя чар тяряфиндян тясдиг едилирди. Дума 1917-ъи ил 6 октйабра гядяр 
фасилялярля фяалиййят эюстярди. 1993-ъц ил Русийа Федерасийасынын Консти-
тусийасына ясасян Дума тязядян бярпа олунду. – 257–276. 

 
168. Эеннади Селезнйов (д.1947) — Русийанын иътимаи вя дювлят 

хадими. 1995–2003-ъц иллярдя Русийа Дювлят Думасынын сядри олмушдир. 
Щазырда Дювлят Думасынын депутатыдыр.  – 257–276,278,279. 

 
169. Федерасийа Шурасы – 1990-ъы ил Русийа Федерасийасы Конститусийа-

сына ясасян йарадылан  ганунвериъи органын йухары палатасы. – 262. 
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170. 1993-ъц ил ийун щадисяляри – Азярбайъаны вятяндаш мцщарибяси 
щяддиня эятирмиш Эянъя щадисяляри, Бакыда Али Советин бинасы гаршысында 
кечирилян чохсайлы митингля, халгын тялябиля Щейдяр Ялийевин Нахчывандан 
Бакыйа эялмяси, Али Советин сядри сечилмяси, о заманкы республика прези-
денти Я.Ялийевин (Елчибяйин) Кяляки кяндиня эетмяси, Али Советин сядри 
Щейдяр Ялийевин республика президентинин вязифясини иъра етмяйя башла-
масы нязярдя тутулур. – 263. 

 
171. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1993-ъц илдя Русийа Федерасийасы щюкумя-

тинин гярары иля йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-малиййя комплексиня малик 
олан «ЛУКойл» ширкяти Русийа, МДБ вя дцнйанын бир чох юлкяляриндя нефт 
мящсулларынын кяшфиййаты, щасилаты, емалы вя сатышы иля мяшьул олур. Ширкят 1993-
ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. – 266,267,315,328. 

 
172. «НТВ» – Русийа Федерасийасынын мцстягил телевизийа каналларын-

дан бири. 1991-ъи илдян фяалиййят эюстярир. – 268. 
 
173.  Тцркмянбашы,  С а п а р м у р а д   Н и й а з о в (1940–2007) – 

Тцркмянистанын сийаси вя дювлят хадими. 1985-ъи илин декабрындан 1990-ъы 
иля гядяр Тцркмянистан КП МК-нын биринъи катиби, 1991–2007-ъы иллярдя 
Тцркмянистан Республикасынын президенти олмушдур. – 268. 

 
174. Бакы Славйан Университети – 2000-ъи илдя президент Щейдяр Ялийевин 

фярманы иля М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Рус дили вя Ядябиййаты Инсти-
тутунун базасы ясасында йарадылмышдыр. Институтун беш факцлтяси вар. Бурада 
рус, болгар, полйак, чех, йунан, украйна дилляри, роман–алман филолоэийасы юй-
рянилир. Университетдя  40-дан чох  елмляр доктору, 200-я йахын елмляр нами-
зяди фяалиййят эюстярир, цч мин тялябя ися тящсил алыр.  –  269,342,343. 

 
175. Атяшкяс режими – 1994-ъц ил майын 12-дя Ермянистан–Азярбайъан 

арасында атяшин мцвяггяти дайандырылмасы (атяшкяс) щаггында мцгавиля 
имзаланды. Мцгавиляйя эюря, мцщарибя апаран тяряфляр сцлщ мцгавиляси 
баьланана гядяр атяшин дайандырылмасы щаггында разылыьа эялдиляр. – 270. 

 
176. Аббас Аббасов,  А б б а с   А й д ы н   о ь л у  (д.1949) – 1992–2006-

ъы иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур.  
– 273,287. 
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177. «Известийа» – Русийа Федерасийасында эцндялик сийаси гязет. 1917-
ъи илдян няшр едилир. – 275.  

 
178. «Цмуми дювлят» – АТЯТ-ин Минск групу щямсядрляринин (АБШ, 

Франса, Русийа) Азярбайъана етдийи тяклиф; йяни Азярбайъан яразисиндя йени  
бир ермяни дювлятинин йарадылмасы. Бейнялхалг щцгугда ися «цмуми дювлят» 
адында анлайыш йохдур. Азярбайъан Даьлыг Гарабаьа анъаг юз дахилиндя  
йцксяк юзцнцидаряетмя статусу веря биляр. – 275.  

 
179. Вйачеслав Трубников (д.1944) – Русийа дювлят хадими, орду 

эенералы. 1996–2000-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы Хариъи Кяшфиййат 
Идарясинин директору, 2000–2004-ъц иллярдя Хариъи Ишляр назиринин биринъи 
мцавини, 2004-ъц илдян Щиндистанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфирдир. – 
281,360–374. 

 
180. Хяляф Хяляфов, Х я л я ф    А л ы   о ь л у (д.1959) – дипломат, Фюв-

гяладя вя Сялащиййятли сяфир. Москвада икииллик Али Дипломатийа Ака-
демийасыны битирмишдир. 1997-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Хариъи Иш-
ляр назиринин мцавинидир. – 281,287,327. 

 
181. Рамиз Ризайев, Р а м и з   Щ я с я н г у л у   о ь л у (д.1939) –  

кимйачы, кимйа елмляри доктору, профессор. АМЕА-нын мцхбир цзвц. 1993–
2007-ъи иллярдя  Азярбайъан Республикасынын  Русийа Федерасийасында Фюв-
гяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 281,287. 

 
182. Игор Иванов (д.1945) – 1986–89-ъу иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр Назир-

лийинин цмуми катиблийиндя ряисин биринъи мцавини, 1989–91-ъи иллярдя ряис, 1991–
93-ъц иллярдя Русийа Федерасийасынын Испанийада сяфири, 1993–98-ъи иллярдя 
Русийа Хариъи Ишляр назиринин биринъи мцавини, 1998–2004-ъц иллярдя Русийа 
Федерасийасынын Хариъи Ишляр назири олмушдур. – 298–299,306,307,310,320–
321,322. 

