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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Язиз идманчылар! 
Щюрмятли гонаглар! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн Азярбайъан эянълийинин байрамыдыр. Азярбайъан 

Милли Олимпийа Комитясинин 10-ъу илдюнцмц биринъи нювбядя 
бизим эянъляря аиддир, эянъляри тямсил едян вя эянълярин наилий-
йятлярини нцмайиш етдирир. Анъаг ейни заманда, бу бизим 
щамымызын байрамыдыр, бцтцн Азярбайъан халгынын байрамы-
дыр. Чцнки мцстягил Азярбайъан 10 ил ярзиндя идман сащясиндя 
вя хцсусян олимпийа щярякаты сащясиндя бюйцк наилиййятляр 
ялдя едибдир. 

Мян сизи бу байрам мцнасибятиля, хцсусян дя ялдя етдийиниз 
бюйцк наилиййятляр мцнасибятиля црякдян тябрик едирям, Азяр-
байъанын бцтцн идманчыларына, бцтцн эянъляриня ъансаьлыьы вя 
уьурлар арзулайырам. 

Олимпийа щярякатынын бюйцк вя чох зянэин тарихи вар. Бу 
щярякат щяля гядим заманлардан йараныб вя илбяил инкишаф едя-
ряк, бяшяриййятин физики саьламлыьы, бяшяриййятин зещни саьлам-
лыьы, цмумиййятля, саьламлыьы уьрунда чалышан бюйцк бир щяря-
кат олмушдур. 

Азярбайъан халгы 50 ил бундан юнъя дцнйа олимпийа щяря-
катына гошулду. Анъаг мян дейя билмярям ки, биз халг олараг 
гошулдуг. Йох, биз Советляр Иттифагынын тяркибиндя идик. Тарих-
дян мялумдур ки, Советляр Иттифагы 1950-ъи илляря гядяр дцнйа 
олимпийа щярякатыны танымырды. Тябиидир ки, биз дя ону танымыр-
дыг. Чцнки биз мцстягил дейилдик, айры дейилдик. 

1952-ъи илдя Советляр Иттифагы илк дяфя Финландийада, Щелсин-
ки шящяриндя кечирилян олимпийа ойунларында иштирак етди. 
Ондан сонра Советляр Иттифагынын командасы бцтцн олимпийа 
ойунларында, йарышларында иштирак едибдир. Бизим идманчылары-
мыз да щансылар ки, олимпийа йарышларында иштирак етмяйя лайиг 
идиляр, Советляр Иттифагынын командасынын тяркибиндя иштирак 
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етмишдиляр. Анъаг ону демяк истяйирям ки, буна бахмайараг, 
дцнйа олимпийа щярякаты Советляр Иттифагында тяблиь олунмур-
ду. Йарыш вахты щазырлашырдылар, идманчылар эедирдиляр. Тябиидир, 
Советляр Иттифагынын командасы чох эцълц иди, чохлу гызыл, эц-
мцш медаллар алырдылар, о ъцмлядян азярбайъанлылар да о тяр-
кибдя идиляр. Еля Шабанова иля Шубина да о вахт олимпийа чем-
пиону олублар. Анъаг олимпийа щярякаты халг ичиндя, Советляр 
Иттифагында о гядяр тяблиь олунмурду. Бунун сябябини билми-
рям. Анъаг бу щягигятдир. 

Biz o vaxt nələrsə əldə etmiĢik. Bu bizim xalqımızın, ümu-

miyyətlə, idman sahəsində böyük qabiliyyətə malik olduğunu 
bir daha göstərir. Ancaq bizim olimpiya hərəkatına qoĢulmağı-

mız yalnız Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən 
sonra, müstəqil Azərbaycan dövləti yaranandan sonra olmuĢ-

dur. Buna görə də biz Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi-
nin 10-cu ildönümünü qeyd edərək, eyni zamanda, xalqımızın 

tarixdə ən böyük nailiyyəti olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
də bu günlərdə 11-cü ildönümünü bayram edəcəyik.  

Müstəqillik, milli azadlıq Azərbaycan xalqına çox Ģeylər 
veribdir.  Dünyada gedən olimpiya hərəkatına azad, sərbəst qo-

Ģulmaq, orada özünü göstərmək və bununla da Azərbaycanda 
idmanın, bədən tərbiyəsinin inkiĢafını daha da sürətləndiрmək 
də bizim məqsədimiz olubdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu 

sahədə on ilin hamısı səmərəli istifadə edilməyibdir. Artıq 
burada deyildi ki, siz bu dövrü iki yerə bölürsünüz. Birinci beĢ 

ildə, demək olar ki, biz olimpiya hərəkatının Azərbaycanda 
mövcud olduğunu o qədər də bilməmiĢik. 1997-ci ildən sonra 

isə Azərbaycanda olimpiya hərəkatı birdən-birə çox böyük 
vüsət alıb, təbliğ olunub və bu sahədə çox iĢlər görülübdür.  

Təəssüflər olsun ki, dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi ilk 
illərdə Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatı, baĢqa sahələri də 

dağıdılırdı, pozulurdu  və bu, idmana da olduqca güclü zərbə-
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lər vurmuĢdu. Xatirimdədir, mən 1993-cü ildə yenidən Azər-

baycana rəhbərliyə baĢlayanda idmandan bir xəbər yox idi. 
Bilirsiniz ki, o vaxt bizdə çox problemlər var idi. Birinci növbə-

də, xaosa, hərc-mərcliyə son qoymaq, Azərbaycanda ictimai-
siyasi sabitliyi yaratmaq lazım idi. Onun üçün də çox ciddi 

inzibati tədbirlər görmək lazım idi. Ona görə bizim, yəni döv-
lətin, o cümlədən prezidentin səyləri məhz buna yönəldilmiĢdi. 

Biz bu iĢləri müəyyən qədər qaydaya salandan sonra, təbiidir, 
baĢqa sahələr də gündəliyimizə düĢdü. O cümlədən idman 

sahəsi. Ancaq mən nə gördüm? Ümumiyyətlə, idmandan heç 
əsər yox idi, onun maddi-texniki bazası tamam dağıdılmıĢdı.  

Deyə bilmərəm ki, biz keçmiĢdə Azərbaycanda idmanın 
inkiĢaf etdirilməsi üçün istənilən qədər maddi-texniki baza 

yarada bilmiĢdik. Mən 33 il bundan öncə Azərbaycana rəh-
bərlik etməyə baĢlamıĢam. Doğrudur, o vaxtlar çox iĢ görmü-

Ģəm, amma indi o dövrü təhlil edəndə görürəm ki, idman 
sahəsində ondan da çox iĢ görə bilərdim. BaĢqa sahələr mə-

nim vaxtımı çox aparıbdır. 
Məsələn, xatirimdədir, hələ 1951-ci ildə Azərbaycanda böyük 

stadion, futbol stadionu, idmanla məĢğul olmaq üçün onun baĢ-

qa qurğuları tikildi. Mən həmin o stadionun açılıĢında iĢtirak 
etmiĢəm. O vaxt bu, Azərbaycan xalqı üçün böyük bir bayram 

idi. Biz futbol yarıĢlarına gedirdik, özümüzü saxlaya bilmirdik. 
Nə olur olsun, nə qədər iĢ olur olsun, futbol yarıĢlarını 

stadionda izləyirdik. Stadion ağzına qədər dolu olurdu.  
1990-cı illərin əvvəlində stadiondan istifadə olunmurdu. 

Ancaq stadionun baĢına nə iĢ gətirmiĢdilər? Dedim, gəlin 
stadionu bərpa edək. Dedilər nə cür bərpa edək, stadionu 

özəlləĢdiriblər. Burada keçmiĢ bir idmançı olub, təəssüf ki, 
idmana xəyanət edibdir. Götürüb onu özəlləĢdirib, orada 

kababxanalar açıb, restoranlar açıb, dükanlar, baĢqa Ģeylər 
açıb. Stadionun futbol meydançası yararsız vəziyyətə düĢ-
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müĢ, oturacaqlar dağıdılmıĢdı. Belə bir vəziyyətdə mən əmr 

elədim ki, o adamı oradan qovmaq lazımdır və stadionu bər-
pa etmək lazımdır. Çoxları mənə dedi ki, bu, mümkün deyil, 

bu çətindir. Artıq bu sənədləĢdirilibdir. Təəssüf ki, elə bu gün 
də Azərbaycanda yaĢayan və idmanda guya özünü göstərmək 

istəyən bəzi Ģəxslər o vaxt həmin stadionu həmin o adama 
qanunsuz vermiĢdilər. Ancaq mən buna baxmadım, onların 

hamısını qısa müddətdə oradan qovdum və göstərdim ki, 
stadionu təmizləmək olar, onları oradan qovmaq olar.  

Əvvəlcə stadionu təmizlədik. Amma onu o vəziyyətdə 
iĢlətmək olmazdı. Onu tədricən bərpa etməyə baĢladıq. Ġndi 

görürsünüz, Allaha Ģükür, stadionumuzda gözəl oturacaq 
yerləri, gözəl iĢıqlandırma sistemi, gözəl yaĢıl meydança var 

və hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur.  
Yaxud, bizim Ġdman sarayını götürün. Xatirimdədir, onu 

da 1970-ci illərin sonunda inĢa edirdik. Düzdür, uzun çəkdi, 
üç-dörd il çəkdi. O vaxtlar Bakı ġəhər Sovetinə tapĢırmıĢdıq. 

Onlar da deyirdilər ki, pul yoxdur, filan yoxdur, çox uzatdı-

lar. Ancaq yenə də tikildi, istifadəyə verildi. Amma mən 
1993–1994-cü illərdə orada nə gördüm?! Onu kimlərəsə verib-

lər, gətirib  mebel düzüb satırlar, baĢqa Ģeylər satırlar, mağa-
zalar düzəldiblər, idman isə tamamilə yoxdur. Bunlar xatiri-

nizdədir. Onu da təmizlədik, bərpa olundu. Ġndi Ġdman sara-
yından çox yaxĢı istifadə olunur və orada bir çox beynəlxalq 

yarıĢlar keçirilir. Mən baxıram, yarıĢlara nə qədər gənc in-
sanlar gedirlər. Demək, böyük maraq var.  

Vaxtınızı almaq istəmirəm. Beləliklə, o illərdə nəinki idma-
nın özü öldürülmüĢdü, idmanın maddi-texniki bazası da dağı-

dılmıĢdı. Bizə lazım idi ki, idmanı canlandıraq. Amma idma-
nı boĢ yerdə canlandırmaq olmaz. Gərək onun maddi-texniki 

bazasını yaradaq. Biz dediyimiz həmin obyektləri dövlətin 
gücü ilə bərpa etdik. Ancaq 1997-ci ildə rəhbərliyi dəyiĢəndən 
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sonra Milli Olimpiya Komitəsi qısa müddətdə böyük proqram 

həyata keçirməyə baĢladı. Təvazökarlıq edib məruzədə bunu 
o qədər də demədilər. Ancaq həqiqətən böyük iĢdir, qısa müd-

dətdə Bakıda böyük Olimpiya kompleksi, Milli Olimpiya Ko-
mitəsinin binası, MaĢtağada Olimpiya kompleksi, Naxçı-

vanda Olimpiya idman kompleksi, Gəncədə Olimpiya idman 
kompleksi istifadəyə verildi. Bərdəдя də tikilir, baĢa çatdırılır, 

ġəkidə tikilir, baĢa çatdırılır. Lənkəranda da, Qubada da inĢası-
na baĢlanıbdır. Bunlar hələ bu yaxın vaxtlarda, bir-iki ildə olan 

iĢdir. Özü də bunlar ən yüksək beynəlxalq standaрtlara uyğun 
olan komplekslərdir. Təkcə buna görə biz Milli Olimpiya Ko-

mitəsinin iĢini çox yüksək qiymətləndirməliyik. 
Bəli, burada Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti düzgün 

dedi, Ģərait olmasa, böyük idmanı yaratmaq, təĢkil etmək 
mümkün deyil. Ona görə iĢə düzgün baĢladılar, Ģərait yarat-

dılar ki, böyük idman potensialına malik olan gənclər daha 
çox gəlib məĢğul olsunlar. Beləliklə, bizim  görkəmli idman-

çıların sayı indikinə nisbətən qat-qat artsın. Ġnanıram ki, bu, 
qat-qat artacaqdır.  

Azərbaycan prezidenti kimi, mənim idmana, bədən tərbi-

yəsinə olan qayğım birinci növbədə, millətimin, Azərbaycan 
millətinin fiziki və zehni sağlamlığı üçün lazımdır. Yəni, bu 

qayğını göstərərək, mən öz millətimizin, xalqımızın, Azər-
baycan xalqının, hər bir kəsin tam sağlam olmasını təmin et-

mək istəyirəm. Ġdman, bədən tərbiyəsi eyni zamanda mədə-

niyyətdir. Bəli, Avropa ölkələrində bədən tərbiyəsi ilə məĢğul 

olmaq, yəni öz bədənini daim yaxĢı fiziki vəziyyətdə saxlamaq 
yüksək mədəniyyətdir. Bəziləri mədəniyyəti ancaq incəsənətlə 

əlaqələndirirlər. Təbiidir ki, incəsənətdir, ümumiyyətlə, mədə-

niyyətin baĢqa sahələridir, onların hər birinin öz yeri var. Am-

ma hər bir Ģəxsin, fərdin, insanın mədəniyyəti, eyni zamanda, 
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onun fiziki sağlamlığı ilə əlaqədardır. Fiziki sağlamlıq ona daha 

çox güc verir və onun zəkasının inkiĢafına kömək edir.  
Qədim vaxtlarda deyilmiĢdir. Bu gün bu səhnədə də səs-

ləndi: sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Bəli, sağlam ruhun 
olması üçün, insanların daim sağlam olması üçün, milləti-

mizin həyatın bütün sahələrində sağlam olması üçün və bizim 
ordumuzda sağlam gənclər olması üçün mən idmanı, bədən 

tərbiyəsini böyük vasitə hesab edirəm. Yəni bu mənim icad 
etdiyim bir Ģey deyildir. Bu, dünyada qədim zamanlardan 

məlumdur. Mən həyatı görmüĢ adamam, ancaq təəssüf ki, 
həyatda insanların bəziləri bədən tərbiyəsi ilə – Azərbaycan-

da belə bir ifadə var – zorən təbib kimi məĢğul olurlar.  
Məsələn, orta məktəblərdə idman dərsi var. Ġndi varmı, 

yoxsa yoxdur? Var. Amma mən oxuyan vaxtı da bunu gör-
müĢəm, sonra da görmüĢəm. Ġdman dərsi o qədər böyük əhə-

miyyət kəsb etmir. Yəni ondan iki, üç alsan da, sənin biliyinin 
yüksək olmasınа  təсир etmir. Hesab edirəm, bu, düz deyildir. 

Gərək bizim müəllimlər orta məktəbdə də, universitetlərdə də 
idman dərsini birinci sıraya qoysunlar. Ġnsan uĢaqlıqdan, 
gənclikdən bədən tərbiyəsi ilə, idmanla məĢğul olmalıdır. 

Əlbəttə, onu özü etməlidir. Bunu bilir, ancaq etmir. Amma 
məktəbdə etməlidir. 

Mən vaxtilə Moskvada Nazirlər Sovetində iĢləyəndə id-
man iĢinə də rəhbərlik edirdim. Biz hətta o vaxt məsələ qoy-

maq istəyirdik ki, məktəblərdə, universitetlərdə idman dər-
sinin saatı artırılsın. Əgər uĢaq, gənc idmanla məĢğul olsa, 

bədən tərbiyəsinə aludə olsa, yəni ona bağlı olsa, o, sağlam 
olacaq, qriplə xəstələnməyəcək, baĢqa Ģeylə xəstələnməyəcək, 

demək, o biri fənləri də yaxĢı öyrənəcək. Amma sağlam olma-
yanda, fiziki cəhətdən zəif olanda soyuq dəyən kimi xəstə-

lənir, bir infeksiya düĢən kimi xəstələnir, yaxud, ümumiyyət-
lə, zəif olur, yaxĢı oxuya bilmir. Nə olar, gəlin bir saat da ar-
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tıraq, dünya dağılmayacaq ki?! Amma bu Ģərtlə ki, idman 

dərsinin hörmətini qaldırmaq lazımdır.  
Mən özüm də bunu görmüĢəm, ona görə deyirəm. Bəzən 

idman müəllimlərinin özü də bu məsələyə bir az baĢdansovdu 
yanaĢırlar. Ona görə gərək biz həm Ģərait yaradaq, həm də 

idman müəllimləri gərək o dərsi elə keçsinlər ki, Ģagird, tələbə 
hiss etsin. Necə ki, fizika, kimya, yaxud riyaziyyat dərsləri 

onları çətinliyə salır, bu, idmanda da olsun. Onda bizim gənc-
lərimizin hamısı gözəl bədən quruluĢlu, sağlam olacaqlar. 

Mən sizə öz təcrübəmdən deyirəm, daim idmanla məĢğul ol-
muĢam, bu gün də məĢğul oluram və onun faydasını da görü-

rəm. Bu, sadəcə, nümunədir.  
Beləliklə, bədən tərbiyəsi, idman Azərbaycanda xüsusi yer 

tutur. Bizim Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər, Ġdman və 
Turizm Nazirliyi ilə birlikdə ötən beĢ ildə çox iĢlər görüblər. 

Burada bizim qonaqlardan biri tamamilə düzgün dedi ki, 
Milli Olimpiya Komitəsi ilə Gənclər, Ġdman və Turizm Nazir-

liyi bir-biri ilə o qədər sıx əlaqədədirlər ki, elə bil bir təĢkilat-
dır. Bu çox yaxĢı haldır. Bunların arasında heç bir problem 
yoxdur. Ona görə də nazirlik öz funksiyalarını yerinə yetirir 

və yetirməlidir. Milli Olimpiya Komitəsi öz funksiyalarını 
yerinə yetirir və öz funksiyalarından da kənarda idman üçün 

çox iĢlər görür. Qoy görsün, lazımdır, lazımdır.  
Mən maddi-texniki baza haqqında dedim. Bunun çox 

böyük mənası var. Məsələn, 300 mindən çox əhalisi olan 
Gəncə kimi Ģəhərdə bugünkü tələblərə cavab verən bir idman 

qurğusu yox idi. Amma biz bilirik, Gəncədə gənclər içərisində 
çox sağlam adamlar var və mənə belə gəlir, bizim qabaqcıl 

idmançılarımızın içərisində, xüsusən daĢ qaldırmaqda və 
güləĢdə oradan çox adamlar çıxırdı. 

Naxçıvanı götürün, muxtar respublikanin paytaxtı, böyük 
Ģəhərdir. Heç bir Ģey yox idi. Ġndi Naxçıvanda, Gəncədə, 
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MaĢtağada idman kompleksləri tikildi. Bunlar çox iĢ görə-

cəklər. Çünki həmin o bölgələrdə idmana həvəsi olan, idman-
la məĢğul olmaq üçün fiziki potensialı olan uĢaqların, gənc-

lərin indiyədək imkanları yox idi. Ġndi bu imkan var. Ona 
görə də onların səmərəli iĢləməsini təmin etmək lazımdır.  

Mən Ġlham Əliyevdən soruĢdum. O dedi ki, nəzarət edirlər, 
hamısı səmərəli iĢləyir. Belə baĢa düĢdüm ki, Milli Olimpiya 

Komitəsi hələ bununla qane olmayacaq, bu proqramı geniĢ-

ləndirəcəkdir. Beləliklə, biz Azərbaycanın, demək olar ki, əsas 

bölgələrində böyük olimpiya idman kompleksləri yaradacağıq 
və insanlarımızı idmana, bədən tərbiyəsinə cəlb edəcəyik.  

Sidney Olimpiya oyunlarında bizim Milli Olimpiya Komi-
təmiz həqiqətən böyük uğur qazandı. Əgər nəzərə alsaq ki, 

Sidney oyunlarından cəmi üç il qabaq Milli Olimpiya Komitə-

sinin yeni tərkibi seçilmiĢdi, qısa müddətdə o qədər adam 

hazırladılar, 30-dan çox adam lisenziya aldı, Sidneyə getdi və üç 
nəfər medal qazandı. Ġkisi qızıl, biri bürünc medal aldı. Səkkiz 

nəfər diplom aldı. Bunlar böyük Ģeydir. Demək, imkanlar var. 
Mən inanıram ki, Milli Olimpiya Komitəsi bu gün burada 

bəyan etdiyi vədləri yerinə yetirəcək, Afina Olimpiya oyun-

larına daha çox və yüksək səviyyəli idmançılar hazırlayıb 
aparacaqdır. Oradan Azərbaycana yeni medallar gətirəcək-

dir. Ancaq biz təkcə olimpiya oyunlarından alınan medallar 
haqqında danıĢmamalıyıq. Burada məruzədə deyildi ki, bey-

nəlxalq yarıĢlarda Azərbaycan idmançıları nə qədər medallar 
alıblar, neçə dəfələrlə Azərbaycanın bayrağını qaldırıblar. 

Yaxud, Azərbaycanda nə qədər beynəlxalq yarıĢlar keçi-
rilibdir. Azərbaycanda beynəlxalq yarıĢların keçirilməsi çox 

əhəmiyyətlidir. Beynəlxalq, yaxud müəyyən bir bölgə yarıĢları 
çox əhəmiyйətlidir. Çünki birincisi, Azərbaycan idmançıları 

iĢtirak edirlər, ikincisi, idmançılar, hansılar ki, hələ orada 
iĢtirak etməyə nail ola bilməyiblər, gedirlər, baxırlar.  
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Mən hər dəfə televiziya ilə baxıram, salon tamam dolu 

olur. Oraya pul ilə gedirlər. Bu nə deməkdir? Ġdmana gör nə 
qədər böyük həvəs var, yarıĢlara nə qədər böyük maraq var. 

Bu, Azərbaycanda böyük idman potensialı olduğunu təsdiq 
edir, Azərbaycan gənclərinin çox böyük imkanı olduğunu təs-

diq edir. Ona görə görülən iĢlərin qiymətini bütün bunların 
hamısı ilə ölçmək lazımdır. Mən Ģəxsən belə ölçürəm.  

Nailiyyətlər bizi sevindirir. Həqiqətən, hamımızın bayram 
əhval-ruhiyyəmiz var. Ğüman edirəm, bu təntənəli mərasimi 

televiziya vasitəsilə respublikada seyr edirlər, qulaq asırlar və 
onlar da bizimlə bərabərdilər. Mən çox məmnunam.  

Mən idmana nə mümkündürsə etmiĢəm. Son fərmanlarыmla 
da təltiflər etmiĢəm, fərdi təqaüdlər haqqında fərmanlar vermi-

Ģəm. Nə lazımdırsa, etmiĢəm. Bütün sənədləri imzalayandan 
sonra dünən soruĢdum, bir Ģey qaldı? Dedilər, yox. Kənarda bir 

adam qalıb? Dedilər, yox. Dedim, əgər qalsa günah sizdədir. 
Onsuz da mən kənarda qalanları sonra tapacağam. Amma qal-

sa, günah sizdədir. Ġdmançılar, veteranlar – hamısı buna layiq-
dir. Mən bunu ürəkdən deyirəm, layiqdirlər. Çünki siz Azər-
baycan xalqının fiziki sağlamlığını nümayiĢ etdirirsiniz. Siz 

Azərbaycan gəncliyini fiziki sağlamlıqlarını möhkəmləndirməyə 
səfərbər edirsiniz. Ona görə siz layiqsiniz. 

Mən sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Ġnanıram ki, bi-
zim yüksək nailiyyətlər əldə edə bilən idmançılarımızın sayı 

artacaqdır. Ġnanıram ki, idman, bədən tərbiyəsi Azərbaycan-
da getdikcə kütləvi xarakter alacaqdır. Ġnanıram ki, yaĢından 

asılı olmayaraq, hər bir vətəndaĢ idmanla, bədən tərbiyəsi ilə 
məĢğul olacaqdır. Ġnanıram ki, Azərbaycan gəncliyi fiziki, 

zehni cəhətdən daha da yüksək olacaqdır.  
Sizi bir daha təbrik edirəm, hamınıza səmimi-qəlbdən 

cansağlığı,  uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Milli Olimpiya 
Komitəsinə böyük-böyük uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ  

BAKIDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİNİN  

YENİ BİNASININ AÇILIШ  
МЯРАСИМИНДЯ  
 
Бакы, 
 
11 октйабр 2002-ъи ил 
  
Nərimanov rayonu ərazisində Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin yeni binasının 

açılıĢı olmuĢdur. 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev məra-

simdə iştirak etmişdir.  
Binanın qarşısına toplaşan minlərlə insan–şəhər sakinləri, 

ictimaiyyətin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətli al-

qışlarla qarşıladılar. Onların əllərində Azərbaycanın dövlət 
bayraqları, prezident Heydər Əliyevin portretləri var idi.  

Dövlətimizin başçısına gül dəstəsi təqdim olundu.Prezident 
Heydər Əliyev buraya toplaşan insanları səmimiyyətlə salamladı.  

Sonra təntənəli açılış mərasimi oldu. Mərasimi Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açdı.  
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Naxçыvan Muxtar Respublikasi Ali Məclisinin sədri  

Vasif Talыbovun çыxыşы 
 

Möhtərəm Prezident! 

Hörmətli mərasim iĢtirakçıları! 
Bakı Ģəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi 

nümayəndəliyinin təsis edilməsi Sizin siyasi fəaliyyətinizin 
Naxçıvan dövrünün ən unudulmaz səhifələrindən biridir. Bu 

qərar ağır blokada Ģəraitinin davam etdiyi sərt və Ģaxtalı bir 
qıĢ günündə – 1992-ci ilin fevralın 24-də verildi. Nümayəndə-

lik ölkənin əsas ərazisi ilə kommunikasiya əlaqələrinin kəsil-

məsi ucbatından yaranan Ģəraitdə çevik fəaliyyət göstərməli, 
dövlət orqanları ilə birgə çalıĢaraq, blokada vəziyyətinin 

yaratdığı çətinliklərin yüngülləĢdirilməsinə nail olmalı idi. 
Lakin həmin dövrdə Azərbaycanda rəhbərliyi ələ keçirən qa-

raguruhçu qüvvələr nəinki vahid dövlətçilik məntiqinə söy-
kənən bu qərarın mahiyyətini düzgün qavraya bilmədilər, ək-

sinə, siyasi səriĢtəsizliklərini bir daha sübuta yetirərək, erməni 
blokadasında qalan regionun kiçik kollektivə malik nüma-

yəndəliyinin özünü burada, Bakı Ģəhərində blokadaya aldılar, 
hər gün mənəvi və fiziki təzyiqlərə məruz qoydular.  

Ġndi demokratiya və insan haqlarından dəm vuran Xalq 
Cəbhəsi – Müsavat cütlüyünün o dövrkü cəngəllik qanunları 

ilə idarəetmə təcrübəsindən kifayət qədər danıĢmaq olar. 
Vaxtın azlığını nəzərə alaraq, yalnız bir faktı qeyd etmək 

istəyirəm. O vaxt iqtidarda olan Xalq Cəbhəsi – Müsavat 
cütlüyü tərəfindən 1992-ci il oktyabrın 24-də Naxçıvanda 

möhtərəm Heydər Əliyevə qarĢı çevriliĢ cəhdi göstərildi. Ġнди 
həmin biabırçı çevriliĢ cəhdindən bizi 10 illik məsafə ayırır. 
Lakin o zaman da kifayət qədər aydın idi ki, o vaxtkı iqti-

darın təĢkilatçılığı ilə Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Ģöbəsinin silahlı 
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dəstələri tərəfindən Muxtar Respublikanın Daxili ĠĢlər Nazir-

liyinin, Televiziya və Radio VeriliĢləri Komitəsinin binaları-

nın zəbt olunması və müəyyən təxribatlar yolu ilə əhali ara-

sında çaĢqınlıq yaratmaq cəhdləri yalnız bir məqsədə – Hey-
dər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyindən 

uzaqlaĢdırılmasına xidmət edirdi. Lakin Naxçıvanda bunun 
əksinə olaraq keçirilən izdihamlı mitinq möhtərəm Heydər 

Əliyevlə xalqın sarsılmaz həmrəyliyini nümayiĢ etdirdi. 
Məkrli qüvvələr xalq tərəfindən rədd edildilər, onlar zəbt 

etdikləri Teleradio VeriliĢləri Komitəsinin və Daxili ĠĢlər 
Nazirliyinin binalarından çölə atıldılar. Belə olan halda hədəf 

Bakıdakı daimi nümayəndəlik oldu. Biabırçı məğlubiyyətin 
Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırılmasının qarĢısını almaq 

üçün Ġsgəndər Həmidov Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabinetinin binasında altı kvadratmetrlik kiçik bir otaq-

da yerləĢən və iki nəfərdən ibarət olan daimi nümayəndəliyə 
qarĢı bütöv bir silahlı dəstə göndərdi. ĠĢçiləri silahla hədələyə-

rək, nəzarət altında saxladı, onlara qarĢı zor tətbiq olundu.  
Möhtərəm Heydər Əliyev həmiĢə olduğu kimi, 1990–1993-

cü illərdə də xalqa arxalanır, öz gücünü, qüvvətini xalqdan 

alırdı. O vaxtlar iqtidarda,  indi müxalifətdə təmsil olunanlar 
isə  heç vaxt xalq anlayıĢına yaxın gələ bilməyiblər, hakimiy-

yətə gəlmələrini isə 9 xarici dövlətlə razılaĢdırdıqlarını, yad 
qüvvələrin maraqlarına xidmət etdiklərini gizlətməyiblər.  

1993-cü ilin iyun ayı isə ölkəmizin siyasi tarixində seçim və 
zəfər anlayıĢının ən dəqiq mənada təsdiqini tapdığı dövrdür. 

Məhz bu tarixdən baĢlayaraq, Azərbaycan xalqı öz seçimini 
etdi, taleyini əbədi olaraq əvəzsiz liderinə və rəhbərinə, 

möhtərəm Heydər Əliyevə tapĢırdı. Bu böyük Ģəxsiyyət ölkə-

mizdə ən kəskin ziddiyйətlərin mövcud olduğu bir Ģəraitdə 

Azərbaycanı xilas etdi, Azərbaycanın varlığını parcalanıb 
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yox olmaq təhlükəsindən qurtardı və xalq tərəfindən sevilən 

böyük xilaskar oldu.  
Möhtərəm Prezident, məlumat vermək istəyirəm ki, Sizin 

rəhbərliyinizlə ölkəmizdə yaranan sabitlik qurub-yaratmaq 
üçün tükənməyən imkanlar yaradıbdır. Bakıda Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyi üçün yeni, hər 
bir tələblərə cavab verən binanın istifadəyə verilməsi də Sizin 

müəyyənləĢdirdiyiniz quruculuq proqramı çərçivəsində həya-
ta keçirilən tədbirlərdəndir. Siz 1992-ci ildə daimi nümayən-

dəliyi təsis edərkən 15 nəfərlik Ģtat cədvəli də təsdiq etmiĢdi-
niz. Lakin o vaxtkı rəhbərlik tərəfindən lazımi Ģərait yaradıl-

madığından, bina ayrılmadığından nümayəndəliyin darısqal 
otağında iki, sonra dörd nəfər çalıĢmıĢdır. 1994-cü ildə Bakı-

nın Nəsimi rayonu ərazisində nümayəndəliyə bina ayrılmıĢ, 
tam Ģtatla fəaliyyəti təmin etmək mümkün olmuĢdur.  

Lakin həmin bina 2000-ci il noyabrın 25-də Bakı Ģəhərində 
baĢ vermiĢ zəlzələ nəticəsində ciddi zədələnmiĢdir. Sizin tapĢı-

rığınızla Bakının Nərimanov rayonunda daimi nümayəndəlik 
üçün yeni bina alındı, qısa müddətdə keyfiyyətli təmir, yeni-
dənqurma iĢləri aparıldı. Möhtərəm Prezident, göstərdiyiniz 

diqqət və qayğıya görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizi 
əmin edirik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı Ģəhə-

rindəki daimi nümayəndəliyi müəyyənləĢdirdiyiniz tələblər 
səviyyəsində öz fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirə-

cək, Sizin yüksək etimadınыza layiq fəaliyyət göstərməyə çalı-
Ģacaqdır. Dıqqətinizə görə sağ olun.  

Möhtərəm Prezident, Sizdən tövsiyə və tapĢırıqlar verməyi-
nizi xahiĢ edirik.  
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  Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevин nitqи  
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar, naxçıvanlılar! 

Biz bu gün buraya əlamətdar hadisə münasibətilə toplaĢ-

mıĢıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bakıda öz daimi nü-

mayəndəliyinin yeni binasını yaradıb, təmir edib və bizi 
bunun açılıĢına dəvət edibdir. Əgər biz ümumi iĢlərimiz nöq-

teyi-nəzərindən baxsaq, bu o qədər də böyük hadisə deyildir. 
Ancaq Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının 1990-cı illərin əvvəllərindən bloka-

daya düĢməsi və coğrafi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanın əsas 
torpağından aralı olaraq çətinliklərlə üzləĢməsi Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Bakıda, Azərbaycan hökumətinin 
yanında daimi nümayəndəliyinin təĢkil olunmasının zərurili-

yini irəli sürdü. Zəlzələ köhnə binanı dağıdıbdır. Bəlkə də 
yaxĢı ki, dağıdıbdır, çünki mən o binanı görmüĢdüm, heç də 

yararlı bina deyildi. Ancaq o vaxtlar Naxçıvanın rəhbərləri 
onu çətinliklə əldə etmiĢdilər. Elə onлaр da sağ ol deyirəm. 

Ġndi avtomobillə gələndə gördüm məni baĢqa yol ilə aparırlar. 
FikirləĢdim, axı nümayəndəlik oradadır. Sonra yadıma düĢdü 

ki, yox, o bina dağılıbdır, indi burada yeni bir bina tikilibdir 
və biz bunu birlikdə açmalıyıq.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın xüsusi əhə-

miyyət kəsb edən bir bölgəsidir. Bu, keçmiĢdə də belə olub-

dur. Vaxtilə, 1920-ci illərin əvvəllərində Qafqazın, xüsusən 
Cənubi Qafqazın xəritəsini cəkən adamlar Azərbaycana xə-

yanət ediblər.  
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Zəngəzur mahalı, Azər-

baycanın digər hissəsi – bunlar hamısı bütöv bir ərazi olub, 

Azərbaycan ərazisi olubdur. Ancaq Azərbaycan xalqına düĢ-
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mən olan qüvvələr məkrli niyyətlərini həyata keçirmək üçün o 

vaxtlar Naxçıvan ərazisi haqqında çox danıĢıqlar aparırdılar, 
çox təlaĢ edirdilər ki, onu Azərbaycandan ayırsınlar. Nəha-

yət, 1921-ci ildə Qars müqaviləsinin, sonra Moskva müqavilə-

sinin nəticəsində – o müqavilələri Azərbaycan Respublikası, 

Rusiya, Gürcüstan və Ermənistan imzalayıblar – onların əsa-
sında Naxçıvanın Azərbaycana mənsub olması və Azərbay-

canın olması sübut edilibdir. Azərbaycanın əsas ərazisindən  
aralı qaldığına görə də ona muxtariyyət statusu verilibdir.  

Mən Naxçıvanda doğulmuĢ, böyümüĢ bir adamam və 
keçmiĢdə, yəni 1940-cı illərdə bir müddət orada iĢləmiĢəm və 

görmüĢəm ki, Azərbaycanın mərkəzi rəhbərliyi tərəfindən hə-

miĢə Naxçıvana çox ögey münasibət göstəriblər. Mən bunun 

Ģahidiyəm. Onlar Azərbaycan uğrunda 1920-ci illərdə çalıĢan, 
çarpıĢan, o müqavilələrə nail olan insanlardan fərqli idilər. 

Çünki o insanlar Azərbaycan haqqında düĢünürdülər, onun 
bütövlüyü haqqında düĢünürdülər, onun gələcəyi haqqında 

düĢünürdülər. Amma sonra bir-birini əvəz edən Azərbaycan 
rəhbərlиyi, təəssüf ki, bunları unutdular və 1930-cu illərdə də, 
1940-cı illərdə də, 1950-ci illərdə də, 1960-cı illərdə də Naxçı-

vana qarĢı ögey münasibət var idi. Bu həqiqətdir. Amma bü-

tün bu ədalətsizliklərə baxmayaraq, zəhmətkeĢ insanlar ola-

raq, naxçıvanlılar həmiĢə öz diyarını inkiĢaf etdiriblər və 
Azərbaycanın ən qədim diyarı olan, böyük tarixi abidələri 

özündə əks etdirən bu hissəsini qoruyub saxlayıblar.  
Sovet hakimiyyəti vaxtı bütün bu çətinliklər vardısa da, am-

ma eyni zamanda, Naxçıvanın Azərbaycanın baĢqa hissələri 
ilə, xüsusən paytaxtı ilə əlaqəsində elə bir problemlər yox idi. 

Dəmir yolu iĢləyirdi. Düzdür, avtomobil yolu yox idi, amma 
çox uzun məsafədən, Gürcüstandan keçib, Ermənistandan 

keçib Naxçıvana avtomobillə də getmək mümkün olurdu.  
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Yaxud da oradan dağı aĢıb Sisyan, Gorus, sonra Laçın, ġuĢa 

yolu ilə də Naxçıvandan Bakıya gəlmək mümkün olurdu. Ona 
görə də insanlar bütün bu yollara, bu imkanlara öyrəшmiĢdilər 

və onu da kafi hesab edirdilər. Bəli, bəlkə də elə o bəs idi.  
Ancaq Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi baĢlayandan 

sonra Naxçıvanın Bakı ilə, Azərbaycanın baĢqa bölgələri ilə 
əlaqələri get-gedə çətinləĢdi və nəhayət, dəmir yolu bağ-

lanandan və bütün kommunikasiyalar, yəni elektrik xətləri, 
qaz xətləri kəsiləndən sonra və Naxçıvan nəinki blokada Ģə-

raitinə düĢdü, tamamilə qaranlığa batdı. Belə bir Ģəraitdə biz 
orada Naxçıvanı yaĢadırdıq. Onu yaĢatmaq isə təkcə Nax-

çıvan üçün deyildi.  
Mən bu barədə danıĢarkən, o illəri xatırlayarkən həmiĢə 

həyяcanlanıram. Çünki bəzilərinə elə gəlirdi ki, Naxçıvan heç 
Azərbaycana lazım deyil. Hətta Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti 

vaxtında bəzi Ģəxslər meydana çıxdı və universitet partasın-
dan gətirilib Prezident Aparatında məsul vəzifələrə qoyulan 

həmin adamlar, necə deyərlər, ağzından süd qoxusu gələn 
gənc insanlar və dərd də orasıdır ki, naxçıvanlılar gəlib Nax-
çıvanda bizimlə döyüĢürdülər, mübahisə aparırdılar ki, Azər-

baycan ünitar dövlətdir və Naxçıvanın muxtariyyəti ləğv 
olunmalıdır. Naxçıvan blokada içində idi, bütün yollar kəsil-

miĢdi, yaĢamaq get-gedə çətinləĢirdi, Ermənistan silahlı qüvvə-

lərinin Naxçıvana hücum etmək, onu iĢğal etmək niyyətləri 

açıq-aydın görünürdü. Onların bunun üçün böyük imkanları 
da var idi. Çünki Yerevanda onların həm böyük hərbi hissələri 

var idi, həm də hələ Sovet Ġttifaqının 7-ci ordusu dururdu. 
Yerevan ilə Naxçıvan arasında saatyarımlıq yol var. Belə bir 

vəziyyətdə Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri gəlib bizdən 
Naxçıvanın muxtariyyətini ləğv etməyi tələb edirdilər. Hətta 

Naxçıvan Ali Məclisinin iclası zamanı gəlib orada çıxıĢ edəн  
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həmin o чocuqlar – mən bu sözü deyirəm – mənimlə mübahisə 

aparırdılar ki, Naxçıvanın muxtariyyəti ləğv olunmalıdır.  
Ancaq belə bir Ģəraitdə biz Naxçıvanı qorumaq, saxlamaq 

üçün Bakıda Naxçıvanın daimi nümayəndəliyinin mütləq 
olmasının zəruriliyini gördük və mən bu məsələni həll etməyə 

baĢladım. Lakin buna zorla, güclə razılıq verdilər. Orada da 
biri razılıq verir, digər bürokrat – bəlkə onların bəziləri elə in-

di Nazirlər Kabinetində oturublar, bizim rəhbərliyimiz altın-
da da iĢləyirlər – Azərbaycanda bir söz var, qulp qoyurdu. 

Beləliklə, gün keçir, daimi nümayəndəliyin yaranması üçün 
sənəd əldə edə bilmirdik. Təsəvvür edin o vaxt nə qədər çətin-

liklər çəkirdik. Nəhayət, sənəd əldə edildi, razılıq əldə olun-
du, amma yer vermədilər. Mən o vaxt Nazirlər Sovetinin rəh-

bərliyinə bir neçə dəfə telefon etdim, çox ağır sözlər dedim. 
Nəhayət, Nazirlər Sovetinin binasında balaca bir otaq verdi-

lər ki, gəlin burada oturun. Hüquq da, heç bir Ģey də vermə-

miĢdilər. Belə bir Ģəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Bakıda daimi nümayəndəliyi yarandı.  
Ġndi keçən illər onu göstərir ki, həqiqətən bu çox lazım 

imiĢ. Çünki sonrakı illər əlaqələr tamamilə kəsildi. Naxçıvan-

lılar ancaq təyyarə ilə, bir də Ġran Ġslam Respublikasından 
ayrılmıĢ yol vasitəsilə avtobusla, yük maĢınları ilə gedib gələ 

bilərdilər. BaĢqa maĢınlar bu yoldan o qədər də istifadə edə 
bilmirdilər. Bunun özü də bizim üçün böyük bir Ģey idi. Çünki 

təyyarə nə idi ki, onunla  nə etmək olar? Demək, bizim yük 
maĢınları, avtobuslar Ġran ərazisindən Bakıya gəlirdilər, bu-

radan Naxçıvana yük gətirirdilər. Beləliklə, bu əlaqə quruldu. 
Amma bu nəqliyyat iĢlərini təĢkil edən sürücülər və baĢqa iĢ-

çilər üçün, əlbəttə, Bakıda bir dayaq nöqtəsi olmalı idi. Bunu 
da məhz Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi həyata keçirdi.     

Bəli, burada Vasif Talıbov dedi. 1992-ci ilin mart ayında 
Naxçıvanda dövlət çevriliĢi etmək istəyirdilər. Biz onun qarĢı-



_____________________________________________________________   23 

sını aldıq. Sizə məlum olan Ġsgəndər Həmidov o vaxt hava 

limanına 3 minə qədər polis yığmıĢdı. Görənlər deyirdilər, 
onun yanında 5-6 dənə həqiqi it də var imiĢ, özü də silah-

lanaraq, bədəninə çoxlu patron-zad asыбmıĢ ki, Naxçıvana 
uçacaq, gəlib Heydər Əliyevin baĢına iki güllə vuracaq və 

Naxçıvanı da iĢğal edəcəkdir.  
Onlar Naxçıvanda bir Ģey edə bilmədilər. Ancaq sağ olsun-

lar, həm Naxçıvandan burada yaĢayan insanlar, həm də təkcə 
Naxçıvandan olanlar yox, bütün baĢqaları bunu bilən kimi 

Bakı hava limanına gedib bunun qarĢısını almağa çalıĢmıĢdılar. 
Naxçıvanda hava limanında elə xalq özü yük maĢınlarını təy-

yarə enən zolaqların üzərinə düzmüĢdü. Təyyarənin oraya en-
məsi mümkün deyildi, əgər ensəydi, dağılacaqdı. Biz bunun qar-

Ģısını bu yolla aldıq. Onlar bizim daimi nümayəndəmiz Həsən 
Zeynalovu həbs etdilər. Onu aparıb Daxili ĠĢlər Nazirliyinin 

həbsxanasına saldılar. Mənə telefon etdilər ki, burada təlaĢ var. 
Həsən Zeynalovun  iki-üç iĢçisi var idi, yazıq qızlar idi, onlar 

ağlayırdılar ki, indi bizi də həbs edəcəklər. Ġsgəndər Həmidov 
Həsən Zeynalovu həbs elədi. Ancaq biz bir-iki günə bunların  
öhdəsindən gəldik. Hücum edənlər bilmirəm, ya ağıllandı, ya 

ağıllanmadı, geri çəkildilər. Həsən Zeynalovu da həbsdən 
buraxdılar. O, həbsxananın ləzzətini gördü.  

Sonra mən Bakıya gəldim. Doğrusu, deyə bilmərəm ki, 
mən Bakıya gələndən sonra nümayəndəliyin iĢinin yaxĢılaĢ-

masına kömək etmiĢəm.  Sadəcə, mənim burada olmağım 
bunların iĢinə kömək edibdir. Mən də düĢünmüĢəm ki, elə bu 

bəsdir, bundan artıq nə etmək lazımdır? IĢləri normal gedir, 
qoy Allahlarına Ģükür eləsinlər. Mən heç vax bir Ģeyin ar-

tıqlaması ilə edilməsinin tərяfdarı deyiləm. Bizim Naxçıvan 
nümayəndəliyi o vaxtdan iĢləyir və sübut edir, göstərir ki, 

həqiqətən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıda daimi 
nümayəndəliyi lazımdır və bəlkə onu daha da gücləndirmək, 
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daha da geniĢləndirmək lazımdır. Bunların hamısının  səbəbi 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Naxçıvanın 
bizim əsas torpağımızdan ayrı düĢməsi və demək olar ki, mü-

hasirədə olmasıdır.  
Təbiidir, biz o illər Naxçıvanda vəziyyəti belə qoya bilməz-

dik. Bizə Türkiyə çox kömək elədi. Oradan elektrik xətləri 
çəkdilər, Naxçıvana elektrik enerjisi verməyə baĢladılar. Düz-

dür, bu, tələbatı tam təmin etmirdi. Amma biz Ġrandan da az 
da olsa elektrik enerjisi aldıq, oradan da elektrik xətləri çəkil-

di. Araz çayının üzərindən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
körpü tikildi. Ona «Həsrət», «Ümid körpüsü» deyirlər. Çox 

gözəl bir körpü tikildi. Biz bunların hamısını məhz Naxçıvanı 
o Ģəraitdə yaĢatmaq üçün etdik. Həqiqətən, bunlar orada bi-

zim həyatımıza müsbət təsirini göstərdi və bu gün də göstərir. 
Bu gün də biz elektrik enerjisinin bir hissəsini Türkiyədən, bir 

hissəsini Ġrandan alırıq. Doğrudur, biz onların haqqını veri-
rik. Əvvəllər verməyə imkanımız yox idi, indi veririk. Naxçı-

vana elektrik enerjisi alırıq, ancaq deyə bilmərəm ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası çox elektrik enerjisi alır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təxminən 400 minə ya-

xın əhalisi var. Naxçıvan 95 meqаvat elektrik enerjisi ilə ya-
Ģayır. Ancaq bizim ġəmkir rayonu 100 meqаvat elektrik ener-

jisi iĢlədir, pulunun da heç 10 faizini vermir. Bax, görün 
burada, yəni Bakıda, ya Azərbaycanın baĢqa bölgələrində 

elektrik enerjisi bir gün olmayanda, deyirlər ki, iĢıq yoxdur. 
Ġndi çox yerə qaz çəkmiĢik. Bir gün qaz olmayanda deyirlər 

ki, qaz  yoxdur. Müxalifətdən də baĢlayırlar, bəli, elektrik 
yoxdur, qaz yoxdur. Axı gərək elektrik olsun ki, onu insan-

lara verəsən. Gərək qaz olsun ki, onu insanlara verəsən. Am-
ma biz Naxçıvana 95–100 meqаvatdan artıq elektrik enerjisi 

verə bilmirik. Onlar neçə illərdir artıq bu Ģəraitdə yaĢamağa 
öyrəшiblər. Elektrik enerjisini fasilя ilə, cədvəllə alırlar. Bilirlər 
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ki, hansı bölgə nə vaxt neçə saat enerji alacaq. Bununla 

yaĢayırlar və narazılıq da etmirlər. BaĢa düĢürsünüz, naxçı-

vanlıların xüsusiyyəti budur.  

Bilirsiniz, mən son vaxtlar Naxçıvanın inkiĢafı ilə əlaqədar 
bəzi tədbirlər həyata keçirmək barədə qərarlar vermiĢəm. 

Bunlar lazımdır. Heç kəs elə baĢa düĢməsin ki, mən bunu edi-
rəm, çünki özüm naxçıvanlıyam, Naxçıvandan gəlmiĢəm. 

Yox. Mən ĢuĢali da olsaydım bunu edəcəкdim, Ģəkili də ol-
saydım bunu edəcəкdim, bakылы da olsaydım bunu edəcəkdim, 

gəncəli də olsaydım bunu edəcəкdim. Haralı olsam bunu 
edəcəкdim. Nə üçün? Çünki Naxçıvanın vəziyyəti, onun coğ-

rafi vəziyyəti və Naxçıvana qarĢı bizim düĢmənlərimizin 
daimi iddiası Naxçıvanı xüsusi inkiĢaf etdirmək məsələsini 

qarĢımızda qoyur.  
Bir də qeyd edirəm, Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim tor-

paqlarından biridir. Azərbaycan ərazisində ən qədim dövlət-
lərdən olan Atabəylər dövlətinin paytaxtı Naxçıvan olubdur. 

Naxçıvanda Azərbaycanın milli mədəniyyətini, memarlığını, 
rəssamlığını nümayiĢ etdirən, qədim zamanlardan, Х, ХЫЫ 
əsrlərdən qalmıĢ abidələr vardır. Onlar təkcə Naxçıvanın yox, 

Azərbaycanındır. Naxçıvan və Azərbaycan ayrı deyil, birdir –  
Azərbaycandır. Təbiidir, demək biz  Azərbaycanın xüsusi 

ağır Ģəraitdə olan bir hissəsini gərək o qədər inkiĢaf etdirək 
ki, oradakı problemlər insanları narahat etməsin və həmin 

insanlar orada daim yaĢasınlar. Azərbaycan torpağını qoru-
sunlar, saxlasınlar. Bax, bunlara görə bu qərarlar qəbul 

olunubdur. Ancaq təəssüf ki, bəzi sarsaq adamlar mənim bu 
qərarlarımı baĢqa yerə yozmaq istəyirlər. Yozsunlar, hara 

yozurlar, yozsunlar. Mən gördüyüm iĢi bilirəm. O iĢi bilərək 
edirəm və hansı məqsəd daĢıyıram, onu da elan edirəm.  

Bütün bunlara görə Naxçıvanın Bakıda bu kiçik binada 
daimi nümayəndəliyinin olması, hesab edirəm ki, böyük ha-
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disədir. Mən müqayisə edirəm, 1991–1992–1993-cü illərdə ora-

da yaĢadığım dövrdə Naxçıvan nə qədər çətinliklər çəkirdi.  
Ġndi bizim nazirliklərdəki bürokratlar – təkcə bürokrat deyil, 

bəlkə onlara hələ baĢqa ad da vermək lazımdır – bəzi nazirlər keç-

miĢdəki kimi, indi də elə bilirlər ki, Naxçıvan üçün bir iĢ edəndə, 

nə bilim, dünyanı yaradırlar. Mən göstəriĢ vermiĢəm, nazirlər iki 
aydan bir Naxçıvana getməlidirlər. Naxçıvanın vəziyyəti ilə tanıĢ 

olmalıdırlar, onların problemlərini həll etməlidirlər. Çünki bizim 
cəbhə bölgələri kimi,  Naxçıvan da vacib bir bölgədir. 

Mən çox məmnunam ki, artıq nümayəndəlik yaxĢı bir bi-
nada yerləĢəcək. Güman edirəm, nümayəndəlik bundan sonra 

daha yaxĢı iĢləyəcək və bizim müxtəlif təĢkilatlarımız onların 
problemləri ilə məĢğul olacaq, yardım edəcəklər. Buraya çox 

adam toplaĢıbdır. Bu onu göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının nümayəndəliyinə və Naxçıvanın özünə maraq və 

münasibət çox yaxĢıdır. Bu məni məmnun edir.  
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyini və Muxtar 

Respublikanın bütün sakinlərini təbrik edirəm. Artıq sizin 
burada bir dayanacaq nöqtəniz var və əminəm ki, bu imkan-
lardan səmərəli istifadə edəcəksiniz. Sağ olun.  

 

    * * * 
 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev daimi nümayəndəliyin 

açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi, ikimərtəbəli, müasir tələb-
lərə cavab verən və lazımi avadanlıqla təmin edilmiş yaraşıqlı 

bina ilə yaxından tanış oldu.  
Daimi nümayəndəliyin əməkdaşları üçün gözəl iş şəraiti yara-

dıldığını vurğulayan prezident Heydər Əliyev Naxçıvanla bağlı 
qərarların yerinə yetirilməsinə dair tapşırıq və tövsiyялərini verdi.       

Dövlətimizin başçısı binanın qarşısına toplaşanlarla səmi-
miyyətlə sağollaşdı. 
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МАЪАРЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ФЕРЕНТС МАДЛА   

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Маъарыстан Республикасынын милли байрамы мцнасибятиля 

Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг мцнасибят-

ляри халгларымызын мянафейи наминя даим инкишаф едяряк гар-
шылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыг цчцн эениш имканлар ача-
ъагдыр. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Маъа-
рыстан халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти   

 
Бакы шящяри, 12 октйабр 2002-ъи ил 
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ВАТИКАН ДЮВЛЯТИНИН БАШЧЫСЫ  
ПАПА ЫЫ ИОЩАНН ПАВЕЛ ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ 
  
Мющтярям Папа щязрятляри! 
Ватикан дювлятинин милли байрамы – Мцгяддяс тахта 

яйляшмя эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн католикляри сямими-
гялбдян  тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан Республикасы вя Ватикан дювляти 
арасындакы достлуг мцнасибятляринин инкишафы даим халглары-
мызын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, узун юмцр, мцгяддяс амаллар 
наминя фядакар ишиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти   

 
Бакы шящяри, 12 октйабр 2002-ъи ил 
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TÜRKİYƏNİN «SAMANYOLU» TELEVİZİYASINA 

ВЕРДИЙИ MÜSAHİBƏ  
 
13 октйабр 2002-ъи ил 

 
J u r n a l i s t: Çox hörmətli Heydər Əliyev, biz iki ildir 

Bakı studiyamızdan hazırladığımız xəbər və proqramlarla 

Azərbaycanı peyk vasitəsilə çox geniĢ bir dairədə, hər yerdə 
tanıtmağa çalıĢırıq. Hörmətli Cümhur baĢqanım, «Saman-

yolu» televiziyası və onun yayımları haqqında Sizin düĢüncə-

lərinizi  bilmək istərdik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: «Samanyolu» Azərbaycana Türkiyə-

dən gəlmiĢ bir televiziyadır. Mənim yadımdadır, o vaxt Naxçı-
vanda olanda biz «TRT»-ni seyr edirdik. Ancaq «Samanyolu» 
sonra Azərbayъanda öz imkanlarını çox inkiĢaf etdirdi. Sizin 

birinci əsas məqsədiniz Azərbaycana yayım vermək idi. Türki-
yədəki vəziyyət və Azərbaycan insanlarının Türkiyə ilə əlaqədar 

biliklərini artırmaq idi. Biz də bunun üçün imkanlar yaratdıq. 
Siz iki ildir burada canlı yayım edirsiniz və Azərbaycan 

haqqında məlumatlar yayırsınız. Haraya, Türkiyəyə, yoxsa? 
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur baĢqanım, peyk vasitəsilə 

bütün Avropaya, Asiyanın və Afrikanın bir hissəsinə yayım-
lanırıq. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Türk dilində yayırsınız, yoxsa Azər-
baycan dilində? 

J u r n a l i s t: Hər iki dildən istifadə edirik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz Azərbaycan haqqında yayımları-

nızın faydasını görürsünüzmü? Yəni siz yoxlamısınızmı, Azər-

baycan haqqında yayımları edirsiniz, ancaq bu yaydığınız 
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bölgələrə necə gedib çatır, o bölgələrdə bunu seyr edənlər var-

mı, nə qədərdir? Siz bunları hesablamısınızmı, yoxsa elə ha-
vaya yayımlayırsınız, kim baxır baxsın, kim baxmır bax-

masın? 
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur baĢqanım, aldığımız faks-

lardan təəssüratlarımız belədir ki, əsasən Avropadakı azər-
baycanlılar efirimizi, yayımlarımızı çox ciddi Ģəkildə izləyir-

lər. Biz Qarabağ haqqında özəl bir proqram hazırladıq və bu, 
24 həftə davam etdi. 24 proqram verdik və bu çox səs gətirdi. 

Bizim Ġstanbuldakı mərkəzimizə Türkiyədə yaĢayan erməni-
lərdən proqramın bağlanması ilə bağlı olduqca çox faks və 

internetlə müraciətlər gəldi. Guya ki, bu, Ermənistanla Azər-
baycan arasında danıĢıqlara xələl gətirir. Biz bundan bilirik 

ki, yayımlarımız səmərəli alınır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox yaxĢı. Əgər belədirsə, mən çox 

məmnunam. Çünki Azərbaycan haqqında dünyaya geniĢ mə-

lumat verməyə bizim imkanlarımız hələ o qədər böyük deyil-

dir. Baxmayaraq ki, indi bizim «Lider» televiziyası bunları 
yayır. Ancaq sizin bu barədə yayımınız çox əhəmiyyətlidir.  

S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, Azərbaycan–Türkiyə 

qardaşlığına, dostluğuna, iki ölkənin inkişafına «Samanyolu» 

televiziyasının faydası nə olmuşdur? Bizə, burada çalışan əmək-

daşlarımıza bu önəmli vəzifədə daha uğurlu olmağımız üçün  

hansı öyüdləri, tövsiyələri verə bilərsiniz? 

C a v a b: Birincisi, onu demək istəyirəm ki, «Samanyolu» 
televiziyasının Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢaf etmə-

sində çox böyük rolu var. Mən bunu qiymətləndirirəm. Çünki 
qeyd etdim, biz hələ müstəqillik əldə etməmiĢdik, bu, 1991-ci 

ilin oktyabrında oldu, amma ona qədər, mən Naxçıvanda 
iĢləyərkən artıq «Samanyolu» Naxçıvana gəlmiĢdi. Mənim 

yadımdadır, Sədərəkdə «Həsrət» körpüsünü tikirdik, ancaq 
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tamam bitirməmiĢdik, lakin oradan gedib gəlmək olardı. O 

vaxt atəĢ açıldı, müharibə getdi.  
«Samanyolu» televiziyasının müxbirləri Ərzurumdan, baĢqa 

yerlərdən Naxçıvana gəldilər, Naxçıvandakı vəziyyəti bütün 
Türkiyəyə yaydılar. Amma bir Naxçıvan deyil, ora kiçik bir 

yerdir, Azərbaycanın vəziyyəti barədə sizin Türkiyəyə məlumat-
lar verməyiniz və Türkiyənin həyatı barəsində Azərbaycana mə-

lumatlar verməyiniz, təbiidir ki, Türkiyə–Azərbaycan dostluğu-
nun inkiĢafında xüsusi rol oynayır. Mən bunu qiymətləndirirəm 

və hesab edirəm ki, sizin xidmətləriniz böyükdür. 
O ki qaldı gələcəkdə nə edə bilərsiniz – indiyə qədər etdiyiniz 

iĢləri daha da mükəmməl etməlisiniz və dövlətin siyasətini öz 
yayımlarınızda yaxĢı göstərməlisiniz. Çünki siz burada yaĢayır-

sınız, bilirsiniz, dövlətin siyasəti sizə məlumdur. Dövlətin həm 
iqtisadiyyatda, həm sosial sahədə, həm də islahatların həyata 

keçirilməsində – bütün sahələrdə gördüyü iĢlər də məlumdur.  
Biz nə qədər islahatlar həyata keçirmiĢik. Böyük özəlləĢdir-

mə proqramı həyata keçirdik. Ġndi Azərbaycanda mülkiyyə-

tin, demək olar ki, əksəriyyəti özəldir. Amma siz Azərbayca-
na təzə gələndə bunu görə bilərdinizmi?! Bəlkə sən o vaxt yox 

idin. O vaxt gələnlər bunları bilirlər. Onda baĢqa bir mənzərə 
var idi. Bu, böyük bir Ģeydir, böyük addımdır. Biz iqtisadiy-

yatı inkiĢaf etdirdik. 1993-cü ildə Azərbaycandakı dövlət böh-
ranını, siyasi böhranı, iqtisadi böhranı aradan qaldırdıq, və-

təndaĢ müharibəsinin qarĢısını aldıq, Azərbaycanı xilas etdik. 
Ondan sonrakı illərdə həm xarici xüsusi xidmət orqanları, 

həm də daxildə olan silahlı dəstələr, qüvvələr Azərbaycanı 
yenə də dağıtmaq, dövlət çevriliĢi etmək istədilər. Ancaq biz 

bunların da qarĢısını aldıq. Artıq biz 1995-ci ildə Azərbayca-
nın iqtisadiyyatının tənəzzülünün, yəni aĢağı enməsinin qarĢı-

sını aldıq, sabitləĢdirdik.  
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Bundan sonra isə 1996-cı ildən baĢlayaraq, biz inkiĢaf et-

dik. Ġndi hər il əvvəlki ilə nisbətən iqtisadiyyatda inkiĢaf var. 
Bu inkiĢaf da bizim apardığımız iqtisadi siyasət nəticəsində-

dir. Bu inkiĢaf Azərbaycanda siyasi плцрализм cəmiyyəti, və-

təndaĢ cəmiyyəti yaranmasının nəticəsidir. Bu inkiĢaf Azər-

baycanda hüquqi, demokratik dövlət qurulmasının nəticəsi-
dir. Biz o vaxtlar bu iĢə baĢlamıĢdıq. Amma indi hüquqi, de-

mokratik, dünyəvi dövlət qurmuĢuq. 
Biz 1995-ci ildə Konstitusiyanı qəbul etdik. Bu yaxınlarda 

onu təkmilləĢdirmək üçün müəyyən əlavələr etdik. Bu da 
lazım idi. Ġndi həyatımızın, demək olar ki, bütün sahəsində iĢ-

ləri tənzimləmək üçün Azərbaycanın qanunları var, yəni müx-
təlif məcəllələr var. Amma əvvəllər bunlar yox idi. Bizim hü-

quq-mühafizə orqanları keçmiĢ sovet sistemindən məcəllələr 
əsasında iĢləyirdilər. Biz bunlar haqqında qanunlar qəbul et-

dik. Prokurorluq haqqında qanun, polis haqqında qanun, 
baĢqaları haqqında qanun qəbul etdik, onların vəzifələrini 

artıq qanun əsasında müəyyənləĢdirdik və bunu da çox libe-
rallaĢdırdıq. Bütün bunların nəticəsində indi Azərbaycan in-
kiĢaf edir. Bu inkiĢafın bir tərəfi də Azərbaycana xarici inves-

tisiyanın gəlməsidir.  
Biz 1994-cü ildən Azərbaycanda böyük neft strategiyasının 

həyata keçirilməsi ilə məĢğul olduq. 1994-cü ilin sentyabrında 
ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq. Amma bilir-

siniz ki, onu imzaladığımız günün sabahısı Azərbaycana hü-

cumlar oldu. Bir həftə sonra Azərbaycanda terrorlar oldu. 

Bizim böyük insanlarımızı həlak etdilər. Ondan sonra, 1994-
cü ilin oktyabrında Azərbaycanda dövlət çevriliĢinə cəhd 

oldu. Görün, biz sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi»ni imza-
ladıq, ondan 15 gün sonra Azərbaycanda nə qədər böyük 

təxribatlar baĢ verdi. Biz bunların qarĢısını aldıq. Neft stra-
tegiyasının əleyhinə çıxanları biz kənarlaĢdırdıq, zərərsizləĢ-
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dirdik və neft strategiyasını həyata keçirməyə baĢladıq. Ġndi 

həyata keçiririk və artıq onun müsbət nəticələri var. Azər-
baycan bundan gəlir götürür.  

Biz bu yaxınlarda böyük təntənə ilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
əsas ixrac boru xəttinin inĢasının təməl daĢını qoyduq, siz 

orada idiniz. Görürsünüz, nə qədər iĢlər görülübdür. Bakı–
Tbilisi–Ceyhanın qiymətini hələ sonra verəcəklər, sonralar 

baĢa düĢəcəklər. Əvвəllər buna xüsusən Türkiyədə emosional 
bir münasibət var idi. Ġndi Bakı–Ceyhan var. Amma görürəm, 

buna münasibət bir az azalıbdır. Əvvəl arzu edirdilər, istəyir-
dilər, indi hasil oldu. Sən bir Ģeyi istəyirsən, məsələn, mağa-

zadan almaq istəyirsən, düĢünürsən, pulum var, yoxdur, ala-
caqsan, almayacaqsan. Gedib onu alıb gətirəndə sevinirsən, 

gətirib evə qoyursan, istifadə edirsən. Amma unudursan ki, 
sən bunun üstündə nə qədər həsrət çəkmisən.  

J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Sizin təbirinizcə desək, xə-

yallar gerçəkləĢdi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, elədir. Bunlar hamısı Azərbay-
canın bugünkü gerçəklikləridir. Ġndi Azərbaycan inkiĢaf etmiĢ 
dövlətdir. Sən indi Bakıya bax. On il, səkkiz il bundan öncəki 

Bakıya da bax. Tamam baĢqa bir Ģəhərdir. Mən bunları de-
məklə istəyirəm ki, siz öz yayımlarınızda bax, bunları göstərə-

siniz. Bizim qaçqınların vəziyyətini göstərəsiniz. Ermənilərin 
Azərbaycana təcavüzü haqqında daim material verəsiniz. Bir 

dəfə, iki dəfə yetərli deyil, daim. Sizin veriliĢinizdə belə bir xü-

susi rubrika, hissə olsun. Siz o hissədə ermənilərin Azərbay-

cana təcavüzü, onların Azərbaycan torpaqlarını iĢğal etməsi, 
etnik təmizləmə siyasəti, bir milyon azərbaycanlının öz evin-

dən, yurdundan didərgin düĢməsi, çadırlarda yaĢaması, və 
dünya ermənilərinin hamısının bu ədalətsiz vəziyyəti  dəstək-

ləməsi barədə hər gün verməlisiniz. Belə veriliĢlər versəniz, 
çox gözəl, yaxĢı olar.        
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S u a l: Çox hörmətli Cümhur başqanım, Siz indi son 10 ilin 

siyasətini çox gözəl şəkildə, hərtərəfli söylədiniz. Bəli, Azər-

baycanın xaricə doğru çox yüksəlişi var. Mən bir məsələni de-

mək istəyirəm, bir ara çox gözəl bir başlıqla verilmişdi: Qaf-

qazın parlayan ulduzu Azərbaycan. Müstəqilliyinizi qazandıq-

dan sonra on il ərzində ölkənizin дахилинdə və xaricində siyasi, 

iqtisadi uğurlarınız, xüsusən neft sahəsində həyata keçirdiyiniz 

layihələr barədə dünya mediasında danışılır. Çünki bunların 

hamısının altında Sizin imzanız var.  

Hörmətli Cümhur başqanım, Azərbaycan müstəqillik qazan-

dıqdan bu yana Türkiyə və Azərbaycan Qafqazda  sülhmə-

ramlı bir siyasət aparır. Bu siyasətin dünya siyasətində yeri, 

önəmi və ona təsiri necə olmuşdur?  

C a v a b: Təsiri o olmuĢdur ki, hər halda, biz dünyada 
Azərbaycanın bugünkü vəziyyətini, xüsusən Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzünü sübut edə bilmiĢik. Ġkinci tərəfdən, 
göstərmiĢik ki, bizim ən yaxın dostumuz, qardaĢımız Türkiyə 

var. Türkiyə kimi dövlətlə bizim birlikdə hərəkət etməyimiz, 
bu iĢləri birlikdə çözməyimiz yeni bir Ģeydir. Yəni biz tək 
deyilik, bizim Türkiyə kimi dayağımız var, arxamız var. Bunu 

dünyada da bilirlər. Bunun da təsiri olmamıĢ deyildir. Azər-
baycan ilə Türkiyə Avropa ġurasında daim eyni mövqedən 

çıxıĢ edirlər. Bir orada yox, bütün beynəlxalq təĢkilatlarda. 
Biz beynəlxalq təĢkilatlarda bütün sahələrdə öz siyasətimizi, 

öz qərarımızı qəbul edəndə Türkiyə ilə birlikdə həll edirik, 
onlarla birlikdə müzakirə edirik. 

S u a l: Bütün maneələrə və əngəlləmələrə rəğmən, reallaş-

dırdığınız Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru xəttinin ən mü-

hüm hadisəsi Sizin böyük zəhmətinizlə gerçəkləşdi. Sizcə, bun-

dan sonra Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi ilə bağlı növbəti ad-

dımlar və Gürcüstanın və Türkiyənin bölgədəki vəzifəsi nələrdir? 
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C a v a b: Ġndi artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttini inĢa 

etmək lazımdır. Bu iĢ Türkiyədə baĢlayıbdır. «BotaĢ» Ģirkəti 
bu iĢi artıq baĢlayıbdır. Çünki boru xəttinin böyük bir hissəsi 

Türkiyədən keçir. Min kilometri Türkiyədən, 200 kilometrə 
qədəri Gürcüstandan, 400 kilometrdən bir az da çox Azər-

baycandan keçir. Bu iĢ Türkiyədə baĢlayıbdır. Çox gözəl. 
Məni sevindirən odur ki, «BotaĢ» Ģirkəti iĢə baĢlayıbdır. Biz 

də maliyyə məsələlərini həll etmiĢik. Çünki buradan Türki-
yəyə qədər bütün maliyyələĢdirmə məsələləri bizim üzərimiz-

dədir. Yəni Ģirkətlər ki, var, onların investisiyası olur, eyni 
zamanda, o investisiyada Azərbaycanın da payı var. Biz öz 

payımızı vermiĢik. Ġndi hazırlıq gedir və iĢlər də baĢlayır. 
Burada elə bir problem yoxdur.  

S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanla Türkiyə terrordan 

ən çox zərər çəkən ölkələrdir. Siz bu gerçəkliyi həm Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatında, həm ATƏT-də, həm də digər beynəl-

xalq tədbirlərdə gündəmə gətirirsiniz. Sizcə, Türkiyə də daxil 

olmaqla, ölkələrimiz nə etməlidir ki, səslərimiz həm beynəlxalq 

təşkilatlarda, həm də ayrı-ayrı ölkələrdə eşidilsin? Bu sahədə 

üzərimizə düşən vəzifələr hansılardır?  

C a v a b: Bilirsiniz, bu birdəfəlik Ģey deyil ki, mən sənə 
deyim nələr etməliyik. Bu siyasət daim inkiĢaf edir, irəliyə ge-

dir. Biz hər dövrə görə öz iĢlərimizi görürük. Mən hesab edi-
rəm ki, bu barədə Türkiyənin, Azərbaycanın siyasəti uğurlu-

dur və bu ahənglə də biz irəliyə gedəcəyik. Ġndidən demək ol-
maz nələr edəcəyik. Sabah bir Ģey olacaq, ona uygun olaraq 

bir Ģey edəcəyik.  

S u a l: Cənab Prezident, daha bir önəmli mövzu var. Azər-

baycanın xarici siyasətinə baxdığımız zaman iqtisadiyyatın 

inkişafı ön plana gəlir. Xüsusilə xarici sərmayənin Azərbay-

cana cəlb edilməsi üçün Sizin öndərliyinizlə çox önəmli qərar-

lar verildi. Keçən həftə verdiyiniz fərman çox önəmli idi. Soruş-
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maq istəyirəm, zati-aliniz tərəfindən imzalanan daha geniş 

mövzuda bir fərman da var. Sizcə, istər türk iş adamları, istər-

sə də digər xarici iş adamları bu imkanlardan tam mənada nə 

cür istifadə edə bilərlər? 

C a v a b: Tam istifadə edə bilərlər. Mən 7-8 fərman imza-

lamıĢam. Bilirsiniz ki, mən iĢ adamları ilə görüĢdüm. Öncə 
Azərbaycanın milli iĢ adamları ilə, sonra da xarici iĢ adamları 

ilə görüĢdüm, onların dərdlərini öyrəndim. Ondan sonra mən 
böyük bir proqram hazırladım. Bu proqramı da iki-üç aydır 

həyata keçirirəm. Ona görə də 7-8 fərman vermiĢəm. Dünən 
Milli Məclisə iki təklif göndərmiĢəm. Orada lizinq haqqında 

qanun qəbul olunmalıdır. BaĢqa bir qanuna əlavə olunmalı-
dır. Bunlar hamısı sahibkarların iĢlərini daha da asanlaĢdır-

maqdan ötrüdür. Ona görə mənim bu fərmanlarim sahibkar-
ların fəaliyyəti üçün çox böyük imkanlar yaradıbdır. Bu, 

təkcə Azərbaycan sahibkarları üçün deyil, bütün sahibkarlar, 
o cümlədən Türkiyənin sahibkarları üçündür.  

Mən Ġstanbulda olacağam, orada ayın 14-də EKO-nun 
zirvə görüĢüdür. Ayın 15-də orada iĢ adamları ilə də görüĢə-

cəyəm. Türkiyənin iĢ adamlarına Azərbaycanda son vaxtlar 

aparılan iĢlər, imzalanmıĢ fərmanlar, onlardan irəliyə gələn 
imkanlar və Türkiyənin iĢ adamlarının burada gördüyü iĢlər 

barədə geniĢ məlumat veriləcəkdir. Onlar çox iĢlər görüblər, 
çox laйiщələr həyata keçiriblər. Məsələn, bizim hava limanı, 

görürsünüz, nə gözəldir. Dünyanın ən gözəl hava limanların-
dan biridir. Bunu kim tikdi? Türkiyənin «Enka» Ģirkəti ilə 

«Burç» Ģirkəti tikdi. Çox Ģeylər ediblər.  

S u a l: Azərbaycana bundan sonra da gələ bilərlər, çünki 

bunun üçün gözəl şərait yaranıbdır. Elə deyilmi? 

C a v a b: Bəli, bəli. Məsələn, Bakı–Tbilisi–Ceyhan ilə əla-

qədar Türkiyənin «Tekfen» Ģirkəti var, 700 milyonluq bir iĢ 
götürdü. BaĢa düĢürsən, 700 milyon dollar! Göy Ġgid var, onu 
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tanıyırsınız, bu Ģirkətin baĢçısıdır. Onlar 700 milyonluq iĢ 

götürdülər. Çox gözəl. BaĢqa sahələrdə də var. Məsələn, mən 
qərar vermiĢəm, Naxçıvanda aeroport tikilsin. Oraya da Tür-

kiyənin «Enka» Ģirkətini dəvət edəcəyik. Yaxud Naxçıvanda 
çayın üzərində böyük bir bənd tikiləcəkdir. Bunu da onlara 

tapĢırmıĢam, artıq Türkiyədən adamlar gəliblər, iĢləyirlər. 
Yəni biz istəyirik ki, Türkiyənin iĢ adamları böyük layihə-

lərdə iĢtirak etsinlər.     
Mən orada da danıĢacam, lazımdır ki, türk iĢ adamları 

Azərbaycana sərmayə qoysunlar. Hələ sərmayə qoyanlar 
yoxdur. Biz onlara iĢlər veririk, onlar bu iĢləri görürlər, pul 

götürürlər. Məsələn, buradakı xəstəxana. O xəstəxanada, 
mərkəzdə olmusanmı? 

J u r n a l i s t: Bəli, o mərkəzi klinikada olmuĢam. Oradan 
veriliĢ də çəkmiĢik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Oranı gördün, mən oranı Türkiyəyə 
verdim, 30 milyon dollarlıq iĢ gördülər. Ġndi gözəl bir xəstəxa-

nadır. Artıq buradakı xaricilər də gedib Türkiyədə müayinə 
olunmurlar, oraya gedib müayinə olunurlar.  

S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, Sizin bir gözəl xüsu-

siyyətiniz də var. Bu da təhsilə verdiyiniz önəmdir, gənc nəslin 

sağlam yetişməsidir. SSRİ vaxtından bu yana gənc nəslin dün-

ya standartlarına uyğun təhsil almalarına böyük əhəmiyyət 

verirsiniz. Bu gün azərbaycanlı gənclərin Türkiyədə, türk gənc-

lərinin də Azərbaycanda təhsil aldığını bilirik.  

Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda Sizin xeyir-duanızla açılan 

özəl türk liseyləri var. Onlarda oxuyan şagirdlər 1994-cü ildən 

başlayaraq, iştirak etdikləri beynəlxalq bilik olimpiadalarından 

Azərbaycana 21-i qızıl olmaqla, 86 medal gətirmişlər. Bu il 

İndoneziyada keçirilən fizika olimpiadasında əfsanəvi bir uğur 

qazanmışlar. 65 ölkə arasında üç qızıl, bir gümüş medal qa-

zanaraq, beynəlxalq bilik olimpiadasının ilk üçlüyünə daxil ol-
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muşlar. Cənab Prezident, Siz onların şəxsində Azərbaycanın və 

Türkiyənin gələcək nəslində hansı özəllikləri görmək istə-
yirsiniz? 

C a v a b: Mən bundan çox məmnunam. Bilirəm ki, onlar 

yaxĢı təhsil verirlər. Ona görə də oranın Ģagirdləri dünyanın 
bir çox yerlərində müsabiqələrdə medal qazanıblar. Bu, 

Azərbaycanda lиsey səviyyəsində təhsilin inkiĢafına kömək 
edir. Biz bunu digər məktəblərə nümunə göstəririk. Buna görə 

mən məmnunam və təĢəkkür edirəm. 

S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, təqdirəlayiq digər bir 

xüsusiyyətiniz Azərbaycanın xaricdə tanıdılması, lobbiçilik 

fəaliyyətidir. Bakıda dünya azərbaycanlılarını bir yerə topladı-

nız, onlarla görüşdünüz. Türkiyədə, eləcə də türkdilli ölkələrdə 

lobbiçilik sahəsində hansı işbirliyi qurmalıdılar? Yəni Azərbay-

can və digər türkdilli ölkələr xaricdə nə işlər görməlidir? 

C a v a b: Bilirsiniz, çox yerlərdə azərbaycanlılarla türklər 
bir yerdədirlər. Məsələn, Avropanı götürək. Bilirəm ki, Brüs-

seldə, yaxud Almaniyada azərbaycanlılar və türklər bir yerdə 
çalıĢırlar, bir yerdə iĢ görürlər. Ona görə bu birlik var. 

Lazımdır ki, lobbiçilik məsələsini daha da gücləndirək.  
Bilirsiniz ki, mən Xaricdə YaĢayan Azərbaycanlılarla ĠĢ 

üzrə Dövlət Komitəsi yaratdım. Məhz buna görə. Çünki mən 
istəyirəm ki, dünyanın hər yerində yaĢayan azərbaycanlılar 

özlərinin azərbaycanlı olduqlarını bilsinlər, özlərini azərbay-
canlı kimi hiss eləsinlər. Bir də ki, Azərbaycan dövləti ilə, 

respublikamızla əlaqədə olsunlar. Ona görə də belə bir Ko-
mitə yaratmıĢam. Bu Komitə də xaricdə türk dərnəkləri ilə 

çox sıx əməkdaĢlıq edir və edəcəkdir.       

S u a l: Mətbuata ən yaxın cümhur başqanlarından biri Siz-

siniz. Etdiyiniz zarafatlarla, jurnalistlərə olan məhəbbətinizlə 

ölkə içərisində mətbuat orqanlarının çoxalmasına, onların 

fəaliyyət göstərmələrinə kömək edərək, hətta maddi çətinlik, 
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sıxıntı yaşayan kütləvi informasiya vasitələrinə kredit vermək-

lə Siz daim onların yanında olduğunuzu göstərirsiniz. «Saman-

yolu» televiziyası mətbuatla müsbət əlaqələr qurmağınız müna-

sibətilə Sizi «Medianın dostu» mükafatına layiq görübdür. Bu 

mükafat İstanbulda Sizə təqdim olunacaqdır. Belə bir mükafa-

tın zati-alinizdə oyatdığı təəssüratı öyrənə bilərikmi?  

C a v a b: TəĢəkkür edirəm ki, siz mənə belə bir mükafat 
vermisiniz.  

Hesab edirəm ki, mən bundan sonra da mətbuatla daha 
yaxın olmalıyam və ona yardım etməliyəm. Mən mətbuatı 

sevirəm və daim mətbuat iĢçiləri ilə, yəni jurnalistlərlə yaxın 
oluram. Ġstəyirəm ki, onlar hər Ģeyi düz yazsınlar, obyektiv 

yazsınlar. Amma təəssüf ki, bizim buradakı radikal müxalifət 
mətbuatı baĢqa yol ilə gedir. Siz o qəzetlərdə hər səhifədə 

Heydər Əliyev haqqında oxuyursunuz. Elədirmi?  
J u r n a l i s t: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Qəzeti açırsan, hər səhifədə Heydər 

Əliyev, Ġlham Əliyev, Heydər Əliyev, Ġlhаm Əliyev, Heydər 
Əliyev, Ġlham Əliyev. Mən o qəzetləri oxumuram. Ancaq və-

rəqləyirəm, baxıram, burada Heydər Əliyev, orada Ġlham Əli-
yev. Yalan yazırlar. Mənim haqqımda bir dəfə doğru Ģey yaz-

mayıblar. Doğru Ģeylər sizə məlumdur. Onlar yalan yazırlar. 
Hətta Bakı–Tbilisi–Ceyhanla bağlı dünyaya səs salan bir 

tədbir keçirdik, bunun haqqında da bir Ģey yazmadılar. Çün-
ki bunu Heydər Əliyev keçirir. YaxĢı, bunu Heydər Əliyev öz 

babası üçün etmir. Heydər Əliyev bunu xalq üçün, birinci 
növbədə, Azərbayъan xalqı üçün edir. Eyni zamanda, üç döv-

ləti – Türkiyəni, Gürcüstanı, Azərbaycanı bağlayır. Bu qədər 
böyük proqram haqqında heç bir Ģey yazmadılar. Amma 

həmin o günlər Heydər Əliyev haqqında mənfi Ģeylər yaz-
dılar. Ancaq xalq buna inanmır, inana da bilməz. Xalq mənə 

inanır. Mənim həyatım aynadakı kimi göz qabağındadır. 
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Əgər belə olmasaydı, mən bütün bu mərhələlərdən keçib gedə 

bilməzdim.  
J u r n a l i s t: Allah Sizə uzun ömür versin, baĢımızdan əskik 

etməsin. Doğrudan da Siz bu ölkə üçün lazımsыnыz. Siz təcrü-

bənizlə, biliyinizlə, uzaqgörən siyasətinizlə bizə lazımsınız.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm.  
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur baĢqanim, dərin minnət-

darlığımı bildirirəm. Doğrudan da proqramımıza qatılmaqla 
bizə böyük Ģərəf verdiniz.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizin televiziyaya 
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.  
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ИQTИSADИ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKИLATININ ÜZVÜ 

OLAN ÖLKƏLƏRИN DÖVLƏT BAŞÇILARININ 

ZИRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ ИŞTИRAK ETMƏK ÜÇÜN 

ТЦРКИЙЯНИН ИSTANBUL ШЯЩЯРИНЯ  IŞGÜZAR 

SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMЯЗДЯН ЯВВЯЛ  

BИNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LИMANINDA  

KÜTLƏVИ ИNFORMASИYA VASИTƏLƏRИNИN 

NÜMAYƏNDƏLƏRИNƏ VERDИЙИ  

MÜSAHИBƏ 
 
13 октйабр 2002-ъи ил 

  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Salaməleyküm.  
Məlumatınız var, mən Ġstanbula gedirəm. Orada Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının zirvə görüĢündə iĢtirak edəcəyəm. 
Ertəsi gün də Türkiyənin iĢ adamları ilə görüĢ keçirəcəyəm. 