 
183. Москва Бейнялхалг  Ялагяляр  Институту  (Университет) – Русийа 

Федерасийасы Хариъи Ишляр Назирлийинин али тящсил мцяссисяси. Ясасы 1944-ъц 
илдя гойулмушдур. Йцксяк сявиййяли пешякар дипломатлар, тядгигатчылар, 
журналистляр, сийаси вя иътимаи хадимляр щазырлайыр. – 298,302–322,323,325. 

 
184. «ИНТЕРФАКС» – Москвада мцстягил информасийа аэентлийи. 1989-ъу 

илдя йарадылмышдыр. Русийа вя хариъи кцтляви информасийа васитяляри, хариъи 
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дювлятлярин нцмайяндяликляри, дювлят, игтисадиййат вя башга тяшкилатлар цчцн 
сийаси, игтисади вя башга информасийалар йайыр. – 300–301. 

 
185. ИТАР-ТАСС – Русийа Информасийа Телеграф Аэентлийи. 1992-ъи илдя 

СИТА-нын базасы ясасында йарадылмышдыр. – 300–301. 
 
186. РИА «Новости» – 1993-ъц илдя Русийа щюкумяти тяряфиндян тясис 

едилмиш Дювлят Аналитик Информасийа тяшкилаты. Русийа вя хариъи информасийаны 
йайымлайыр, китаб вя дюври мятбуаты няшр едир, телевизийа програмлары вя 
фотоматериаллар щазырлайыр. – 300–301. 

 

187. Николай Константинович Байбаков (1911–2008) – Русийа Федера-
сийасынын дювлят хадими. Бакы шящяринин Сабунчу гясябясиндя доьулмуш-
дур. Ленин мцкафаты лауреаты. 1965–90-ъы иллярдя ССРИ Назирляр Совети 
сядринин мцавини вя ССРИ Дювлят План Комитясинин сядри олмушдур. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 302. 

 
188. Кярим Кяримов,  К я р и м  А б б а с я л и  о ь л у   (1917–2003) –  

эюркямли щярби хадим, эенерал-лейтенант, мцщяндис. 25 ил ярзиндя Космик 
Учушлар цзря Дювлят Комиссийасына башчылыг етмиш К.Кяримовун ады 
кечмиш ССРИ-дя космосун юйрянилмяси, бир чох надир елми-техники 
лайищялярин щяйата кечирилмяси иля сых баьлы олмушдур. О, Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын  фяхри цзвц, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Ленин вя 
ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты адларына лайиг эюрцлмцш, Азярбайъан 
Республикасынын "Шющрят" ордени иля тялтиф едилмишдир. – 302. 

 
189. 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. – 309. 

 
190. Азярбайъан Халг Ъябщяси (АХЪ) – иътимаи-сийаси тяшкилат. 1989-ъу 

илдя тясис конфрансы кечирилмиш, Програм вя Низамнамяси гябул олунмуш-
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дур. 1999-ъу ил ийулун 25-дя кечирилмиш гурултайынын гярары иля Азярбайъан 
Халг Ъябщяси Партийасы адландырылмышдыр. – 309. 

 
191. Чеченистан (Ичкерийа) – Русийа Федерасийасында республика.  
Орта ясрлярин яввялляриндя Чеченистанын хейли щиссяси Алан дювлятинин 

тяркибиндя иди. ХЫХ ясрдя Русийа Шимали Гафгазы ишьал етмяйя башлады. 
Чеченляр юз торпагларындан чыхарылыр, онларын йериня бурада казаклар йерляш-
дирилирди. Бу да Чеченистанда милли-азадлыг щярякатынын башланмасына сябяб 
олду. Даьлыларын бу щярякаты (1817–1864) 1859-ъу илдя Шейх Шамил тяслим 
олдугдан сонра йатырылды вя Чеченистан тамамиля Русийайа бирляшдирилди. 
1991–92-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы тяркибиндя мцстягил Чеченистан 
Республикасы йарадылды. Пайтахты Грозны шящяридир. – 311. 

 
192. 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 
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. –313,372. 

 
193.  Щарвард Университети – АБШ-да (Кембриъ шящяри) апарыъы универ-

ситетлярдян бири. Ян гоъаман юзял университет. Тящсил системиндя Авропа 
яняняляриня садиг университет кими танынмышдыр. ХХ ясрин яввялляриндя 
тящсил системиндя, тякраролунмаз цсул (хцсусиля диплом мцдафиясиндян 
сонра) ишляйиб щазырламышдыр. Ясасы 1636-ъы илдя коллеж кими, мцстям-
лякячилярин вясаити вя кешиш Ъ.Щарвардын университетя вясиййят етдийи вясаит 
иля гойулмушдур. Университет кими, ХЫХ ясрин биринъи рцбцндя йенидян 
гурулмушдур. – 326. 

 
194. Чикаго Университети – АБШ-да ян бюйцк али тящсил оъагларындан 

бири (Иллинойс штаты). Ясасы 1857-ъи илдя гойулмушдур. ХХ ясрин яввялля-
риндян бюйцк елми мяркяз кими дя фяалиййят эюстярир. Университетдя биоло-
эийа, щуманитар елмляр, физика, сосиал факцлтяляри вар. – 326. 
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195. Бярдя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Бярдя Азярбайъанын 
ян гядим шящярляриндяндир. Яряб тарихчиси Бялазури (ЫХ яср) Бярдянин 
Сасани щюкмдары Ы Губадын (488–531), Иран тарихчиси Щямдуллащ Гязвини 
(ХЫВ яср) ися Македонийалы Исэяндярин дюврцндя (е.я.336–23) салындыьыны 
эюстярмишдир. Археоложи газынтылар бурадакы йашайыш мяскянини даща 
гядимляря аид едир. – 327. 

 
196. Шяки (1968-ъи илядяк Нуха району) – Азярбайъан Республикасында 

инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк 
яразиси Оьуз районуна верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мустягил район ол-
мушдур. Сащяси 2397 км2, ящалиси 132,5 мин няфярдир. – 327. 