Ondan sonra isə Vətənə dönəcəyəm. Mənim Türkiyəyə səfə-

rimin məqsədi budur. Nə sözünüz varsa, buyurun.  

S u a l: Cənab Prezident, İstanbulda hansı ikitərəfli görüşlər 

gözlənilir? 

C a v a b: Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə, Pakis-
tan prezidenti Pərviz MüĢərrəflə, Ġran prezidenti Məhəmməd 

Xatəmi ilə görüĢlərim olacaqdır.  

S u a l: Cənab Prezident, Ali Hərbi Məktəbdə yenidən mü-

əyyən problemlər yaranıbdır. Bununla əlaqədar nə deyə bilər-
siniz? 

C a v a b: Orada heç bir problem yoxdur. Oranın rəisi azad 
olunmuĢdur, mən həmin məktəbə yeni rəis təyin etmiĢəm. Pi-

riyev çox hazırlıqlı adamdır, uzun müddət cəbhədə olubdur. 
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Bilikli adamdır, orada iĢlər gedir. Problem yoxdur, ĢiĢirtmək 

lazım deyildir.  

S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın hərbi prokuroru, Ba-

kı qarнizonunun hərbi prokuroru nə vaxt təyin ediləcəkdir?  

C a v a b: Necə yəni hərbi prokuror nə vaxt təyin oluna-

caqdır, hərbi prokuror var.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz sahibkarlığa maneələrin ara-

dan qaldırılması məqsədi ilə fərman vermisiniz. Bundan sonra 

da yeni fərmanlar olacaqmı?  
C a v a b: Bundan sonra nə fərman olacaqdır? Fərmanların 

hamısını vermiĢəm, Milli Məclisə təkliflər göndərmiĢəm. Li-

zinq haqqında qərar qəbul ediləcək, baĢqa dəyiĢikliklər ola-
caqdır. Bunların hamısı da sahibkarların iĢi ilə əlaqədardır. 

Beləliklə, hər Ģeyi etmiĢəm. Bundan sonra bir yekun görüĢ ke-
çirəcəyik. 

S u a l: Cənab Prezident, sahibkarların arzularından biri də 

vergi «yükünün» azaldılması ilə bağlıdır. Bəzi dövlət mə-

murları bu barədə təkliflər verirlər. Bu haqda nə deyərdiniz?   

C a v a b: Mənim fərmanimla vergi «yükü» azaldılıbdır. 
Dövlət məmurlarının burada nə iĢi var? Vergi Nazirliyinin 

Ģtatları  40 faiz ixtisar olunur və nazirliyin təsiri azalır. Sahib-
karlara daha da böyük imkanlar verilir. 

S u a l: Cənab Prezident, dediniz ki, Türkiyənin iş adamları ilə 

görüşəcəksiniz. Azərbaycanın onlara konkret təklifləri varmı? 

C a v a b: Nə təkliflər olacaq? Təkliflərimiz odur ki, gəlsin-
lər, burada investisiya qoysunlar, böyük iĢlər görsünlər və 

əsasən də istehsalat yaratsınlar, iĢ yerləri açsınlar.  

S u a l: Cənab Prezident, Pakistanla hərbi əməkdaşlıq ba-

rədə saziş imzalanmışdı. Siz dediniz ki, orada prezident Mü-

şərrəflə görüşəcəksiniz. Bu barədə söhbətiniz olacaqmı?  
C a v a b: Prezident MüĢərrəflə bizim köhnə tanıĢlığımız 

var. Nə barədə söhbət olacaqsa, bunu özümüz bilirik.  
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S u a l: Cənab Prezident, İstanbul zirvə görüşündə Azərbay-

can hansı təşəbbüslər irəli sürəcək? 

C a v a b: Zirvə görüĢündə elə bir təĢəbbüs yoxdur. Orada 

məsələləri müzakirə edib, fikir mübadiləsi aparacağıq. 
Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
ИСТАНБУЛ ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ  

 
13 октйабр 2002-ъи ил   

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят 
башчыларынын зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн октйабрын 13-
дя Истанбула эялди. 

Ататцрк бейнялхалг щава лиманында дювлятимизин башчысынын 
шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Президент Щейдяр Ялийев тяййарянин пиллякяни йанында Истан-
бул валиси Ерол Чакыр, Истанбул бялядиййя башганы Яли Мцфит Эур-
тана, щабеля Азярбайъанын Хаъири Ишляр назири Вилайят Гулийев, 
юлкямизин Тцркийядяки сяфири Мяммяд Ялийев, республикамызын 
Ирандакы сяфири, ИЯТ-ин Даими Нцмайяндяляр Шурасынын цзвц 
Аббасяли Щясянов, Азярбайъанын Истанбулдакы Баш консулу Хей-
ряддин Гоъа вя диэяр рясми шяхсляр гаршыладылар.  

Азярбайъан президенти фяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечди вя тцрк ясэярини саламлады. 

Дювлятимизин башчысы щава лиманында машын карванынын мц-
шайияти иля онун цчцн айрылмыш игамятэаща – «Чыраьан Палас» 
мещманханасына эялди. Али гонаьы бурада Тцркийя щюкумя-
тинин рясми шяхсляри мещрибанлыгла гаршыладылар.    
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ИСЛАМ ЯМЯКДАШЛЫГ ТЯШКИЛАТЫНА ЦЗВ 
ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН  
ВЫЫ ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ НИТГ 
 
Истанбул, 
«Чыраьан Палас» мещманханасы 
 
14 октйабр 2002-ъи ил 

 
İƏT-in üzvü olan ölkələrin VII zirvə görüşü oktyabrin 14-

də «Çırağan» sarayında öz işinə başladı. 

Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər Azərbaycan prezi-
denti Heydər Əliyevi sarayın qarşısında ehtiramla, səmimiy-

yətlə salamladı. 
Salona toplaşanlar Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezəri, 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi, Əfqanıstan prezidenti 
Həmid Kərzaini, İran prezidenti Məhəmməd Xatəmini,  Qırğı-

zıstan prezidenti Əsgər Akayevi, Pakistan prezidenti Pərviz 
Müşərrəfi, Tacikistan prezidenti Иmаməli Rəhmonovu, Özbə-

kistan Milli Məclisinin sədri Erkin Xəlilovu, Türkmənistan 
Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Rəcəb Saparovu və Qaza-

xıstanın Dövlət katibi – Xarici Işlər naziri Qasımcomərd Toka-
yevi alqışlarla qarşıladılar.  

İclası giriş sözü ilə İran İslam Respublikasının prezidenti, 
İƏT-in sədri Məhəmməd Xatəmi açdı və qarşıdakı dövr üçün bu 
təşkilata sədrliyin Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd 

Necdət Sezərə verildiyini bildirdi. 
Prezident Əhməd Necdət Sezər dövlət başçılarını salamladı, 

Zirvə görüşünün işinə uğurlar arzuladı. 
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Hörmətli cənab sədr! 

Hörmətli dövlət və hökumət baĢçıları! 
Xanımlar və cənablar! 

Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq 
TəĢkilatının Zirvə görüĢünün bütün iĢtirakçılarına uğurlar 

arzulayıram. VII Zirvə görüĢünü yüksək səviyyədə təĢkil et-
diklərinə və bizə göstərdikləri qonaqpərvərliyə görə Türkiyə 

Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab Əhməd Necdət 
Sezərə və Türkiyə Respublikasının Hökumətinə minnətdar-

lığımı bildirirəm.  
Dövlət baĢçılarının son görüĢündən sonra bu təĢkilatın 

üzvü olan Əfqanıstanda baĢ verən müsbət dəyiĢiklikləri alqıĢ-

layıram. Hörmətli prezident cənab Kərzaiyə ölkənin və xalqın 

qarĢısında duran problemlərin həllində uğurlar arzulayıram. 
Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanın, habelə Mərkəzi Asi-

ya respublikalarının Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına üzv ol-

malarının 10 ili tamam olur. Fürsətdən istifadə edərək, bu 
əlamətdar tarix münasibətilə hamını təbrik edir, birgə səylə-

rimizlə əməkdaĢlığın daha da artmasını arzulayıram.  
Hörmətli sammit iĢtirakçıları! 

Ġlk illərini yaĢadığımız yeni əsrdə bəĢəriyyətin qarĢısında dün-
yada sülhün bərqərar olması və insanların firavanlıq, əmin-

amanlıq Ģəraitində yaĢaması kimi mühüm vəzifələr durur. 
Bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün dünya dövlətlərinin 

ayrı-ayrılıqda göstərdikləri səylərlə yanaĢı, regional təĢkilatla-
rın məqsədyönlü fəaliyyəti də zəruridir.  

Bu səbəbdən Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının üzərinə bö-

yük tarixi missiya düĢür. Güman edirəm ki, sammitdə bizim 

qəbul edəcəyimiz qərarlar yeni əsrdə regionumuzun siyasi-
iqtisadi və mədəni-mənəvi inkiĢafına öz müsbət təsirini göstə-

rəcək, onun əsas istiqamətlərini müəyyən edəcəkdir.  
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Bundan baĢqa, sammitin qərarları regionun sürətli tərəq-

qisinə yardım etməli, qloballaĢma prosesində onun daha fəal iĢ-

tirakını təmin etməlidir. Biz təĢkilatın fəaliyyətinin əsas istiqa-

mətlərini regionda iqtisadi inteqrasiyanın hüquqi bazasının ya-
radılmasında və icra mexanizminin hazırlanmasında görürük.  

Bu gün Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının qarĢısında duran 
əsas vəzifələrdən biri də dünya miqyasında aparılan yoxsul-

luğun azaldılması iĢinə öz töhfəsini verməkdir. 350 milyona 
yaxın insanın yaĢadığı regionu əhatə edən  Ġqtisadi ƏməkdaĢ-

lıq TəĢkilatı yoxsulluğun azaldılması üçün xüsusilə dövlətlər-
arası əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirməli və birgə layihələrin həyata 

keçirilməsini təĢviq etməlidir. 
Bu məqsədlə yeni iĢ yerlərinin açılması üçün regional investi-

siya layihələrinin təĢviqini və ölkələrimiz arasında qarĢılıqlı in-
vestisiya qoyuluĢlarının həvəsləndirilməsini zəruri hesab edirik.  

Azərbaycan Respublikası adından deyə bilərəm ki, ölkəmi-
zə xarici investisiyaların cəlb olunması üçün son illərdə mü-

hüm iĢlər aparılmıĢ, müvafiq hüquqi baza yaradılmıĢ, bazar 
iqtisadiyyatına keçid və dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi sa-
həsində əməli addımlar atılmıĢdır. Təkcə onu qeyd etmək ki-

fayətdir ki, 1994-cü ildən bu günə kimi Azərbaycan iqtisa-
diyyatına təxminən 10 milyard ABġ dolları həcmində sər-

mayə qoyulmuĢdur. 
Bu gün ölkəmizdə xarici investorlar üçün lazımi investisiya 

mühitinin yaradıldığını tam əminliklə deyə bilərəm və iĢ 
adamlarını Azərbaycanda investisiya layihələrinin həyata ke-

çirilməsində fəal iĢtirak etməyə dəvət edirəm.  
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan artıq ġimal–Cənub nəq-

liyyat dəhlizinə qoĢulmaq haqqında qərar qəbul edibdir. Bu 
ilin may ayında Ġran Ġslam Respublikasına səfərim zamanı 

mən əməkdaĢlığımızın bu mühüm sahəsini Ġranın hörmətli 
prezidenti ilə müzakirə etmiĢəm və ümidvaram ki, bu, Ġqtisadi 
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ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı daxilində də iĢbirliyinə öz müsbət töh-

fəsini verəcəkdir.  
Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının regional əməkdaĢlıq sahə-

sində ciddi uğurlar əldə etməsi üçün hər cür Ģərait var. Xalq-
larımızın tarixi yaxınlığı, din, bir sıra hallarda isə dil ümu-

miliyi, ölkələrimizdəki bənzər cəhətlər və mədəni-mənəvi bağ-

lılıq bunun üçün etibarlı zəmin yaradır.  

Yarandığı dövrdən bu günədək təĢkilatın fəaliyyətinin ge-
niĢləndirilməsi və qarĢısında duran məsələlərin həlli üçün bir 

sıra sənədlər imzalanmıĢ və müvafiq qurumlar yaradılmıĢdır. 
Regionun iqtisadiyyatının inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən 

etmək, iqtisadi təhlillər aparmaq və birgə layihələr hazırla-
maq üçün təĢkilatın iqtisadi təhqiqatlar mərkəzinin yaradıl-

ması zəruriyyəti meydana çıxmıĢdır. Azərbaycanın böyük 
məmnuniyyətlə belə bir mərkəzə ev sahibliyi etməyə hazır ol-

duğunu bildirirəm.  
Hörmətli sammit iĢtirakçıları! 

Bizim ölkəmiz, eləcə də region dövlətləri üçün Bakı–Novo-
rossiysk və Bakı–Supsa neft kəmərlərinin iĢə düĢməsinin mü-

hüm əhəmiyyəti olmuĢdur. Bu il sentyabrın 18-də isə Bakıda 

region üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inĢa edilməsinin təməlatma 

mərasimi keçirilmiĢdir. Mərasimdə Türkiyə Cümhuriyyətinin 
prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər, Gürcüstan prezi-

denti hörmətli Eduard ġevardnadze və Azərbaycan Respubli-
kasının prezidenti iĢtirak etmiĢlər. 

Bu əlamətdar hadisə Azərbaycanın yeni neft strategiyası 
əsasında 1994-cü ildə Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft 

yataqlarının istismarı məqsədi ilə imzalanmıĢ ilk hasilatın 
pay bölgüsü müqaviləsi – «Əsrin müqaviləsi» ilə əsası qoyul-

muĢ nəhəng layihənin nəticəsidir.  



_____________________________________________________________   49 

Bu  gün Xəzər dənizi hövzəsində neft və qaz  ehtiyatları-

nın iĢlənilməsi sahəsində böyük iĢlər aparılır. Lakin regio-
nun enerji  ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi 

Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən olunmasını tə-

ləb edir.  

Bu sahədə son illərdə çox iĢlər görülür. Bunlardan Xəzəryanı 
dövlətlərin ilk dəfə bir araya gəldiyi AĢqabad sammitinin çox 

böyük əhəmiyyəti olmuĢdur. Mən bu ilin may ayında Ġranda 
olarkən prezident cənab Xatəmi ilə də bu sahədə səmərəli 

danıĢıqlar apardığımızı qeyd edirəm. Bundan baĢqa, bizim 
Rusiya və Qazaxıstanla imzaladığımız saziĢlər də Xəzərin 

statusu ilə bağlı məsələnin həll olunmasına yardım edəcəkdir. 
Cənab sədr! 

Hörmətli sammit iĢtirakçıları! 
Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bəĢəriyyət insanlıq 

üçün firavanlıq və əmin-amanlıq gətirən bütün bu iĢlərlə ya-
naĢı, yeni minilliyə köhnə minillikdən miras qalmıĢ bir sıra 

problemlərlə də qədəm qoymuĢdur. Bunlardan ən təhlükəlisi 
etnik münaqiĢələr və terrordur. 

2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında 

törədilmiĢ dəhĢətli terror hadisəsi əslində tərəqqipərvər bəĢə-

riyyətə ciddi bir siqnal oldu. Bir necə saat ərzində bütün dün-

ya terrorun nə qədər dəhĢətli, bəĢəriyyət və insanlıq üçün nə 
qədər təhlükəli və faciəli olduğunu müĢahidə etdi.  

Bir çox dövlətlər üçün bu dəhĢətli faciə yeni bir hadisə idi. 
Lakin bizim ölkələrimizin bir çoxunda etnik münaqiĢələrin və 

dinc insanlara qarĢı çevrilmiĢ terrorçuluğun, təcavüzkar sepa-
ratçılığın və Ģovinizmin nə olduğunu çox yaxĢı bilirlər. Min-

lərlə insan bunun ağrı-acılarını öz Ģəxsi həyatlarında yaĢayıb 
və bu gün də yaĢamaqdadır.  

Etnik münaqiĢələrdən və terrordan zərər çəkən bir dövlət 
olaraq, Azərbaycana bu münaqiĢələr daha yaxĢı tanıĢdır. 
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Odur ki, biz dərhal antiterror mübarizəsində ölkəmizin bütün 

imkanlarından istifadə etməyi, bu dəhĢətli faciə ilə mübarizə-

yə hazır olduğumuzu birmənalı bəyan etdik.  

Biz neçə ildir ki, Azərbaycanda etnik separatizm və bunun 
nəticəsində yaranmıĢ terrorçuluqla təkbaĢına mübarizə 

aparırıq. QonĢu Ermənistanın Azərbaycana qarĢı 14 il əvvəl 
əsassız ərazi iddiaları ilə baĢladığı hərbi təcavüz nəticəsində 

Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi iĢğal olunmuĢ, bir mil-
yondan çox azərbaycanlı öz doğma yurdlarından zorla çıxa-

rılaraq qaçqın və köçkünə çevrilmiĢdir. Bu münaqiĢə nəticə-

sində 35 min azərbaycanlı öz torpaqlarında həlak olmuĢ, ya-

xud qətlə yetirilmiĢdir. ĠĢğalın nəticələri ölkəni ciddi iqtisadi 
və sosial problemlərlə üz-üzə qoymuĢdur.  

Biz dəfələrlə bəyan etmiĢik ki, Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi dinc yolla həll olunmalıdır. Biz 

müharibə istəmirik. Biz sülh tərəfdarıyıq. Azərbaycanda, bü-

tün Qafqaz regionunda və bütün dünyada sülhün bərqərar 

olması bizim ən ümdə arzumuzdur. 
Azərbaycan sülhsevər ölkə olaraq bütün dövlətlərlə və xalq-

larla, ələlxüsus öz qonĢuları ilə qarĢılıqlı anlaĢma, mehriban 

qonĢuluq və əməkdaĢlıq Ģəraitində yaĢamaq istəyir. Lakin 
Ermənistanla belə əməkdaĢlıq yalnız və yalnız Dağlıq Qara-

bağ münaqiĢəsi həll olunduqdan, Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü bərpa edildikdən, qaçqınlar öz daimi yaĢayıĢ yerlərinə 

qayıtdıqdan sonra mümkün ola bilər.  
Hesab edirik ki, terrora qarĢı mübarizə bütün dövlətlərin 

və beynəlxalq təĢkilatların əlbir fəaliyyətini tələb edir. Bu-
nunla bağlı düĢünürəm ki, Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı da 

üzərinə düĢən tarixi vəzifəni yerinə yetirməli və bundan sonra 
da ümumbəĢəri dəyərlər uğrunda mübarizəni davam etdir-

məli, bu təĢkilatın üzvü olan Azərbaycanın haqq iĢinə dəstək 
verməlidir.  
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Hörmətli sədr!  

Hörmətli sammit iĢtirakçıları! 
Sonda bir daha əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, 

Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının Ġstanbul Zirvə görüĢü yeni 
əsr üçün regionun inkiĢafının baĢlıca istiqamətlərini müəyyən 

edəcək və qarĢımızda duran əsas maneələrin aradan qaldırıl-
masında, xalqlarımızın və dövlətlərimizin daha da yaxınlaĢ-

masında mühüm addım olacaqdır. 
Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm.   
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TÜRKİYƏ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ  

ƏHMƏD NECDƏT SEZƏR İLƏ GÖRÜŞ 
 
Истанбул 
 
14 октйабр 2002-ъи ил 
 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin döv-

lət başçılarının İstanbulda keçirilən VII zirvə görüşündə iştirak 
edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 

oktyabrın 14-də Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd 
Necdət Sezər ilə görüşü oldu.  

Dövlətimizin başçısını mehribanlıqla və səmimiyyətlə salam-
layan prezident Əhməd Necdət Sezər onun dəvətini qəbul edib 

Zirvə görüşünə gəldiyinə görə, prezident Heydər Əliyevə təşək-
kürünü bildirdi.  

Qardaş Türkiyə torpağında özünə və başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətinə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə, sammitin keçirilməsi 

üçün yaradılan yaxşı şəraitə görə prezident Əhməd Necdət Sezərə 
minnətdarlığını bildirən prezident Heydər Əliyev İƏT-in Zirvə 

görüşündə iştirakından məmnun olduğunu söylədi.  
Görüş zamanı dost və qardaş ölkələrimiz arasında əmək-

daşlığın bütün sahələrdə genişlənməkdə və dərinləşməkdə oldu-

ğunu vurğulayan prezidentlər həyata keçirilən irimiqyaslı regio-
nal layihələrdə Azərbaycanın və Türkiyənin birgə fəal iştira-

kından razılıq hissi ilə danışdılar.  
Dövlət başçıları Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin 

neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və karbohidrogen ehtiyatla-
rının Avropa bazarlarına nəqli üçün bu yaxınlarda təməli qo-
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yulmuş Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikin-

tisi, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri layihəsinin reallaşması 
yolunda qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı fikir mübadiləsi 

apardılar. 
Prezident Heydər Əliyev Türkiyənin iş adamlarının ölkəmizdə 

daha geniş fəaliyyət göstərməsinin, Azərbaycanın iqtisadiyyatına 
sərmayə qoymalarının qarşılıqlı əhəmiyyətini vurğulayaraq, 

bunun üçün respublikamızda əlverişli şərait yaradıldığını söylədi.  
Dövlətimizin başçısı ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Er-

mənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yo-
lu ilə tezliklə aradan qaldırılması məqsədi ilə ATƏT-in Minsk 

qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar, Azərbaycan və Ermə-

nistan prezidentlərinin birbaşa görüşləri barədə söhbət açdı. 

Prezident Əhməd Necdət Sezər münaqişənin nizamlanması 
prosesində Türkiyənin Azərbaycanı həmişə dəstəkləyəcəyini bir 

daha vurğuladı.  
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə hər iki 

ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparıldı.  
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PAKİSTAN ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ПРЕЗИДЕНТИ PƏRVİZ MÜŞƏRRƏF İLƏ  

GÖRÜŞ 
 
Истанбул  
 
14 октйабр 2002-ъи ил 
 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin döv-

lət başçılarının zirvə görüşündə iştirak edən Azərbaycan Res-

publikasının prezidenti Heydər Əliyev Pakistan İslam Res-
publikasının prezidenti Pərviz Müşərrəf ilə görüşdü.  

Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamla-
yan, prezident Heydər Əliyev ilə hər bir görüşünü yüksək dəyər-

ləndirən  prezident Pərviz Müşərrəf respublikamızın rəhbəri ilə 
İstanbulda yenidən görüşməyindən çox məmnun qaldığını söylədi. 

Prezident Heydər Əliyevin diqqəti və uzaqgörən, müdrik si-
yasəti  sayəsində ölkələrimiz arasında yaranmış səmimi dostluq 

münasibətlərinin  böyük əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə çaт-
dıran cənab Pərviz Müşərrəf Pakistanın Azərbaycan ilə bütün 

sahələrdə əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsinə maraq 
göstərdiyini bildirdi. 

Azərbaycanın və Pakistanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar-

dakı əməkdaşlığından da razılıqla söhbət açan cənab Pərviz 
Müşərrəf ölkəmizin üzləşdiyi çətin problemin – Ermənistan–

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə sülh yolu 
ilə aradan qaldırılmasının Pakistan tərəfindən həmişə dəstək-

ləndiyini vurğulayaraq dedi ki, biz Ermənistanın Azərbaycana 
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təcavüzünü pisləyirik, Pakistan bu təcavüz nəticəsində işğal edil-

miş Azərbaycan ərazisinin dərhal azad olunmasını tələb edir.  
Prezident Heydər Əliyev səmimi sözlərə, Azərbaycana gös-

tərilən dostluq münasibətinə, İstanbul zirvə görüşündəki nit-
qində Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı söylədiyi dəyərli fikirlərə, Azərbaycanın haqq işinin 
Pakistan tərəfindən həmişə dəstəkləndiyinə görə cənab Pərviz 

Müşərrəfə dərin təşəkkürünü bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev ölkələrimizin beynəlxalq 

təşkilatlardakı əməkdaşlığının hər iki tərəf üçün çox faydalı 
olmasından razılıqla söhbət açdı.  

 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Zirvə görüşünün 
üzv ölkələr arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına, 

iqtisadi əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə yeni təkan 
verəcəyini vurğulayan prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın 

Pakistanla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə də böyük əhə-

miyyət verdiyini bildirdi.  

Görüşdə prezidentlər Azərbaycan–Pakistan müştərək iqtisadi 
komissiyasının işinin son vaxtlar daha da canlanmasından məm-
nun qaldıqlarını bildirdilər, bütün istiqamətlərdə, xüsusən ener-

getika, ticarət və digər sahələrdə ölkələrimizin əlaqələrinin ge-
nişləndirilməsi üçün potensial imkanlar olduğunu vurğuladılar.  

Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə hər iki ölkəni ma-
raqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə müzakirələr aparıldı. 

Görüşdə prezident Pərviz Müşərrəf Azərbaycan prezidentini 
Pakistana, dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev isə Pakistanın 

rəhbərini ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət etdi. Hər iki dəvət 
məmnunluqla qəbul olundu. 
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ƏFQANISTAN PREZİDENTİ HƏMİD KƏRZAİ  

İLƏ GÖRÜŞ 
 
Истанбул 
 
14 октйабр 2002-ъи ил 
 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin döv-

lət başçılarının İstanbulda keçirilən zirvə görüşündə iştirak 
edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

oktyabrın 14-də Əfqanıstan prezidenti Həmid Kərzai ilə görцшdü.  
Bir-birini mehribanlıq və səmimiyyətlə salamlayan dövlət 

başçıları zirvə görüşünün işində iştiraklarından və görüşmələ-

rindən məmnun olduqlarını bildirdilər.  

Əfqanıstan rəhbəri Azərbaycan prezidentinin dünya miqyaslı 
görkəmli dövlət xadimi kimi tanındığını və ona böyük hörmət 

və ehtiram bəslədiyini bildirdi.  
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən prezident Heydər 

Əliyev Azərbaycandakı vəziyyət, ölkədə görülən işlər barədə 
söhbət açdı, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi id-

diaları ilə başlanmış Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi nəticəsində ərazimizin 20 faizinin işğal olunduğu, 
bir milyondan çox soydaşımızın yerindən-yurdundan zorla qo-

vularaq çadır şəhərciklərində ağır, dözülməz şəraitdə yaşadığı 
barədə danışdı.  

Öz ölkəsindəki vəziyyətdən söhbət açan prezident Həmid 
Kərzai Əfqanıstanda normal həyatın bərpası məqsədi ilə apa-

rılan işlərdən bəhs etdi.  
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Görüşdə prezidentlər iki ölkə arasında əlaqələrin genişlən-

dirilməsinin, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsinin, terrorizmə, ekstremizmə qarşı mübarizədə 

bütün səylərin birləşdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladılar.  
Söhbət zamanı hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər 

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.  
Prezident Həmid Kərzai prezident Heydər Əliyevi Əfqanıs-

tana, prezident Heydər Əliyev isə Əfqanıstan rəhbərini Azər-
baycana dəvət etdi. Dəvətlər məmnunluqla qəbul olundu.  
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İRAN PREZİDENTİ SEYİD MƏHƏMMƏD 

XATƏMİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
Истанбул 
 
14 октйабр 2002-ъи ил 
 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin döv-

lət başçılarının İstanbul Zirvə görüşündə iştirak edən Azərbay-
can Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev İran İslam Res-

publikasının prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə görüş-
müşdür.  

Prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi dövlətimizin başçısını 
dostcasına, səmimiyyətlə salamladı, prezident Heydər Əliyev 

ilə hər bir görüşdən çox məmnun qaldığını nəzərə çaтdırdı.  
Prezident Heydər Əliyevin müdrikliyinin və böyük təcrübə-

sinin həm  Azərbaycan üçün, həm İran üçün, həm də ümumilik-
də regionumuz üçün çox əhəmiyyətli olduğunu vurğulayan cə-

nab Xatəmi dövlətimizin başçısının bu ilin may ayında İrana 
rəsmi səfərini həmişə böyük məmnunluqla xatırladıqlarını 

söylədi, bu səfərin Azərbaycan–İran əməkdaşlığında yeni mər-
hələ yaratdığını vurğuladı. 

Prezident Heydər Əliyev səmimi sözlərə, habelə İran İslam 

Respublikasına rəsmi səfəri zamanı ona göstərilən qonaqpər-
vərliyə görə təşəkkürünü bildirdi, həmin səfər zamanı keçirdiyi 

görüşləri, apardığı danışıqları və imzalanmış sənədləri yüksək 
dəyərləndirdi.  

Görüşdə bir sıra müştərək layihələrin böyük əhəmiyyət daşı-
dığını, İran, Rusiya və Hindistanın iştirak etdikləri Şimal–Cə-
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nub layihəsinə Azərbaycanın da qoşulacağını nəzərə çaтdıran 

prezidentlər ölkələrimiz arasında dəmir yolu əlaqələrinin bərpa 
olunması, Bakı–Astara avtomobil yolunun yenidən qurulması, 

Бакы–Astara dəmir yolunun tikilməsi, Astara çayı üzərində 
yeni körpünün salınması və nəhayət, Qəzvin–Rəşt–Astara də-

mir yolunun çəkilməsi layihələrinin Azərbaycan–İran əməkdaş-
lığında mühüm rol oynayacağını bildirdilər.  

Xəzərin hüquqi statusu ilə əlaqədar ətraflı fikir mübadiləsi 
edən dövlət başçıları bu məsələ barədə ekspertlər səviyyəsində 

aparılan danışıqların davam etdirilməsinin vacib olduğunu söy-
lədilər. 

Ölkəmizin ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün aparı-

lan danışıqlardan söhbət açan prezidentlər bu münaqişənin 
tezliklə sülh yolu ilə həll edilməsi üçün səylərin daha da güclən-

dirilməsinin zəruriliyini nəzərə çатdırdılar.  
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət 

başçılarının İstanbul Zirvə görüşündə müzakirə edilən məsələ-

ləri bir daha yüksək qiymətləndirən prezidentlər bu sammitin 
üzv ölkələr arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha 

da möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verəcəyinə əmin olduq-
larını vurğuladılar.  

Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə dövlət 
başçıları hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra məsələlər barədə 

də fikir mübadiləsi apardılar.  
Prezident Heydər Əliyev ölkəmizdə İran prezidentinin Azər-

baycana rəsmi səfərini gözlədiklərini bildirdi. Prezident Mə-

həmməd Xatəmi mütləq Azərbaycana rəsmi səfər edəcəyini 

təsdiqlədi. 
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İNDONEZİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

ZATİ-ALİLƏRİ 

XANIM MEQAVATİ  SUKARNOPUTRİYƏ  
 
Hörmətli xanım Prezident! 

Bali adasında baĢ vermiĢ terror aktı nəticəsində çoxsaylı 
insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. 

Bu dəhĢətli faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə 
və bütün Ġndoneziya xalqına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 

       

 HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
14 oktyabr 2002-ci il 
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AVSTRALİYANIN BAŞ NAZİRİ  

ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB CON UİNSTON HOVARDA   
 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 

Ġndoneziyada törədilmiĢ dəhĢətli terror aktı nəticəsində 
çoxlu sayda həmvətəninizin həlak olması məni ürəkdən kə-

dərləndirdi. 
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və bü-

tün Avstraliya xalqına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
       

 HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
   
14 oktyabr 2002-ci il 
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ТЦРКИЙЯНИН ИШ АДАМЛАРЫ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
Истанбул, 
«Чыраьан Палас» мещманханасы 
 
15 октйабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev «Çırağan» sarayın-

da Türkiyənin iş adamları ilə görüşmüşdür. Görüşdə Türkiyə-

nin 200-dən çox nüfuzlu şirkətinin 300-dən çox təmsilçisi, ha-
belə bu ölkənin tanınmış ictimai-siyasi xadimləri, dövlət və hö-

kumət nümayəndələri, millət vəkilləri, diplomatlar, kütləvi in-
formasiya vasitələrinin rəhbərləri və digər şəxslər iştirak edir-

dilər.  
Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi və 

cənab Süleyman Dəmirəli hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Gö-

rüşü giriş sözü ilə Türkiyə–Azərbaycan müştərək iqtisadi ko-

missiyasının həmsədri Əli Yücəl açdı.  
Türkiyə sənaye, ticarət və birjalar palatasının sədri Rifat 

Hısarcıqlıoğlu, Dövlət naziri Rəşad Doğru, Azərbaycanın Iqti-
sadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev və Türkiyənin 9-cu prezidenti 

Süleyman Dəmirəl çıxış etdilər. 
 
         * * * 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Türkiyənin 9-cu prezidenti, əziz dos-

tum-qardaĢım, hörmətli Süleyman Dəmirəl!  

Hörmətli nazirlər!  
Dəyərli iĢ adamları!  
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Xanımlar və cənablar!  

Sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və Türkiyədə 
baĢqa bir məsələ ilə əlaqədar olduğum halda burada, «Çıra-

ğan» sarayında Türkiyənin dəyərli iĢ adamları ilə görüĢümdən 
həddən ziyadə məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.  

Bilirsiniz ki, mən ĠƏT təĢkilatının zirvə görüĢündə iĢtirak 
etmək üçün Türkiyəyə, Ġstanbula gəlmiĢəm. Biz dünən çox iĢ 

gördük. Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd 
Necdət Sezərin sədrliyi ilə ĠƏT-in VII zirvə görüĢü öz iĢini 

apardı və tamamladı. Türkiyə hökuməti  ĠƏT-in növbəti zirvə 
görüĢünə sədr seçildi, ĠƏT-ə baĢçılıq edəcəkdir. Ümidvaram 

ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ĠƏT-ə çox böyük önəm verdiyinə 
görə, təĢkilat gələn illərdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin 

inkiĢaf etməsində yeni uğurlar qazanacaqdır. 
Mən ayrıca olaraq, hörmətli prezident Əhməd Necdət Se-

zərlə görüĢdüm, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri haqqında və 
onun daha da inkiĢaf etdirilməsi haqqında geniĢ söhbət apar-

dıq. Hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də bizim görüĢümüz dost-
luq, qardaĢlıq, mehribanlıq Ģəraitində keçdi. Mən bu iĢləri 
qurtarandan sonra yeni bir iĢə baĢlamıĢam. Burada siz mənə 

yardımçı olduğunuza görə təĢəkkür edirəm. 
Mən buraya gələrkən bildirmiĢdim ki, Türkiyənin iĢ adam-

ları ilə görüĢmək arzusundayam. Keçən dəfə prezident Əh-
məd Necdət Sezər Bakıda olarkən danıĢdığım zaman ona bil-

dirmiĢdim. Mənim bu arzum qəbul edilmiĢdir və çox məmnu-
nam ki, bu iĢin təĢkilatçıları, bizim gözəl insanlarımız, dostla-

rımız çox çalıĢıblar, yaxĢı bir görüĢ hazırlayıblar.  
Burada yaxĢı çıxıĢlar söylənildi. Hörmətli Süleyman Dəmi-

rəl hər dəfə olduğu kimi, çox geniĢ, dərin mənalı, çox əhəmiy-
yətli çıxıĢ etdi. Əziz dostum, Azərbaycan haqqında, Azərbay-

canın artıq 11 ildir keçdiyi əziyyətli müstəqillik yolu haqqın-
da, bu yolda əldə etdiyimiz uğurlar haqqında, Ģəxsən mənim 
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fəaliyyətim haqqında xoĢ sözlərə görə, izahatlara görə Sizə 

təĢəkkür edirəm. Bildirmək istəyirəm, indiyə qədər olduğu kimi, 
bundan sonra da Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qo-

ruyacaq, saxlayacaq, möhkəmləndirəcək, inkiĢaf etdirəcək və 
demokratik, hüquqi, dünyəvi, güclü bir Azərbaycan olacaqdır.  

Bu yolda biz həmiĢə dost, qardaĢ Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, 
türk xalqı ilə bir yerdə olmuĢuq. Azərbaycan dövlət müstə-

qilliyini elan edəndən sonra Türkiyə ilk olaraq bu müstəqilliyi 
tanımıĢdır. Biz yenicə doğulmuĢ bir чocuq, bəbə kimi, hələ 

ayaqlarımızı ata bilmirdik, ancaq Türkiyə bizim qolumuzdan 
tutmuĢdu, bizə yardım etmiĢdi və öz təcrübəsini bizə göstər-

miĢdi. Mən bunu dəfələrlə demiĢəm, böyük Atatürkün yaratdığı 
Türkiyə Cümhuriyyətinin keçdiyi tarixi yol, əldə etdiyi 

nailiyyətlər Azərbaycan üçün həmiĢə örnək, nümunə olubdur. 
Biz çalıĢmıĢıq ki, bundan səmərəli istifadə edək və ölkəmizi yeni 

bir müstəqil yol ilə aparaq. Biz buna nail ola bilmiĢik.  
Burada hörmətli Süleyman Dəmirəl dedi, bizim qarĢımızda 

çox çətinliklər də olmuĢdur, çevriliĢ cəhdləri də olmuĢdur, 
Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsi də olmuĢdur. Azərbay-
can parçalanırdı. Ancaq xalqımız öz iradəsini göstərdi və biz 

bunların hamısının qarĢısını aldıq. Ġndi Azərbaycan rahat bir 
yola çıxıbdır. Doğrudur, bizim problemimiz var. Ermənis-

tan–Azərbaycan münaqiĢəsi və Azərbaycan torpaqlarının iĢ-

ğal olunması problemi var. Bu baĢqa bir problemdir. Amma 

belə bir ağır problemi olmağına baxmayaraq, Azərbaycan 
böyük iqtisadi inkiĢaf yoluna çıxmıĢ və inkiĢaf etmiĢdir.  

Burada bizim Türkiyə tərəfindən çıxıĢ edən dostlarımız, 
bizim Iqtisadi InkiĢaf nazirimiz və xüsusən  hörmətli Süleyman 

Dəmirəl əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında danıĢdılar. Mən 
bu barədə vaxt almaq istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm 

ki, biz çox çətin bir Ģəraitdə nailiyyətlər əldə etmiĢik.  
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Ġndi Azərbaycan inkiĢaf edən bir ölkədir. Ġqtisadiyyatı in-

kiĢaf edir. Təbiidir, Azərbaycanın böyük problemləri var. Bi-
rincisi Dağlıq Qarabağ problemidir. Torpaqlarımızın 20 faizi 

iĢğal altındadır. 8 ildən çoxdur ki, atəĢkəs Ģəraitində yaĢa-
yırıq.  Hələ ki, müharibə yoxdur. Ancaq sülh, barıĢ da yox-

dur. Bir milyondan artıq vətəndaĢımız qaçqındır, köçkündür, 
çadırlarda yaĢayır. Onlar iĢləyə bilmirlər, iĢ yerləri yoxdur. 

Biz onları yaĢatmalıyıq. Amma çadırda yaĢamaq nə qədər 
çətindir – bunu bilirsiniz. Ġki-üç il bir hadisə ilə əlaqədar 

çadırda yaĢamaq olar.  Amma 10-11 il çadırda yaĢamaq... Ġn-
di bizdə uĢaqlar var, çadırlarda doğulub, böyüyüb, çadırda 

məktəbə gedirlər. Ġnsanlar çadırda evlənir, ailə qururlar. Ġn-
sanlar çadırda həyatdan gedirlər. Bilirsiniz, nə qədər ağır, çə-

tin Ģəraitdə yaĢayırlar. Ancaq dözürlər. Ġnanırlar ki,  məsələ 
sülh yolu ilə həll olunacaqdır.  

Ġndi vaxt yoxdur, bu, böyük bir məsələdir, bu barədə de-
mək istəmirəm. Bu çox çətindir. Ermənistan bizim torpaqları-

mızı iĢğal etdiyinə görə Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qo-
parmaq istəyir. Biz isə öz qədim torpaqlarımızı itirə bilmərik. 
Onlar iĢğal etdikləri torpaqları azad etmirlər. Dünyada bir 

ölkə yoxdur, bir beynəlxalq təĢkilat yoxdur ki, bu məsələni 
ədalətlə müzakirə etsin, desin ki, sən günahkarsan, sənin 

baĢqa ölkənin torpağını iĢğal etməyə haqqın yoxdur, sən bu-
radan çıxmalısan.  