 
197. «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 дахил-
дирляр. Груп хариъи юлкялярин президентляри, эюркямли дювлят хадимляри, 
нцфузлу сийасятчиляри иля мцтямади олараг эюрцшляр кечирир. – 329. 

 
198. 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. – 331,347. 

 
199. Шимали Осетийа (Аланийа) – Русийа Федерасийасы тяркибиндя рес-

публика. Сащяси 8 мин км2, ящалиси 663,2 мин няфярдир. Пайтахты Владигаф-
газ шящяридир. – 332,333. 

 
200. Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 83,6 

мин км2, ящалиси 2,5 милйон няфярдир. БЯЯ-нин тяркибиня 7 ямирлик дахилдир. 
Али органы – Федерал Милли Шурадыр ки, президенти 5 ил мцддятиня сечир. Пай-
тахты Ябу-Даби шящяридир. – 334. 

 
201. Зайид Бин Султан ял-Нящяййан (1949–2004) – Ябу-Даби Ямирлийиндя 

250 ил щюкмранлыг етмиш ян-Нящяййа сцлалясинин 14-ъц щакими олмушдур. – 
334. 

 
202. Литва, Л и т в а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авропада – При-

балтикада дювлят. Сащяси 65,2 мин км2, ящалиси 3797 мин няфярдир. Инзибати 
яразиси 44 район вя республика табечилийиндя олан 11 шящяр  дахилдир. Дюв-
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лят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пайтахты 
Вилнцсдцр. – 335–338. 

 
203. Балтикйаны юлкяляр – бура Латвийа, Литва вя Естонийа аиддир.  
 
204.   Алэирдас Бразаускас (д.1932) – Литва дювлят вя сийаси хадими, 1993–

98-ъи иллярдя Литванын президенти, 2001-ъи илдян Баш назир. Президентлийи  
заманы Русийа ордусуну Литвадан чыхармышдыр. Литванын НАТО-йа гябул 
олунмасыны хащиш етмишдир. Сосиал-демократик коалисийанын башчысыдыр. – 336. 

 
205. Фикрят Мяммядов, Ф и к р я т   Ф я р р у х   о ь л у (д.1955) – 

Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя назири, ЫЫЫ дяряъя Дювлят ядлиййя 
мцшавиридир. Республикада апарылан щцгуги ислащатларда, ганунвериъи-
лийин тякмилляшдирилмясиндя фяал иштирак едир. – 337. 

 
206. Серэей Лебедев (д.1948) – Русийа дювлят хадими, РФ Хариъи Кяш-

фиййат Хидмяти директору (2000–2007), орду  эенералы. 2007-ъи илдян МДБ-
нин иърачы катибидир. – 339илащ–341. 

 
207. Лйудмила Шветсова (д.1949) – Москва щюкумятиндя Москва 

меринин биринъи мцавини. – 342–343. 
 
208. Бангладеш,  Б а н г л а д е ш   Х а л г   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 144 мин км2, ящалиси 123 милйон няфярдир.  
Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 4 вилайятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты 
Дяккядир. – 344. 

 
209. Илаъуддин Ящмяд (д.1931) – Бангладеш сийаси вя дювлят хадими. 

2002–2009-ъу иллярдя Бангладешин президенти олмушдур. – 344. 
 
210. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги Асийада 

дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1219 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар района вя мяркяз табели-
йиндя  олан  3  шящяря  (Пекин,  Шанхай,  Тйантсзын)  бюлцнцр.  Али 
дювлят щакимиййяти органы Цмумчин Халг Нцмайяндяляри Мяъ-
лисидир. Дювлят башчысы  Чин Халг Республикасынын сядридир.  Пайтахты  
Пекиндир. –  345. 
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211. Тсзйан Тсземин (д.1926) – Чинин партийа вя дювлят хадими. 
1989-ъу илдян Чин КП МК-нын Баш катиби, 1993–2005-ъи илляр Чин Халг 
Республикасынын сядри олмушдур. – 345. 

 
212. Ниэерийа, Н и э е р и й а  Ф е д е р а т и в  Р е с п у б л и к а с ы – 

Гярби Африкада дювлят. Сащяси 924 мин км2, ящалиси 103,9 милйон 
няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 30 штата вя бир ма-
щала бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президентдир. Пайтахты Абуса-
дыр. – 346. 

 
213. Олусегун Обасанъо (д.1937) – Ниэерийа сийаси вя дювлят хадими; 

1999-ъу илдян Ниэерийанын президенти. – 346. 
 
214. Рау Йощаннес (1931–2006) – Алманийа дювлят хадими. 1999–

2004-ъц иллярдя Алманийанын федерал президенти олмушдур. Алманийа Со-
сиал Демократ Партийасынын лидерляриндян бири. – 348. 

 
215. Починок Александр (д.1958) – Русийа дювлят хадими, РФ Верэиляр 

вя Рцсум  (1999–2000) вя Ямяк вя Сосиал Инкишаф назири (2000–2004) 
олмушдур. – 349–351. 

 
216. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядябиййатда Шу-

шанын 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 тяр-
кибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартында ермяни дашнаклары-
нын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси тама-
миля йандырылды вя минлярля эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун 
айынын яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни 
гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин декретиня 
ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олундугда Шуша мухтар 
вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны зябт етдиляр. Щазырда Шуша йад-
еллилярин тапдаьы алтындадыр. – 364,366,367. 

 
217. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати район.  1930-ъу ил-

дя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1094 км2, ящалиси 101,6 мин няфяр. 1993-ъц илдя 
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Аьдам шящяри вя яксяр кяндляри ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едил-
мишдир. – 366. 

 
218. 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 щярби гцввяляри тяряфиндян 
ишьал едилмишдир. – 367. 

 
219. 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 Нцмайяндяляр 
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. –  369,370. 

 
220. Абхазийа – Эцръцстан Республикасынын тяркибиндя мухтар рес-

публика. 1921-ъи илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 8,6 мин км2, ящалиси 501 
мин няфярдир. Пайтахты Сухуми шящяридир. – 370,372. 

 
221. Сенегал, С е н е г а л   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Африкада 

дювлят. Сащяси 196,2 мин км2, ящалиси 8,5 милйон няфярдир. Инзибати  яразиси 
10 вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи 
органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты  Дакардыр. – 375. 

 
222. Абдулай Вад (д.1926) – 2000-ъи илдян Сенегал президенти. Абдулай 

Вад Африка Бирляшмш Штатлары йаратмаг идейасынын тяряфдарыдыр. – 375.  
 
223. 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. – 377,397–398. 

 
224. 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. – 377,397–398. 
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225.  Испанийа  – Ъянуб–Гярби Авропада дювлят. Сащяси 504,8 мин км2, 
ящалиси 39,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 17 мухтар вилайятя дахил олан 
50 яйалятя бюлцнцр. Испанийа конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы 
крал, ганунвериъи органы кортеслярдир (икипалаталы парламент). Африканын 
шимал сащилиндяки Сеута вя Мелилйа шящяр районлары да Испанийанын мцлкц-
дцр. Пайтахты Мадриддир. – 381,382. 

 
226. Хуан Карлос Ы (д.1938) – Испанийа кралы.  1975-ъи илдя диктатор 

Франконун юлцмцндян сонра крал елан едилмишдир. – 381. 
 
227. Хосе Мариа Аснар (д.1935) – 1996–2004-ъц иллярдя Испанийанын 

Баш назири олмушдур. – 382. 
 
228. 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 
органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 383–401. 

 
229. «АНС» телевизийасы – Азярбайъанда 1991-ъи илдян фяалиййят эюстярян 

мцстягил телевизийа  каналларындан  бири. – 383. 
 
230. Владимир Воронин (д.1941) – Молдова сийаси вя дювлят хадими. 

2001 вя 2005-ъи иллярдя Молдова президенти олмушдур. – 387–388,397–
398,399. 
 

231. 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. –  397–398. 

 
232. Ясэяр Акайев (д.1944) – 1989–1990-ъы иллярдя Гырьызыстан ЕА-нын 

президенти, 1990–2005-ъи иллярдя Гырьызыстан Республикасынын президенти 
олмушдур. – 397–398. 

 
233. Александр Лукашенко (д.1954) – Беларус дювлят хадими. 1994-ъц 

илдян Беларус Республикасынын президентидир. – 397–398. 
 
234. НАТО  (Ш и м а л и  А т л а н т и к а  М ц г а в и л я с и  Т я ш к и л а т ы) – 

щярби-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк 
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Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, 
Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлан-
тика мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 
1955-ъи илдя Алманийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-
йа гошулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра 
яввялляр сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-
йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун 
«Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО 
Шурасынын сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 400. 

 
235. Нидерланд Краллыьы (гейри-рясми ады Щолландийа) – Гярби Авропа-

да Шимал дянизи сащилиндя дювлят. Сащяси 41,5 мин км2, ящалиси 15,6 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 12 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганун-
вериъи органы икипалаталы (Баш штатлар) парламентдир. Пайтахты Амстердам-
дыр. – 402. 
 

236. Беатрикс ЫЫ (д.1938) – 1980-ъи илдян Нидерландын краличасы. – 402 
 
237. 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 гязялля-
ри иля лирик шаир кими шющрятлянмишдир. Йарадыъылыьынын зирвяси олан «Лейли вя 
Мяънун» поемасы Азярбайъан, еляъя дя Шярг вя дцнйа поезийасынын надир 
инъиляриндяндир. Кярбялада дяфн едилмишдир. – 403. 

 
238. Сейид Язим Ширвани (1835–1888) – Азярбайъан шаири. О,  Азярбайъан 

вя фарс дилляриндя йазмышдыр. ХЫХ ясрин 1-ъи йарысында  ядяби мяктяб йарадан 
С.Я.Ширвани лирик вя сатирик Азярбайъан шеирини зянэинляшдирмишдир. Йцксяк 
бядии сяняткарлыгла йазылмыш лирик шеирляриндя – гязял, гясидя, тяркиббянд, мц-
хяммяс, мцсяддяс, рцбаи, гитя–мящяббят, щяйат ешги тяряннцм олунур. Сати-
рик шеирляриндя «халгын ганыны шишяйя тутан» чар мямурларыны ифша етмишдир. – 
403. 
 
    239. Ялаьа Ващид, Я л а ь а  М я м м я д г у л у  о ь л у   И с э я н д я- 
р о в (1895–1965) – эюркямли Азярбайъан шаири, ямякдар инъясянят 
хадими. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя вятянин, милли истиглалын 
горунмасы мювзусу Ващидин йарадыъылыьында мцщцм йер тутурду. Ващид 
Азярбайъан ядябиййаты тарихиня Фцзули янянялярини ХХ ясрдя давам 
етдирян сонунъу ян эюркямли гязял шаири кими дахил олмуш, бу жанрын камил 
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бядии нцмунялярини йаратмышдыр. Поетик дилинин хялгилийи, садялийи, ахыъылыьы 
иля сечилян гязялляри ханяндялярин репертуарында мцщцм йер тутур. – 403. 
 

240. Нябати Сейид, Я б ц л г а с ы м   М ю щ т я р я м   о ь л у (1812–
1873) – Азярбайъан шаири. Азярбайъан вя фарс дилляриндя йазмышдыр. 
«Мяънун», «Мяънуншащ», «Ханчобаны» тяхяллцсляри иля дя йазмышдыр. 
Нябати щям классик Шярг, щям дя ашыг шеири тярзиндя орижинал ясярляр йа-
ратмышдыр. – 403. 
 