Prezident kimi mənə deyirlər ki, gedin Ermənistanın prezi-
denti ilə danıĢın, razılaĢın. Bunu Amerika da deyir, Rusiya 

da deyir, Fransa da deyir, ATƏT də deyir, Türkiyə də deyir, 
Avropa Birliyi də deyir. Hamısı deyir ki, onlarla razılaĢın, 

hansı razılığı əldə etsəniz, biz də ona razı olacağıq, bu iĢdə si-
zə kömək edəcəyik. Mən razılaĢa bilmirəm. Çünki niyə? O, 

torpaqları iĢğal edib məndən tələb edir. Əvvəla, onun tələbini 
yerinə yetirə bilmirəm. Bəs nə olsun? Müharibə edək?! Artıq 
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bizim xalqımızda müharibə əhval-ruhiyyəsi qalxır – gedək 

müharibə edək, vuruĢaq, ya torpaqlarımızı azad edək, ya da 
məhv olaq. Amma bu da doğru yol deyildir. Baxmayaraq ki, 

bizim xalqımızda belə fikirlər artıq çox geniĢ yayılıbdır. Mən 
bir cümhur baĢqanı kimi, bunu məqbul hesab etmirəm, bu-

nun qarĢısını alıram.  Amma təsəvvür edin, belə Ģəraitdə ya-
Ģamaq nə qədər çətindir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan inkiĢaf edir. Bu 
inkiĢafda da Türkiyə ilə bizim iqtisadi əlaqələrimiz həmiĢə 

xüsusi yer tutubdur. Ġlk illərdə biz özəl sektor nədir bilmirdik, 
baĢqa Ģeylər bilmirdik. Biz 70 il kommunist rejimində yaĢa-

mıĢıq. Hər Ģey ümumi, dövlətin idi, Ģəxsi mülkiyyət ola bil-
məzdi. Ona görə də biz bir neçə il ağır fikirləĢmə yolu ilə ge-

dirdik. Çoxları deyirdi ki, yox, onu dəyiĢdirmək olmaz. Onu 
dəyiĢdirsəniz, hər Ģey batacaqdır. Mən isə düĢünürdüm, yox, 

risk etmək lazımdır, dəyiĢdirmək lazımdır. Hələ 1995-ci ildə 
mən torpaq islahatı keçirdim. Ondan iki il sonra torpağı 

kəndlilərə payladım, bütün heyvanları payladım. Kolxozları, 
sovxozları dağıtdım. Ġlk il çətinliklər oldu. Ġndi bizdə aqrar 
sektor, kənd təsərrüfatı çox inkiĢaf edibdir. Biz özümüzü 

taxılla təmin edirik. Əti, südü, baĢqa Ģeyləri əvvəllər Rusiya-
dan gətirirdik. Ġndi hamısı Azərbaycanda var. Azərbaycanın 

kəndində özəl sektor inkiĢaf edir. 
Biz özəlləĢdirmə keçirdik. Ticarət tamamilə özəl sektorda-

dır. Ġndi Azərbaycanda ticarət çox gözəldir. Sizin mağazalar-
da olan Ģeyləri gedib orada da ala bilərsiniz. Sizdə nə yoxdur-

sa, gəlin oradan alın. Ticarət özəl oldu, nəqliyyat da belə ol-
du. Qısa bir zamanda böyük dəyiĢikliklər əldə etdik.  

Süleyman bəy elektrik Ģəbəkəsindən danıĢdı. Burada «Bar-
mek» Ģirkətinin rəhbəri oturubdur. Siz bəzi Ģeyləri bilmirsi-
niz. Biz elektrik enerjisini hasil edirik, insanlara veririk, pulu-
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nu ala bilmirik. Biz özümüz 6 milyard kubmetr qaz hasil edi-

rik. 4 milyard kubmetr Rusiyadan alırıq.   
Əhaliyə, insanlara qaz veririk, amma pulunu ala bilmirik. 

Pulunu vermirlər. Ġndi təsəvvür edin, biz dövləti nə cür saxla-
yırıq. Çox sağ olsun, Hüseyn Arabуl gəldi dedi ki, mən bu 

ağır iĢi götürəcəyəm. Mən dedim, bu çox ağırdır, ola bilər 
sonra qaçdı. Amma hələ ki, qaçmayıbdır və görürəm, hələ 

qaçmayacaqdır. «BakıelektrikĢəbəkə»ni ona verdik. Çox çə-

tin iĢlədir. Ancaq indi satılan enerjinin 49 faiz dəyəri ödənilir. 

Amma biz 8–10 faiz yığa bilirdik.  
Ġndi «SumqayıtelektrikĢəbəkə»ni götürübdür. Sonra nə iĢ görə-

cəksən, 3 ildə 80 faizə çatdıracaqsan? Çox yaxĢı, təĢəkkür edirəm.  
Bax, budur, Türkiyə Ģirkətinin, türk iĢ adamının Azərbay-

canda ölkəmiz üçün gördüyü çox önəmli iĢ. Bəlkə Türkiyə iĢ 
adamlarının Azərbaycanda indiyə qədər gördüyü iĢlərdən ən 

önəmlisi budur. Çünki bilirsiniz, nə qədər elektrik enerjisi 
iĢlədirik. Bakı böyük Ģəhərdir. Ġki milyon əhalisi var. Bizdə 

metropoliten iĢləyir, baĢqa Ģeylər var. Nə qədər elektrik 
enerjisi gedir,  bizim nə qədər vəsaitimiz gedirdi. Ġndi isə büd-
cəyə nə qədər vəsait gələcəkдиr. Güman edirəm ki,  belə iĢ 

adamları Azərbaycana bundan sonra daha da çox gələcəkляr.  
Ġndiyə qədər Azərbaycana gələn adamlar çox iĢ görüblər. 

Onların hamısına təĢəkkür edirəm. Əgər bu iĢlər olmasaydı, 
indi Azərbaycanda, məsələn, inĢaat, ticarət və digər Ģeylər bu 

səviyyədə ola bilməzdi. Ancaq mən istərdim ki, Türkiyənin iĢ 
adamları gəlib istehsala sərmayə qoysunlar.   

Bir Ģey istehsal edək. Mən çox məmnunam ki, hörmətli 
Sabançı bizim bu məclisdədir. Mən buraya çox gəlib-gedirəm, 

amma  onu az görürəm. Onu görməyə çox çalıĢıram. Ancaq 
bir dəfə deyirlər, Sabançı Amerikadadır, bir dəfə deyirlər Ġngil-

tərədədir, mən onu görə bilmirəm. Ġndi Allah nəsib edib ki, 
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burada görüĢmüĢük, bir yerdə oturmuĢuq. Amma o, 

Azərbaycana heç ayağını qoymayıbdır.  
Hörmətli Sabançı, indi mən bu insanların yanında, televizi-

yanın qarĢısında sizə müraciət edirəm. Birincisi, siz mənim Ģəx-
si qonağım, dostum kimi, Azərbaycana gəlin. Azərbaycana 

baxın, görün. Heç bir iĢ görməsəniz də gəlin, orada görünün.  
Beləliklə, indi Türkiyə–Azərbaycan iqtisadi əlaqələri bu ye-

rə gəlib çatıbdır. Biz bu mərhələyə gəlmiĢik. O xırda iĢlər, mə-

sələn, restoranlar, mağazalar, inĢaatdır – bunlar hamısı çox 

yaxĢıdır. Bizə çox yardım etdi və hərtərəfli mənfəət götürdük. 
ĠĢ adamları da mənfəət götürdü, Azərbaycan da bir çox Ģey-

ləri öyrəndi. Bizim inĢaatçılar Türkiyədən gələn inĢaat Ģirkət-
lərindən çox Ģey öyrəndilər. Ġndi öyrəniblər, özləri Ģəhərdə 20 

mərtəbəli evlər tikirlər. Bu, böyük hadisədir və bizim əmək-
daĢlığımızın, dostluğumuzun nəticəsidir. Amma bundan son-

ra daha geniĢ iĢ görmək lazımdır.  
Bizim neft sektorunda gördüyümüz iĢlər haqqında burada 

danıĢıldı. Çox məmnunam ki, hörmətli Süleyman Dəmirəl də 
bu barədə danıĢdı və nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dedi. 
Ancaq bir neçə kəlmə demək istəyirəm.  

Mən 1994-cü ildən Türkiyəyə gəlirəm. Türkiyəyə hər dəfə 
gələndə hamı mənə sual verirdi: Bakı–Ceyhan, Bakı–Ceyhan. 

Mən özüm də Bakı–Ceyhanı düĢünürdüm. Amma bilirdim ki, 
Bakı–Ceyhanı həyata keçirmək nə qədər çətin iĢdir. Ġndi isə 

Bakı–Ceyhanı soruĢmurlar. Heç kəs soruĢmur. Çünki Bakı–
Ceyhan var.  

Ancaq bilməlisiniz, mən Bakı–Ceyhan üçün çox ağır yol-

lardan keçdim. BağıĢlayın, bəlkə də yükün çoxu mənim üstü-

mə düĢdü. Mən idim bu iĢi aparan, mən idim bu iĢi görən. 

Mən Amerika, Avropa neft Ģirkətlərinə sübut etməliydim ki, 
Bakı–Ceyhanı həyata keçirmək lazımdır. 1994-cü ildə «Əsrin 

müqaviləsi»ndə bu göstərilmiĢdi, imzalanmıĢdı. Amma biz 
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sonra Bakı–Supsa ixrac boru xəttini tikdik. 1999-cu ildən 

indiyə qədər Bakı–Supsa ilə təxminən 25 milyon ton neft 
ixrac olunubdur. ġirkətlər dedilər ki, Bakı–Ceyhan çox baha 

olacaq, çətin olacaq, gəlin Bakı–Supsanı geniĢləndirək və 
nefti Bakı–Supsa vasitəsilə göndərək. Mən dedim, olmaz.  

Hörmətli Süleyman bəylə danıĢdım, dedim siz bildirin ki, 
tankerləri Bosfordan daha buraxmayacaqsınız. Yoxsa Bakı–

Supsanı geniĢləndirəndə yenə də Bosfordan keçməlidir. Bos-
fordan nə qədər keçər? Bizim məqsədimiz o idi ki, bu boru 

xətti Türkiyədən keçsin, Ceyhana getsin, tankerlər daha də-

nizdən keçməsin, Bosfordan keçməsin, gəlib nefti Ceyhandan 

götürsünlər. Mənim bu mübarizəm həmin Qərb Ģirkətləri ilə, 
hansılar ki, pulu, hər Ģeyi qoyurlar, onlarla idi. Onlar öncə 

deyirdilər ki, olmaz. Bakı–Novoroсsiysk kəməri var, oradan 
nəql edək. Ondan da qurtardıq, bundan da qurtardıq. Sonra 

dedilər ki, pul yoxdur. Pul da tapdıq, filan etdik və 1998-ci 
ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümündə Ankarada 

bəyannaməni imzaladıq. Türkiyə Cümhuriyyəti, Azərbaycan 
Cümhuriyyəti, Gürcüstan, Qazaxıstanı da qatdıq və bəyanna-
mə imzalandı. Ondan sonra, 1999-cu ilin noyabr ayında 

ATƏT-in Ġstanbuldakı zirvə görüĢündə cümhur baĢqanı Sü-

leyman Dəmirəl, cümhur baĢqanı Eduaрd ġevardnadze, cüm-

hur baĢqanı Nursultan Nazarbayev, cümhur baĢqanı Heydər 
Əliyev son olaraq saziĢi imzaladıq. Amerikanın cümhur 

baĢqanı Bill Klinton da ona öz imzasını qoydu. Ondan sonra 
biz bu iĢləri apara bildik.  

Artıq indi inĢaata baĢlamıĢıq. Mən çox məмnunam ki, 
«BotaĢ» Ģirkəti Türkiyədə inĢaatı baĢlayıbdır. Bizim Ģirkətlər 

də – həm Azərbaycan ərazisində, həm də Gürcüstan ərazisin-
də iĢə baĢlayıbdır. DüĢünürəm ki, 2004-cü ildə olmasa da, 

2005-ci ildə Bakı–Tbilisi–Ceyhan tamam olacaq və biz Cey-



_____________________________________________________________   70 

han limanında gedib Azərbaycan neftinin oraya çatmasını 

görəcəyik.  
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri barədə. Öncə heç kəsin 

ağlına gəlməzdi ki, Azərbaycanda bu qədər təbii qaz olacaq 
və biz onu  çıxaracağıq. Amma bu da oldu və anlaĢmaları ye-

nə burada imzalamıĢıq. ĠĢ gedir. Bir az problemlər var, bir 
balaca gecikir. Türkiyə tərəfdə problemlər var. Bizim Ģirkət-

lərdə də – yəni bizim deyəndə, oradakı Ģirkətlərin hamısı Av-
ropanın, Amerikanın Ģirkətləridir – problemlər var. Ancaq 

onları da həll edəcəyik və güman edirəm ki, 2006-cı ildə də 
«ġahdəniz» qaz yatağından qaz Ərzuruma çatacaqdır və 

Türkiyə ondan istifadə edəcəkdir.  
Biz bu qədər böyük iĢlər görmüĢük. Bunlar təkcə iqtisadi 

məsələ deyildir. Bunlar bizim ölkələrimizi polad tellərlə bir-
birinə bağlayır. Bu bizim təhlükəsizliyimizi təmin edir. Bu 

bizim daim bir yerdə olduğumuzu göstərir. Bakı–Tbilisi–Cey-
han 10, 20 il üçün deyil, 100 illər üçündür. Bilin ki, Xəzər də-

nizində neft hələ XXII əsrədək olacaqdır. Ġndi görün, nə qə-

dər vaxt üçün biz belə layihələr hazırlamıĢıq. Ona görə bizim 
bu iĢlərimiz, təbiidir ki, baĢqa iĢlərimiz də çox yüksək qiymə-

tə layiqdir. Ancaq bu iĢlər böyük iĢlərdir.  
Biz çalıĢmalıyıq ki, hər bir iĢ adamına, Türkiyənin iĢ ada-

mına Azərbaycanda imkan yaradaq ki, gəlib iĢ görsünlər. Am-
ma indi rəqabət daha da artıbdır. Əgər beĢ il bundan qabaq 

belə bir rəqabət yox idisə, indi rəqabət var. Çünki iĢ görmək 
istəyənlər çoxdur. ġərq ölkələrindən, Qərbdən gələnlər çoxdur. 

Azərbaycanın öz yerli iĢ adamları artıq yaranıbdır, onlar iĢ 
görürlər. Bu rəqabət nəticəsində iĢ almaq lazımdır. Mən 

istərdim ki, Türkiyənin iĢ adamları bunu da nəzərə alsınlar. 
Bilirsiniz, Türkiyə ilə Azərbaycanın dostluğu, qardaĢlığı 

ancaq iqtisadi əlaqələrlə bağlı deyildir. Bizim dostluğumu-
zun, qardaĢlığımızın dərin kökləri var. Bizim xalqlarımız 
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qədimdən birdir, bəli, biz bir millət, iki dövlətik. Ona görə də 

bizim dərdimiz birdir, bizim sevincimiz birdir, qəmimiz, kə-

dərimiz birdir, bayramımız birdir – hamısı birdir.  

Türkiyə qüdrətli bir dövlətdir. Dünyanın böyük dövlətlə-

rindəndir. Türkiyə demokratik dövlətdir və demokratiyanı 

müsəlman aləmində inkiĢaf etdirən ilk dövlətdir. Türkiyənin 
böyük iqtisadi potensialı var. Türkiyənin güclü ordusu var. 

Türkiyə bizim üçün dayaqdır, arxadır. Mən inanıram ki, 
Türkiyə bundan sonra da böyük öndər Atatürkün yolu ilə ge-

dərək, böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz 
ki, Azərbaycan daim Türkiyənin yanında olacaqdır. Azər-

baycan bir müstəqil dövlət kimi, demokratik, hüquqi, dünyəvi 
dövlət kimi inkiĢaf edəcəkdir, inkiĢaf etmiĢ dövlətlər səviy-

yəsinə qalxacaqdır. Bu da Türkiyə–Azərbaycan dostluğunu 
bir-birinə daha da bağlayacaqdır. Bizim dostluğumuz, qar-

daĢlığımız əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır. 
YaĢasın Türkiyə Cümhuriyyəti! 

YaĢasın türk xalqı! 
 * * * 

 
Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə iş adamlarına 

göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Türkiyə–Azərbaycan müştərək 

iqtisadi komissiyası adından plaket təqdim olundu. Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən yerli və xarici ölkə jurnalistlərinə göstərdiyi 

qayğıya, mətbuata verdiyi önəmə, yaratdığı gözəl şəraitə görə 
prezident Heydər Əliyevə Türkiyənin «Samanyolu» televiziya ka-

nalının «Medianın dostu» mükafatı təqdim edildi.  
Görüşdən sonra Türkiyənin çox nüfuzlu iş adamları döv-

lətimizin başçısına yaxınlaşaraq, Azərbaycan prezidentinə min-
nətdarlıqlarını  bildirdilər, ölkəmizlə əməkdaşlığı daha da sıx-
laşdırmağa hazır olduqlarını söylədilər.  
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ТЦРКИЙЯНИН ВЯ БУ ЮЛКЯДЯ АККРЕДИТЯ 
ОЛУНМУШ ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРИН КЦТЛЯВИ 
ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ЦЧЦН КЕЧИРДИЙИ 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫНДА  
БЯЙАНАТЛА ЧЫХЫШЫ 
 
Истанбул, 
«Чыраьан Палас» мещманханасы 
 
15 октйабр 2002-ъи ил   

 
Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри! 
Мян сизи саламлайырам. Сизинля эюрцшцмдян мямнун ол-

дуьуму билдирирям. Билирсиниз ки, мян Тцркийяйя щюрмятли пре-
зидент Ящмяд Неъдят Сезярин дявяти иля, Игтисади Ямякдашлыг 
Тяшкилатынын ВЫЫ зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн эялмишям. 

Дцнян бизим эюрцшляримиз олду. Билдирмяк истяйирям ки, бу 
эюрцшляр чох сямяряли кечди. Биз ИЯТ-ин фяалиййятини тящлил 
етдик, мцасир вязиййяти мцзакиря етдик вя юлкяляримиз арасын-
да, тяшкилата дахил олан юлкяляр арасында игтисади вя башга яла-
гялярин инкишаф етмяси цчцн мцяййян фикирляр сюйлянилди, мцяй-
йян тяклифляр ирялийя сцрцлдц. Бу эцн ися мян Истанбулда олма-
ьымдан истифадя едяряк Тцркийянин иш адамлары иля эюрцшмяк 
арзусунда олмушдум. Ону да бурада лазыми тяшкилатлар 
етдиляр. Тцркийянин, демяк олар ки, чох щюрмятли иш адамлары, 
билмирям 200, йахуд 250–300 няфяр топлашмышды. Биз эюрцш-
дцк, сющбят етдик, Тцркийя–Азярбайъан игтисади ялагяляри щаг-
гында мярузяляр динлядик. Ондан сонра ися Тцркийянин 9-ъу 
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президенти щюрмятли Сцлейман Дямирял нитг сюйляди. Сонра 
мян фикирлярими сюйлядим.  

Мян бу эюрцшдян чох мямнунам. Чцнки щягигятян Тцр-
кийянин чох бюйцк иш адамлары иля сямяряли данышыглар апардыг. 
Инди Азярбайъанда щансы ишляри эюрмяк мцмкцндцр – о баря-
дя мялуматлар верилди. Ейни заманда, Тцркийянин иш адамла-
рынын индийя гядяр Азярбайъанда эюрдцкляри ишляр щаггында да 
мялуматлар верилди. Чцнки бязян айры-айры инсанлар беля бир 
фикир йаратмаг истяйирляр ки, эуйа сон заманлар Азярбайъанда 
Тцркийянин иш адамларына истянилян гядяр иш верилмир, йахуд иш 
йохдур. Бунлар щамысы йалныш шейлярдир. Садяъя, Тцркийя–
Азярбайъан достлуг, гардашлыг ялагялярини мцяййян гядяр 
лякялямяк цчцн бу сюзляри ортайа атырлар. 

Мян тякрар етмяк истямирям. Орада рягямляр дейилди. Беш 
миня гядяр тцрк иш адамы даим Азярбайъанда ишляйир, бюйцк 
лайищяляр щяйата кечирилир, Бакы–Тбилиси–Ъейщан, Бакы–Тбилиси–
Ярзурум лайищяляри нящянэ лайищялярдир. Онлардан ялавя, 
чохлу башга ишляр дя эюрцлцр. Она эюря дя эцман едирям ки, 
щеч кяс беля йолларла Тцркийя–Азярбайъан достлуг, гардашлыг 
ялагяляриня хялял эятиря билмяз. 

Мян чох иш адамларыны Азярбайъана дявят етдим. Сюз 
вердиляр, эяляъякляр вя йени-йени ишляря башлайаъаьыг. 

Тцркийя иля Азярбайъан арасында ялагяляр даим инкишаф 
едир. Биз сон вахтлар чох бюйцк ишляр эюрдцк. Мясялян, няща-
йят, Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищясинин иншасына башладыг.  Сентйаб-
рын 18-дя Бакыда онун тямялгойма мярасимини кечирдик. Тцр-
кийя Ъцмщуриййятинин президенти щюрмятли Ящмяд Неъдят 
Сезяр, Эцръцстан президенти щюрмятли Едурад Шеварднадзе вя 
Азярбайъан президенти орада иштирак етдиляр. Ишя башламышыг вя 
эцман едирям ки, уьурла баша чатаъагдыр. 

Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяри щаггында да лазыми 
тядбирляр эюрцлцр. Орада бир балаъа эеъикмяляр вар, онлар о 
гядяр дя ящямиййятли дейилдир. Биз онун да иншасына башла-
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йаъаьыг. Беляликля, ики бюйцк лайищянин, тарихи ящямиййяти олан 
лайищялярин игтисади ящямиййяти мялумдур. Азярбайъанын Хя-
зяр дянизиндян щасил олан нефти – орада олдугъа чох бюйцк нефт 
ещтийатлары вар –  Бакы–Тбилиси–Ъейщан иля Тцркийянин Ъейщан 
лиманына ахаъаг, дцнйа базарларына эедяъякдир. Бу кямярин 
юмрц чох узундур. Эцман едирям ки, ХХЫ ясрдя мцтляг юз 
фяалиййятини давам етдиряъяк вя ХХЫЫ ясря дя кечя биляр. Чцнки 
Хязяр дя билдикляримиз сярвятлярин чох олдуьуну эюстярир, ам-
ма щяля билмядийимиз шейляр дя вар. Она эюря бунун эяляъяйи 
чох бюйцкдцр. 

Еляъя дя «Шащдяниз» газ йатаьы. Инди орада 1 трилйон куб-
метр газ ещтийаты олдуьу билдирилир. Анъаг бу, илкин мялу-
матдыр вя адятян, ещтийатлы давранырлар, чох бюйцк рягям де-
мяк истямирляр. Дцшцнцрям ки, орада газ даща да чохдур. 
Амма тякъя орада дейил, Хязярин башга йерляриндя дя зянэин 
газ йатагларымыз вар. Она эюря Азярбайъан бюйцк газ юлкяси 
кими, дцнйайа газ ихраъ едяъякдир. Эцман едирям, эяляъякдя 
биз Тцркийянин яразиси иля газ кямярини Авропайа да апараъаьыг. 
Чцнки билмялисиниз ки, инди Авропада истифадя олунан газын 
мянбяляри эет-эедя азалыр. Авропа йени газ мянбяляри арайыр вя 
бу бахымдан йеня дя Хязяр щювзяси мцщцм йер тутур. 

Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлик щюкм сцрцр, игтиса-
диййат сцрятля инкишаф едир. Бизим бюйцк бир проблемимиз – 
Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси индийя 
гядяр щялл олунмайыбдыр. Бу да Азярбайъаны йаралайыб вя бу 
йара индийя гядяр бизим бядянимиздядир. Торпагларымызын 20 
фаизи Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Ишьал 
олунмуш торпаглардан 1 милйондан артыг азярбайъанлы зорла 
чыхарылыб, онларын там яксяриййяти чадырларда йашайыр. Цму-
миййятля, чадырда йашамаг чох чятиндир. Амма бир-ики-цч ил 
буна дюзмяк олар, чадырда 10 ил йашамаг ися дящшятли бир 
шейдир. Анъаг бизим инсанлар буна дюзцрляр вя цмид бясля-
йирляр ки, мясяля сцлщ йолу иля щялл олаъагдыр. 
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Бяли, биз дя бу цмидля йашайырыг, чалышырыг. Бу барядя чох 
ишляр эюрцрцк. Щям АТЯТ-ин Минск групу васитясиля, щям 
билаваситя Ермянистан вя Азярбайъан президентляринин эюрцш-
ляри васитясиля, щям дя башга бейнялхалг тяшкилатларын васитясиля 
сцлщ данышыглары апарырыг. Анъаг сцлщ данышыглары узандыьына 
эюря Азярбайъанда инсанларын сябри тцкянир вя бязиляри мцща-
рибя етмяк, саваш, мцщарибя йолу иля торпаглары азад етмяк 
фикирлярини даща да чох иряли сцрцрляр. Беля ящвал-рущиййя инди 
Азярбайъанда кечян илляря нисбятян даща да чохдур. Бунун 
да ясасы вар. Дедийим кими, ня гядяр дюзмяк олар? Анъаг 
бизим дювлятин сийасяти белядир ки, щяля мясялянин сцлщ йолу иля 
щялл олунмасына чалышмалыйыг. Бурада имканлар щяля тцкянмя-
йибдир, имканлар вар. Биз бу сащядя юз ишимизи апарырыг. 

Бу бюйцк аьыр проблемин олмасына бахмайараг, Азярбай-
ъанын игтисадиййаты инкишаф едир, Азярбайъанда щцгуги, де-
мократик, дцнйяви дювлят гурулубдур вя артыг фяалиййят эюстя-
рир. Азярбайъанда инсан щаглары горунур, инсан азадлыглары-
нын щамысы тямин олунубдур. Азярбайъанда базар игтисадий-
йаты  щюкм сцрцр. Бизим игтисадиййатда ялдя етдийимиз наилий-
йятляр ясасян базар игтисадиййатынын нятиъясидир. Бизим 1994-ъц 
илдя ирялийя сцрдцйцмцз нефт стратеэийасы щяйата кечирилир вя 
онун нятиъясиндя Азярбайъана хариъи инвестисийа ъялб едилиб-
дир. Нефт сащясиня тяхминян 6 милйард доллар инвестисийа ъялб 
олунубдур. Амма 1993-ъц илдян индийя гядяр Азярбайъана 
тяхминян 10 милйард доллара гядяр инвестисийа гойулубдур. 
Онун ичярисиндя хариъи инвестисийа да вар, дахили инвестисийа да 
вар. Биз эялян илин бцдъясини щазырламышыг, нормал бцдъядир. 
Бязи сащялярдя – бцдъядян тямин олунан тябягялярин маашлары 
артырылаъагдыр. Бир чох башга сосиал мясяляляри щялл етмишик вя 
щялл едирик. Азярбайъанда вязиййят белядир. Мян даща чох 
вахт алмаг истямирям. Яэяр инди кимин суалы олса, мян ъаваб 
вермяйя щазырам. 
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*  *  * 
 

Сонра дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев журналистлярин су-
алларына ятрафлы ъаваб верди. 

 

*  *  * 
 

Октйабрын 16-да Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийевин Истанбула ишэцзар сяфяри баша чатды. 

Дювлятимизин башчысы машын карванынын мцшайияти иля Истан-
булун Ататцрк бейнялхалг щава лиманына эялди.  

Бурада Азярбайъан президентинин шяряфиня фяхри гаровул дяс-
тяси дцзцлмцшдц. Президент Щейдяр Ялийев фяхри гаровул дястя-
синин юнцндян кечди. 

Азярбайъан президентини Истанбул валиси Ерол Чакыр, Мярмя-
ря Групу Вягфинин сядри Аккан Сцвяр, Азярбайъанын Тцркийя-
дяки сяфири Мяммяд Ялийев, республикамызын Ирандакы сяфири, 
ИЯТ-ин Даими нцмайяндяляр Шурасынын цзвц Аббясяли Щясянов, 
юлкямизин Истанбулдакы Баш консулу Хейряддин Гоъа вя диэяр 
рясми шяхсляр йола салдылар. 
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FİNLANDİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 

ZATİ-ALİLƏRİ 

XANIM TARYA HALONENƏ  
 
Hörmətli xanım Prezident! 

Vantaa Ģəhərciyindəki ticarət mərkəzində baĢ vermiĢ 
terror aktı nəticəsində insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən 

kədərləndirdi.  
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və Fin-

landiya xalqına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm.  
    

         HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   
 
15 oktyabr 2002-ci il 
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ИСТАНБУЛДАН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН  
БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ  
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 

 
16 октйабр 2002-ъи ил 

 
    Щ е й д я р   Я л и й е в: Mənim bu səfərim haqqında sizin 

məlumatınız var. YaxĢı ki, bizim Azərbaycan televiziyası hər 
yerdən canlı yayım verir. ĠƏT-in VЫЫ zirvə görüĢü haqqında mə-

lumatlar verilibdir. Sonra mənim orada Türkiyənin iĢ adamları 

ilə görüĢməyim haqqında da məlumatlar verilibdir. Ona görə 
sizə deyiləsi sözüm yoxdur, hər Ģeyi bilirsiniz. 

Mən onu deyə bilərəm ki, zirvə görüĢü çox yüksək səviyyə-

də keçdi, çox səmərəli oldu. Bu, çoxdandı keçirilməmiĢdi. Bu 

tədbirin əhəmiyyəti var, bizim ölkələrimizin iqtisadi əlaqələri-
nin inkiĢaf etməsi çox zəruridir, lazımdır.  

Mən sonra orada olan prezidentlərin, demək olar,  hamısı 
ilə ikitərəfli görüĢlər keçirdim. Birinci növbədə, Türkiyənin 

prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər ilə yenidən görüĢ-

dük. Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri haqqında söhbət etdik, 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum kəmərləri haq-
qında danıĢdıq, onların problemləri barədə danıĢdıq. Türkiyə 

ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr dostluq, mehribanlıq, 
qardaĢlıq əlaqələridir. 

Sonra mən Ġran prezidenti cənab Xatəmi ilə çox səmərəli 
görüĢ keçirdim. Pakistanın prezidenti cənab Pərviz MüĢərrəf 
ilə çox səmərəli görüĢüm olubdur. Əfqаnыstanın müvəqqəti 

hökumətinin baĢçısı Həmid Kərzai ilə ilk dəfə görüĢdüm, 
tanıĢ oldum, yaxĢı söhbətimiz oldu. BaĢqaları ilə də olubdur.  
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Dünən Ġstanbulda Türkiyənin, demək olar, ən böyük, ən 

hörmətli iĢ adamları ilə görüĢdük, geniĢ söhbət apardıq. 
Onlar çıxıĢ etdilər. Bizim tərəfdən məlumatlar verildi. Azər-

baycanın bugünkü iqtisadi vəziyyəti,  iqtisadi imkanları haq-
qında, Azərbaycanda xarici investorların görə biləcəyi iĢlər 

haqqında məlumat verildi. Çox səmərəli görüĢ oldu. Mən də 
orada nə lazımdırsa, onlarla danıĢdım. Mən bunu çox əhə-

miyyətli hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu görüĢ Türkiyə iĢ 
adamlarının Azərbaycana gəlib yenidən böyük sərmayələr 

qoymasına yaxĢı əsas yaradacaqdır. Bütün bu iĢləri qurtarıb 
gəlmiĢik. Mən çox razıyam, hesab edirəm ki, səfər çox sə-

mərəli, əhəmiyyətli olmuĢdur.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz İstanbulda olduğunuz vaxt belə 

bir məlumat yayıldı ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmaq 

istəyir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

C a v a b: Elə Ģey yoxdur. Belə məlumatlar çox yayılır. On-
lar sərhədləri açmayacaqlar. Mən prezident Əhməd Necdət 

Sezər ilə görüĢümdə yenə bu məsələni xüsusi olaraq qoymuĢam.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz dediniz ki, Bakı–Tbilisi–Cey-

han və Bakı–Tbilisi–Ərzurum kəmərləri müzakirə olundu. Xa-

rici  mətbuatın yazdığına görə, guya Siz bildirmisiniz ki, Bakı–

Tbilisi–Ceyhan işə düşəndən sonra Bakı–Supsa kəməri fəaliy-

yətini dayandıracaqdır. Bu, həqiqətə uyğundurmu? 

C a v a b: Elə Ģey olmayıbdır. Kimsə nədənsə, haradasa is-

tifadə edir.  Təbiidir ki, Bosfordan tankerlərin keçməsi ekolo-
ji cəhətdən Türkiyəyə, Ġstanbula çox zərər verir. ĠĢ adamları 

ilə görüĢdə mən onlara dedim. Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi-
nin çətinliklərindən biri də bundan ibarət idi ki,  onun hazır-

lanmasında iĢtirak edən Ģirkətlər – onlar sizə məlumdur – bir 
neçə il bundan öncə layihəni bir az təxirə salmaq, Supsa xət-

tini geniĢləndirmək istəyirdilər. Mən o vaxt bunun əleyhinə 
oldum. Əgər siz o vaxtları xatırlayırsınızsa, bunu bilirsiniz. 
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Bu barədə çox ciddi mübarizə getdi. Hətta o vaxt Türkiyənin 

prezidenti Süleyman Dəmirəl bəyanat verdi ki, əgər Supsadan 
əlavə neft gəlsə, tankerlər boğazlardan buraxılmayacaqdır. 

Mən bunu orada dedim. Bunu deyəndə bir az zarafat da 
etdim ki, ola bilər, Bakı–Tbilisi–Ceyhan tamam iĢə düĢəndən 

sonra Supsaya ehtiyac olmayacaqdır. Ġndi bunun quyruğun-
dan niyə tutursan? Hələ Bakı–Tbilisi–Ceyhan iĢə düĢə, onun 

gücü 60–70 milyon tona çata, ondan sonra görək nə olacaq.  

S u a l: Cənab Prezident, Rusiya Abxaziyadan Ermənistana 

dəmir yolunun çəkilməsi ilə əlaqədar işlərə başlayıbdır. Buna 

rəsmi Bakının münasibəti necədir? 

C a v a b: Bilirsiniz, bunlar hamısı söhbətdir. Ona görə mən 
münasibət bildirmək istəmirəm. 

S u a l: Cənab Prezident, Sizin türk iş adamları ilə görü-

şünüzə türk–erməni biznes şurasının həmsədri də dəvət edil-

mişdi. O özü demişdi ki, mən də dəvət olunmuşam... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O kimdir, ermənidir? 

J u r n a l i s t: Xeyr, türkdür. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, nə olsun, dəvət edilmiĢdi? Bü-

tün iĢ adamları dəvət olunmuĢdular. Bunların baĢında damğa 

yoxdur ki, soruĢam, bu kimdir, haranın iĢ adamıdır. Nə 
qədər iĢ adamı dəvət olunmuĢdu. Mən onları tanımıram ki! 

S u a l: Cənab Prezident, NATO-nun Avropadakı müttəfiq 

qoşunlarının komandanı Bakıdadır. Onun bu gün Sizinlə görü-

şü nəzərdə tutulur. Bu görüşdə NATO ilə Azərbaycan arasında 

əməkdaşlığın hansı sahələri müzakirə olunacaqdır? 

C a v a b: Vallah-billah, mən sizin hamınızı çox istəyirəm. 
Ġstəyirəm ki, yaxĢı jurnalist olasınız. YaxĢı suallar hazırlaya-

sınız, verəsiniz. Sən deyirsən ki, o Bakıdadır, Sizinlə görüĢə-

cəkdir. Amma görüĢəcəyik, görüĢməyəcəyik, hələ məlum de-

yildir. Deyirsən, NATO ilə Azərbaycan arasında hansı əlaqə-

lər məsələsində danıĢacaqsınız. Əgər danıĢacaьаmsa, mən 
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bunu sizə demərəm. Axı belə Ģeylərlə niyə özünüzün də, mə-

nim də vaxtımı alırsınız. Konkret kimin nə sualı var? 

S u a l: Cənab Prezident, «Şahdəniz» layihəsinin maliyyələş-

dirilməsi ilə bağlı məsələ müzakirə olundumu? 

C a v a b: Orada elə bir problem yoxdur. 

S u a l: Cənab Prezident, Sizin mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaş-

dırılması ilə bağlı bir neçə göstərişiniz olubdur. Bir təklif var idi...   
C a v a b: Mətbuata kredit də verdik, hər Ģey də verdik. 

Bundan artıq nə ola bilər? Mən o təklifi bilmirəm, biləndə 

münasibətimi bildirəcəm. Sağ olun. 
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NATO-nun AVROPADAKI BİRLƏŞMİŞ SİLAHLI 

QÜVVƏLƏRİNİN КОМАНДАНЫ –  
АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
АВРОПАДАКЫ СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРИНИН  
БАШ КОМАНДАНЫ ЭЕНЕРАЛ  
ЪОЗЕФ РАЛСТОНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ  

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ   
 
Президент сарайы 
 
16 октйабр 2002-ъи ил 

     
Hörmətli qonaqları səmimiyyətlə salamlayan, onların 

respublikamıza səfərini çox əhəmiyyətli hesab etdiyini vurğu-
layan dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev bildirdi ki, Azərbay-

can «Sülh naminə tərəfdaĢlıq» proqramı və bir çox digər 
proqramlar çərçivəsində NATO ilə əməkdaĢlıq edir. Bununla 

əlaqədar bir çox görüĢlər keçirilmiĢ, NATO-nun nümayəndə 
heyətləri Azərbaycana səfərlər etmiĢlər. Ancaq NATO-nun 

Avropadakı BirləĢmiĢ ġilahlı Qüvvələri Komandanı Azər-
baycana ilk dəfədir gəlir. Güman edirəm ki, ölkəmizə bu qısa 

səfəriniz zamanı siz birincisi, Azərbaycanla müəyyən qədər 
yaxından tanıĢ olacaq, ikincisi, respublikamızın müdafiə, xa-

rici iĢlər nazirləri və digər təĢkilatların rəhbərləri ilə görüĢə-

cək, NATO–Azərbaycan əlaqələrinin bugünkü vəziyyəti və 
gələcəyi haqqında lazımi təhlillər aparacaqsınız.  

Prezident Heydər Əliyev daha sonra dedi ki, hesab edirik, 
məlum «Аzadlığa Dəstək Aktı»na 907-ci düzəliĢin hüquqi 

qüvvəsi dayandırıldıqdan sonra Azərbaycan ilə Amerika Bir-
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ləĢmiĢ ġtatları arasındakı əlaqələr bu sahədə də geniĢlənəcək və 

inkiĢaf edəcəkdir. Bütün bunlar isə Azərbaycan ilə NATO-nun 
əməkdaĢlığının daha da inkiĢaf etməsinə əsas yaradacaqdır.  

2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 
Nyu-York və VaĢinqton Ģəhərlərində baĢ vermiĢ hadisələr bi-

zi çox sarsıtdı. Bu dəhĢətli terror hadisələri təkcə Amerika 
xalqına, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına yox, bütün bəĢəriyyətə, 

insanlığa qarĢı yönəldilmiĢdir. Ona görə də biz Amerika Bir-
ləĢmiĢ ġtatlarının təklif etdiyi antiterror koalisiyasına dərhal 

qoĢulduq və bu sahədə öz üzərimizə düĢən vəzifələri indiyə 
qədər yerinə yetiririk.  

NATO tərəfindən Əfqanıstanda aparılan əməliyyatlarda 
da biz  xidmətlərimizi göstərmiĢik və bundan sonra da göstə-

rəcəyik. Türkiyə Respublikasının hazırda Əfqanıstanda olan 
hərbi hissələrinin tərkibində Azərbaycanın da bir taqımı 

iĢtirak edəcəkdir. Beləliklə, bizim əməkdaĢlığımız davam edir. 
Eyni zamanda, bir çox sahələrdə əməkdaĢlığımızın geniĢlən-

məsinə və Azərbaycana yardım edilməsinə də çox ehtiyac 
vardır. Türkiyəyə iĢgüzar səfərdən dərhal sonra vaxt tapıb 
onları qəbul etdiyinə görə prezident Heydər Əliyevə dərin 

minnətdarlığını bildirən, NATO-nun Avropadakı Silahlı Qüv-
vələrinin Komandanı kimi, ilk dəfə Azərbaycana səfər et-

məsindən çox məmnun qaldığını söyləyən cənab Cozef Rals-
ton  dövlətimizin baĢçısını əmin etdi ki, bu, Azərbaycana səfər 

edən sonuncu komandan olmayacaqdır. Ötən 8 ildə Azərbay-
can NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaĢlıq» proqramı çər-

çivəsində özünü əla tərəfdaĢ kimi göstərmiĢdir. Keçən il Azər-
baycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaĢlıq» proqramı çər-

çivəsində keçirilən tədqiqatların ev sahibi olmuĢdur. Halbuki, 
on il bundan əvvəl bu barədə heç düĢünmək də olmazdı.   

Cənab Prezident, Sizə və bütün Azərbaycan xalqına min-
nətdarlığımı biлdirirəm ki, Azərbaycanın kiçik kontingenti 
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NATO-nun Kosovadakı əməliyyatlarında uğurla iĢtirak et-

miĢdir. Bildiyiniz kimi, onlar orada Türkiyə batalyonu ilə bir-
likdə qulluq edirdilər. Mən  Kosovanın cənub hissəsində on-

lara baĢ çəkmiĢdim. Əmin olmuĢam ki, onlar öz üzərlərinə 
düĢən vəzifəni əla yerinə yetirirdilər.   

Cənab Prezident, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları adından Sizə 
minnətdarlığımı bildiriрəm, çox sağ olun ki, Əfqanıstanda ke-

çirilən əməliyyatlarımız üçün hava məkanınızı açmısınız.  
Mən ümid edirəm ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə Azər-

baycan Silahlı Qüvvələri arasında əməkdaĢlıq yüksələn xətlə 
inkiĢaf edəcəkdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 2001-ci 

ildə 907-ci düzəliĢin aradan götürülməsi üçün Konqreslə çox 
möhkəm iĢləmiĢəm. Nəhayət, birgə iĢimizin sayəsində keçən 

ilin sonunda Konqres 907-ci düzəliĢin hüquqi qüvvəsini mü-

vəqqəti də olsa, dayandırmaq üçün prezidentə imkan yaratdı.  

Nəhayət, bizim üçün belə bir imkan yaranmıĢdır ki, lazımi 
sənəd imzalayaq və Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının zabitləri 

Azərbaycana gəlsinlər, Müdafiə Nazirliyi ilə birgə iĢləsinlər 
və bir sıra proqramların uğurla həyata keçirilməsinə yardım 
göstərsinlər. 

«Azadlığa Dəstək Aktı»na 907-ci düzəliĢin hüquqi qüvvə-

sinin dayandırılması sahəsində göstərdiyi səylərə görə general 

Cozef Ralstona təĢəkkür edən prezident Heydər Əliyev eyni 
zamanda vurğuladı ki, ancaq təəssüflər olsun, o vaxtdan bir il 

keçməsinə baxmayaraq, respublikamız bu düzəliĢin aradan 
qaldırılması ilə əlaqədar dəyiĢiklikləri hiss etmir.  

Mən sizin indiki bəyanatınızı nəzərə alıram. Ancaq 907-ci 
düzəliĢ aradan qaldırıldıqdan sonra bizim gözlədiyimiz təd-

birlər üçün bu da azdır. Hesab edirəm ki, 907-ci düzəliĢ ara-
dan qaldırıldıqdan sonra Azərbaycan Amerikadan Ermənis-

tan və Gürcüstanla bərabər səviyyədə yardım almalıdır. 
Ümidvaram ki, bu məsələlərə də baxılacaqdır.  
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General Cozef  Ralston dövlətimizin baĢçısına müraciətlə 

dedi ki, əgər ehtiyatlara Ģəxsən mən özüm nəzarət etsəydim, 
Azərbaycan daha çox yardım alardı. Təəssüf ki, bu mənim 

nəzarətim altında deyildir. Amma mən Sizinlə razıyam və 
bilirəm ki, əməkdaĢlığı mütləq geniĢləndirmək lazımdır, buna 

böyük ehtiyac vardır.  
Bir sıra proqramlar çərçivəsində bizim əməkdaĢlığımız bö-

yük əhəmiyyət daĢıyır. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Silahlı 
Qüvvələri zabitlərinin Bakıya gəlməsi, respublikanızın Mü-

dafiə Nazirliyinə müəyyən yardımlar etməsi, eyni zamanda, 
Azərbaycaн əsgərlərinin, zabitlərinin Amerika BirləĢmiĢ ġtat-

larına getməsi, orada hərbi məktəblərdə təlim keçməsi çox 
mühüm amillərdir. Sizi əmin edirəm ki, maliyyələĢmə də arta-

caqdır. Ümumiyyətlə, görəcəyimiz iĢlər çoxdur. Təəssüf ki, 
ABġ prezidenti 907-ci düzəliĢin hüquqi qüvvəsini dayandır-

dıqdan sonra bürokratiya bu iĢlərin kifayət qədər sцrətlə get-
məsinə mane olur və biz bu iĢimizi istədiyimiz səviyyədə apa-
ra bilmirik. 
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AZƏRBAYCANЫН ДЮВЛЯТ МЦСТЯГИЛЛИЙИНИН  
11-ъи ИЛДЮНЦМЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  
ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
17 октйабр 2002-ъи ил 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli səfirlər, qonaqlar! 

Sizi, bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edi-

rəm, xalqımıza, millətimizə sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq 
arzulayıram. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 11-ci ili tamam olur. 
11 il tarixi nöqteyi-nəzərdən çox az vaxtdır. Ancaq bu illərdə 
Azərbaycan xalqı böyük, əzab-əziyyətli və çox Ģərəfli yol 

keçmiĢdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yaĢamıĢ, möh-
kəmlənmiĢ, inkiĢaf etmiĢ, Azərbaycan Dünya Birliyində, bü-

tün beynəlxalq təĢkilatlarda öz yerini tutmuĢ, Azərbaycanın 
bayrağı bütün qitələrdə, müxtəlif tədbirlərdə yüksəlmiĢ, Azər-

baycanın himni dünyanın hər yerində səslənmiĢdir. 11 ildir 
Azərbaycan xalqı öz ölkəsində azad, sərbəst, rahat yaĢayır.  

Ancaq sizə məlumdur ki, bu 11 ilin hamısı o qədər də ha-
mar olmamıĢdır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə 

edərkən dünya çətin bir dövr yaĢayırdı. Azərbaycan isə bu 
çətin dövrdə daha da ağır Ģəraitdə idi.  

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın mütəfəkkir insanları 
dünyada baĢ vermiĢ böyük ictimai-siyasi hadisələrdən istifadə 
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edərək – çar Rusiyası oktyabr inqilabı nəticəsində dağıldığına 

və bolĢeviklər hakimiyyəti ələ aldıqlarına görə, Rusiyanın 
əyalətlərində hakimiyyət müxtəlif qüvvələrin əlində idi – 

1918-ci ilin may ayının 28-də ilk dəfə Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyini bəyan etdilər, Ġstiqlal bəyannaməsi qəbul olun-

du. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Xalq Cümhuriy-
yəti qısa bir zamanda çox iĢlər gördü. Ġlk dəfə olaraq, Azər-

baycan xalqı müstəqil yaĢamaq Ģəraitinin nə olduğunu hiss 
etdi, gördü.  

O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradanları– 
Məmmədəmin Rəsulzadəni, Əlimərdan bəy TopçubaĢovu, 

Fətəli xan Xoyskini, Yusif bəy Nəsibbəylini və digərlərini  biz 
daim yad edirik. Onlar öz cəsarətli fəaliyyətləri ilə Azər-

baycanda ilk müstəqil dövlətin qurulması üçün güclü addım-
lar atdılar. Xalqımıza müstəqillik ənənələri qoyub getdilər.  

XX əsrin sonrakı dövrü Azərbaycan xalqı üçün mürəkkəb 
dövr olmuĢ, bir çox faciələr baĢ vermiĢ, eyni zamanda, elmin, 

mədəniyyətin, təhsilin, maarifin inkiĢafı üçün böyük imkanlar 
olmuĢdur. Bunlar hamısı yanaĢı olmuĢlar və xalqımız əziy-
yətə, faciələrə dözərək, eyni zamanda inkiĢaf etmiĢ və Azər-

baycanda böyük iqtisadi, intellektual potensial yaranmıĢdır.  
Nəhayət, dünyada, Avropada və xüsusən Sovetlər Ġttifaqında 

gedən ictimai-siyasi proseslərin nəticəsində 1991-ci ildə 70 il 
yaĢamıĢ sovet hökuməti dağıldı. Bununla əlaqədar olaraq 

Sovetlər Ġttifaqının tərkibindəki 15 respublika öz müstəqilliyini 
elan etdi. Azərbaycan da 1991-ci il oktyabr ayının 18-də Dövlət 

müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul etdi. Azərbay-
canın itirilmiĢ dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması baĢlandı və 

Azərbaycanda artıq müstəqil dövlət yarandı. 11 ildir ki, bu 
dövlət yaĢayır və xalqa müstəqilliyin bəhrələrini verir. 

Mən qeyd etdim ki, o dövr, yəni SSRĠ-nin dağılması, müt-
təfiq respublikaların öz müstəqilliyini elan etməsi dövrü baĢ-
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qalarına nisbətən Azərbaycan üçün çox çətin, ağır olmuĢdur. 

Çünki o dövr özlüyündə çox mürəkkəb idi. 70 il tərkibində 
yaĢamıĢ bir dövlətdən ayrılmaq, müstəqillik elan etmək və bu 

müstəqillik yolu ilə getmək özü-özlüyündə böyük, çətin bir yol 
idi. Ancaq ölkəmiz hələ 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbay-

cana torpaq iddiası ilə əlaqədar baĢlanmıĢ münaqiĢəyə də 
cəlb olunmuĢdu və Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi, mü-

haribəsi var idi. Müharibə gedirdi və 1991-ci ildə Azərbaycan 
torpaqlarının bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfin-

dən iĢğal olunmuĢdu. 
Təbiidir ki, belə bir zamanda Azərbaycanda müstəqilliyi bə-

yan edəndən sonra onu yaĢatmaq, inkiĢaf etdirmək, onu qo-
rumaq çox çətin olmuĢdur. Azərbaycan xalqı da bu çətin 

yollardan keçmiĢdir. Təəssüflər olsun ki, o dövrdə Ermənistanın 
Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar yaranmıĢ mürəkkəb ictimai-

siyasi vəziyyətdən istifadə edən ayrı-ayrı qüvvələr daxildə 
vəziyyəti daha da mürəkkəbləĢdirirdilər, hakimiyyət mübarizəsi 

gedirdi. Azərbaycanın çox itkilərinin, xüsusən Ermənistanın tə-

cavüzü nəticəsində torpaqlarımızın bir qisminin iĢğal olunma-
sının ən əsas səbəblərindən biri, bəlkə də ən əsas səbəbi ölkə 

daxilində birliyin olmaması, xalqın birləĢə bilməməsi, hamının 
birləĢib torpaqları qoruya bilməməsi idi. Bunun da səbəbi 

Azərbaycanda gedən hakimiyyət mübarizəsi olmuĢdur. 
Təsəvvür edin, əgər geriyə bir balaca nəzər salsaq görərik 

ki, 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana qarĢı hərbi təcavüzə 
baĢladı. Yəni Dağlıq Qarabağ böhranı yarandı. O vaxt sovet 

hakimiyyəti mövcud idi və Azərbaycanda rəhbərlik dəyiĢdi. 
Yeni rəhbərlik, yəni rəhbərliyin dəyiĢilməsi bu Ģəraitdə 

Azərbaycanı möhkəmləndirmək və bu münaqiĢədən Azərbay-
canı xilas etmək məqsədi daĢımalı idi. Ancaq əksinə, yeni 

rəhbərlik xalqı birləĢdirmək əvəzinə, parçaladı. Nəhayət, 20 
Yanvar faciəsi, hakimiyyət dəyiĢikliyi  baĢ verdi.  
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20 Yanvar faciəsindən sonra yeni hakimiyyət xalqla birləĢ-

mək əvəzinə, xalqı toplamaq əvəzinə, Ermənistanın təcavüzü-

nün qarĢısına güc çıxarmaq əvəzinə, yenə də daxili mübarizə-

lərə qoĢuldu. 1992-ci ilin mart ayında yenidяn hakimiyyət də-

yiĢikliyi baĢ verdi. Ümumiyyətlə, hakimiyyət bir neçə il bir 

adamdan o birisinə keçmiĢdir.  
1992-ci ilin yazında Azərbaycanda hakimiyyətə gələn yeni 

qüvvələr  cəmi bir ildən sonra daxili vuruĢmalar, çarpıĢmalar 
nəticəsində davam gətirə bilmədi və 1993-cü ildə Azərbaycan-

da böyük siyasi, iqtisadi, ictimai böhran, vətəndaĢ mühari-
bəsi, ölkənin parçalanma təhlükəsi yarandı. Xalqımız bunları 

da öz iradəsi ilə aĢdı-keçdi. Ancaq yenə də bəzi qüvvələr 
1994-cü ilin oktyabrında, 1995-ci ilin martında təzədən dövlət  

çevriliĢinə cəhd etdilər. Görün, bir tərəfdən, Azərbaycan Er-
mənistanın  hərbi təcavüzünə məruz qalmıĢ, ikinci tərəfdən, 

bir neçə il ərzində Azərbaycanın daxilində nə qədər ağır pro-
seslər getmiĢ, hakimiyyət uğrunda mübarizəsi, xalqın bir-biri-

nə qarĢı silah qaldırması baĢ vermiĢdir. ġükürlər olsun ki, 
bunların hamısı indi geridə qalıbdır.  

Biz 1995-ci ildən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziy-

yəti sabitləĢdirdik və iqtisadiyyatın inkiĢafını təmin etməyə 
baĢladıq. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müs-

təqilliyi elan edəndən sonra o müstəqilliyi sürətlə inkiĢaf et-
dirmək üçün bir neçə ili itirmiĢdi. Buna baxmayaraq, biz 

1995-ci ildən etibarən Azərbaycanda böyük quruculuq iĢləri 
apardıq və onlar bu gün də davam edir.  

Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quru-
lubdur. Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir. Azərbaycan 

iqtisadiyyatda bazar iqtisadiyyatı yolu tutubdur və bu yol ilə 
irəliləyir, böyük nailiyyətlər əldə edir. Ölkəmizdə lazımi 

islahatlar həyata keçirilir. Sosial, hüquqi, iqtisadi islahatlar. 
Bunlar, bir tərəfdən, Azərbaycanın dövlət quruculuğunu tə-
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min edir, ikinci tərəfdən, sərbəst iqtisadiyyatın, bazar iqtisa-

diyyatının inkiĢafını  təmin edir. Məhz bunların nəticəsidir ki, 
Azərbaycanda qısa bir müddətdə iqtisadiyyatın inkiĢafına 

nail ola bildik. Bunların əsas səbəbləri ondan ibarətdir ki, biz 
tutduğumuz yolla ardıcıl olaraq, iradə ilə irəliləmiĢik. Biz 

demokratiya yolu secmiĢik, demokratiyanı da inkiĢaf etdiri-
rik. Ġnsan haqlarını təmin etmiĢik. Azərbaycanda mətbuat 

azadlığı, vicdan azadlığı, söz azadlığı tamamilə təmin olunub-
dur. Siyasi plüralizm hökm sürür. Hər Ģey demokratik prin-

siplər əsasındadır. Demokratik təsisatlar yaradılıbdır.  
Bazar iqtisadiyyatının özü demokratiyanın bir hissəsidir. 

Biz birinci növbədə, mülkiyyətin özəlləĢdirilməsini təmin et-
dik. Kənd təsərrüfatında torpaq islahatı keçirdik. Torpağı 

onun sahibinə, kəndlilərə payladıq. ÖzəlləĢdirmə, torpaq isla-
hatı, xarici ticarətin, ümumiyyətlə, ticarətin liberallaĢdırılma-

sı, xarici investisiyaların cəlb olunması – bunlar hamısı qısa 
bir zamanda Azərbaycanın iqtisadiyyatının ardıcıl surətdə 

inkiĢaf etməsinə Ģərait yaratdı. Mən bu gün böyük iftixar hissi 
ilə deyirəm ki, 1996-cı ildən baĢlayaraq Azərbaycanın iqtisa-
diyyatı ardıcıl surətdə inkiĢaf edir və hər il biz irəliyə gedirik. 

Bunların nəticəsində xalqımızın rifah halı,  insanların yaĢayıĢı 
yaxĢılaĢır. YaranmıĢ ictimai-siyasi sabitlik isə insanlara rahat 

yaĢamaq imkanı veribdir. YaĢamaq, iĢləmək, istirahət etmək, 
bütün haqlardan səmərəli istifadə etmək imkanı veribdir.  

Rəqəmləri deyəndə bəziləri bunların nə olduğunu o qədər 
də dərk edə bilmirlər. Ancaq bizim iqtisadiyyatda əldə etdiyi-

miz nailiyyətlər o rəqəmlərdə ifadə olunur. Onlar da təkcə bi-
zim tərəfimizdən yaranmıĢ rəqəmlər deyil, dünyanın beynəl-

xalq maliyйə mərkəzləri, Dünya Bankı, Beynəlxalq  Valyuta 
Fondu, onların apardıqları təhlildir, onların verdikləri ümu-

mi statistik məlumatlardır. Biz iqtisadiyyatın hərtərəfli inki-
Ģaf etməsinə çalıĢdıq. Bir tərəfdən, islahatlarımızla, müxtəlif 
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tədbirlərimizlə daxili imkanları hərəkətə gətirdik, ikinci tərəf-

dən, Azərbaycana xarici investisiyanı cəlb etməyə cəhd gös-
tərdik və buna nail olduq. Bunun nəticəsində Azərbaycanda 

çox yeni iĢ yerləri açıldı, insanlar bir çox sahələrdə yüksək 
maaĢlar almağa baĢladılar və yaĢayıĢları yaxĢılaĢdı.  

Mən bu gün sizə bir neçə rəqəmi deyəcəyəm. Qısa bir 
müddətdə iqtisadiyyatda apardığımız siyasət nəticəsində artıq 

ümumi daxili məhsulun – bütün dünyada, bütün ölkələrdə bu, 
əsas göstəricidir – 71 faizini özəl sektor verir. Bu göstərici 

sənayedə 50 faiz, kənd təsərrüfatında 99 faiz, tikintidə 46 faiz, 
nəqliyyat və rabitədə 65 faizdir. Bu, 1995-ci ildən indiyə qə-

dər olan məlumatdır.  
Mən dedim ki, biz investisiyaları cəlb etdik. Bəli, 1994-cü 

ildən indiyədək ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələr hesabına 
11,4 milyard dollar investisiya qoyulmuĢdur. Onun 8,3 mil-

yard dollarıны xarici investisiya təĢkil edir. Xarici investi-
siyanın 5,4 milyard dolları, yəni 65 faizi neft sənayesinə ge-

dibdir, amma 3 milyard dollar, yəni 35 faizi isə digər sahələrə 
gedir. Mən burda bir məsələni demək istəyirəm. Bəzən son 
illərdə belə deyirlər ki, bəli, siz neft sektorunu yaxĢı inkiĢaf 

etdirdiniz, neft sektoruna investisiyalar gəlir, amma baĢqa 
sektorlara gəlmir. Sizə deyirəm, xarici investisiyanın 35 faizi 

baĢqa sektorlara gedibdir. Təsəvvür edin, təkcə cari ildə – hə-

lə il baĢa çatmayıb –  1 milyard 750 milyon dollar investisiya 

qoyulubdur və bu, ilin sonuna qədər də davam edəcəkdir.  
Bizim apardığımız bu siyasət və xarici ticarətin liberal-

laĢdırılması böyük nəticələr veribdir.  
Məsələn, 5-6 il bundan öncə Azərbaycana hər Ģey xaricdən 

gəlirdi. Biz xarici ticarət sahəsində daha çox idxal edirdik, 
nəinki ixrac. Bildirmək istəyirəm ki, indi Azərbaycan 120 öl-

kə ilə ticarət əlaqəsi saxlayır. 1996–2001-ci illərdə xarici tica-
rət dövriyyəsi 2,4 dəfə artaraq, 2,2 milyard dollara çatıbdır. 
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Həm də ixracın həcminin daha surətlə artması müĢahidə 

olunur. Ġxrac 3,7 dəfə artıb, idxal isə azalıbdır. Beləliklə, biz 
xarici ticarətdə tamamilə müsbət saldo ilə iĢləyirik.  

Bunların nəticəsində makroiqtisadi göstəricilər, ümumi gös-
təricilər nədən ibarətdir? 1996–2002-ci illərdə ümumi daxili 

məhsul 68 faiz artıbdır. Bunu iqtisadçılar yaxĢı bilirlər. Güman 
edirəm, digər Ģəxslər də bilməlidirlər. Çünki indi bizim həya-

tımızda hamı iqtisadiyyatı bilməlidir. 1996-cı ildən indiyə qə-

dər sənaye məhsulu 23 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 39 faiz 

artıbdır. Kapital qoyuluĢu 4 dəfə artıbdır. Təsəvvür edin, bu, 
iqtisadiyyatın ən gözəl göstəricisidir. Demək, kapital qoyuluĢu 

ölkənin iqtisadiyyatının daha da inkiĢafını təmin edir.  
Bu illərdə, demək olar ki, inflyasiya olmayıbdır. Ġndi bizim 

ölkənin 1 milyard 300 milyon dollar valyuta ehtiyatı var. Bu 
yaxınlarda yaratdığımız Neft Fondunda artıq 630 milyon 

dollar vəsaitimiz var.  
Bəs bu il vəziyyət necədir? Bu il ötən doqquz ayda ümumi 

daxili məhsul 10 faiz, o cümlədən sənaye məhsulu 3 faiz, kənd 
təsərrüfatı məhsulu 4,5 faiz, kapital qoyuluĢu 90 faiz artıbdır. 
Təsəvvür edin, doqquz ayın içərisində rabitə xidmətləri 18 

faiz, orta aylıq əmək haqqı 21 faiz, əhalinin bank əmanətləri 
20 faiz artıbdır. Ġnflyasiya yenə də aĢağı səviyyədədir. Bunlar 

hamısı nə üçündür? Ġnsanların daha da yaxĢı yaĢaması, 
onların gəlirlərinin artması üçündür.  

1996-cı ildən indiyə qədər Azərbaycanda iĢləyənlərin orta 
aylıq əmək haqqı 3,6 dəfə artmıĢdır, indi 320 min manatdır. 

Bu çox deyil, azdır. Bəli, biz bunu daha da çox artırmalıyıq. 
Ancaq təsəvvür edin, 6 ilin içərisində maaĢları 3,6 dəfə artır-

maq asan məsələ deyil, bu, göydən düĢmür. Bunun üçün iqti-
sadiyyatı inkiĢaf etdirmək, gəlirlər əldə etmək lazımdır. On-

dan sonra maaĢları artırmaq lazımdır. Orta aylıq pensiyalar 
da 3,4 dəfə artmıĢdır. Bu da çox deyil, düĢünürəm ki, bundan 
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da çox olmalıdır. Ancaq bu rəqəmin özü də böyükdür. Əha-

linin real pul gəliri isə 2,5 dəfə artmıĢdır.  
Ölkəmizdə ən ağır sosial vəziyyətdə olan insanlar Ermənis-

tanın bizim torpaqları iĢğal etməsi nəticəsində yerlərindən, 
yurdlarından didərgin düĢmüĢ soydaĢlarımızdır. Mən xatır-

latmaq istəyirəm, 1993-cü ildə məcburi köçkünlərin hər birinə 
ayda 500 manat yemək xərci verilirdi. Ġndi 25 min manat veri-

lir, 50 dəfə çox. SoruĢmaq olar, bu yetərlidirmi? Yox. Mən 
hesab etmirəm ki, bu yetərlidir. Amma imkanımıza baxın, 

əgər biz bunu 50 dəfə artıra bilmiĢiksə, bunun özü görülən 
iĢin nəticəsidir. 

1992-ci ildə dövlət büdcəsindən qaçqınlara və məcburi 
köçkünlərə 19 milyard manat vəsait ayrılırdı. Amma bu il 200 

milyard manat vəsait ayrılmıĢdır. Qaçqınların sosial müdafiə-

sinə Dövlət Neft Fondundan mən 74 milyon dollar vəsait 

ayırdım. Ġlk dəfə olaraq Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən 
qaçqınlar üçün istifadə etdik. Onlar üçün evlər tikilib və 6750 

qaçqın həmin evlərdə yerləĢəcəkdir. Bundan əlavə, Dövlət 
Neft ġirkəti tərəfindən məcburi köçkünlər üçün hər ay 3,4 
milyard manat vəsait verilir. Son bir il ərzində 41 milyard 

manat vəsait ayrılıbdır. Bunlar hamısı Azərbaycanın dövlət 
büdcəsi ilə əlaqədardır. 

Siz  bilirsiniz ki, biz 2003-cü ilin dövlət büdcəsini  hazırla-
mıĢıq. Onu bu günlərdə Milli Məclisin müzakirəsinə verəcə-

yik. Ancaq təsəvvür edin, büdcəmiz keçmiĢ illərə nisbətən nə 
qədər artıb? 2002-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 1994-cü 

illə müqayisədə 17 dəfə artmıĢdır. 1994-cü ildə 300 milyard 
manat idi, indi isə 4 trilyon 700 milyard manatdır. Bu ilin 

büdcəsində isə biz  6 trilyon manat nəzərdə tuturuq. Demək, 
keçən ilə nisbətən xeyli artıqdır. Təsəvvür edin,  büdcə 300 

milyard manatdan 6 trilyon manata qalxıb, 17 dəfə artıbdır!  
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Mən bu bayram günü bu rəqəmləri sizə çatdıraraq bildirmək 

istəyirəm ki, biz deyəndə ki, iqtisadiyyat inkiĢaf edir, biz 
deyəndə ki, bu iĢlər görülür, bəziləri deyirlər ki, onlar bunu 

görmürlər. Bəziləri də deyirlər ki, Azərbaycanda hər Ģey dağılıb, 
heç bir Ģey yoxdur, iqtisadiyyat yoxdur. Ġndi mən bu rəqəmləri 

dedim. Ancaq siz bizim dövlət neft strategiyamızı yaxĢı bilirsi-
niz. Bunların özü dövlət neft strategiyasının həyata keçirilməsi 

ilə əlaqədardır. 1994-cü ildə biz «Əsrin müqaviləsi»ni imzala-
yandan sonra, цмумян 21 müqavilə imzalayandan sonra və 8 il 

«Əsrin müqaviləsi»nin yerinə yetirilməsi üzərində iĢləyərək, 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin inĢa edilməsinə 

baĢlayaraq, görün nə qədər nəhəng iĢlər görmüĢük!  
Bilirsiniz, biz bu yaxınlarda, sentyabrın 18-də Türkiyə pre-

zidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərlə, Gürcüstan prezidenti 
hörmətli Eduard ġevardnadze ilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kə-

mərinin təməlini qoyanda  müxbirlər onlara çoxlu suallar ver-
miĢdilər. Bizim  müxalifətdən olan bəzi nümayəndələr deyirdilər 

ki, bəli, bu yaxĢıdır, amma biz bunu xeyli tez edərdik. Bilirsiniz, 
o qədər gülmüĢəm. Vaxtınızı alsam da, deyəcəyəm.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhanı bundan tez necə etmək olardı?! Bu-

nu tikmək üçün axı gərək neft hasil edəsən. Əgər neft olmasa, 
bu boru nəyə lazımdır? Neft hasil etməsən, dünyaya sübut 

etməsən ki, 50 milyon tondan artıq neft olacaqdır, heç bir 
bank, heç bir ölkə bu borunun tikilməsinə kredit, heç bir Ģey 

verməyəcəkdir. Versə də, borunu tikdin, o nəyə lazımdır?! Onu 
tikirik ki, neft ixrac edək, qazanc götürək. Deyirlər ki, biz bunu 

bundan qabaq tikə bilərdik. Nə deyim? Demək, bu adamlar heç 
anlaya bilmirlər ki, bu iĢlər nədən ibarətdir. Ancaq iddia edirlər 

ki, onlar bu dövləti daha da yaxĢı idarə edə bilərlər.  
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft və qaz 

kəmərləri, hesab edirəm, bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən 
biridir. Bu o deməkdir ki, artıq biz Xəzər hövzəsində olan 



_____________________________________________________________   95 

neft və qaz ehtiyatlarını bu borularla Türkiyəyə, oradan bü-

tün dünyaya ixrac edəcəyik. Bunun siyasi, iqtisadi əhəmiyyəti 
haqqında mən dəfələrlə demiĢəm. Bu gün bunu təkrar etməyə 
ehtiyac yoxdur.  

Bunlar bizim iqtisadiyyatda gördüyümüz iĢlərdir. Xarici 
siyasətimiz göz qabağındadır. Azərbaycan dünyanın bütün 

ölkələri ilə qarĢılıqlı faydalı əlaqələr yaradıb və inkiĢaf etdir-
məyə çalıĢır. Bu barədə çox iĢlər görülübdür. Birinci növbədə, 

qonĢu ölkələrlə əlaqələrimiz həmiĢə yaxĢı olub, bu gün də 
yaxĢıdır. Avropa ölkələri ilə əlaqələrimiz inkiĢaf edir. Azər-

baycanın Avropa ġurasına daxil olması tarixi bir hadisədir. 
Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Avropa Birliyi ilə 

əməkdaĢlığımız da çox əhəmiyyətlidir. NATO ilə, ġimali At-
lantikа Ġttifaqı ilə əməkdaĢlığımız da 1994-cü ildə imzala-

dığımız  «Sülh naminə tərəfdaĢlıq» proqramı əsasında gedir.  
Mən dünən NATO-nun Avropadakı qoĢunlarının koman-

danını – Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Avropadakı Silahlı 

Qüvvələrinin BaĢ komandanını qəbul etdim. O, Azərbaycana 
səfərə gəlmiĢdi, burada görüĢlər keçirmiĢdi. Mən də onunla 

Azərbaycan–NATO əlaqələrinin inkiĢaf etməsi haqqında 
danıĢıqlar apardım. Eyni zamanda, Azərbaycan ilə Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları arasında hərbi əməkdaĢlıq, xüsusən 907-ci 
maddə aradan götürüləndən sonra əməkdaĢlığın inkiĢaf etdi-

rilməsi haqqında danıĢıqlar apardım. Bunları bu gün burada 
izah etməyə ehtiyac yoxdur.  

Mən dünən Türkiyədən gəlmiĢəm. Orada ĠƏT-in zirvə 
görüĢü keçirildi. Çox yaxĢı müzakirələr oldu. ĠƏT-ə daxil olan 

ölkələrin dövlət baĢçıları ilə  çox yaxĢı görüĢlərim, danıĢıqla-
rım oldu. Türkiyə ilə bizim əlaqələrimiz çox dostluq, qardaĢ-

lıq əlaqələridir. Mən orada olarkən, eyni zamanda Türkiyə-

nin iĢ adamları ilə görüĢdüm. Çox məmnunam ki, Türkiyənin 

ən böyük, hörmətli iĢ adamları bu görüĢə gəlmiĢdilər. GörüĢ-
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də 250–300-dək iĢ adamı iĢtirak edirdi. Biz Türkiyə–Azərbay-

can iqtisadi əlaqələrini və Türkiyənin iĢ adamlarının Azər-
baycana dəvət olunması məsələsini müzakirə etdik.  

Bu yaxınlarda KiĢinyovda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkə-

ləri dövlət baĢçılarının görüĢü keçirilmiĢdir. O görüĢ də çox 

səmərəli olmuĢdur. Biz bu təĢkilat çərçivəsində də lazımi fəa-
liyyət göstəririk. Rusiya ilə və keçmiĢ SSRĠ-yə mənsub olan 

digər ölkələrlə yaxın əlaqələr saxlayırıq. 
Son vaxtın müsbət hadisələrindən biri də Xəzər dənizinin 

dibinin bölünməsi ilə əlaqədar Rusiya ilə Azərbaycan arasın-
da saziĢin imzalanmasıdır. Mən bu münasibətlə prezident 

Putin tərəfindən Moskvaya dəvət olunmuĢdum. Orada çox 
səmərəli danıĢıqlar apardıq, bu saziĢi imzaladıq. Beləliklə, 

Xəzərin böyük bir hissəsi Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan 
arasında, demək olar, tamamilə bölünüb, hərənin öz sektoru 

müəyyən olunubdur. 
Ġstanbulda Ġranın prezidenti hörmətli Xatəmi ilə də danı-

Ģıqlarım oldu. O cümlədən, Xəzərdə olan problemlər haq-
qında. Onunla eyni fikirdə olduq ki, danıĢıqlar prosesi davam 
etməlidir və bunlar öz nəticəsini verəcəkdir. Türkmənistan 

prezidenti, TürkmənbaĢı da bəyanatlar verib ki, o da danıĢıq-
lar prosesinin davam etməsinin tərəfdarıdır.  

Beləliklə, bizim 1994-cü ildən baĢladığımız iĢ, Xəzərin dibi-
nin sektorlara bölünməsi və neft-qaz yataqlarının istifadə 

olunması məsələsi artıq indi müəyyən dərəcədə hüquqi əsaslar 
tapır və Xəzəryanı ölkələr tərəfindən qəbul olunur. Bunlar 

hamısı son vaxtların hadisələridir.  
Bütün bu hadisələrin içərisində hamımızı narahat edən 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında baĢ vermiĢ 11 sentyabr terror 
hadisələri ilə əlaqədar yaranmıĢ vəziyyətdir. Təəssüflər olsun 

ki, terrorizm son illər dünyada çox geniĢ yayılıbdır. Beynəl-
xalq terrorizm bütün xalqlara zərər verir. Biz bu zərəri daim 
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çəkmiĢik. Çünki Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündə biz  

terrorun nə olduğunu bilmiĢik və indi də bilirik. Ancaq ötən il 
sentyabrın 11-də baĢ verən hadisələr dünyada terrorizmin nə 

qədər dəhĢətli olduğunu bir daha açdı. Biz bu hadisə ilə əlaqə-

dar dərhal Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının elan etdiyi koalisiyaya 

qoĢulduq və bu koalisiyada öz fəaliyyətimizi göstəririk.  
Mən dünən bu barədə NATO-nun komandanı ilə də lazım 

olan söhbətlər apardım. Biz bundan sonra da öz fəaliyyəti-
mizi göstərəcəyik. Bizim bir taqımımız Türkiyə qoĢunları tər-

kibində Əfqanıstanda xidmət göstərəcəkdir. Bu barədə lazımi 
iĢlər aparılıbdır. Bu yaxınlarda o taqım Əfqanıstana gedə-

cəkdir. Beləliklə, biz bu antiterror koalisiyasında fəal iĢtirak 
edirik. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə əlaqələrimiz daha da 

inkiĢaf edir, geniĢlənir. Biz təkcə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 
ilə yox, antiterror koalisiyasında olan bütün ölkələrlə əmək-

daĢlıq edirik. Çünki biz, yenə də deyirəm, terrorun nə oldu-
ğunu yaxĢı bilirik.  

Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və torpaqlarımı-

zın iĢğal olunması ilə əlaqədar vəziyyət sizə məlumdur. Sülh 
danıĢıqları davam edir. Mən KiĢinyovda Ermənistan prezi-

denti Robert Kючяryanla görüĢüb söhbət etdim. Ondan sonra 
ATƏT-in həmsədrlərinin nümayəndələri  ilə birlikdə danıĢıqlar 

apardıq. RazılaĢdıq ki, noyabr ayında Praqada NATO-nun 
zirvə görüĢündə biz – Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri 

bir daha görüĢəcəyik. Bundan sonra həmsədrlər də bizə qatı-
lacaqlar. Bundan əlavə, biz öz nümayəndələrimiz vasitəsilə də 

danıĢıqlar prosesini davam etdiririk. Yəni sülh danıĢıqları 
aparılmalıdır, getməlidir. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək 

istəyirik. Güman edirəm ki, biz son olaraq bunu həll edə 
biləcəyik. Bunu bizim xalqımız bilməlidir, buna inanmalıdır. 

Necə ki, indiyə qədər inanıb, indi də inanmalıdır. 
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MünaqiĢə uzun müddət həll olunmadığına görə, son vaxt-

lar Azərbaycanda insanlarda müxtəlif fikirlər meydana çıxır. 
Bəzi insanlar artıq dözə bilmirlər. Məsələni müharibə yolu ilə 

həll etmək ideyalarını ortaya  atırlar. Əgər doğrudan da və-

tənpərvər, müharibə edə bilən və müharibəni bilən adamlar 

belə ideyaları ortaya atırlarsa, bu, müsbət haldır. Çünki biz 
güclü ordu yaratmıĢıq. Ordumuz get-gedə güclənir. Biz həmi-

Ģə oturub elə sülh danıĢıqları aparmayacağıq ki. Ancaq hər 
bir iĢi görmək üçün də onu  bacaran adamlar lazımdır. Yox-

sa, müharibə edək, gedək vuruĢaq, mən də vuruĢacağam, sən 
də vuruĢacaqsan, o da vuruĢacaq – bilirsiniz, bunlar emosiya-

lardan irəli gələn fikirlərdir. Mən bunları anlayıram və heç 
kəsi də buna görə günahlandırmıram. Ancaq bəzi qüvvələrin 

belə Ģəraitdən istifadə edərək, özlərinə xal qazanmaq və Qa-
rabağı azad etmək uğrunda yürüĢlər, mitinqlər keçirməklə 

özlərini göstərmək cəhdlərini mən ədalətsizlik hesab edirəm.  
Bilirsiniz, biz bir dövlətik, bir xalqıq, hamımız bir olmalı-

yıq. Hamımız məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalıĢ-

malıyıq. Ancaq əgər məsələni müharibə aparmaq, müharibə 
yolu ilə həll etmək zərurəti meydana çıxarsa, onu da küçədə 

yox, meydanda yox, bayraqları qaldırıb «Qarabağ uğrunda 
mübarizə» deməklə yox, ağılla təĢkil etmək lazımdır. Bu da 

dövlətin iĢidir,  bunu dövlət edə bilər. Lazım olsa, dövlət də 
bunu edəcəkdir. Ancaq bayrağı qaldırıb bəli, biz Dağlıq Qa-

rabağın azad olması üçün mitinq edirik, yaxud yürüĢ edirik, 
gedib müharibə edəcəyik – yenə də deyirəm, insanların  his-

siyйatlarından sui-istifadə etmək lazım deyildir. Bəli, müha-
ribə lazım olsa, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu mü-

haribə edəcəkdir. Amma bu gün buna ehtiyac yoxdur. Biz 
sülh siyasəti aparmalıyıq. Məsələnin sülh yolu ilə həll edil-

məsinə nail olmalıyıq.  
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Sizi əmin edirəm ki, mən 9 il ərzində həyatımın böyük hissəsini 

Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasına, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün təmin olunmasına həsr etdiyim kimi, bunu bundan 

sonra da edəcəyəm və mənim üçün bundan da böyük, bundan da 
əziz bir vəzifə yoxdur. Ancaq bu gün bizim xalqımız sülh Ģə-

raitində yaĢayır, rahat yaĢayır. Bizi qaçqınların vəziyyəti incidir. 
Ancaq biz də onlara mümkün qədər yardım edirik.  

Baxın, bu gün Azərbaycanda bayramdır. Bu bayram nə 
qədər evlərdə qeyd olunur. Nə qədər Ģadlıq evlərində, resto-

ranlarda insanlar gündüz də, gecə də istirahət edirlər. Bax, 
budur Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin verdiyi nemətlər. 

Budur Azərbaycanda yaranmıĢ ictimai-siyasi sabitliyin bizim 
xalqa verdiyi nemətlər. Biz bunu edirik və bundan sonra da 

edəcəyik. Xalqımız rahat yaĢayır və yaĢayacaqdır. Bütün 
baĢqa məsələlərin həll olunmasında da biz həmiĢə xalqla 

məsləhət etmiĢik və yenə də edəcəyik.  
Əziz dostlar, bu gün bayramdır. Mən Ģəxsən sevinc için-

dəyəm. Çünki 11 ildir ki, Azərbaycan müstəqildir, azaddır. 
ġübhə yoxdur ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra heç vaxt öz 
müstəqilliyini əlindən verməyəcəkdir.  

YaĢasın istiqlaliyyət! 
YaĢasın azadlıq! 

YaĢasın müstəqil Azərbaycan! 
 
   * * * 
Prezident Heydər Əliyev təntənəli mərasimdə iştirak edən Azər-

baycanın dövlət və hökumət nümayəndələri ilə səmimi görüşdü.  
Xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri Azərbaycan prezidentinə 

yaxınlaşaraq mehribancasına görüşdülər, respublikamızın 
dövlət müstəqilliyinin 11-ci ildönümü münasibətilə onu təbrik 
etdilər, öz ölkələrinin dövlət və hökumət rəhbərlərinin təbrikini 

çatdırdılar, xalqımıza sülh, tərəqqi və uğurlar arzuladılar. 



_____________________________________________________________   100 

 
 

 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 

ŞƏHİDLƏR XİYABANINI ZİYARƏT ETMİŞDİR 
 
18 октйабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

ölkəmizin Dövlət müstəqilliyi günü xalqımızın müqəddəs and 

yerini –  Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir.  
Prezident Heydər Əliyev Şəhidlər xiyabanını ziyarətə gələn 

dövlət və hökumət nümayəndələrini, xarici ölkələrin Bakıdakı 
səfirlərini, respublika ictimaiyyətinin nümayəndələrini səmi-
miyyətlə salamladı.  

Azərbaycanın azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrun-
da canlarını qurban vermiş, qəhrəmancasına həlak olmuş mərd 

mübarizlərin əziz xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq, paytaxtı-
mızın ən uca zirvəsində ucaldılmış «Əbədi məşəl» abidəsi önünə 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin adından əklil qoyuldu.  
Hərbi orkestrin ifasında respublikamızın dövlət himni əzə-

mətlə səsləndi.  
Xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdə 

fəaliyyət göstərən nümayəndələri prezident Heydər Əliyevə ya-
xınlaşaraq, Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyi haqqında Konsti-

tusiya aktının qəbul olunmasının 11-ci ildönümü münasibətilə 
dövlətimizin başçısını təbrik etdilər, səmimi arzularını bildirdilər, 

ona cansağlığı, uzun ömür, xalqımıza sülh və tərəqqi arzuladılar.  
Respublikamızın rəhbəri onlara minnətdarlığını bildirdi.  