241. 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. «Тябриз» сюзцнцн 
етимолоэийасы вя шящярин  салынма тарихи щаггында мцхтялиф фикирляр мюв-
ъуддур. Тябриз Ряввадиляр дювлятинин  (852), Елдяэязляр дювлятинин 
(1174), Аьгойунлулар дювлятинин (1468), Сяфявиляр  дювлятинин (1501) пай-
тахты олмушдур. ХВ–ХВЫЫ  ясрлярдя Тябриз Йахын Шяргин мцщцм сянят-
карлыг вя тиъарят мяркязляриндян иди. Тябризи  «Шяргин пайтахты» да адлан-
дырырдылар. 

1826–28-ъи илляр Русийа–Иран мцщарибяси нятиъясиндя  Тцркмянчай мц-
гавилясиня (1828) эюря Тябриз Иранын щакимиййяти алтында галды. –  407. 

 
242. Бящруз Кянэярли, Б я щ р у з (Ш а м и л) Ш и р я л и б я й  о ь л у 

(1892–1922) – Азярбайъан ряссамы, бойакары вя графики. Азярбайъан 
инъясянятиндя реалист дязэащ бойакарлыьынын тяшяккцлц, портрет вя мян-
зярянин мцстягил жанр кими формалашмасы Кянэярлинин ады иля баьлыдыр. 
Онун портретляри ъанлылыьы, реаллыьы вя психоложи ифадялилийи иля фярглянир. 
Кянэярлинин йарадыъылыьында мянзяря жанры мцщцм йер тутур. Нахчы-
ванда ев музейи фяалиййят эюстярир. – 407. 

 
243. Язим Язимзадя, Я з и м   А с л а н   о ь л у (1880–1943) – ряссам. 

Я.Язимзадя Азярбайъан тясвири сянятиндя тянгиди реализмин вя реалист 
графика сянятинин банисидир. Сатирик графика, иллцстрасийа, сийаси плакат, 
театр-декорасийа сащясиндя фяалиййят эюстярмишдир. Язимзадянин сяняткар-
лыьы орижинал вя чохъящятлидир. Онун тясвир цслубунда йыьъамлыг, образлы-
лыг, сялислик кими ъящятляр цстцнлцк тяшкил едир. – 407. 

 
244. Тащир Салащов, Т а щ и р   Т е й м у р   о ь л у (д.1928) – эюркямли 

Азярбайъан бойакары вя графики. Азярбайъан вя ССРИ Халг ряссамы. 
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Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты. Русийа Ряссамлыг 
Академийасынын щягиги цзвц. 1973-ъц илдян ССРИ Ряссамлар Иттифагы 
Идаря Щейятинин биринъи катиби олмушдур. Салащовун йарадыъылыьы мювзу 
вя жанр зянэинлийи, бядии форма ялванлыьы, естетик камиллийи иля сяъиййялянир. 
Бу бахымдан мцасир портрет сянятинин ян камил нцмуняляриндян олан 
«Бястякар Гара Гарайев»ин портрети, еляъя дя монументал дивар рясмини 
хатырладан «Абшерон гадынлары» ясярляри хцсусиля фярглянир. Азярбайъан 
Республикасы вя ССРИ Али советляринин депутаты олмушдур. Азярбайъан 
Республикасынын «Истиглал» вя «Щейдяр Ялийев» орденляри иля тялтиф олун-
мушдур. – 408. 

 
245. Султан Мящяммяд Тябризи (1470-ъи иллярин сону – 1555) – Азяр-

байъанын  миниатцр ряссамы. ХVI яср Тябриз миниатцр мяктябинин башчысы. 
– 408,409. 

 
246. Микеланъело (1475–1564) – дащи италйан щейкялтярашы, бойакар вя 

мемар. Ренессанс мядяниййятинин ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири. 
Микеланъелонун ян мющтяшям вя язямятли рянэкарлыг ясяри Ватикандакы 
Сикст капелласы таванынын (плафон) фрескаларыдыр (1508–12).  

Ренессанс дюврц монументал декоратив сянятинин инъиси сайылан бу 
плафон рясмляринин мювзусу Библийа яфсаняляри вя рявайятляриндян эютц-
рцлмцшдцр. 

Микеланъело Пенессанс дюврц мемарлыьында монументал ансамбл 
проблеминин щялли сащясиндя илк тяшяббцс эюстяряряк мющтяшям Капитоли 
мейданыны лайищяляшдирмишдир. –  409. 

 
247. Тисиан (1476/77 йахуд 1480-ъы илляр – 1576) – италйан ряссамы, 

Йцксяк вя Сон Ренессанс дюврц Венесийа ряссамлыг мяктябинин эюр-
кямли нцмайяндяси. Тисиан ясатири вя дини мювзуларда дярин психоложи 
вцсятя малик драматик ещтирасларла долу «Мярйямин мераъы» (1516–18), 
«Венеранын тянтяняси» (1518) «Исанын табута гойулмасы» (1520), «Мяр-
йямин мябядя эятирилмяси» (1534–38) вя с. ясярляр йаратмышдыр. Тисиан 
йарадыъылыьы дцнйа бойакарлыьынын сонракы инкишафына  бюйцк тясир эюс-
тярмишдир. – 409. 

 
248. Рубенс, Р й у б е н с   П и т е р   П а й е л (1577–1640) – фламанд 

бойакары. Фландрийа щюкмдары австрийалы Изабелланын сарайында Баш 
ряссам ишлямишдир. Рубенс монументал дини композисийалар, тямтяраглы 
портретляр вя мифоложи сящняляр чякмишдир. Бу тясвирлярдя инсан, антик 
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Аллащ вя щейван фигурлары мцряккяб композисийа гурулушунда гайнайыб 
гарышыр. Рубенс йарадыъылыьы фламанд вя бцтцн Авропа бойакарлыьынын 
инкишафына бюйцк тясир эюстярмишдир. – 409. 

 
249. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йарадылмышдыр. 

Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низамнамясиня эюря Ислам 
Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсялманларын щямряйлийинин мющкямлян-
мясиня, цзв дювлятляр арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы 
Ъиддядядир (Сяудиййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нин цзвц-
дцр. – 409. 

 
250. Имам Хомейни, Р у щ у л л а  М у с я в и (1903–1989) – 1979-ъу 

илдян Иран Ислам Республикасынын башчысы, айятуллащ. 1964-ъц илдя шащ 
режими тяряфиндян юлкядян говулмуш, яввялъя Ирагда, сонра ися Франсада 
мцщаъирятдя олмушдур. 1979-ъу илдя Ирана гайытмыш, ингилаба башчылыг 
етмиш шащ режимини девирмяйя вя Ислам Республикасыны гурмаьа наил 
олмушдур. – 409. 

 
251. 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. – 404,410. 

 
252. Хятаи Шащ Исмайыл (1487–1524) – Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин 

баниси; дювлят хадими, сяркярдя вя шаир. 1501-ъи илин пайызында Тябризя дахил 
олан Ы Шащ Исмайыл юзцнц шащ елан етди. Бунунла да пайтахты Тябриз олмагла 
Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин ясасы гойулду. Ы Шащ Исмайылын дюврцндя 
Сяфявиляр дювляти Йахын Шяргин ян гцдрятли дювлятляриндян бириня чеврилди. 

Ы Шащ Исмайыл «Хятаи» тяхяллцсц иля Азярбайъан, фарс вя яряб дилляриндя 
шеирляр йазмышдыр. – 410. 
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253. 1990-ъы илин 20 йанвары – 1990-ъы илин  йанварында Азярбайъанда 
фаъия баш верди. Йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя фювгяладя вязиййят елан 
едилмядян Совет Ордусунун хцсуси тяйинатлы ъяза дястяляри, дяниз донанма-
сынын вя дахили гошунларын бюлмяляри Бакы шящяриня йеридилди. Совет Орду-
сунун бу кцтляви зоракылыг акты нятиъясиндя 131 няфяр юлдцрцлмцш, 744 няфяр 
йараланмыш, йцзлярля адам ганунсуз щябс едилмиш вя иткин дцшмцш, дювлят 
ямлакына, иътимаи вя шяхси ямлака, шящяр тясяррцфатына вя вятяндашлара бюйцк 
мадди зийан дяймишди. 1990-ъы илин ганлы йанвары Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц уьрунда апарылан мцбаризя тарихимиздя Вятянин шящид ювлад-
ларынын ганы иля йазылмыш шяряфли сящифя олду. – 416. 

 
254. Дювлят Департаменти – АБШ-да 1789-ъу илдян Хариъи Ишляр На-

зирлийи функсийасыны щяйата кечирян ясас хариъи сийасят идаряси. Дювлят ка-
тиби башчылыг едир, президентин вя Конгресин щазырладыьы хариъи сийаси хятти 
щяйата кечирир. – 417. 
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 Шяхси адлар эюстяриъиси 

 
 

Аббасов Аббас    – 273,287 
Аббасов Яляддин   – 99 
Аббасов Рафиг    – 150 
Абдуллайев Рауф   – 36–37,57 
Абдуллазадя Фатма   – 135 
Абращам Спенсер    – 186–192,203,216–219,240 
Абуталыбов Щаъыбала   – 155 
Ахундова Елмира   –141,142 
Акайев Ясэяр    – 397–398 
Ал Сауд Абдуллащ   – 94 
Ал Сауд Фящд    – 93 
Алыйев Рамиз     – 172,173 
Алыйев Ряшид    – 171,173 
Алыйева Эцнел    – 172 
Аснар Хосе Марио   – 382 
Ашыг Ялясэяр    – 170,171,179 
Атакишийев Рауф   – 57 
Ататурк Мустафа Камал  – 243 
Бабайев Етибар   – 34 
Бабайев Ейваз    – 98,123,125 
Байбаков Николай   – 302 
Беатрикс    – 402 
Бещбудов Ряшид    – 32,53 
Бяширов Айдын    – 44 
Бийешу Марийа     – 45 
Блейр Тони     – 220–221,237,250 
Брежнев Леонид    – 57,65 
Бразаускас Алэирдас   – 336 
Брегвадзе Нани   – 40,43 
Бундевик Магне   – 222,237 
Буръанадзе Нино   – 261 
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Буш Ъоръ  – 79,84,187,188,189,190,192,209, 
217,236,248, 250,261 

Ъейран ханым – 32 
Чейни Дик    – 188,190 
Чернйавски Станислав   – 46–47 
Чевикюз Ящмяд Цнал   – 8–10 
Дямирял Сцлейман   – 77,213,242,248 
Доьрамаъы Ищсан   – 77 
Дзасохов Александр   – 333 
Ябийев Сяфяр     – 114,119,283 
Ящмяд Илаъуддин   – 344 
Ял-Нящяййан Зайид   – 334 
Ялаьа Ващид    – 403 
Ялийев Фярщад    – 123,124,130,134,143 
Ялийев Илщам  – 54,97,98,101,102,104,113,171, 

317,325 
Ялийев Мяммяд   – 199 
Ялийев Натиг     – 202–203,219,227–233 
Ялийев Тялят    – 386 
Ялийева Севил    – 54 
Ялийева Зярифя    – 54,68,69 
Ямиров Фикрят    – 36,53 
Ясядов Яли    – 287 
Ясэяров Ъащанэир   – 34 
Язимов Араз    – 364 
Язимзадя Язим   – 407 
Франжиалли Франческо   – 89–92 
Фцзули Мящяммяд    – 403 
Эянъяви Низами   – 40,137,266,288,292,305 
Эеоргадзе Эийа   – 42 
Эил Стеинар    – 221–222 
Щаъыбяйов Цзейир   – 18,36,51,52 
Щаъыйев Ъювдят   – 53 
Щаъыйев Рауф    – 53 
Щашымов    – 44 
Щашымова Шащназ   – 99 
Щясянов Яли    – 165,166,167,168,173 
Щясянова Эцваря   – 170 
Щилл Фиона    – 255 
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Щцсейнов Сурят   – 205 
Хяляфов Хяляф    – 281,287,327 
Хятаи     – 404,405,410 
Хатями Мящяммяд   – 255 
Хуан Карлос Ы    – 381 
Худийев Низами   – 34 
Ибращимова Ругиййя   – 171 
Илйасов Ряфаел    – 46 
Имам Хомейни    – 409 
Иманов Лцтфийар   – 31 
Исэяндярова Дилшад   – 171 
Иванов Игор  – 298–299,306,307,310,320–  
                                                                   321,322 
Измайлов Лион      – 35,58 
Кардозу Фернанду   – 11 
Кавано     – 371,373 
Кесада Висенте    – 95 
Кянэярли Бящруз   – 407 
Кетсба Светлана   – 40-42 
Кяримов Ислам    – 397-398 
Кяримов Кярим    – 302 
Клаус     – 402 
Клинтон Билл    – 206,242 
Кобзон Иосиф    – 47–49 
Кючярйан Роберт – 97,254,271,313,363,365,367,368, 