Azərbaycan prezidenti ölkəmizin tanınmış elm, ədəbiyyat, 
incəsənət, mədəniyyət xadimləri, Milli Məclisin deputatları ilə 

görüşüb söhbət etdi. 
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Prezident Heydər Əliyev tanınmış kinorejissor, mədəniyyət 

nazirinin müavini Vaqif Mustafayevə müraciətlə dedi:  Vaqif, 
səni təbrik edirəm. Sən iki gündən bir mükafat alırsan.  

V a q i f   M u s t a f a y e v: Cənab Prezident, çox sağ olun. 
Mən bu dəfə Moskvada keçirilən 5-ci Avrasiya teleforumun-

da «Bir həsədin tarixi» filminə görə əsas mükafata – «Qran-
Pri» mükafatına layiq görüldüm. Orada müxtəlif  ölkələrdən 

300 film təqdim olunmuĢdu. Bizim film Rusiyada böyük sen-
sasiyaya səbəb olmuĢdur. Bundan əvvəl də Yekatеrinburqda 

mükafata layiq görülmüĢdüm. Rusiya Sizi dəstəklədi, Qor-
baçovu dəstəkləmədi. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Səni, çünki sən rejissorsan, sənin fil-
mini dəstəkləyiblər. Bu, təzə filmdir.  

V a q i f   M u s t a f a y e v: Cənab Prezident, mən bunu 
necə çəksəm də, nə qədər ustalıq olsaydı, əsas qəhrəman Siz 

olmasaydınız, bu mükafatları almaq mümkün deyildi. Film 
çox böyük maraq doğurdu.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Mövzu çox maraqlıdır. Onun rejissor 
təqdimatı gözəldir. 

V a q i f  M u s t a f a y e v: Orada münsiflər heyətinin sədri 

çıxıĢ edib dedi ki, Rusiyanın televiziya kanalının heç biri bu 
filmi göstərməyə cəsarət etməz. Amma biz bu filmə mükafat 

veririk. Bu filmi çəkməyə böyük cəsarət lazım idi. Ən böyük 
cəsarət isə bu filmi Rusiyaya gətirməkdir. Hamı bizə yaxın-

laĢırdı, Sizi soruĢur, salam çatdırmağı xahiĢ edirdilər. Onların 
salamlarını Sizə çatdırıram.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən səni təbrik edirəm, yeni uğurlar 
arzulayıram.  

V a q i f   M u s t a f a y e v: Cənab Prezident, çox sağ olun. 
Mən də Sizin bayramınızı təbrik edirəm.  
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    * * * 
Dövlətimizin başçısı sonra Şəhidlər xiyabanından paytaxtı 

seyr etdi, Milli Parkın vəziyyəti, Xəzərin çirklənməsinin qar-
şısının alınması, sahil tərəfdə dənizin dibinin təmizlənməsi və 

Bakıda aparılan abadlıq, tikinti işləri ilə maraqlandı. 
Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abuta-

lıbov görülən işlər barədə respublikamızın rəhbərinə məlumat 
verdi.  

Prezident Heydər Əliyev kütləvi informasiya vasitələri nü-

mayəndələrini də təbrik etdi: 
Bayramınız mübarək olsun! Sizə cansağlığı arzu edirəm. 

Müstəqillik yolunda yeni uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm 

yaxĢı çalıĢasınız, yaxĢı iĢləyəsiniz. Nə sualınız var, buyurun. 

S u a l: Cənab Prezident, bu gün müstəqillik günüdür. Sizin 

əfv fərmanыnыz gözlənilirmi?  

C a v a b: Ġmzalayacağam. 

S u a l: Həmin siyahıda kimlər olacaqdır? Orada Avropa 

Şurasının siyahısında olan şəxslərin adı varmı? 

C a v a b: Siyahını indi deyə bilmərəm. Amma bu gün 
imzalayacağam və mətbuata verəcəyəm. Onda görərsiniz.  

S u a l: Cənab Prezident, yəni artıq Sizə təqdim olunubdur.  

C a v a b: Yəqin ki, bu gün təqdim olunacaq. Mən indi 

buradan iĢə gedirəm, yəqin ki, təqdim ediləcəkdir.  

S u a l: Cənab Prezident, əfv edilənlərin sayı məlumdurmu? 

C a v a b: Onu da bilərsiniz, bir az səbriniz olsun.  

S u a l: Cənab Prezident, paytaxtın statusu məsələsinə nə 

vaxt baxılacaqdır? 
C a v a b: Mən baĢa düĢmürəm, bu sizi niyə narahat edir? 

Bu heç Hacıbala Abutalıbovu narahat etmir, amma sizi nara-
hat edir. Paytaxtın statusu, mənə belə gəlir ki, indi, bu dəqiqə 
bizim üçün lazım olmayan bir Ģeydir. Paytaxt paytaxtdır, 

buna nə status verəcəksən, elə paytaxtın özü onun statusudur. 
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Ona görə baĢınızı bununla qarıĢdırmayın, baĢqa ciddi mə-

sələlərlə məĢğul olun.  

S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlarla görüşlərinizin yekun-

larına dair geniş müşavirə nə zaman olacaqdır? Sizin dediyinizə 

görə, Türkiyə səfərindən əvvəl olmalı idi.   

C a v a b: Olacaqdır. Sən mənim iĢ qrafikimi görürsən, 
yoxsa yox? 

J u r n a l i s t: Görürəm, gərgindir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda özün nəticə çıxart. Hər halda, 
olacaqdır.  

S u a l: Cənab Prezident, siyasi partiyalar haqqında qanunun 

dəyişilməsindən danışırlar. Sizin buna münasibətiniz necədir? 

C a v a b: Mənim bundan xəbərim yoxdur.  
 

     * * * 
ЭUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin qadıнlarının Kiyevdə keçi-

rilmiş II Forumunda iştirak etmiş Milli Məclisin deputatı Mə-

lahət Həsənova dövlətimizin başçısına tədbir barədə məlumat 

verərək dedi ki, gündəliyə münaqişələrin həll olunması, sülh 
prosesinin gedişi, terrorizmə qarşı mübarizə kimi mövzular da-

xil idi. Biz BMT-yə, Avropa Şurasına, GUÖAM-a daxil olan 
ölkələrin prezidentlərinə müraciətlər qəbul etdik. Prezident 

Kuçma bizim nümayəndə heyətini böyük səmimiyyətlə qəbul 
etdi, Sizinlə dostluğunu dəfələrlə vurğuladı. O dedi ki, Kişin-

yovda bildirmişdim ki, qayıdan kimi birinci görüşüm Azər-
baycan nümayəndə heyəti ilə olacaqdır. Cənab Prezident, biz  
Sizinlə fəxr edirik. Sizə orada çox böyük məhəbbət vardır. 

 

     * * * 
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə 

Abbaszadə, Milli Məclisin deputatları Əsmətxanım Məmmə-

dova, Aynur Sofiyeva, Amaliya Pənahova, Gülçöhrə Məmmə-

dova, Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin direktoru Turan Cavid, 
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Xalq artisti Zəroş Həmzəyeva, Akademik Milli Dram Teatrı-

nın direktoru, Xalq artisti Əliabbas Qədirov, Xalq şairi Qabil 
və başqaları dövlətimizin başçısını bayram münasibətilə təbrik 

etdilər, ona möhkəm cansağlığı, ölkəmizin gələcəyi naminə iş-
lərində uğurlar arzuladılar.   

Prezident Heydər Əliyev xoş sözlərə və təbriklərə görə tə-

şəkkür etdi, həmçinin Hüseyn Cavidin yubileyinin yüksək səviy-

yədə qeyd olunacağını, onun ev-muzeyinin açılışında iştirak 
edəcəyini vurğuladı, bununla bağlı müvafiq tapşırıqlar verdi.   



_____________________________________________________________   105 

 
 

 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
МИЛЛИ ПАРКДА ДЮВЛЯТ МЦСТЯГИЛЛИЙИ 
ЭЦНЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ БАЙРАМ 
КОНСЕРТИНДЯ  
 
18 октйабр 2002-ъи ил 

 
Азярбайъанын Дювлят Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Дюв-

лят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкяти вя Бакы Шящяри Иъра 
Щакимиййяти Милли Паркда бюйцк байрам консерти тяшкил 
етмишдиляр. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев ахшамцстц ишдян евя 
эедяркян пайтахт сакинляри иля эюрцшмяк вя онлары байрам 
мцнасибятиля тябрик етмяк цчцн йолцстц Милли Парка эялди. Пар-
ка топлашмыш он минлярля сакин, щабеля хош щавада дяниз кянары-
на эязинтийя чыхмыш шящяримизин гонаглары дювлятимизин башчысыны  
щюрмят вя ещтирамла, алгышларла гаршыладылар. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Язиз достлар! 
Бу эцн бизим бюйцк байрамымыздыр. Азярбайъанын Дювлят 

Мцстягиллийинин 11-ъи илдюнцмцдцр. Юлкямиз байрам едир, 
халгымыз, вятянимиз байрам едир. Сиз дя бу байрам ящвал-
рущиййяси иля бурайа топлашмысыныз. Эюрцрям ки, Милли Паркда 
адамлар о гядярдир ки, тярпянмяк олмур. Бу, мяни чох севин-
дирир. Демяк, халгымыз ращат йашайыр, ишляйир, юз дювлятини ин-
кишаф етдирир вя бу байрам эцнц истиращят едир. 

Мян бурайа тясадцфян эялмишям. Ишдян чыхыб евя эедирдим. 
Бурадан кечяндя эюрдцм ки, чох адам вар. Фикирляшдим ки, 
Милли Парка эялим. Эянъ вахты бурада чох эязмишям, инди дя 
щярдянбир эязирям. Амма бу дяфя эюрдцм ки, бурайа лап чох 
адам йыьышыб вя консерт башлайаъагдыр.  
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Мян сизин щамынызы црякдян тябрик едирям, ъансаьлыьы арзу 
едирям. Щамыныза, щяр биринизя аиля сяадяти, бцтцн ишляриниздя 
уьурлар арзулайырам. 

Саь олун. 
 

*  *  * 
Парка топлашанлар Азярбайъан тарихинин бу яламятдар 

эцнцндя онлара сямими–арзуларыны йетирян, байрам севинъини 
халгы иля бюлцшян президент Щейдяр Ялийеви сямими-гялбдян 
тябрик етдиляр, юлкямизин мцстягиллийинин мющкямляндирилмясин-
дя, республикамызын талейцклц проблемляринин щяллиндя явязсиз 
хидмятляри олан эюркямли дювлят хадиминя ян хош арзуларыны 
билдирдиляр, бундан сонра да ону щяр заман дястякляйяъяклярини 
вурьуладылар. 

Сонра байрам консерти башлады. Эеъя йарыйадяк давам едян 
вя республика телевизийасы иля бирбаша йайымланан консертдя 
Азярбайъанын танынмыш инъясянят усталарынын ифасында рянэарянэ 
мащнылар сяслянди, вятяня, халга, президентя щяср едилмиш шеирляр 
охунду. 
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ƏMƏKDAR MÜƏLLİM LƏTİF HÜSEYNZADƏYƏ 
 

Hörmətli Lətif müəllim! 

Sizi – Azərbaycanın görkəmli pedaqoqu və yorulmaz 
tədqiqatçı alimini, sevimli müəllimiнi anadan olmağınızın 100 

illik yubileyi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
Siz Azərbaycan ziyalılarının yaĢlı nəslinə mənsub olan 

gözəl pedaqoq və  ədəbiyyatĢünas alim kimi, ölkəmizdə yaxĢı 
tanınırsınız. Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi 
Hüseyn  Cavid kimi tanınmıĢ simadan dərs alaraq  yetiĢdiyi-

niz dövr Azərbaycanda mədəni-maarifçilik hərəkatının böyük 
vüsətlə yüksəliĢi mərhələsinə təsadüf edir. Keçən əsrin əvvəl-

lərinin görkəmli maarifçi  ziyalılarının iĢini davam etdirərək 
seçdiyiniz müəllimlik peĢəsi Sizin bütün həyatınızın əsl məna-

sını təĢkil etmiĢdir. Siz Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəl-
limi kimi, neçə-neçə nəsli Vətənə, xalqa, onun zəngin mədəni 

irsinə, mənəvi dəyərlərinə, tarixi ənənələrinə sədaqət, vətən-
pərvərlik ruhunda tərbiyə etmisiniz. Sonralar hansı sənətə 

yiyələnməsindən asılı olmayaraq, Sizdən dərs almıĢ hər bir 
Ģəxsdə Azərbaycan dilinə, Azərbaycan ədəbiyyatına bəslədiyi 

tükənməz məhəbbət və sonsuz vurğunluq hisslərini məhz Siz 
aĢılamısınız.  

Səmərəli pedaqoji fəaliyyətlə yanaĢı, Sizin elmi fəaliyyəti-
niz də təqdirəlayiqdir. Mollanəsrəddinçi Ģair Əliqulu Qəmkü-

sarın həyat və yaradıcılığına həsr etdiyiniz tədqiqat əsəri, Nax-
çıvanın mədəniyyət tarixinin müxtəlif məsələləri ilə bağlı araĢ-

dırmalarınız, Ģahidi olduğunuz tarixi hadisələr, görkəmli Ģəx-

siyyətlər haqqında qələmə aldığınız  xatirələr tədqiqatçıları-

mız üçün qiymətli mənbələrdir.  
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Ġnanıram ki, uzun və Ģərəfli həyat yolunuz, torpağa, xalqa 

hədsiz bağlılığınız, həmiĢə uca tutduğunuz müəllimlik peĢə-

sinə sonsuz sədaqətiniz Azərbaycanın hələ neçə nəsilləri üçün 

gözəl örnək olacaqdır. 
Sizə dərin ehtiramımı bildirir, möhkəm cansağlığı və xoĢ-

bəxtlik arzulayıram.  
 

      HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 18 oktyabr 2002-ci il   
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ŞÖVKƏT ƏLƏKBƏROVANIN  

80 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA 
 

          Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin  sərəncamы 
 
 2002-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan milli ifaçılıq 
sənətinin görkəmli nümayəndəsi, tanınmıĢ müğənni və peda-

qoq, Xalq artisti ġövkət Feyzulla qızı Ələkbərovanın anadan 
olmasının 80 illiyi tamam olur. 

ġövkət Ələkbərova milli musiqi tariximizdə Ģərəfli yer tut-
muĢ sənətkarlardan olmuĢdur. Nadir məlahətli səsi, dərin 

musiqi duyumu, yüksək səhnə mədəniyyəti ona xalq arasında 
muğamların, xalq musiqisinin təkrarsız ifaçısı kimi böyük 

Ģöhrət gətirmiĢdir. ġövkət xanım görkəmli Azərbaycan bəstə-

karları Fikrət Əmirovun, Cahangir Cahangirovun, Səid Rüs-

təmovun, Tofiq Quliyevin, Süleyman  Ələsgərovun və baĢqa-
larının mahnılarının ilk ifaçısı olmuĢ, onların yüksək sənət 

əsərləri səviyyəsinə qalxmasına öz töhfəsini vermiĢdir. Onun 
ifasında səslənən hər bir muğam və mahnı Azərbaycan musi-

qi mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olaraq, xalqın milli mə-

dəni sərvətinə çevrilmiĢdir. 

Milli ifaçılıq ənənələri əsasında öz məktəbini yaratmıĢ ġöv-
kət Ələkbərova mahnı janrının ustadı, peĢəkar vokalçı olmaq-
la yanaĢı, həm də mahir pedaqoq idi. O, gənc ifaçılar nəslinin 

yetiĢdirilməsi iĢinə bütün səy və bacarığını sərf etmiĢdir. Azər-
baycanın bir çox tanınmıĢ müğənniləri məhz ġövkət mək-

təbinin yetirmələridir, onun zəngin təcrübəsindən bəhrə-

lənmiĢlər. 
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ġövkət xanım Azərbaycan musiqisinin yorulmaz təbliğat-

çısı idi. O, xarici ölkələrə çoxsaylı qastrollarında Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətini yüksək səviyyədə təmsil etmiĢdir.  

Milli ifaçılıq sənətinin inkiĢafında böyük xidmətləri olmuĢ 
ġövkət Ələkbərovanın 80 illik yubileyinin ölkəmizdə keçiril-

məsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  
1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ġövkət Ələkbə-

rovanın 80 illik yubileyinə həsr olunmuĢ tədbirlər hazırlayıb 

həyata keçirsin. 
2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ġöv-

kət Ələkbərovanın ifasında musiqi əsərlərindən ibarət kom-
pakt-diskin buraxılmasını və müğənni haqqında kitabın nəĢr 

olunmasını təmin etsin. 
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sə-

rəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.  
 

      HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 18 oktyabr 2002-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
МАЙАКОВСКИ АДЫНА МОСКВА АКАДЕМИК 
ТЕАТРЫНЫН ТАМАШАСЫНДА ОЛМУШДУР 
 

Бакы шящяри 
 

20 октйабр 2002-ъи ил 
 

Азярбайъан Дювлят Мусигили Комедийа Театрында Влади-
мир Майаковски адына Москва Академик Театры актйорларынын 
ифасында Сомерсет Моемин «Даиря» тамашасы эюстярилмишдир. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev tama-

şada olmuşdur. Salona toplaşanlar dövlətimizin başçısını böyük 
səmimiyyətlə,  hərarətlə qarşıladılar.  

Ясасян аиля-мяишят мювзусуна щяср олунмуш ики щиссяли ко-
медийада щадисяляр гапалы даиря чярчивясиндя ъяряйан едир. 
Азярбайъан тамашачысынын даща чох кинофилмлярдян таныдыьы 
мяшщур актйорлар – Русийанын Халг артистляри Светлана Немолйа-
йева, Йевэенийа Симонова, Еммануел Виторган йекнясяк щя-
йат тярзинин ъансыхыъылыьыны, аиля-мяишят проблемлярини, мящяб-
бятсиз щяйатын мянасызлыьыны бюйцк мящарятля тамашачыйа чат-
дырмагла рус театр мяктябинин йцксяк ифачылыг янянялярини бир 
даща нцмайиш етдирдиляр. Бакы театрсевярляри Москва артистляри-
нин эюзял ифасыны алгышларла гаршыладылар. 

Москвалыларын «ЛУКойл» нефт ширкятинин вя «Никойл» ма-
лиййя корпорасийасынын дястяйи иля тягдим етдикляри «Даиря» та-
машасыны рус театр хадимляринин Азярбайъан сящнясиндя йадда-
галан уьуру кими гиймятляндирмяк олар. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев тамашадан сонра сящня-
йя галхараг, йцксяк ифачылыг мящарятиня эюря Москва актйор-
ларына тяшяккцрцнц билдирди, онлара йени-йени уьурлар арзулады. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ЙОЛЛАР НАЗИРИ 
ЭЕННАДИ ФАДЕЙЕВИН БАШЧЫЛЫЬЫ ИЛЯ  
БУ ЮЛКЯНИН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Бакы шящяри 
 
22 октйабр 2002-ъи ил 

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев гонаглары саламла-

йараг деди ки, Азярбайъанла Русийа арасында дямир йолу яла-
гяляринин бюйцк ящямиййяти вар вя бу ялагяляр гыса мцддят яр-
зиндя инкишаф етмишдир. Бир сыра йени маршрутлар, о ъцмлядян Ру-
сийа яразисиндян кечяряк бязи МДБ юлкяляриня эедян маршрутлар 
ачылмышдыр. Мигйасына эюря дцнйада тайы-бярабяри олмайан Ру-
сийа дямир йолу щазырда бюйцк потенсиала маликдир. Дювляти-
мизин башчысы ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини 
ишлядийи дюврдя бу сащяйя кураторлуг едяркян Совет Иттифагынын 
дямир йол няглиййатынын потенсиалынын эенишляндирилмяси иля баьлы 
тяърцбясиндян данышды. 

Эеннади Фадейев сямими гябула эюря Азярбайъан прези-
дентиня миннятдарлыьыны билдиряряк юз карйерасынын йаранмасын-
да Щейдяр Ялийевин ролуну, щабеля Совет Иттифагынын дямир йол 
няглиййатынын инкишафында онун бюйцк хидмятлярини вурьулады. 

О, Щейдяр Ялийевин бу сащяйя кураторлуг етдийи дюврдя ясасы 
гойулмуш Шимали Амур тунели кими мцщцм обйектин иншасынын 
баша чатмасындан сющбят ачды. Эеннади Фадейев Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин Дямир Йол Няглиййаты 
Шурасынын Бакыда кечирилмиш 33-ъц иъласынын йекунлары барядя 
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дювлятимизин башчысына мялумат веряряк, иъласын ишинин йахшы 
тяшкилиня эюря тяшяккцрцнц билдирди. 

Азярбайъаны Гафгазда тящлцкясизлик вя сабитлик адасы кими 
сяъиййяляндирян вя бцтцн бунларын Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы 
олдуьуну вурьулайан Русийа назири деди ки, о, узун мцддят беля 
бир шяхсиййятля ишлядийиня эюря фяхр едир. Эеннади Фадейев бил-
дирди ки, ССРИ-нин сцгутундан сонра дямирйолчулар яввялки яла-
гяляри сахламаьа вя ямякдашлыьыны мющкямлятмяйя мцвяффяг 
олмушлар. 

Азярбайъан дямирйолчуларынын юз тяряфдашларына щеч бир бор-
ъу йохдур вя бу, Бакы иъласында мцсбят щал кими вурьуланды. 

Русийа назири юлкясинин дямир йол няглиййатында апарылан исла-
щатлардан да данышды. Президент Щейдяр Ялийев дямир йолунун 
ящямиййятиндян данышараг деди ки, о, Москвада ишя башлайанда, 
хцсусян тахыл, кюмцр, тахта-шалбан дашынмасы сащясиндя бющран 
мцшащидя олунурду. Дювлятимизин башчысы Байкал–Амур ма-
эистралынын тикинтисинин эедишини, бу обйектин ян чятин сащяляриндя 
олдуьуну хатырлады. 

Гонаг вурьулады ки, о вахт Щейдяр Ялийевин кадрларын сечил-
мясиня, бу сащяйя рящбярлийя мцдрикъясиня, юлчцлцб-бичилмиш 
сурятдя йанашмасы юлкя дямирйолчулары арасында она бюйцк 
щюрмят газандырмышды. 

Президент Владимир Путинин тапшырыьы иля Русийанын Йоллар на-
зири дямир йол няглиййатынын инкишафында бюйцк хидмятляриня 
эюря Азярбайъан дювлятинин башчысына «Транссибир маэистралынын 
100 иллийи» медалыны, щабеля назирлийин коллеэийасынын хатиря 
щядиййясини тягдим етди. Президент Щейдяр Ялийев тяшяккцрцнц 
билдиряряк деди ки, бу медал онун цчцн чох язиздир, чцнки 
Транссибир маэистралы бюйцк тикинти иди.    
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УКРАЙНА ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРЛИЙИНИН 
ДЮВЛЯТ КАТИБИ ЙУРИ СЕРЭЕЙЕВ БАШДА 
ОЛМАГЛА БУ ЮЛКЯНИН НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
22 октйабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев гонаглары салам-

лайараг деди ки, бу ъцр сяфярляр Азярбайъан иля Украйна ара-
сында достлуг мцнасибятляринин мющкямлянмясиня вя инкишафына 
хидмят едир. Республикамызын рящбяри вурьулады ки, президентляр 
мцхтялиф бейнялхалг форумларда, о ъцмлядян МДБ чярчивясиндя 
тез-тез эюрцшцб, икитяряфли стратежи ямякдашлыьын истигамятлярини 
мцзакиря етсяляр дя, мцяййянляшдирилмиш сийасятин хариъи ишляр 
назирликляри тяряфиндян щяйата кечирилмясиня лцзум вар. 

Йури Серэейев сямими гябула эюря дювлятимизин башчысына 
тяшяккцр едяряк билдирди ки, юлкяляримизин президентляринин Йалта-
дакы эюрцшцндян сонра икитяряфли игтисади комиссийанын сямяряли 
иъласы кечирилмиш, бу сащядя бюйцк иш эюрцлмцшдцр. О деди ки, 
Украйна нцмайяндя щейятинин индики сяфяри Азярбайъан вя 
Украйна президентляри арасында ялдя олунмуш разылашмаларын йе-
риня йетирилмясиня хидмят етмялидир. Йури Серэейев Бакыда апа-
рылмыш данышыглардан вя Хариъи Ишляр Назирлийиндя, Назирляр Каби-
нетиндя, парламентдя, АРДНШ-дя кечирилмиш эюрцшлярдян разы 
галдыьыны сюйляди. Украйна дипломаты деди: «Бу эюрцшлярдя 
нязяря чатдырылды ки, щазырда юлкяляримиз арасында сийаси ашкарлыг 
вя йцксяк етимад мцнасибятляри мюъуддур вя эяляъякдя Азяр-
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байъан да, Украйна да бир-бирини реал стратежи тяряфдаш эюрмяк 
истярдиляр». 

Йури Серэейев юлкямизин Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Ук-
райна президенти Леонид Кучманын тябрик мяктубуну Азяр-
байъан президенти Щейдяр Ялийевя тягдим етди. 
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AVSTRİYA RESPUBLİKASININ FEDERAL  

PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB TOMAS KLESTİLƏ 
 
 Hörmətli cənab Prezident! 

 Avstriya Respublikasının milli bayramı münasibətilə 
Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan Respublikası ilə Avstriya Res-
publikası arasında yaranmıĢ dostluq əlaqələri gündən-günə 

inkiĢaf edərək, xalqlarımızın mənafeyinə xidmət edən faydalı 
əməkdaĢlıq imkanlarını geniĢləndirəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Avstriya 
xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

      HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 22 oktyabr 2002-ci il 
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ÇEXİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB VATSLAV HAVELƏ  
 

 Hörmətli cənab Prezident! 

 Çexiya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi 
və xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmıĢ dostluq və 
əməkdaĢlıq əlaqələri xalqlarımızın rifahı naminə daim geniĢ-

lənəcək və inkiĢaf edəcəkdir.  
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Çexiya 

xalqına sülh və firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 22 oktyabr 2002-ci il     
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TÜRKMƏNİSTAN PREZİDENTİ 

ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB SAPARMURAD NİYAZOVA 
 
Hörmətli Saparmurad Atayeviç! 

Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və 
dost Türkmənistan xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

ġadam ki, bu gün Sizin rəhbərliyinizlə suveren Türkmənis-
tan dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ictimai və iq-

tisadi həyatın bütün sahələrində dəyiĢikliklərin həyata keçiril-
məsi yolu ilə inamla irəliləyir. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında dost-
luq münasibətlərinin, mehriban qonĢuluğun və əməkdaĢlığın 

daha da geniĢləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi xalqlarımı-

zın mənafelərinə, regionda sülh və sabitlik iĢinə xidmət edə-

cəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, uğurlar, Türkmənis-

tan xalqına isə əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 22 oktyabr 2002-ci il 
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ГАЗАХЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЙЕВЯ  

 
Щюрмятли Нурсултан Абышович! 
Милли байрамыныз – Республика эцнц мцнасибятиля Сизи вя 

дост Газахыстан халгыны црякдян тябрик едирям. 
Бу эцн Газахыстан дювлятчилийин мющкямляндирилмяси, 

демократик дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси вя Дцнйа Бир-
лийиня интеграсийа йолу иля инамла эедир. 

Яминям ки, Азярбайъанла Газахыстан арасындакы яняняви 
достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын рифащы на-
миня, реэионда сцлщ вя сабитлик наминя бундан сонра да ин-
кишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, Газахыстан халгына 
фираванлыг вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,            

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 октйабр 2002-ъи ил  
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ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН 120 ИЛЛИК  
ЙУБИЛЕЙИ ЩАГГЫНДА  
 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 
сярянъамы 

 
2002-ъи илин октйабр айында Азярбайъан ядябиййатынын 

эюркямли нцмайяндяси, бюйцк шаир вя драматург Щцсейн Ъави-
дин (Щцсейн Абдулла оьлу Расизадянин) анадан олмасынын 120 
иллийи тамам олур. 

Щцсейн Ъавид классик милли ядябиййатын яняняляри иля йени 
дюврцн бядии вя фялсяфи ахтарышлары арасында вящдят йарадараг 
ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын инкишафында мисилсиз рол ойна-
мыш гцдрятли сяняткарлардандыр. Дцнйа романтизм поезийасы иля 
гырылмаз теллярля баьлы олан Щцсейн Ъавид йарадыъылыьы юз бядии-
естетик гайнаьыны Азярбайъан мядяниййятинин дярин тарихи 
гатларындан алыр. 

Азярбайъан поезийасында йени зирвя фятщ едян философ-шаир 
Щцсейн Ъавид романтик бядии дцшцнъянин, фялсяфи лириканын орижи-
нал нцмунялярини йаратмышдыр. Онун щяйатын мянасы иля баьлы 
ахтарышларынын ифадяси олан йарадыъылыьы бядии нюв, жанр вя форма 
ъящятдян дя чох рянэарянэ вя зянэиндир. Йцксяк бядии сяняткар-
лыьы, дярин емосионаллыьы иля сечилян Щцсейн Ъавид поезийасы милли 
ядябиййат тарихиндя йени бир дюврцн башланьыъыны гоймушдур. 

Заманын цмумбяшяри проблемляринин галдырылдыьы драм 
ясярляри иля Щцсейн Ъавид романтизмин эюркямли нцмайяндяля-
риндян бири кими, Азярбайъан драматурэийасы тарихиндя йени бир 
мярщяля йаратмышдыр. Азярбайъан ядябиййатында мянзум фаъия 
вя тарихи драмларын илк нцмунялярини йарадан сяняткар ядябий-
йатымызы щям мювзу бахымындан, щям дя парлаг характерлярля 
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зянэинляшдиряряк милли бядии фикир тарихимиздя мцщцм йер тутмуш-
дур. Юзцнцн цслуб, йазы тярзи вя форма йенилийи бахымындан сечи-
лян бу характерляр драматурэийасы театр мядяниййятимизин инки-
шафына эцълц тясир эюстярмиш, милли театр тарихиндя «Ъавид театры» 
кими сяъиййяляндирилмишдир.  

Поезийада вя драматурэийада бянзярсиз сянят нцмуняляри 
олан ясярляр йарадан Щцсейн Ъавид бир шяхсиййят, мцтяфяккир вя 
сяняткар кими, ибрятли щяйат вя йарадыъылыг йолу кечмишдир. Бюйцк 
шаир Щцсейн Ъавидин ясярляри Азярбайъан ядябиййатынын гызыл 
фондуна щямишялик дахил олмушдур. 

Азярбайъан ядябиййатынын инкишафында бюйцк хидмятляри олан 
Щцсейн Ъавидин 120 иллик йубилейинин юлкямиздя кечирилмясини 
тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи, Азяр-
байъан Республикасынын Тящсил Назирлийи вя Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасы Азярбайъан Йазычылар Бирлийи иля бирликдя 
Щцсейн Ъавидин 120 иллик йубилейиня щяср олунмуш тядбирляр 
щазырлайыб щяйата кечирсин. 

2. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Щцсейн Ъавидин 
ясярляринин кцллиййатынын щазырланыб няшр олунмасыны тямин етсин. 

3. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи Щц-
сейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунмуш сянядли фил-
мин вя онун «Иблис» ясяри ясасында бядии филмин чякилмясини тямин 
етсин.  

4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети  
     – Щцсейн Ъавидин ев-музейинин експозисийасынын тамам-

ланмасы цчцн лазыми вясаит айырсын;  
     – бу сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ      

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 23 октйабр 2002-ъи ил  
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ПРЕЗИДЕНТ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
БАКЫДА АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫНЫН 
ЭЮРКЯМЛИ НЦМАЙЯНДЯСИ, БЮЙЦК ШАИР  

ВЯ ДРАМАТУРГ HÜSEYN CAVИDИN EV - 

MUZEYИNИN  AÇILIŞ  
МЯРАСИМИНДЯ  
 
24 октйабр 2002-ъи ил 

  
Азярбайъан Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Fü-

zuli adına Əlyazmalar İnstitutunun binasında, XX əsr Azərbay-
can ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri, şair və 

dramaturq Hüseyn Cavidin vaxtilə mənzili olmuş otaqlarda ədi-
bin ev-muzeyinin açılmasına həsr edilmiş mərasim keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev məra-
simdə iştirak etmişdir.  

Muzeyin direktoru Turan Cavid dövlətimizin başçısını səmi-

miyyətlə qarşıladı, ona gül dəstəsi təqdim etdi. 
Prezident Heydər Əliyev muzeyin açılışını bildirən qırmızı 

lenti kəsdi.  
Turan Cavid atasının 120 illik yubileyinin qeyd olunması 

haqqında prezidentin sərəncamыnы yüksək qiymətləndirdi və 
dövlətimizin başçısına  dərin minnətdarlığını bildirdi. Sonra o, 

muzeyin yerləşdiyi bina  haqqında məlumat verərək dedi ki, 
sovet dövründə ilk vaxtlar burada müəllimlər seminariyası ol-

muşdur. Eyni zamanda, bu mərtəbədə müəllimlər də yaşayıb-
lar. Burada birinci mənzil Hüseyn Cavidə, sonra isə seminari-

yanın direktoru Pənah Qasımova verilmişdir. Hacı Zeynalab-
din Tağıyevin tikdirdiyi bu binada lap əvvəllər qız məktəbi yer-
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ləşirdi. Bu bina yüz ildir tikilibdir. Sonralar Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin parlamenti, sovet dövründə isə Mərkəzi İc-
raiyyə Komitəsi, Ali Sovet burada yerləşirdi. 1920-ci ildən 

1937-ci ilə qədər biz burada yaşamışıq. 1937-ci il sentyabrın 
28-də bizi buradan çıxardılar. O vaxtdan 65 il keçibdir.  

Prezident Heydər Əliyev ədibin həyat yoldaşı Mиşgиnaz xa-
nımın şəkillərinə, Hüseyn Cavidin uşaqlıq, gənclik illərini əks 

etdirən, müxtəlif illərdə Naxçıvanda, Tiflisdə, Türkiyədə çək-
dirdiyi fotoşəkillərə baxaraq dedi:  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Mən sizin ananızı görmüĢəm. Bir 
vaxt mənim anam xəstə idi. Ġndi Cavadzadənin klinikası olan 

bina o vaxt xəstəxana idi, orada müalicə edilirdi. Deyəsən 
sənin anan da yanaĢı otaqda müalicə olunurdu. Bu təxminən 

1956-1957-ci illər idi. Mən anamın yanına gedib-gəlirdim. 
Anam mənə deyirdi ki, Hüseyn Cavidin həyat yoldaĢı MиĢgи-

naz xanım da buradadır, söhbət edirik. Təbiidir, anam keç-

miĢdə onunla tanıĢ olmamıĢdı, xəstəxanada tanıĢ olmuĢdular, 

görüĢmüĢdülər. Mən də o vaxtlar anamın yanına gələndə onu 
anamın yanında görmüĢdüm. MиĢgиnaz xanım çox gözəl qadın 
olubdur. Mən o vaxt onu görəndə də gözəlliyini saxlamıĢdı. 

Turan Cavid atasının muzeydə saxlanılan əlyazmaları, ki-
tabları, Türkiyədən gətirdiyi əsərlər, sürgündən yazdığı mək-

tublar barədə məlumat verdi, Hüseyn Cavidin oğlu Ərtoğrulun, 
qardaşı Şeyx Məhəmmədin fəaliyyəti haqqında danışdı, Hü-

seyn Cavidin cənazəsinin qalıqlarının Uzaq Sibirdən doğma və-

tənə gətirilməsinə və Naxçıvana aparılıb orada dəfn olun-

masına, ədibin şərəfinə böyük məqbərə ucaldılmasına görə res-
publikamızın rəhbərinə təşəkkürünü bildirdi.  

Prezident Heydər  Əliyev Şeyx Məhəmmədin ona Azərbay-
can dilindən dərs dediyini  vurğuladı, Ərtoğrulu da həyatda gör-

düyünü bildirдi: Mən sənin qardaşını da görmüşəm. Deyəsən 
1943-cü il idi, Naxçıvanda idim. Mənə dedilər ki, Hüseyn Cavi-
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din oğlunu əsgərlik xidmətindən buraxıblar, gəlibdir. Ağır xəs-

tə idi. O bir dəfə küçə ilə gedirdi. Onu mənə göstərdilər. Əsgər 
paltarında idi. Üz-gözü çox solğun, amma sifəti gözəl bir oğlan 

idi. Amma ondan sonra xəbərim olmadı.  Nə vaxt vəfat etdiyi 
barədə xəbərim olmadı. Çünki mənim işlərim çox idi.  

T u r a n  C a v i d: Cənab Prezident, onun dəfnində qo-
humlarından baĢqa, heç kim iĢtirak etmədi. Çünki qorxurdu-

lar. Amma indi Naxçıvanda gözəl məqbərə Cavidlərə qismət 
oldu. Bu, taleyin iĢi imiĢ.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Elədir. Hüseyn Cavid çox faciəli 
həyat keçiribdir. Ancaq onun yəqin bir xoĢbəxtliyi də o imiĢ 

ki, sən varsan, yaĢamısan. Gəl açıq danıĢaq, sən yaĢamasay-
dın, bütün bu gördüklərimizi bir yerə yığmaq olmayacaqdı. 

Vəfalı övlad ata-ana üçün həmiĢə çox böyük nemətdir. Amma 
vəfasızlar da var. Yenə də deyirəm, sən varsan, deməli, bun-

lar yaranıbdır. Bunları səndən savayı heç kəs görə bilməzdi. 
Demək, Allah onlara əzab-əziyyət qismət edibdir, ancaq yax-

Ģı ki, səni də onlara verib və Allah səni saxlayıbdır ki, bu irsi 
qoruyub yaĢadasan.  

T u r a n   C a v i d: Cənab Prezident, bu stolun da maraqlı 

bir tarixi var. Mənim  arzumdur ki, Siz onun arxasında otu-
rasınız. Bu həmin stoldur ki, vaxtilə evimizi yoxlayanda onun 

siyirtməsi olduğunu bilməmiĢdilər. Atamın bir çox əsərləri 
burada saxlanmıĢdır. Ġndi bizə nə qalıbsa, bunun sayəsində 

qalıbdır.  
Bakı ġəhəri Ġcra Hakimiyyətinin təĢəbbüsü ilə bu gün saat 5-

də Hüseyn Cavidin heykəlinin qarĢısında бюйцк konsert ola-
caqdır. Orada onun əsərlərindən parçalar da səslənəcəkdir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi o heykəl çox gözəldir, ətrafın-
dakı bağı da düzəltdik. Əvvəl ora çox pis vəziyyətdə idi. Mən  

həmiĢə oradan keçirəm, hər dəfə fikirləĢirdim, axı bu niyə be-
lədir? Hacıbala bu vəzifəyə təyin olunandan sonra özü də 
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təĢəbbüs göstərdi, mən də ona dedim, oranı düzəldibdir. Ġndi 

mən oradan keçəndə görürəm ki, nə qədər adam istirahət 
edir, nə qədər gözəl bir bağdır. Orada iki fəvvarə də var. Biri 

Cavidin heykəlinin yanında, digəri onun ətrafındadır.  
T u r a n  C a v i d: Çox gözəl bağdır. Fəvvarələr də gözəl-

dir. Atamın özü də suyu xoĢlayırdı.  Ġstirahət yeri üçün çox əl-
veriĢlidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Orada çox adam yaĢayır. Əvvəllər o 
bağ yaxĢı vəziyyətdə deyildi, heç kəs oraya istirahətə get-

mirdi. Ġndi elə gözəl vəziyyətdədir ki, ətrafda yaĢayan insan-
lar hər gün gəlib dincəlirlər.  

T u r a n  C a v i d: Cənab Prezident, bu  kitab «Peyğəmbər» 
əsəridir. Yuxarıda isə ġeyx Məhəmmədin Ģəklidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənə Azərbaycan dilini ilk dəfə öy-
rədən ġeyx Məhəmməd olmuĢdur. Gözəl müəllim idi, amma 

çox da tələbkar idi.  
T u r a n   C a v i d: Siz həmiĢə müəllimlərinizi xatırla-

yırsınız. Tələbkar müəllim olmaq çox yaxĢıdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, müəllim tələbkar olmasa, Ģa-

gird oxuya bilməz. Özü də o vaxtlar. Mənim kimi Ģagirdə qar-

Ģı o qədər də tələbkar olmaq lazım deyildi. Amma mənimlə 
birlikdə 25–30 nəfər oxuyurdu, müxtəlif səviyyədə idilər. O 

çox tələbkar müəllim idi. Özü də dərsi qanun-qayda ilə 
keçirdi. O mənə 5-ci sinfə qədər Azərbaycan dili dərsi deyib-

dir. Amma deyim ki, görünür o vaxtlar maddi çətinliklər için-
də yaĢayıbdır. Mən özüm də kasıb bir ailədən idim. Ümu-

miyyətlə, o vaxtlar dövlətli adam yox idi, müəllim də kasıb 
idi, məktəbli də kasıb idi. Amma  bizim bəzi müəllimlər, keç-

miĢdən qalan müəllimlər var idi. Onların  əyin-baĢı yaxĢı idi. 
Amma bunun çox sadə paltarı vardı.  