369,389–391,392–393 
Кучма Леонид – 28,397–398 
Курсов Анати – 386 
Габонийа Ноно – 41 
Гарайев Гара –53 
Гасымова Фидан – 39,43–44 
Гасымова Хураман – 37–40 
Гязаи Ящяд – 411 
Гнатйук Дмитри – 25,27–28 
Горбачов – 309 
Грызлов Борис –15–16 
Грибков Николай – 360–374,392–393 
Гукасйан – 372,373 
Гулийев Тофиг – 31,53 
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Гулийев Вилайят – 256,281 
Ланса Марио – 31 
Лаврова Лйудмила – 135 
Лебедев Серэей – 339–341 
Ленин Владимир – 38 
Лужков Йури – 48,267 
Лукашенко Александр – 397–398 
Магомайев Мцслцм – 17–72 
Магомайев Мцслцм (баба) – 18,52 
Маркарйан – 364 
Маркйавичус Витаутас – 335–338 
Матухин Владимир – 379–380 
Мяликов Ариф – 54 
Мяликов Ялихан – 123 
Мяммядов Фикрят – 337 
Мяммядов Исрафил – 101 
Мяммядова Фяридя – 165,166 
Мяммядова Шювкят – 35 
Мярданов Мисир – 135 
Микеланъело – 409 
Михаил Комиссар – 300–301 
Назарбайев Нурсултан   – 207,268,397–398 
Нябати     – 403 
Няби Хязри    – 23 
Нябийев Исмйыл    – 170 
Никифоренко Йури    – 275 
Нийази     – 44,45 
Новрузов Новруз   – 149 
Обасанъо Олусегун   – 346 
Юзал Тургут    – 213,242 
Осканйан Вардан   – 303 
Перина Рудолф    – 360–374,392–393 
Перне Цг    – 360–374,392–393 
Пирвердийев Етибар   – 123,125 
Плисетскайа Майа   – 69 
Починок Александр   – 349–351 
Пуаре Шантал    – 219–220 
Пушкин Александр   – 266,305 
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Путин Владимир  – 14,47,266,268,274,277,278,279, 
281–283,284– 297,305,307,308, 
310,311,324,327,328,331,340,   
343,374,378,394,397–398,399 

Расизадя Артур    – 130,135 
Рау Йощаннес    – 348 
Ряфаел      – 409 
Рящмонов Имамяли   – 377,397–398 
Ряшидя      – 32,35 
Ризайев Рамиз    – 281,287 
Рубенс     – 409 
Рзайев Замир    – 167 
Саакашвили Михаил   – 254,255,256 
Садыгов Чинэиз    – 29–31 
Салащов Тащир    – 408 
Сарыторпаг Вяли    – 76–78 
Саркисйан Серж    – 364,365,384 
Селезнйов Эеннади   – 257–276,278,279 
Сейидзадя Диларя   – 287 
Сезяр Ящмяд Неъдят   – 9,180–251 
Сяфяри Мещди    – 97 
Синйавскайа Тамара   – 20,21,22,28,39,48,54,55,56,59,
     60,61,66,67,68,69,70,71,72 
Солана     – 364 
Стефйук Марийа   – 25,27,28,29 
Султан Мящяммяд   – 408,409 
Светун Владимир   – 27,28 
Шафранник    – 267 
Шаймийев Минтимир   – 46 
Шеварднадзе Едуард   – 41–42,183–252,256,394–396,  

   397–398 
Шящрийар    – 404,405,410, 
Шярифов Абид       – 196,197,198,199 
Ширак Жак    – 80,219–220,237,250,371 
Ширвани Сейид Язим   – 403 
Шрюдер Эерщард   – 331 
Штудман Жерар    – 418 
Шуберт     – 410 
Шветсова Лйудмила   – 342–343 
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Талботт Строуб    – 253–256 
Татлысяс    – 198 
Тер-Петросйан Левон   – 271,313 
Тиббет Питер    – 220–221 
Тисиан     – 409 
Торкунов Анатоли   – 322–323 
Трубников Вйачеслав   – 281,360–374 
Тсзйан Тсземин   – 345 
Тцркмянбашы    – 268 
Усубов Рамил    – 138 
Уилсон Росс    – 83–88 
Вад Абдулай     – 375 
Вагиф     – 42 
Воронин Владимир    387–388,397–398,399 
Вудворд Девид    – 141,222–227,233,235–236,241 
Йаров Йури    – 73–75,386 
Йелтсин Борис    – 15,272,273 
Закир     – 45 
Зейналов Азяр    – 35–36 
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Ъоьрафи адлар эюстяриъиси 
 

 
Абхазийа   – 370,372 
Аьъакянд   – 96,156,159,164–179 
Аьдам    – 220 
Аьстафа   – 369 
Алманийа   – 69,214,331,347,348 
Америка (гитя)   – 13 
Америка Бирляшмиш Штатлары  – 29,69,79,83–88,89,90,143,174,186–192,   

   203,206,207,211,214,216–219,226,230,  
   235,236,238,240,242,248,249,250,256,     
   261,266,270,274,326,330,360–374,392– 
   393,400 

Анкара    – 76,78,182 
Аралыг дянизи   – 204,207,216,225,234,238,246,249 
Асийа    – 13,329,418 
Ашаьы Аьъакянд  – 154 
Ашгабад   – 268,286,293 
Аврасийа   – 69,329–330 
Авропа  – 13,69,90,126,199,212,215,329,408,409,  

   410,418 
Бакы – 16,20,30,36,60,77,78,80,82,93,94,95,100,  

104,106,107,108,109,128,132,133,135, 
142,143,170,179,181,194,197,203,215, 
219, 240,243,248,251,258,265,266,270, 
276,278,288,305,309,330,331,333,334, 
335,344,345,346,347,348,350,359,362, 
363,375,376,379,381,382,402,406,410, 
418,419 

Бангладеш   – 344 
Батабат   – 135 
Беларус    – 314,397–398 
Бярдя    – 327 
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Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – 334 
Болгарыстан   – 215 
Бюйцк Британийа  – 214,220–221,226,235,236,237,250,266,    
                                         326 
Бразилийа   – 11 
Брцссел    – 364 
Бухарест   – 418 
Ъеневря   – 271 
Ъейщан    – 186,193,194,204,207,216,235,246 
Ъябрайыл   – 177 
Ъянуби Африка Республикасы – 9,10,220 
Ъянуби Авропа   – 212 
Ъянуби Азярбайъан  – 403 
Ъянуби Гафгаз   – 190,194 
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Чин    – 345 
Даьлыг Гарабаь  –111,147,152,158,174,254,264,270,271,   
      275,279,280,299,308,309,311,312,  
      313,338,360–374,387,389,392–393,  
      401,415,416 
Дилиъан    – 369,370 
Дубай    – 230 
Яфганыстан    – 199 
Ялъязаир   – 212 
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Франса    – 80,91,214,219–220,230,235,236,250,266,  

   270,274,360–374,392–393,400 
Фцзули    – 367 
Эянъя    – 96–143,149,150,151,155,156,179,327,392 
Эоранбой   – 96,134,144–179 
Эюйчя    – 165,166,170 
Эцлцстан   – 159,166 
Эцръцстан   – 9,10,13,40,41,42,43,111,183–252,254,  

   255,258,261,274,311,313,327,330,370,    
   372,394–396,397–398 

Щяштярхан   – 293 
Щолландийа   – 106 
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Хязяр дянизи   –143,182,187,190,192,193,203,205,207,  
210,211,212,216,218,221,225,234,238,    
241,248,249,250,255,259,266,267,268, 
277,278,282,286,287,289,293,305,314, 
315,316,326,349,384,401 

Хойлу    – 144,152 
Иъеван    – 369 
Иьдыр    – 141 
Иран    – 97,141,143,198,199,255,259,278,327,  

   368,403–411 
Испанийа   – 381,382 
Истанбул   – 186,194,199,206 
Исвеч    – 230 
Италийа    – 226,230,235 
Казан    – 38 
Кялбяъяр   – 167 
Ки-Уест   – 371 
Кипр    – 200 
Кишинйов   – 74,383–401 
Комсомолск-Амур  – 316 
Гафгаз  – 9,186,211,214,245,258,308,311,313,325, 

418,419 
Гара дяниз   – 81–82,205,207,246,249,384 
Газах    – 107,369,416 
Газахыстан   – 13,206,207,211,242,249,267,268,277,  

   282,286,289,293,316,328,397–398 
Гярби Авропа   –326 
Гырьызыстан   – 256 
Лерик    – 149 
Лянкяран   – 142 
Литва    – 335–338 
Лондон    – 318 
Маштаьа   – 104 
Меэри    – 369 
Мексика   – 95 
Мяркязи Асийа   – 214 
Мяшщяд   – 403 
Мил    – 175 
Молдова   – 383–401 
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Москва – 20,54,62,63,64,67,68,103,126,135,136,    
   153, 258,259,263,266,270,271,277,281– 
   322,323,326,339,342–343,370,371,374,      
   408 

Муьан    – 175 
Нафталан   – 167,170 
Нахчыван   – 104,107,135,136,141,197,199,200,369,  

   370,416 
Нахчыван МР   – 107,303,336 
Нидерланд   – 402 
Ниэерийа   – 346 
Норвеч    – 221–222,226,235,236,237,250,266 
Новороссийск   – 205,245,275,276 
Нйу-Щевен   – 253 
Орта Асийа   – 211,249,325 
Юзбякистан   – 13,212,397–398 
Прага    – 363,364,365,400 
Пйатигорск   – 59 
Румынийа   – 215 
Русийа  – 12,13,14,15,16,20,47,74,125,143,198,    
      212,226,245,360–374,255,257–276,277– 

  328,331,339–341,342–343,349–351,360–   
  374,378,379–380,384,392–393,397– 
  398,399,400,401,408 

Санкт-Петербург  – 16,266,288,292 
Сенегал   – 375 
Сядяряк   – 254,363,365,368 
Сянэячал   – 375 
Сяудиййя Ярябистаны  – 93,94,226,235 
Ставропол   – 265 
Шяки    – 327 
Шярур    – 141 
Шимали Гафгаз   – 265,311 
Шимали Осетийа   – 332,333 
Шуша    – 364,366,367 
Таъыкистан   – 377,397–398 
Тапгарагойунлу  – 160 
Татарыстан   – 46 
Тбилиси    – 369 
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Тещран    – 326,403,406,407 
Тябриз    – 407 
Тяртяр чайы   – 153 
Тяртяр району   – 153 
Токио    – 240 
Трабзон   – 194 
Тцркийя   – 8–10,76–78,111,125,126,141,180–252,    

   329,330,403 
Тцркмянистан   – 211,259,267,268,316 
Украйна   – 13,28,29,215,314,397–398 
Ванкувер   – 215 
Вилнцс    – 336 
Владивосток   – 215 
Волга чайы   – 286 
Йалама   – 328 
Йапонийа   – 207,226,235 
Йереван   – 135,367,368,369 
Йевлах    –154 
Йощаннесбург   – 90 
Йунаныстан     – 97,212 
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