T u r a n   C a v i d: O, sadə insan idi. Birinci arvadından üç 
uĢağı, o birisindən 5 uĢağı var idi. Ona görə kasıb idi. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Görürdüm, çətinlik içində yaĢayırdı. 

Təsəvvür edin, mənim o vaxtlar neçə yaĢım var idi, üçüncü, 
dördüncü sinifdə oxuyurdum. Ortadan da aĢağı səviyyədə ya-

Ģayırdı, amma çox tələbkar, intizamlı müəllim idi.  
T u r a n   C a v i d: O, Ģeиrlər də yazırdı, folklor materialla-

rı toplayırdı. Bir-ikisini oğlu mənə veribdir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Ġndi onun uĢaqlarından qalan varmı? 

T u r a n  C a v i d: Bəli, iki qızı, iki oğlu durur. Oğlanları 
Moskvada yaĢayırlar, qızların biri ədəbiyyat müəllimidir, biri 

isə bioloqdur, iĢləyirlər. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Turan xanım, Hüseyn Cavid bu 

qədər böyük əsərlər yazıbdır. Demək olar, hamısı tarixi möv-
zulu əsərlərdir. Elə bir əsər yazmayıb ki, məsələn, filankəs 

filankəsnən seviĢdi, yaxud, seviĢmədi, nə bilim, nə təhər oldu. 
Onun əsərləri tarixi mövzudadır və bunlarda  tarixi dəqiqlik 

var. O elə çox da yaĢamayıbdır. Sən mənə de görüm, düzdür, 
sən o vaxtlar uĢaq olmusan, amma indi sən yeganə adamsan 

ki, onu hamıdan yaxĢı tanıyırsan. O bu qədər tarixi nə çür 
yazıbdır, bilibdir?  

T u r a n   C a v i d: Cənab Prezident, onun mütaliəsi son 

dərəcə güclü olubdur. Gəncliyindən gözləri zəif idi. Ġstanbula 
gedəndə kitablar gətirirdi. O qədər də firavan dolanmayıb, 

amma pulunu kitablara verirdi. O, uzaqgörən idi. Müharibə 
baĢlayan zaman onun yanına gələnlər deyir ki, Cavid bizə 

söylədi ki, bu müharibə ya 4, ya da 5 il çəkəcək və Sovet Ġtti-
faqı qalib gələcəkdir. Hətta həbslər baĢlayan zaman deyirdi 

ki, məni niyə həbs edirsiniz, əsərlərim göz qabağındadır. O, 
son əsərlərinin birini də gizlədə bilmədi. Heç olmasa, evdən 

çıxara bilərdi.  
H e y d ə r    Ə l i y e v: Yəni onun tapılmayan əsərləri var? 

T u r a n  C a v i d: Bəli, hamısını apardılar və heç birini 
qaytarmadılar. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Axı bərpa olunan əsərləri var?! 

T u r a n  C a v i d: Yox, onlar çap olunanlardır. Onun ya-
zıb bitirdiyi və çap olunmayan «Otello», «Çingiz», «Ġblisin 

intiqamı», «ġəhla», «Telli saz» pyeslərini, «Koroğlu»nun 
ssenarisini – hamısını apardılar. O, bəraət alan kimi, birinci 

məktubu təhlükəsizlik orqanlarına yazdım ki, atamın xəttini 
tanıyıram. Mən 4-cü sinifdə oxuyanda, yayda bağda olarkən 

ərəb əlifbasını mənə öyrətmiĢdi. Mənə dedilər ki, heç bir Ģey 
qalmayıbdır. «Telli saz» və «ġəhla» əsərləri evdən çıxarılıb-

dır. «Telli saz»ı aktyorlar tamaĢaya qoymaq istəyiblər, nə-

dənsə, yarımçıq qalıbdır. Yeganə olaraq «Xəyyam» əsərini 

Yerevanda bir aktyordan almıĢam.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən elə bilirdim «Xəyyam» qalıbdır.  

T u r a n   C a v i d: «Xəyyam» yox idi, çap olunmamıĢdı. 
1935-ci ildə, sovet hökumətinin qurulmasının 15-ci ildönümü 

münasibətilə müsabiqə elan ediblər. Cavid bu əsəri həmin 
müsabiqəyə verir və üçüncü mükafatı alır.  Mükafat almıĢ 

əsər kimi, «Xəyyam» tamaĢaya qoyulmalы idi. Elə oldu ki, 
özü də getdi, əlyazma da getdi,  əsər də itdi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, onun vaxtında «Xəyyam» 

tamaĢaya qoyulmayıbdır.  
T u r a n   C a v i d: Azərbaycan teatr tarixində yeganə əsər-

dir ki, yazılandan 35 il sonra tamaĢaya qoyulmuĢdur. 1935-ci 
ildə yazılmıĢ, 1970-ci ildə tamaĢaйа qoyulmuĢdur.   

H e y d ə r  Ə l i y e v: Onu tamaĢaya Mehdi Məmmədov 
qoyubdur.  

T u r a n   C a v i d: Bəli, o qoyubdur, gözəl tamaĢa idi.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən o tamaĢaya baxdım. Amma 
mən onda bunu bilmirdm. Elə bilirdim ki, «Xəyyam» o vaxt-

lar, Cavidin sağlığında tamaĢaya qoyulubdur.  
T u r a n   C a v i d: 35 ildən sonra Mehdi Məmmədov ta-

maĢaya qoyubdur.  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, çap da olunmamıĢdı?  

T u r a n   C a v i d: Bəli, çap olunmamıĢdı. Bir nəfər əsərin 
üzünü köçürübdür. Bu çox maraqlıdır, öz xətti deyil. Bu əsər 

mükafata layiq görüldüyünə görə, qəzetlərdə ondan parçalar 
çap olunmuĢdu. Mən onları da götürdüm.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı ki, saxlanılıbdır.  
T u r a n  C a v i d: Bu əsəri əldə edəndə, elə bil dünyanı 

mənə verdilər. Ġndi ümid edirəm ki, bəlkə o biri əsərlər də 
tapıldı. Hər halda, insan ümidsiz yaĢamır. Bəlkə hələ qapalı 

yerlər var ki, əsərləri vermirlər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yəni deyirsən, burada qapalı yerlər 

var? Mən bir də yoxladaram.  
T u r a n   C a v i d: Cənab Prezident, yadımdadır, Siz bir 

dəfə çıxıĢınızda dediniz ki, iĢə təzə gələndə iĢçilərinizdən biri 
deyib ki, həyətdə Cavidin əsərlərini yandırıblar.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəli, mən Moskvadan təzə gəlmiĢ-

dim. Burada iĢləyirdim. Xeltov adlı bir nəfər var idi. Bir-iki 

iĢçi o vaxtlar iĢləyən adamlar idi, danıĢırdılar ki, Hüseyn Ca-
vidin əsərlərini və Salman Mümtazın – onun çox kitabları 
olubdur – kitablarını yeĢiklərə doldurub həyətə tökmüĢdülər,  

yandırırdılar. Özü də bunu edən, o iĢi aparan – indi Cavidin 
iĢinə baxmaq lazımdır, həmin Xeltov olub, yoxsa yox – bir 

qrup adam olubdur, onların içində ermənilər də olubdur. 
Xeltov yəhudi idi, erməni deyildi. Onların çoxu sonralar həbs 

edildi. Bəli, keçmiĢ binanın həyətində yeĢiklərə doldurub yan-
dırıblar. Bəzən də qızınmaq üçün yandırıblar. Yanacaq olma-

yanda kağız yandırırdılar. Mən müharibə vaxtı bunu gör-
müĢəm. Yanacaq yox idi. Köhnə kağızları, kitabları yandırır-

dıq, əllərimizi qızdırırdıq.  
Ġndi Allaha Ģükür, qalan əsərləri də çoxdur.  
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T u r a n   C a v i d: Mən Sizə təqdim edəcəyəm. «Bahar 

Ģəbnəmləri» adlı Ģeиrlər kitabı təzə, Cavidin öz qələmindən 
çıxan tərzdə nəĢr olunubdur. Çox gözəl çap edilibdir.  

Dünən imzaladığınız sərəncama görə Sizə təĢəkkür edirik. 
Görünür, Allah insanların hərəsini yer üzünə bir missiya üçün 

göndəribdir. Çox qəribədir, hərə bir iĢ görməlidir.  Həqiqətən 
də, bu iĢi baĢlayan adam onu sona çatdırmalı idi. Bunu da 

Siz etdiniz. Adicə bu otaqların alınmasında deyirdilər ki, 
mümkün deyildir. Deyirdim ki, həyatda mümkün olmayan 

Ģey yoxdur. Ġnsan təkcə ölümün qarĢısında acizdir, qalan hər 
Ģey insan iradəsindən asılıdır. Gərək hər iĢi ürəklə edəsən. Bu 

iĢləri gələcək nəsillər üçün etmisiniz.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Dünən sərəncam imzalayanda dü-

Ģündüm ki, 20 il bundan öncə ilk dəfə mən Hüseyn Cavidin 
100 illik yubileyi ilə əlaqədar fərman imzalamıĢam. Onun cə-

nazəsinin qalıqlarının vətənə gətirilməsi dövrü yadıma düĢdü. 
Sonra fikirləĢdim ki, dünya qəribədir, 20 il bundan öncə baĢ-

ladığım iĢi yenə davam etdirirəm. Bu birincisi. Ġkincisi, mən 
onun 120 illik yubileyi haqqında sərəncam imzalamıĢam. 
Onun cənazəsinin qalıqlarının gətirilməsi, sonrakı dövr də 

qəribə dövr idi.  
Bilirsiniz, Cavidin 1937-ci ildə repressiya zamanı həbs edil-

məsi, sürgün olunması və orada vəfat etməsi, bu özü bir dövr-
dür. Vəfat etdi, getdi torpağa, qurtardı. Amma ondan sonra, 

əgər loru dildə desək, onun dirildilməsi, yəni, mənəvi cəhətdən 
bəraəti məsələsi var idi. Biz bunu 20 il  öncə etdik.  

T u r a n   C a v i d: Mən həmiĢə deyirəm, onlar cismani bə-

raət aldılar.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəli, elədir. 1980-ci ildə onun cənazə-

sinin, nəĢinin Sibirdən gətirilməsi mənim xatirimdədir. Nə qə-

dər çətinliklər var idi. Birincisi, gedib onun gətirilməsi məsə-

ləsi nə qədər çətin idi. Bunu etdik. Mənə xəbər verdilər ki, 
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onu gətirdilər. Xatirimdədir, burada böyük bir müĢavirə 

topladım ki, nə edək? Hərə bir fikir deyirdi. Düzü, o vaxt 
çoxları, elə sənin özün də deyirdin ki, Cavid Fəxri xiyabanda 

dəfn olunsun. O vaxtlar bizim yazıçılar, alimlər toplaĢdılar, 
amma mən yeganə adam idim ki, – indi özümü tərifləmək 

istəmirəm – dedim ki, Naxçıvanda dəfn olunsun.  
T u r a n   C a v i d: Bunun özü uzaqgörənlik idi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Amma nə üçün Naxçıvanda?! Mən 
Naxçıvanın qəbиristanlığını da tanıyıram, Naxçıvanda Fəxri 

xiyaban da, baĢqa bir Ģey də yoxdur. Amma mən Naxçıvan 
deyəndə, nəyi nəzərdə tuturdum? Mən Naxçıvan deyəndə, nə-

zərdə tuturdum ki, Ģəhərin mərkəzində, gözəl bir yerdə dəfn 
olunsun və qəbri üzərində məqbərə ucaldılsın. Mən bunu de-

yirdim. Mən bunu baĢa salandan sonra çoxları razı oldu, am-
ma bəziləri yenə baĢladılar ki, Bakı paytaxtdır. Mən dedim, 

axı Naxçıvan onun doğulduğu yerdir. Bir də burada, Fəxri 
xiyabanda Azərbaycanın böyük insanlarının çoxu yan-yanadır. 

Təəssüflər olsun ki, orada layiq olmayanlar da var. Belədir, hər 
dövrdə kimsə, hansısa bir səhv buraxır. Onun nəticəsində belə 
Ģeylər olur. Amma mənim fikrim, düĢüncələrim belə idi.  

O vaxt göndərdim, Naxçıvanda yer seçdilər, çox da gözəl 
yerdir. YaĢadığı evin yanında. Hamısını mənə dedilər. Orada 

onu böyük təntənə ilə dəfn etdilər. Ancaq iki ildən sonra mən  
buradan getdim. Mən gedəndə də tapĢırıqlar vermiĢdim, 

amma etmədilər. Sonra mənim özüm hər Ģeyi etdim. Mən bu-
nu sizə demiĢəm. O vaxt Moskvada ağır vəziyyətdə, məhdu-

diyyətlər içində olanda çox Ģeylər düĢündüm. Cavidin məza-
rını da düĢünmüĢdüm. 

Naxçıvana gələn kimi, təxminən 80 minə qədər adam mə-

nimlə görüĢmək üçün böyük meydana toplaĢmıĢdı. Mən ora-

ya getdim. Meydan o qədər dolu idi ki, insanlar gəlib qəbrin 
yanına çatmıĢdılar. Getdim, dedim, əvvəlcə mənə qəbri göstə-
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rin. Göstərdilər, dəhĢətə gəldim. Ondan sonra da əlacım yox 

idi. Çünki mən Naxçıvanda adi bir insan kimi yaĢayırdım, 
heç bir səlahiyyətim, vəzifəm yox idi. Sonra məni orada de-

putat seçdilər, yenə də Naxçıvanın rəhbərliyinə dedim ki, belə 
bir iĢ görmüĢük, gəlin axıra çatdıraq. Onlar mənə dedilər ki, 

gəlin edək. Amma vəziyyət çətin idi, o qədər də mümkün de-
yildi. Mən 1991-ci ildə Naxçıvana rəhbər seçildim və dərhal 

bir-iki layihə  verdim. Naxçıvanın Mədəniyyət naziri Fəttah 
Heydərovu sənin yanına göndərdim. Dedim, Turan xanımın 

yanına get, onunla danıĢ, gəlsin görək, hansı layihə ola bilər. 
Bir neçə layihəyə baxdım. Ancaq o vaxt istəklərimi yerinə 

yetirməyə mənim imkanım yox idi. Sonra o Ģeyi ki, mən et-
dim, bunun üçün baĢqa imkan lazım idi. Amma görünür ki, 

bu adamın taleyi ağır olubdur. Onun ağır taleyi var, amma 
gör sonu  necədir. Kim bunu təsəvvür edə bilərdi ki, bu cür 

məqbərə ucaldılsın. Azərbaycanda ikinci Ģəxs yoxdur ki, 
onun sevimli həyat yoldaĢı da, oğlu da onunla bərabər bir 

yerdə dəfn olunsun.  
T u r a n   C a v i d: Mən həmiĢə bir Ģeyə inanıram ki, nə isə 

gecikirsə, bu, uğurlu səbəbə görə gecikir. Bunlar vaxtilə ol-

saydı, yəqin belə olmayacaqdı. Demək, bu, mütləq gecikməli 
idi. Azərbaycanda Sizdən baĢqa heç kəs onların üçünü də 

birləĢdirə bilməzdi. Bu mənim üçün çox böyük ağrı idi. Ona 
görə mən və çoxları çox minnətdarıq  və bunu yüksək qiymət-

ləndiririk.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Allah Hüseyn Cavidə rəhmət eləsin. 

MiĢэinaz xanıma rəhmət eləsin, Ərtoğrula rəhmət eləsin. Biz 
onların xatirəsini əbədiləĢdirmək üçün nə mümkündür etmi-

Ģik, bundan sonra da edəcəyik.  
T u r a n   C a v i d: Əminəm ki, onların ruhları bu evdədir. 

Burada 17 il çox xoĢ günlər keçirilibdir.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu gün də xoĢ söhbət gedir. Doğru-

dur, bu söhbət bir az məyusluq doğurur.  
Turan xanım, mən təbrik edirəm ki, ev muzeyi açıldı. Bu-

ranın qapılarını insanlar üçün açın. Qoy gəlsinlər, baxsınlar, 
görsünlər ki, bunlar bizim xalqımızın, millətimizin tarixidir və 

insanlar bu tarixlə tanıĢ olsunlar.  Tariximizi daim insanlara, 
xüsusən gənc nəslə anlatmaq, bildirmək, öyrətmək lazımdır. 

Çünki tarixini bilməyən insan öz millətinə, xalqına sədaqətlə 
xidmət edə bilməz və həqiqi insan ola bilməz. Ona görə də biz 

Azərbaycanda muzeylər yaradarkən tariximizin ayrı-ayrı his-
sələrini bugünkü nəsillərə, gələcək nəsillərə göstərmək istəyi-

rik. Bu da bunun gözəl bir nümunəsidir. Allah xeyirli eləsin.  
T u r a n   C a v i d: Çox sağ olun. Allah Sizdən razı olsun. 
     

* * * 
Respublikamızın rəhbəri muzeydə toplanmış maraqlı və 

qiymətli sənədlərlə, eksponatlarla tanış oldu, Hüseyn Cavidin 
Xalq rəssamı Ömər Eldarov tərəfindən yaradılmış heykəlинə, 

Naxçıvanda ucaldılmış məqbərəsinin maketinə baxdı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫНЫН ЭЮРКЯМЛИ 
НЦМАЙЯНДЯСИ, БЮЙЦК ШАИР ВЯ ДРАМАТУРГ  
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ЕВ - МУЗЕЙИНИН АЧЫЛЫШ  
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 

 
24 октйабр 2002-ъи ил 
 
Hörmətli alimlər! 

Xanımlar və cənablar, dostlar! 
Mən bu gün uzun bir fasilədən sonra bu binaya ayaq 

qoydum. KeçmiĢdə, 1970–1980-ci illərdə mən Azərbaycanda 
iĢləyəndə bu binaya çox gəlmiĢəm, çünki onda burada Azər-

baycanın Ali Soveti yerləĢirdi. Gəlib burada iclaslarda iĢtirak 
edirdim və hər dəfə bu salonda Azərbaycanın görkəmli Ģəxsiy-

yətlərinə, mədəniyyət, elm nümayəndələrinə yüksək dövlət mü-

kafatları təqdim edirdim. Ġndi onlardan çoxları yoxdur. Ancaq 
muzeylərdə Ģəkillərini görəndə həmiĢə bunu xatırlayıram. Biz 

sonra Azərbaycanın Ali Soveti üçün yeni bina tikdik. Ġndi hə-

min o binada müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisi yerləĢir.  

Bu bina haqqında çox söз-söhbət gedirdi ki, onu kimə 
verək. MüĢtəriləri, yəni bu binanı istəyənlər də çox idi. Bu da 

təbiidir. Çünki bu, tarixi binadır və indiyə qədər çox yaxĢı qa-
lıbdır. Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələrindən biridir. 

Ancaq mən belə fikirdəydim ki, biz belə binaları yalnız elm, 
mədəniyyət sahəsində istifadə etməliyik. Ayrı-ayrı nazirliklə-

rə, yaxud inzibati orqanlara belə binaları vermək o qədər də 
məqsədəuyğun deyildir.  

Bu, keçmiĢdə də olubdur. Amma mən o illərdə də belə 
fikirdəydim. Çünki belə binalar Azərbaycanın milli sərvətidir. 
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Hansısa bir nazirlik, hansısa bir inzibati təĢkilat özü üçün bi-

na ala bilər. Amma belə binaları memarlıq abidələri kimi, 
həm qoruyub saxlamaq lazımdır, həm də onlardan istifadə 

edərkən, uyğun təĢkilatları orada yerləĢdirmək, yaxud onla-
rın sərəncamına vermək lazımdır. Buna görə də çox mübahi-

sələrdən sonra mən belə qərar qəbul etdim ki, bu bina Əlyaz-
malar Fonduna verilsin.  

Bilirsiniz, indi burada iĢtirak edənlərin bəziləri xatırlayır, 

təəssüflər olsun  ki, uzun illər, on illiklərlə bizim Əlyazmalar 
Fondu, yəni tarixi əlyazmaları, Azərbaycanın tarixini əks 

etdirən kitablar, sənədlər Elmlər Akademiyası binasının birinci 
mərtəbəsində yerləĢirdi. Onların da çoxu orada xarab olurdu. 

Ona görə belə bir qərar qəbul etdik və mən çox məmnunam ki, 
bu qərarın qəbul olunması indi özünü tam doğruldubdur. 

Ġndi Əlyazmalar Fondu artıq elmi-tədqiqat institutuna 
çevrilibdir. Burada, dediyim kimi, Azərbaycanın tarixini əks 
etdirən çox nadir, çox qiymətli kitablar var. Onların da çoxu 

Azərbaycanın tarixi abidələridir. Burada indi kollektiv iĢlə-

yir, elmi tədqiqatlar aparır. Ancaq eyni zamanda düĢünürəm 

ki, Azərbaycanın elm sahəsi ilə məĢğul olan adamları, insan-
ları, yaxud ədəbiyyat və incəsənətlə, baĢqa sahələrlə məĢğul 

olanlar bu əlyazmalardan istifadə edirlər və edəcəklər.  
Sonra bir problem də yarandı. Bu da ondan ibarət idi ki, 

bu binada vaxtilə böyük Ģairimiz, dramaturq, filosof Hüseyn 
Cavid yaĢamıĢdır. Hüseyn Cavidin yaĢadığı otaqlarda onun 

ev-muzeyinin yaradılması məsələsi meydana çıxdı. Bu məsələ 
uzun illər gündəlikdə idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, həll edil-

mirdi. Bunu da həll etdik. Ġndi bu binada Hüseyn Cavidin ev- 
muzeyi yaradılıbdır. O bu binada yaĢayıbdır. Ġndi mən orada 

oldum, muzeyi ziyarət etdim. 1920-ci ildən  həbs olunana qədər 
o, ailəsi ilə bu binada yaĢayıbdır. Biz burada muzey yara-

dılmasını təmin etdik. Ġndi Hüseyn Cavidin ev-muzeyi hazırdır.  
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Bu gün Hüseyn Cavidin anadan olmasının 120 ili tamam 

olur. Mən bu münasibətlə sərəncam vermiĢəm ki, respublika-
da təĢkilatlar Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyini keçirsinlər.  

Ona görə də mən məhz bu gün muzeyin açılıĢına gəldim.   
Muzey çox maraqlıdır, olduqca maraqlıdır. Güman edirəm 

ki, Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə, onun həyatı ilə maraqlanan 
insanlar bu muzeydə maraqlı eksponatlar görə bilərlər. Həm 

də yaradıcılıqla, elmi iĢlə məĢğul olanlar orada özləri üçün 
çox lazımlı məlumatlar toplaya bilərlər. 

Biz repressiya qurbanlarının xatirəsini yad edirik. Onlar 
vaxtilə repressiyaya məruz qalıblar, həyatlarını itiriblər, 

ailələrində çox böyük çətinliklər, məhrumiyyətlər yaranıbdır. 
Bəli, təəssüflər olsun ki, bu böyük insanlara  «sağ ol!»  demək 

əvəzinə, onları repressiyalara məruz qoyublar. Biz Azərbay-
canda repressiya qurbanlarının, demək olar ki, hamısının 

xidmətlərini bərpa etməyə çalıĢmıĢıq və çalıĢırıq. Çoxları haq-
qında kitablar yazılıb, abidələr yaradılıbdır və bu iĢ bundan 

sonra da gedəcəkdir. 
Hüseyn Cavid də repressiya qurbanlarından biridir və özü 

də, ailəsi də çox məhrumiyyətlərə məruz qalmıĢdır. Ancaq 

repressiyaya təkcə ayrı-ayrı insanlar  yox, təəssüflər olsun, bi-
zim xalqımız da məruz qalmıĢdır. Repressiya təkcə ondan 

ibarət olmamıĢdır ki, ayrı-ayrı insanları həbs ediblər, əsərləri-
ni qadağan ediblər, insanları güllələyiblər, öldürüblər, yaxud 

da  sürgün ediblər, onlar həyatlarını orada itiriblər. Ümumiy-
yətlə, bütün xalqımız repressiyaya məruz qalıbdır. Xalqımızın 

repressiyaya məruz qalması 1920-ci illərdən baĢlayaraq, mər-
hələlərlə, 1950-ci illərin sonlarına qədər davam etmiĢdir.  

Amma bununla bərabər, tariximiz, mədəniyyətimiz də rep-
ressiyaya məruz qalmıĢdır, milliliyimiz də repressiyaya məruz 

qalmıĢdır. Çünki Sovetlər Ġttifaqı dövründə çalıĢmıĢdılar ki, 
bizim tariximizi də, keçmiĢimizi də, ənənələrimizi də yalnız 
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kommunist ideologiyasına, sovet sosialist quruluĢuna uyğun-

laĢdırsınlar. Təbiidir, belə bir proses gedən zaman həqiqi tari-
ximiz, milli-mənəvi sərvətlərimiz ya məhv olmalı, ya itirilməli 

idi, yaxud da yaddan çıxarılmalı idi. Bu bizim tariximizdir. Biz 
bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Bunlardan nəticə çıxarmalıyıq 

ki, xalqımız daha heç vaxt belə hallarla rastlaĢmasın. Xüsusən, 
ona görə ki, indi bizim xalqımız azad olubdur. Biz müstəqillik 

əldə etmiĢik, 11 ildir müstəqil dövlətdə yaĢayırıq. 
Mən dəfələrlə demiĢəm və bu gün də  bəyan  edirəm ki, bi-

zim müstəqilliйиmizin sonu yoxdur. Belə də olacaqdır. Ancaq 
bu da bizdən asılıdır. Bugünkü, gələcək nəsillərdən asılıdır, 

hamımızdan asılıdır. Biz bu gün əlimizdən gələni edirik və 
etməliyik. Gələcək nəsillər üçün də biz nümunə yaratmalı, 

onlar üçün böyük irs qoyub getməliyik.  
Repressiyaya məruz qalmıĢ böyük tarixi, mənəvi dəyərlə-

rimizdən, əsərlərimizdən biri də «Kitabi-Dədə Qorqud» das-
tanı olmuĢdur.   

Biz onun 1300 illik yubileyini keçirən zaman bu məsələni 
təhlil etdik, bu barədə danıĢdıq. Məqalələr, kitablar yazıldı 
ki, azərbaycanlıları «Kitabi-Dədə Qorqud»dan necə məhrum 

ediblər. Ġkinci dünya müharibəsindən sonra SSRĠ-də gedən 
proseslər, o cümlədən Azərbaycanda gedən proseslər zamanı, 

1950-ci ildə bizim bu tarixi abidəmizi tamamilə saxtalaĢdır-
mağa, təhrif etməyə çalıĢdılar və buna da nail oldular. Amma 

biz «Kitabi-Dədə Qorqud»u  xalqımıza qaytardıq. Onun 
1300 illik yubileyini beynəlxalq miqyasda keçirdik və dünya-

ya göstərdik ki, bizim xalqımızın belə qədim tarixi var və belə 
bir tarixi abidəsi var.  

O vaxt yubiley günlərində biz «Dədə Qorqud» eposunun,  
Azərbaycan dilində yazılmıĢ eposun Drezden kitabxanasında 

saxlanılan nüsxəsinin surətini almaq istəyirdik. O indi gəlib 
çatıbdır. Mən onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Hesab edirəm 
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ki, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün ən böyük nailiy-

yətlərdən biridir ki, biz «Dədə Qorqud»u repressiyadan xilas 
etdik, xalqımıza qaytardıq. Nəhayət, onun əlyazmasının, in-

diyə qədər Drezden kitabxanasında qorunub saxlanılan əl-
yazmasının surətini biz Azərbaycana gətirmiĢik. Mən bunu 

Əlyazmalar Ġnstitutuna təqdim edirəm.  
Sizinlə görüĢməyimdən çox məmnunam. Sizin hamınıza bir 

daha cansağlığı və iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  
  

    * * * 

A ğ a m u s a   A x u n d o v (Milli Elmlər Akademiyasının 
humanitar və ictimai elmlər bölməsinin akademik - katibi): 

Möhtərəm Prezident, Sizin Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasına göstərdiyiniz daimi qayğı və böyük diqqət hamının 

yadındadır və heç kim bu qayğını, diqqəti heç vaxt unut-
mayacaqdır. Azərbaycanın ulu abidəsi olan «Kitabi-Dədə 

Qorqud»un qədim əlyazmasının surətini Milli Elmlər Akade-
miyasının Əlyazmalar Ġnstitutuna təqdim etməyiniz Sizin 

elmimizə göstərdiyiniz qayğının daha bir nümunəsidir.  
Hörmətli Prezident, çox sağ olun. Akademiyanın bütün 

əməkdaĢları adından Sizə təĢəkkürümü və minnətdarlığımı 

bildirirəm. Xalqımızın, dilimizin, elmimizin inkiĢafı və gələ-

cəyi naminə Sizə uzun ömür, cansağlığı və həmiĢə olduğu ki-

mi, bütün iĢlərinizdə böyük uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun.           
 



_____________________________________________________________   138 

 
 
 

РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ  

 
Щюрмятли Владимир Владимирович! 
Террорчуларын Москванын мяркязиндя инсанлары эиров эю-

тцрмяляри барядя хябяри дярин щяйяъан вя щиддят щисси иля 
гаршыладым. 

Азярбайъан терроризмин бцтцн форма вя тязащцрлярини 
гятиййятля писляйир, Дцнйа Бирлийинин бу бялайа гаршы мцбари-
зясиндя фяал иштирак едир.  

Щадисялярин эедишини диггятля изляйир, сизинля щямряй олду-
ьумузу вя эиров эютцрцлмцш бцтцн адамларын тезликля азад 
едиляъяйиня цмид бяслядийимизи билдиририк. 

   
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 24 октйабр 2002-ъи ил  
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MИSИR ƏRƏB RESPUBLИKASININ  

XARИCИ ИŞLƏR ÜZRƏ DÖVLƏT NAZИRИ  

XANIM FAИZƏ ƏBUL-NƏCA  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 октйабр 2002-ъи ил 
  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Сизи səmimiyyətlə salamlайырам. 

Ölkəmizə səfərinизdən çox məmnun olduğuмu bildiriрям. 

Misir ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələri çoxtərəflidir. 
Biz bu əlaqələri həmiĢə qiymətləndirmiĢik və buna çox böyük 

əhəmiyyət veririk. Əlaqələrimizin bütün sahələrdə inkiĢaf 
etməsini istəyirik. Bu baxımdan  sizin Azərbaycana səfəriniz, 

burada keçirdiyiniz görüĢlər, təbii ki, bizim əlaqələrimizin 
inkiĢafına çox yardım edəcəkdir. Guman edirəm ki, buradakı 

görüĢləriniz faydalı olubdur. Deyəsən, burada bir az da iĢlə-

yəcəksiniz. Təəssüflər olsun ki, səfəriniz azmüddətlidir. Gu-

man edirəm ki, gələn dəfə daha uzun müddətə gələrsiniz.  
F a i z ə   Ə b u l - N ə c a: Cənab Prezident, baĢçılıq etdi-

yim nümayəndə heyətini bu gün qəbul etməyiniz bizim üçün 
böyük Ģərəfdir. Biz bundan çox böyük Ģərəf  duyuruq. Çox 

xoĢdur ki, mən bu gözəl ölkədə, Azərbaycandayam, gözəlliyi 
ilə seçilən Bakı Ģəhərindəyəm. Ümid edirəm ki, bu, Azərbay-
cana sonuncu səfərim olmayacaq, mən buraya yenə gələcə-

yəm. Səfərim qısamüddətli olsa da, səmərəli keçir. Azər-
baycan tərəfdən olan həmkarlarımız, dostlarımız  bizə yar-

dım edirlər. Cənab Prezident, eyni zamanda, mənim üçün çox 
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böyük Ģərəf və baĢ ucalığıdır ki, Ģəxsən Sizinlə görüĢürəm. Sizin 

dostunuz və qardaĢınız, Misir prezidenti Hüsni Mübarəkdən 
Sizə xüsusi salamlar gətirmiĢəm. Mən onun Ģəxsi məktubunu 

Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu məktubunda o, ümid edir ki, 
Azərbaycan ilə Misir arasında əlaqələr daha da möhkəmlənəcək 

və bütün mümkün sahələrdə daha da dərinləĢəcəkdir. Bu bizim 
arzumuz və istəyimizdir. Prezident Hüsni Mübarək həm də 

məmnun olduğunu bildirir ki, Misir və Azərbaycan arasında 
gözəl siyasi münasibətlər yaranmıĢdır. Bu, eyni zamanda, 

prezidentlər arasında olan dostluq və qardaĢlıq münasibətləri, 
habelə xalqlarımız arasındakı mehriban münasibətlərdir.  

Misir rəhbəri ölkələrimiz arasındakı yüksək səviyyəli siyasi 
münasibətlərin iqtisadi münasibətlərlə möhkəmləndirilməmə-

sindən təəssüfləndiyini bildirir. O çox arzulayır ki, iqtisadi- 
ticarət münasibətlərimiz də eyni dərəcədə yüksək səviyyədə 

olsun. Prezidentimiz mənə tapĢırmıĢdır ki, Misir və Azər-
baycan arasında müĢtərək komissiyaya rəhbərlik edim. Bu 

komissiya ölkələrimiz arasında iqtisadi, texniki və mədəni 
əməkdaĢlıq sahələrini əhatə edəcəkdir.  

Misir iqtisadiyyatı mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada idarə olu-

nур. Bazar iqtisadiyyatına keçən bir ölkəдир. Biz bu keçid 
dövrünü 25 il bundan əvvəl yaĢamıĢıq. Ona görə müəyyən 

təcrübəmiz var və bunu Azərbaycanla bölüĢə bilərik.  Bazar 
iqtisadiyyatına keçmək, xarici ticarəti sərbəstləĢdirmək ol-

duqca çətindir. Bu baxımdan qısa müddət ərzində əldə etdiyi-
niz nailiyyətlər münasibətilə Sizi, hökumətinizi, ölkənizi təb-

rik etmək istəyirəm.  
Bakıda aparılan danıĢıqlar, Misirin Сизин ölkəнizlə əmək-

daĢlığa mаraq göstərdiyi barədə də məlumat verяряк билдирим ки, 
müĢtərək komissiya artıq öz iĢinə baĢlayıb və ilk protokol im-

zalanmıĢdır. Bu protokol turizm, rabitə, informasiya, maliyyə, 
bank, səhiyyə və digər sahələrdə əməkdaĢlığı nəzərdə tutur.  
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Mədəni əlaqələr дя çox mühüm sahədir. Mən prezidenti-

mizdən xüsusi təlimat almıĢam ki, bu sahədə əməkdaĢlığımızı 
mümkün qədər inkiĢaf etdirmək lazımdır. Siz bir qədər əvvəl 

böyük Azərbaycan Ģairi Cavidin ev-muzeyinin açılıĢında iĢti-
rak etmisiniz. Misirdə də buna oxĢar bir tədbir keçirilmiĢdir. 

Oktyabrın 16-da Misirin Ġsgəndəriyyə Ģəhərində kitabxana-
nın yenidən bərpa olunması ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmiĢ-

dir. Sizə məlum olduğu kimi, bu Ģəhər  ерамыздан яввял 32-
31-ъи иллярдя Македонийалы Исэяндяр тяряфиндян  salınmıĢdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən televiziya ilə gördüm. Mənim 
dostum Hüsni Mübarək bu tədbirlərdə iĢtirak etmiĢdir.  

F a i z ə  Ə b u l - N ə c a: Cənab Prezident, Sizə, Azərbay-
can hökumətinə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Azər-

baycan da bu tədbirlərə özünün layiqli töhfəsini verdi. Azər-
baycan Əlyazmalar Ġnstitutu bir neçə çox qədim kitabı bizim 

kitabxanaya göndərdi. Prezident Hüsni Mübarək həm də 
xahiĢ etdi Sizə çatdırım ki, Misir Azərbaycanın müstəqilliyini, 

ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Prezidentimiz onu da xahiĢ 
etmiĢdir ki, Yaxın ġərqdəki vəziyyətlə bağlı Misirin mövqeyi 
haqqında da Sizə məlumat verim. Prezident Hüsni Mübarək 

bütün vasitələrdən və üsullardan istifadə edərək, Ġsraili inan-
dırmağa çalıĢır ki, fələstinlilərlə sülh danıĢıqlarına baĢlasın.  

Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, Ġraqa qarĢı müha-
ribənin baĢlanması təkcə bu ölkə üçün deyil, bütün Yaxın 

ġərq regionu üçün  təhlükə yarada bilər. Prezident Mübarək 
Ġraq prezidenti Səddam Hüseyndən xahiĢ edibdir ki, BMT-

nin inspektorlarının Ģərtsiz olaraq Bağdada gəlmələrinə, la-
zımi obyektləri yoxlamalarına icazə versin. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun, sizə təĢəkkür edirəm. Mə-

nim dostum, Misir prezidenti Hüsni Mübarəkdən gətirdiyiniz 

məktuba və salamlara görə  təĢəkkür edirəm. Məktubu diq-
qətlə oxuyacağam və təbiidir ki, ona cavab  yazacağam. 
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Sizin verdiyiniz məlumatların və söylədiyiniz fikirlərin 

hamısı bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən prezident Hüsni 
Mübarəklə tam razıyam ki, bizim siyasi əlaqələrimiz çox yük-

sək səviyyədədir, amma iqtisadi əlaqələrimiz hələ ki, o səviy-
yəyə çatmayıbdır. Təəssüf ki, son illər biz bu əlaqələrin inki-

Ģaf etməsi üçün lazımi tədbirlər görməmiĢik. Mən məmnunam 
ki, biz indi müĢtərək komissiya yaratmıĢıq. Misir tərəfdən siz 

rəhbərlik edirsiniz, Azərbaycandan da Iqtisadi InkiĢaf naziri 
Fərhad Əliyev.   

Guman edirəm, sizin bu səfəriniz, müĢtərək komissiyanın 
yaranması – bunların hamısı bizim iqtisadi əlaqələrimizdə ye-

ni mərhələnin baĢlanğıcı olmalıdır. Bu sahədə həm Misirdə, 
həm də Azərbaycanda imkanlar çoxdur. Dərman istehsalı ba-

rədə təklifinizə etiraz etmirəm, bu sahədə Azərbaycanda müĢ-

tərək iĢ görmək olar. Çay ticarəti ilə əlaqədar da müəyyən iĢ-

lər görmək mümkündür. Ancaq bunlar azdır. Ġqtisadi əlaqələ-

rimizi bunlarla məhdudlaĢdırsaq, bu, Misir və Azərbaycana 

yaraĢan  iĢ olmayacaqdır. Ona görə siz də və bizim nazir Fər-
had Əliyev də baĢqa təkliflər irəli sürməlisiniz. Bunları bir günə 
etmək olmaz, ancaq  məsləhətləĢmək, araĢdırmalar aparmaq, 

təkliflər irəli sürmək olar. BaĢqa sahələrdə də əlaqələrimizi inki-
Ģaf etdirməliyik. Misir və Azərbaycan bir-biri ilə çox tarixi əla-

qələri olan ölkələrдir. Bizim adət-ənənələrimizdə, mənəvi dəyər-
lərimizdə çox böyük bənzərliklər var. Ona görə Misir mədə-

niyyəti, yaxud Misir musiqisi, rəqsi burada göstəriləndə, səs-
lənəndə azərbaycanlılar bunu öz doğma mədəniyyəтinin bir 

hissəsi kimi qəbul edirlər.  
Mənim xatirimdədir, 1960-cı illərin əvvəllərində, yəni 40 il 

bundan əvvəl, bəlkə də 42-43 il bundan öncə Azərbaycanın 
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı Misirə qastrola getmiĢ, bir 

aydan çox müvəffəqiyyətlə konsertlər vermiĢdi.  
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Mən 1973-cü ildə Misirə səfər edərkən Qahirədə sizin opera 

teatrında oldum. Onda mən çox gözəl Misir operası gördüm. 
Bizdə gözəl opera və balet teatrı var, çox gözəl tamaĢalar gös-

tərir. Bu teatrın kollektivini ölkənizə qastrola göndərmək olar, 
onlar Misirin opera teatrında çox uğurla çıxıĢ edə bilərlər. Hər 

bir xalqın özünəməxsus mədəniyyəti, incəsənət nümunələri var. 
Misirlə Azərbaycan bir-birinə çox yaxındır, bundan istifadə 

etmək lazımdır. Mən Qahirədə özümü çox doğma bir yerdəki 
kimi hiss edirdim.   

Siz Yaxın ġərqdəki vəziyyətlə əlaqədar hörmətli prezident 

Hüsni Mübarəkin mövqeyini mənə çatdırdınız. XahiĢ edirəm, 
Hüsni Mübarəkə mənim bu sözlərimi çatdırasınız ki, indi 

Misir prezidenti ərəb dünyasında ən təsirli bir Ģəxsiyyətdir. 
Eyni zamanda, onun ABġ-da və Avropada da çox böyük 

hörməti var. Yaxın ġərq, Fələstin–Ġsrail münaqiĢəsinin bu cür 
ağır vəziyyətdən çıxarılması üçün prezident Hüsni Mübarək 
daha çox iĢ görə bilər. Prezident Hüsni Mübarəkin o fikri ilə 

də mən tamamilə razıyam ki, Ġraqa qarĢı müharibə baĢlansa, 
bu, Yaxın ġərqdə vəziyyəti xeyli gərginləĢdirə bilər.  

Билирсиниз ки, Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя Азярбайъан 
аьыр вязиййятя дцшмцшдцр. Ермянистан Азярбайъан торпаглары-
нын 20 фаизини ишьал едибдир. Ишьал олунмуш торпагларымыздан бир 
милйондан чох азярбайъанлы чыхарылмышдыр. Тяяссцфляр олсун, щяля 
ки, дцнйа иътимаиййяти, бюйцк дювлятляр бу вязиййятин арадан 
галдырылмасы цчцн, нядянся, тядбирляр эюрмцрляр. Сяккиз илдир ки, 
биз атяшкяс режимини горуйуб сахлайырыг, мцщарибянин башлан-
масына йол вермирик. Амма беля эется, мцщарибянин йенидян 
башланмасы тящлцкяси артаъагдыр. Халг беля вязиййятя артыг дюзя 
билмир. Биз щяр йердя, щямчинин Йахын Шяргдя сцлщ олмасына тя-
ряфдарыг. Эцман едирям ки, сиз мяним фикирлярими Мисир прези-
денти, достум Щцсни Мцбарякя чатдыраъагсыныз. 
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«ЙОХСУЛЛУЬУН АЗАЛДЫЛМАСЫ ВЯ ИГТИСАДИ 
ИНКИШАФ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ ПРОГРАМЫ»нын 
ТЯГДИМАТЫНА ЩЯСР ЕДИЛМИШ  
ЦМУММИЛЛИ КОНФРАНСДА НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
25 октйабр 2002-ъи ил 
 
Конфрансда Президентин Иъра Апаратынын, Милли Мяълисин, 

Назирляр Кабинетинин мясул ишчиляри, назирляр, комитя сядрляри, 
ширкят вя консернлярин рящбярляри, Милли Мяълисин депутатлары, ся-
фирляр, бейнялхалг тяшкилатларын Азярбайъандакы тямсилчиляри, 
банк, малиййя вя коммерсийа структурларынын нумайяндяляри 
иштирак едирдиляр. 

Цмуммилли конфрансы Баш назир Артур Расизадя ачды. 
 
    Hörmətli konfrans iĢtirakçıları!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Sizi – «Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə 
Dövlət Proqramı»nın müzakirəsinə həsr olunmuĢ ümummilli 

konfransın iĢtirakçılarını səmimi-qəlbdən salamlayıram və 
konfransın iĢinə uğurlar arzulayıram.  

Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf 
problemlərinə həsr olunmuĢ belə bir mötəbər ümummilli 

konfrans böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki ölkəmiz dövlət 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra həyata keçirdiyimiz tədbir-

lər nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafına, insan-
ların rifah halının yaxĢılaĢmasına nail olmuĢuq. Amma eyni 
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zamanda, yoxsulluq problemi hələ də həll edilməli böyük bir 

problem kimi bizim gündəliyimizdə durur.  
Yoxsulluq problemi son onilliklərdə dünyada ümumbəĢəri 

bir problemə çevrilmiĢdir. Dünyanın bir çox ölkələrində yox-
sulluq həddi çox yüksəkdir. Yoxsulluğun azaldılması yolunda 

mübarizə aparılır. Bu yaxınlarda BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı 
tərəfindən Ġohannesburqda keçirilmiĢ konfransda da yox-

sulluğun azaldılması problemi kəskin qoyulmuĢdur. 2015-ci 
ilə qədər dünyada yoxsulluğun iki dəfə azaldılması vəzifəsi 

irəli sürülmüĢdür.  
Yoxsulluğun səbəbləri məlumdur. Dünyanın ayrı-ayrı 

ölkələrində bunun müxtəlif səbəbləri var. Bəzi qitələrdə elə 
ölkələr var ki, yoxsulluq, ola bilər, on illərlə mövcuddur. Bir 

çox ölkələrdə yoxsulluq son dövrdə, yəni Ġkinci dünya müha-
ribəsindən sonra və xüsusən axırıncı onilliklərdə dünyada ge-

dən proseslərlə əlaqədardır. Əgər bizim bölgəmizi, yəni ġərqi 
Avropa ölkələrini, keçmiĢdə Sovetlər Ġttifaqına daxil olmuĢ 

indiki müstəqil respublikaları, ölkələri götürsək, burada 
yoxsulluğun səbəbləri digər yerlərdən bir az fərqlidir, ancaq 
eyni zamanda tam aydındır. Bu, iqtisadiyyatın geridə qalması 

və bunun nəticəsində insanların iĢlə təmin olunmaması və 
beləliklə, onların rifahının yaxĢılaĢdırılması üçün imkanlar 

yaradıla bilməməsi nəticəsində olmuĢdur.  
KeçmiĢ Sovetlər Ġttifaqına mənsub olan ölkələrdə, məlum-

dur ki, SSRĠ dağılandan sonra çox ağır sosial-iqtisadi proses-
lər gedib və getməkdədir. Sovetlər Ġttifaqı dövründə də bu öl-

kədə insanların hamısı eyni səviyyədə yaĢamırdı. Respublika-
ların vəziyyətləri də müxtəlif idi. Amma, ümumiyyətlə, yox-

sulluq mövcud idi. Bəlkə də o vaxt sovet sistemində hamının 
eyni səviyyədə yaĢaması prinsipi prizmasından baxanda, ki-

min yoxsul olması, kimin olmaması o qədər də görünmürdü. 
Ümumiyyətlə, Sovetlər Ġttifaqında, sosialist sistemində yox-
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sulluq bir problem kimi müzakirə olunmurdu. Yəni problem 

vardısa da, onun olması etiraf edilmirdi.  
Ancaq Sovetlər Ġttifaqı dağılandan, respublikalar müstəqil-

lik əldə edəndən sonra baĢ verən proseslər, təbii surətdə, heç 
kəsdən asılı olmayaraq, iqtisadiyyatın müəyyən qədər pozul-

masına, sonra isə müxtəlif ölkələrdə, ayrı-ayrı səviyyələrdə 
onların ya dağıdılmasına, ya güclü tənəzzülünə gətirib çıxar-

mıĢdır.  
Bizim ölkəmizdə də bu proses olmuĢdur, hamımız bunu 

yaĢamıĢıq. Amma bizim ölkəmizdə Sovetlər Ġttifaqının dağıl-
ması ilə baĢ vermiĢ proseslərlə yanaĢı, Ermənistanın Azərbay-

cana hələ 1988-ci ildən baĢlanmıĢ hərbi təcavüzü iqtisadiyya-
tımıza çox böyük mənfi təsir göstərmiĢdir. MünaqiĢə, ondan 

sonra baĢlanan müharibə, təbiidir ki, iqtisadiyyatımızın bir 
çox sahələrinə mənfi təsir göstərmiĢdir. Sonrakı illərdə – 

1990–1991-ci illərdə, 1992–1993-cü illərdə isə, bir tərəfdən, 
Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi,  müharibə, onun nəticə-

sində insanların yerlərindən-yurdlarından zorla çıxarılması, 
qaçqın və köçkün vəziyyətinə düĢməsi, bütün varidatını itir-
məsi, digər tərəfdən isə, Azərbaycanda  bu illərdə mövcud ol-

muĢ hakimiyyət böhranı, iqtisadi və sosial böhran ölkəmizin 
iqtisadiyyatını ilbəil tənəzzülə uğratmıĢdı. 1993–1994-cü illər-

də bu tənəzzül artıq son həddə çatmıĢdı. Ġqtisadiyyatımız in-
kiĢaf etmək əvəzinə, hər il təxminən 20–25 faiz tənəzzül 

edirdi. Ġnflyasiya çox yüksək səviyyəyə qalxmıĢdı. Təbiidir ki, 
belə vəziyyətdə bir çox müəssisələrin dayanması nəticəsində 

insanlar iĢsiz qalmıĢdılar. Bir də qeyd edirəm, bütün bunlar 
və müharibə zamanı  qaçqın axınının daim artması ölkəmizdə 

yoxsulluğun yaranmasının əsas səbəbləri olmuĢdur.  
Yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün vasitələr məlumdur. 

Bu bizim özümüzə də məlumdur. Ancaq eyni zamanda, dün-
yanın beynəlxalq təĢkilatları, bu məsələlərlə məĢğul olan qu-
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rumlar, ekspert təĢkilatları və s. bunların hamısı çox dərin və 

ətraflı təhlillər apararaq, bir tərəfdən, yoxsulluğun əmələ gəl-
məsi səbəblərini aydınlaĢdırmıĢ, ikinci tərəfdən də,  yoxsullu-

ğun aradan qaldırılması yollarını müəyyən etmiĢlər. Qeyd 
etdiyim kimi, biz bunu özümüz də iĢ prosesində müəyyən et-

miĢik. Burada bizim üçün yeni heç nə yoxdur. Amma eyni za-
manda, dünya təcrübəsi, beynəlxalq təĢkilatların, maliyyə qu-

rumlarının, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının müvafiq orqan-
larının bu sahədə apardığı  iĢlər ölkəmizdə yoxsulluğun ara-

dan qaldırılması üçün istiqamətlərin müəyyən olunmasında 
və əməli tədbirlərin görülməsində bizə yardım edir.   

Sizə məlumdur ki, bizim iqtisadiyyatımız, nəhayət, 1995-
1996-cı illərdə tənəzzülə son qoymuĢdur və ilbəil, ardıcıl su-

rətdə inkiĢaf edir. ĠnkiĢafımızın da əsasları məlumdur. Birinci 
növbədə, bu, Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolu ilə get-

məsidir. Bəli, bu yol bizim üçün yeni yoldur və çoxları üçün 
olduqca anlaĢılmaz, mürəkkəb bir yoldur. Ġnsanların çoxu bu 

iqtisadi sistem Ģəraitində iĢləməyə öyrənməmiĢlər. Ona görə 
də biz bir çox çətinliklərlə rastlaĢdıq. Ancaq bazar iqtisadiy-
yatını tətbiq etmək üçün iqtisadi islahatların həyatа keçiril-

məsi əsas Ģərt idi. Biz bunları baĢladıq, uğurla həyata keçir-
dik və indi də davam etdiririk.  

Birinci növbədə torpaq islahatının həyata keçirilməsi, Azər-
baycanda torpağın kəndlilərə paylanması və onlara öz tor-

paqlarından səmərəli istifadə etmək üçün lazımi imkanların 
yaradılması, yardımlar edilməsi, təbiidir ki, aqrar sektorda 

ilbəil müsbət dəyiĢikliklərin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi 
olmuĢdur.  

ÖzəlləĢdirmə proqramının həyata keçirilməsi. Kiçik və 
orta müəssisələrin özəlləĢdirilməsi həyata keçirilibdir və artıq 

biz bütün sahələrdə özəlləĢdirmənin aparılması üçün proqram 
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tərtib etmiĢik. Ġndiyə qədər özəlləĢdirmə sahəsində görülən 

tədbirlər öz nəticəsini veribdir.  
Ġqtisadiyyatın liberallaĢdırılması da əsas Ģərtlərdən biri ol-

muĢdur. Bütün bunların nəticəsində biz, qeyd etdiyim kimi, 
1996-cı ildən etibarən iqtisadiyyatımızda inkiĢafa nail ola bil-

miĢik. O vaxtdan indiyədək Azərbaycanda ümumi daxili məh-
sul 68 faiz artmıĢdır. Sənaye məhsulu 23 faiz, kənd təsərrüfatı 

məhsulu 39 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 2,2 dəfə çoxalmıĢdır. 
Ġnflyasiyanın səviyyəsi 2,5 faiz  təĢkil etmiĢdir və bundan yuxa-

rıya qalxmamıĢdır. 1995-ci ildən sonra inflyasiya demək olar ki, 
yox dərəcəsindədir. Bütün bunların nəticəsində biz insanların 

rifah halını yaxĢılaĢdırmaq imkanı əldə etmiĢik. Orta aylıq 
əmək haqqı bu illərdə 3,6 dəfə yüksəlmiĢdir. Pensiyalar 3,4 dəfə 

artmıĢdır.  
Ġndi Azərbaycanın 1 milyard 300 milyon dollar valyuta 

ehtiyatı var. Ancaq biz iqtisadiyyatda iĢlərimizə baĢlayanda, 
demək olar ki, bir dollar da valyutamız yox idi, heç nəyimiz yox 

idi. Hər Ģey dağılmıĢdı. Ġqtisadi islahatların həyata keçirilməsi 
ilə əlaqədar biz əvvəldən, hələ 1993-1994-cü illərdən xarici 
investisiyaların Azərbaycana cəlb olunması məsələsini qarĢıya 

qoyduq və bu barədə ardıcıl surətdə lazımi tədbirlər həyata 
keçirərək böyük uğurlara nail olduq. Bunların əsasını birinci 

növbədə, Azərbaycanın neft strategiyası təĢkil edirdi. 1994-cü il 
sentyabrın 20-də burada, «Gülüstan» sarayında Xəzərin Azər-

baycan sektorundakı «Azəri», «Çıraq» və «GünəĢli» neft yataq-
larının Qərb ölkələrinin bir çox böyük Ģirkətləri ilə müĢtərək 

iĢlənilməsi haqqında müqavilə imzaladıq. O, “Əsrin müqaviləsi” 
adlandırıldı. Bu, tam əsaslı idi, çünki o vaxt ilk dəfə idi ki, 

nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyada belə müqavilə im-
zalanmıĢdı. Biz bu müqaviləni ardıcıl surətdə həyata keçiririk. 

Bilirsiniz ki, ondan sonra biz neft və qaz yataqlarının iĢlənməsi 
ilə əlaqədar bir çox baĢqa müqavilələr də imzalamıĢıq və onları 
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da həyata keçiririk. Bunların hamısı bütövlükdə Azərbaycanın 

dövlət neft strategiyasını təĢkil edir. Neft strategiyası Azərbay-
canın təbii sərvətlərinin – neft və qaz yataqlarının xalqımızın bu 

günü və gələcəyi naminə səmərəli istifadə olunması üçün dünya-
nın böyük, təcrübəli neft Ģirkətləri ilə birlikdə iĢlənilməsidir. 

Bunun sayəsində biz artıq çox yaxĢı nəticələr əldə etmiĢik.  
Мялумдур ки, артыг нефт щасил олунур, ики истигамятдя  дцн-

йа базарларына чыхарылыр. Биз Бакы–Новороссийск вя Бакы–
Супса нефт кямярлярини инша етдик. Ихраъ олунан нефтдян щям 
Азярбайъан, щям дя бизимля бярабяр бу ишдя иштирак едян нефт 
ширкяти юз эялирлярини эютцрцрляр. Бунун нятиъясиндя, Азярбай-
ъанда Нефт Фонду йараныбдыр. Бу эцн Нефт Фондунда 690 
милйон доллара гядяр вясаит топланыбдыр. Бу, Азярбайъанын 
бюйцк бир сярвятидир. Щяйата кечирдийимиз игтисади ислащатларла 
бярабяр, бунлар игтисадиййатымызын инкишафыны тямин етди, хатыр-
латдыьым эюстяриъилярин ялдя олунмасына эятириб чыхартды. Халгы-
мызын рифащ щалынын хейли йахшылашмасы тямин олунду. Газа-
нылмыш наилиййятляр тякъя истещсалын артмасындан, игтисадиййатын 
инкишаф етмясиндян, инсанларын рифащ щалынын йахшылашмасындан 
ибарят дейил, Азярбайъанын игтисади мянзяряси тамамиля дя-
йишмишдир. 

Мясялян, апардыьымыз игтисади ислащатлар нятиъясиндя инди 
Азярбайъанда юзял бюлмянин пайы истещсалда 70 фаиз, о ъцмля-
дян сянайедя 50 фаиз тяшкил едир. Кянд тясяррцфатында истещса-
лын 99 фаизи юзял сектора мяхсусдур. Тиъарятдя дя ейни иля бу 
гядярдир. Тикинтидя юзял секторун пайы тяхминян 65 фаиздир. 
Няглиййатда да бу гядярдир. Бунлар бизим игтисади ислащат-
ларын чох эюзял нятиъяляридир. Бяли, бунларын щамысы бирликдя, 
йеня гейд едирям ки, Азярбайъанын игтисади мянзярясини дя-
йишдирибдир. Азярбайъанда инфраструктур инкишаф едир, шящярляр 
абадлашыр. Юлкямиздя инди эениш иншаат ишляри – тябиидир, юзял 
секторун васитясиля – эедир. Севиндириъи щал одур ки, йашайыш 
биналары тикилир. Бу биналар инсанларын йашайыш тярзини, мянзил 
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шяраитини йахшылашдырмаг цчцн тикилир. Бу да бюйцк бизнесдир, 
сон иллярдя Азярбайъанда тягдир етдийимиз бир бизнесдир. 

Бунларын щамысы, гейд едирям ки, бизим эюрдцйцмцз ишлярин 
нятиъясидир вя мяним дедийим бу сюзляр вя сизя сюйлядийим 
рягямляр Азярбайъанын буэцнкц сявиййясини нцмайиш етдирир. 

Анъаг бунунла бярабяр, Азярбайъанда щяля йохсуллуг мюв-
ъуддур. Йохсуллуьун арадан галдырылмасы бизим цчцн ясас 
вязифялярдян биридир. Бейнялхалг тяшкилатларын арашдырма мето-
дикасынын нятиъяляриндян беля эюрцнцр ки, ящалинин 47 фаизи йох-
суллуг сявиййясиндядир. Демяк, бизим вязифямиз бундан сонра 
апарылан ишлярля йохсуллугла мцбаризяни эцъляндирмяк, йохсул-
луьу азалтмаг вя эяляъякдя Азярбайъанда йохсуллуьу тама-
миля ляьв етмякдян ибарятдир. Бунун цчцн дя мян 2001-ъи илин 
март айында Азярбайъанда йохсуллуьун азалдылмасы вя Игти-
сади Инкишаф цзря Дювлят Програмынын щазырланмасы барядя 
фярман имзаламышам вя Дювлят Комиссийасы йаратмышам. 
Комиссийайа Баш назир Артур Расизадя сядрлик едир. Бу ко-
миссийа гаршысында дуран вязифяни щяйата кечирмяйя чалышыр. 
Онун апардыьы ишляр нятиъясиндя йохсуллуьун азалдылмасына, 
игтисади инкишафа даир програм тяртиб олунубдур. Бу програм 
бейнялхалг тяшкилатларын – бурада онларын нцмайяндяляри ишти-
рак едирляр – иштиракы, мяслящятляри, кюмяйи иля щазырланыбдыр. 

Biz bu proqrama baxmıĢıq və bu gün də o, ümummilli 
konfransın müzakirəsinə çıxarılır. Bu proqramda – indi bu 

barədə  məruzə olacaqdır – əsas istiqamətlər göstərilir. Həmin 
proqram bizim indiyə qədər apardığımız iĢləri daha da 

sürətləndirmək, daha da mükəmməl görmək yolu ilə həyata 
keçirilə bilər. Yəni  bazar iqtisadiyyatı getdikcə inkiĢaf etmə-

li, geniĢlənməli, Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrini 

əhatə etməlidir. Ġqtisadi islahatlar bütün sahələrdə həyata 
keçirilməlidir. Ġqtisadiyyat sahəsi ilə yanaĢı, təhsil və səhiyyə 

sahəsində islahatlar da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ġndi 
biz elə bir səviyyəyə gəlib çatmıĢıq ki, iqtisadi islahatları 
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mütləq davam etdirərək, təhsil və səhiyyə səhəsində islahatla-

rın sürətlə həyata keçirilməsini təmin etməliyik.   
Xarici investisiyalar da cəlb olunmalıdır. Ġndi bizdə xarici 

investisiyalar ilbəil artır. QarĢıdakı illərdə də Azərbaycanın 
iqtisadiyyatına milyardlarla xarici investisiya qoyulması göz-

lənilir. Dünya təcrübəsindən səmərəli istifadə olunmaqla və 
beynəlxalq maliyyə qurumlarının – Dünya Bankının, Beynəl-

xalq Valyuta Fondunun, Ġslam ĠnkiĢaf Bankının, Asiya Ban-
kının, digər bankların yardımı, kreditləri ilə ölkəmizdə müx-

təlif layihələr həyata keçiriləcəkdir. Ġndi biz iqtisadiyyatın 
mümkün potensialını hərəkətə gətirmiĢik. Ancaq iĢsizliyi ara-

dan qaldırmaq, təzə iĢ yerləri açmaq üçün yeni layihələr hə-

yata keçirilməlidir. Bizim Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyimizdə belə 

layihələr vardır. Nazir bu barədə məruzə edəcək və bildi-
rəcəkdir. Mənə verilən məlumatlara görə, bu layihələr Azər-

baycana təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyulmasını nə-

zərdə tutur. Bunu da donor ölkələrin və təĢkilatların köməyi 

vasitəsilə etmək mümkün olacaqdır.   
Biz indiyə qədər özümüz ayrı-ayrı təĢkilatlarla iĢ görərək, 

Dövlət Proqramını həm öz ictimaiyyətimizin, konfransın 

müzakirəsinə çıxarmıĢıq, həm də ki, onun hazırlanmasında 
bizimlə bərabər iĢləyən beynəlxalq təĢkilatlarla bir yerdə 

müzakirə edirik. Neft sektoruna, qeyri-neft sektoruna indiyə 
qədər cəlb olunan investisiyalarla yanaĢı, yeni layihələrin – 

bir də qeyd edirəm, bunlar beynəlxalq maliyyə mərkəzləri ilə 
birlikdə baxılmıĢ layihələrdir  – həyata keçirilməsi, investisiya 

cəlb etmək istiqamətində bizim görəcəyimiz iĢlər yoxsulluğun 
azaldılmasını təmin edə biləcəkdir. Ona görə də biz bu məsə-

lələri bu gün birlikdə müzakirə etmək fikrindəyik.   
Mən çox məmnunam ki, dəvət olunan bütün beynəlxalq 

təĢkilatların nümayəndələri konfransa gəliblər, iĢtirak edirlər. 
Əminəm ki, onlar bizim proqramın, nəhayət, tam hazırlan-
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ması və gələcəkdə onun həyata keçirilməsi üçün öz xidmət-

lərini göstərəcəklər.  
Nitqimi qurtararaq demək istəyirəm ki, Azərbaycan 1990-cı 

illərin əvvəllərindəki ağır  vəziyyətdən çıxaraq, ardıcıl surətdə 
inkiĢaf etmiĢ və artıq 2000-ci ildən sonra bu inkiĢaf daha da 

sürətli olmuĢdur, ölkəmiz irəli gedir. Respublikamızın həm 
iqtisadiyyatını, həm də xalqın güzəranını çox yaxĢı  gələcək 

gözləyir. Biz bunu indiyə qədər gördüyümüz iĢlərin əsasında 
təmin etmiĢik və gələcəkdə görəcəyimiz iĢlər bunların hamısını 

tamamlayacaqdır. Neft sektorundan böyük gəlirlər gözlənilir. 
Bu, Azərbaycanın milli sərvətidir. Azərbaycanın ən vacib sa-

hələrində bu sərvətdən istifadə oluna bilər. Ancaq bunun əksər 
hissəsi Neft Fonduna yığılaraq, gələcək nəsillər üçün saxla-

nılacaqdır.   
Bildiyiniz kimi, Neft Fondundan indiyə kimi, ilk dəfə ola-

raq, mən qaçqınların sosial vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaq, onlara 
yaĢayıĢ evləri tikmək üçün 76 milyon dollar ayırmıĢam. Dövlət 

büdcəmizə indi Milli Məclisdə baxılır. Müəyyən miqdar vəsait 
də  büdcəmizin kəsirini örtmək üçün ayrılacaqdır. Ancaq bizim 
Neft Fondunun gəlirləri artacaq, qarĢıdakı bir neçə ildə orada 

milyardlarla dollar vəsait olacaqdır. Amma bu bizi heç vəchlə 
arxayın etməməlidir. Bu, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin 

təminatıdır.  
Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın qeyri-neft  sektorunda 

çox böyük imkanlarımız vardır. Azad sektorda, iqtisadiyyatın 
neftə aid olmayan baĢqa sektorlarında böyük imkanlarımız 

vardır. Bu imkanların hamısından istifadə olunması və nəticə-

də iqtisadiyyatın inkiĢafının, xalqın rifah halının yaxĢılaĢdırıl-

masının təmin edilməsi bizim vəzifəmizdir. Sizə bildirmək 
istəyirəm ki, bunun üçün bizim real imkanlarımız da yara-

nıbdır. Biz indiyə qədər apardığımız iĢlər nəticəsində həm xeyli 
uğurlar əldə etmiĢik, həm də gələcək illər üçün çox tutarlı əsas 
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yaratmıĢıq. Əgər biz 1994-1995-ci illərdə, demək olar ki, boĢ 

yerdə, dağılmıĢ iqtisadiyyat Ģəraitində Azərbaycanın inkiĢafını 
təmin etməyə baĢladıqsa, bilirsiniz ki, indi böyük bir bünövrə 

üzərində dururuq. Bu bünövrə də Azərbaycanın bugünkü müs-
təqilliyi, azadlığı, Azərbaycanın müstəqil, demokratik, dün-

yəvi, hüquqi dövlət qurması, Azərbaycanın Konstitusiyasıdır. 
Yenə də deyirəm, indi Azərbaycanın güclü  iqtisadiyyatı var. 

Biz bu möhkəm təməl üzərində dururuq və buradan gələcəyə 
doğru irəliləyirik. Bax, bu yolda bizim əsas vəzifələrimizdən 

biri yoxsulluğun azaldılmasıdır. Güman edirəm ki, bugünkü 
müzakirələrdə bu məsələ öz əksini tapacaq və nəhayət, Dövlət  

Proqramı təsdiq olunaraq həyata keçiriləcəkdir.   
Sağ olun.   
    * * * 
Fasilə zamanı Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev konfrans-

da çıxış edənlərlə səmimi görüşdü, maraqlı və dəyərli təkliflə-

rinə görə onlara təşəkkürünü bildirdi. Qonaqlar konfransın 

yüksək səviyyədə təşkilinə və keçirilməsinə görə prezident Hey-
dər Əliyevə minnətdarlıqlarını çatdırdılar. 
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ХЯЗЯР ДЯНИЗИНДЯ АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ 
ХЯЗЯР ДЯНИЗ ЭЯМИЧИЛИЙИНИН «МЕРКУРИ–2» 
БЯРЯСИНИН ГЯЗАЙА УЬРАМАСЫ 
НЯТИЪЯСИНДЯ ЩЯЛАК ОЛАНЛАРЫН 
ХАТИРЯСИНИ ЙАД ЕТМЯК МЯГСЯДИ ИЛЯ 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАТЯМ 
ЕЛАН ОЛУНМАСЫ ЩАГГЫНДА  
 
Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы  
 
2002-ъи ил октйабр айынын 22-дя саат 10.30 радяляриндя 

Газахыстанын Актау лиманындан Бакы истигамятиндя цзян, 
Хязяр Дяниз Эямичилийиня мяхсус «Меркури–2» бяряси Бакы-
дан 130 километрлик мясафядя гязайа уьрайараг батмышдыр. 
Еля щямин эцн Азярбайъан Республикасы Президентинин сядр-
лийи иля Тящлцкясизлик Шурасынын тяъили иъласы чаьырылмыш, баш вер-
миш гяза иля баьлы хиласетмя ишляринин тяшкили вя щадисянин ся-
бябляринин арашдырылмасы цзря Дювлят Комиссийасы йарадылмыш-
дыр. Дювлят Комиссийасы тяхирясалынмаз хиласетмя ишляринин йе-
риня йетирилмясиня рящбярлик етмиш вя билаваситя гяза йериндя 
олараг лазыми тядбирляр эюрмцшдцр. Хиласетмя ишляри гяза 
щаггында хябяр алынан андан щяйата кечирилмяйя башланмыш-
дыр. Ямялиййата Хязяр Дяниз Эямичилийиня, Дювлят Нефт Ширкя-
тиня, Мцдафия Назирлийиня, Сярщяд Гошунларына вя «Бритиш Пет-
ролеум» ширкятиня мяхсус 19 эями, еляъя дя «Азярбайъан Ща-
ва Йоллары» Дювлят Консернинин, Мцдафия Назирлийинин вя «Бри-
тиш Петролеум» ширкятинин 7 вертолйоту ъялб олунмушдур. Гяза 
баш верян яразидя еколожи вязиййятя нязарят етмяк цчцн 
ямялиййатда Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин хцсуси 
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тядгигат эямиси дя иштирак етмишдир. Щадися иля баьлы Респуб-
лика Прокурорлуьунда ъинайят иши ачылмыш, истинтаг апарылыр. 

Сон мялумата эюря, гяза баш веряркян бярядя 42 щейят цзвц 
вя 8 сярнишин олмушдур. Щава шяраитинин мцряккяб олмасына 
бахмайараг, ямялиййатда иштирак едян эями вя вертолйот щейят-
ляринин йцксяк пешякарлыьы вя фядакарлыьы нятиъясиндя 9 няфяр 
хилас едилмиш, 4 няфярин ъясяди тапылмышдыр. Галанларын талейини 
ися, тяяссцф ки, щялялик мцяййян етмяк мцмкцн олмамышдыр. 

Гязанын нятиъяляринин арадан галдырылмасы вя сябябляринин 
арашдырылмасы цчцн йарадылмыш Дювлят Комиссийасы юз ишини да-
вам етдирир. 

Гяза нятиъясиндя щялак оланларын хатирясини йад етмяк 
мягсяди иля онларын аиляляринин дярин кядяриня шярик олараг 
гярара алырам:      

2002-ъи ил октйабрын 28-дя Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя матям елан олунсун. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 

Бакы шящяри, 26 октйабр 2002-ъи ил  
 

*  *  * 
2002-ъи ил октйабрын 22-дя Хязяр дянизиндя Азярбайъан 

Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийинин «Меркурии–2» бярясинин гя-
зайа уьрамасы нятиъясиндя баш вермиш инсан тяляфаты иля яла-
гядар кядярляндийими билдирир, Азярбайъан халгына, щабеля щя-
лак оланларын аиляляриня вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы 
верир, онлара сябир вя дюзцм диляйирям. 

 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 

Бакы шящяри, 26 октйабр 2002-ъи ил  
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ  

ZATİ-ALİLƏRİ  

CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ 
 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 

Moskvanın mərkəzində antiterror əməliyyatı aparılar-
kən çoxsaylı insan tələfatı olması xəbəri məni dərindən sar-

sıtdı. 
Sizə, həlak olanların qohumlarına və yaxın adamlarına 

baĢsağlığı verir, yaralanların tezliklə sağalmasını arzula-
yıram. 

      HEYDƏR ƏLИYEV 

   Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 26 oktyabr 2002-ci il  
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ  

ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB BÜLƏND ECEVİTƏ  
  

Hörmətli cənab BaĢ nazir! 

Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika 
elan edilməsi günü münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 

Dost və qardaĢ Türkiyənin dövlətçiliyin möhkəmləndiril-
məsində, cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində qazandığı 

nailiyyətləri yüksək qiymətləndirirəm. 
Əminəm ki, qırılmaz tellərlə bir-birinə bağlı olan xalq-

larımız arasındakı dostluq tarixin bütün sınaqlarından çıxa-
raq əbədi yaĢayacaqdır. 

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, Türkiyə xalqı-

na sülh və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 26 oktyabr 2002-ci il  
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ   
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Əziz qardaĢım! 
Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika 

elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Türkiyə xalqını 
ürəkdən təbrik edirəm. 

Biz Dünya Birliyində layiqli yer tutmuĢ qardaĢ Türkiyənin 
uğurlarına sevinir, ölkənizin beynəlxalq nüfuzunun gündən-

günə artmasından fərəh hissi keçiririk. 
Xalqlarımızın tarixi birliyi və sarsılmaz dostluğu bizim ən 

böyük sərvətimizdir. Belə bir möhkəm təməl üzərində qurul-
muĢ dövlətlərarası münasibətlərimizdə bir-birimizə inam və 

etibarımız, qarĢılıqlı dəstəyimiz böyük məmnunluq doğurur. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, qardaĢ Türki-

yəyə əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 26 oktyabr 2002-ci il   
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN  

SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB ÖMƏR İZGİYƏ  
  
Hörmətli cənab Sədr! 

Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika 
elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin üzvlərini səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
QardaĢ Türkiyənin demokratik, hüquqi, dünyəvi cəmiyyət 

quruculuğu yolunda uğurlarından, beynəlxalq aləmdə rolu-
nun artmasından qürur duyuruq.  

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında möhkəm 
dostluq və sıx əməkdaĢlıq münasibətləri xalqlarımızın rifahı 

naminə daim inkiĢaf edəcəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, iĢlərinizdə müvəffə-

qiyyətlər arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

      HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı Ģəhəri, 26 oktyabr 2002-ci il  
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ƏLCƏZAİR XALQ DEMOKRATİK 

RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

ZATİ-ALİLƏRİ  

CƏNAB ƏBDÜLƏZİZ BUTEFLİKAYA  
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının milli bayra-

mı–Əlcəzair inqilabı günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürək-
dən təbrik edirəm.  

Əminəm ki, ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaĢlıq 
münasibətlərinin inkiĢafı xalqlarımızın rifahına daim öz töh-

fəsini verəcəkdir.  
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Əlcəzair 

xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə,       

      HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 26 oktyabr 2002-ci il   
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ЩЕСАБЛАМА 
ПАЛАТАСЫНЫН СЯДРИ СЕРЭЕЙ СТЕПАШИН  
БАШДА ОЛМАГЛА РУСИЙА НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
28 октйабр 2002-ъи ил 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqları salam-

layaraq dedi ki, Rusiya nümayəndə heyətinin səfəri Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafı üçün və Azərbay-
can Hesablama Palatasının əlavə təcrübə əldə etməsindən ötrü 

çox faydalı olacaqdır. Prezident Heydər Əliyev Sergey Stepa-
şinin Rusiyanın xüsusi xidmət idarələrinə və Daxili İşlər Nazir-

liyinə başçılıq etdiyi vaxtlarda onunla dəfələrlə görüşdüyünü 
xatırladaraq, hüquq-mühafizə orqanları arasında münasibət-

lərin inkişafı və möhkəmləndirilməsi sahəsində Azərbaycan və 
Rusiya tərəflərinin xeyli iş gördüyünü vurğuladı. Bu strukturlar 

arasında əlaqələr yaxşı səviyyədədir və bu əməkdaşlıq Azər-
baycanda ağır cinayətlər törədib, Rusiyanın müxtəlif region-

larında, o cümlədən də Moskvada gizlənmiş cinayətkarların tu-
tulub ölkəmizə təhvil verilməsinə imkan yaratmışdır.  

Azərbaycan prezidenti dedi ki, ölkəmizdə Hesablama Pala-
tası xeyli gec yaradılsa da, onun işini sahmanlamaq mümkün 
olmuşdur. Rusiya Hesablama Palatası nümayəndə heyətinin 

Azərbaycana səfəri həm ikitərəfli münasibətlərin inkişafına, 
həm də Rusiya Hesablama Palatasının topladığı böyük təcrü-

bəni azərbaycanlı həmkarları ilə bölüşməsinə kömək edəcəkdir. 
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Prezident Heydər Əliyev dedi: «Siz həmişə Azərbaycanın dostu 

olmusunuz və düşünürəm ki, yenə də bu mövqelərdə qalırsınız». 
Səmimi qəbula görə təşəkkür edən Rusiya Hesablama Pa-

latasının sədri Sergey Stepaşin Bakida görülmüş işlərdən da-
nışdı. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin salamını yetirərək 

bildirdi ki, cənab Putin Moskvada baş vermiş faciəli hadisələrlə 
əlaqədar Azərbaycan rəhbərinin yüksək mövqeyinə görə ona 

təşəkkürünü çatdırmağı xahiş etmişdir. Sergey Stepaşin o ağır 
günlərdə Rusiyanı dəstəklədiyinə görə Heydər Əliyevə öz 

adından da dərin minnətdarlığını bildirdi. O dedi: «Sizin istər 
sovet dövründə, istərsə də indi nümayiş etdirdiyiniz belə açıq və 

səmimi münasibət çox əhəmiyyətlidir və mənim Azərbaycana 
bugünkü səfərim də dost səfəridir». 

Hesablama Palatasının başçısı bildirdi ki, bu, Rusiya nəza-
rət orqanları rəhbərinin Azərbaycana ilk səfəridir. Səfər ərə-

fəsində böyük iş görülmüş və qısa müddətdə Rusiya mütəxəs-
sisləri azərbaycanlı həmkarlarını öz işlərinin bir çox incəlikləri 

ilə tanış etmişlər. Səfər zamanı əməkdaşlıq haqqında saziş im-
zalanacaqdır.  

O, Hesablama Palatası yaradılması təşəbbüsünə görə Azər-

baycan prezidentinə təşəkkür edərək dedi: «Büdcə, iqtisadiyyat 
ilə bağlı vəziyyət barədə müstəqil mənbədən məlumat almaqdan 

qorxmayan dövlət başçısı məhz Sizin kimi hərəkət etməlidir». 
S.Stepaşinin fikrincə, «Azərbaycanda müstəqil maliyyə nəzarə-

ti orqanının var qüvvə ilə fəaliyyətə başlaması çox vacibdir». O, 
Rusiya tərəfinin bu prosesdə əməkdaşlığa hazır olduğunu da 

vurğulayaraq bildirdi ki, bir sıra birgə nəzarət tədbirləri, o 
cümlədən  sərhəddə vəziyyətlə bağlı tədbirlər keçirilməsi barədə 

razılaşma əldə olunmuşdur. Bu tədbirlərin nəticələri barədə 
parlamentlərə də, dövlət başçılarına da məlumat veriləcəkdir.  

Rusiya Hesablama Palatasının sədri hazırda ölkələrimiz 
arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın yüksək səviyyədə oldu-



_____________________________________________________________   163 

ğunu vurğulayaraq dedi ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 

Azərbaycana ilk rəsmi səfəri və Azərbaycan prezidenti Heydər 
Əliyevin Rusiya Federasiyasına dövlət səfəri bu əməkdaşlıq 

üçün böyük stimul olmuşdur. Qonaq bildirdi ki, Rusiya Hesab-
lama Palatasının işi təkcə büdcəyə nəzarət etmək deyil, həm də 

qəbul edilən qərarların iqtisadi səmərəliliyini müəyyənləş-
dirməkdən ibarətdir. Rusiya mütəxəssisləri Bakıda öz həmkar-

ları ilə bu təcrübə barədə fikir mübadiləsi aparmışlar.  
Prezident Heydər Əliyev Rusiya nümayəndə heyətinin səfə-

rinin əhəmiyyətindən danışaraq dedi ki, bu səfər «istər ölkəmiz 
üçün, istərsə də Hesablama Palatamız üçün çox faydalıdır». 

Ölkədə çoxları Hesablama Palatasının funksiyalarının, səla-
hiyyətlərinin və imkanlarının nədən ibarət olduğunu hələ təsəv-

vür etmir, çünki bu, Azərbaycan üçün tamamilə yeni bir 
strukturdur. Azərbaycan prezidenti Rusiyanın bu sahədə təcrü-

bəsi ilə tanışlıq baxımından nümayəndə heyətinin səfərini yük-
sək qiymətləndirdi. 

Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Vladimir Vladimiroviç Pu-
tinin əsrin başlanğıcında Azərbaycana səfərindən sonra Ru-
siya–Azərbaycan münasibətlərində hər iki tərəfin xeyrinə çox 

şey dəyişmişdir.  
Azərbaycan prezidentinin bu yaxınlardakı səfəri zamanı hər 

iki ölkə üçün çox vacib olan «Xəzər dənizinin dibinin həmhüdud 
sahələrinin bölünməsi haqqında saziş» imzalanmışdır. Ölkələri-

mizin dövlət başçılarının MDB çərçivəsində də «яlaqə saxladıq-
larını xatırladan prezident Heydər Əliyev dedi ki, bunun həm 

Rusiya üçün, həm də Azərbaycan üçün qarşılıqlı faydası vardır. 
Azərbaycan terrorçuların Moskvadakı hərəkətlərinə biganə 

qala bilməzdi. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, «biz nəinki bu 
hərəkətləri pislədik, onun narahatlığını keçirdik, sizinlə həmrəy 

olduğumuzu bildirdik, həm də konkret qərarlar  qəbul etdik və 
bu da Rusiya tərəfinə məlumdur». 
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Prezident Heydər Əliyev Xəzər dənizində insanların həlak 

olmasına gətirib çıxarmış faciə – «Merkuri–2» gəmi-bərəsinin 
qəzaya uğramasından  və xilasetmə tədbirlərindən də danışaraq 

dedi ki, hazırda faciənin səbəbləri araşdırılır. Faciə ilə əlaqədar 
Azərbaycanda matəm elan olunmuşdur.  

Azərbaycanın dövlət başçısı gələn ilin büdcəsindən söhbət 
açaraq bildirdi ki, bu büdcə sosial yönümlüdür, daxil olacaq 

gəlirin yarıdan çoxu sosial ehtiyaclara sərf ediləcəkdir ki, bu da 
büdcədən əmək haqqı alanların hamısının maaşlarını artırmağa 

imkan verəcəkdir. Özü də bu artım hissediləcək dərəcədə 
olacaqdır. 1996-cı ildən bəri Azərbaycanda orta əmək haqqı 3,4 

dəfə artmışdır, pensiyalarla bağlı vəziyyət də belədir. Lakin 
bütün bunlara baxmayaraq, bu artım Azərbaycan  qaçqınları-

nın öz evlərini, öz torpağını əvəz edə və onların əziyyətlərini 
yüngülləşdirə bilmir. 
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БРАЗИЛИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВАЙА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Бразилийа Федератив Республикасынын президенти сечилмя-

йиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тярбик едирям.  
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Бразилийа арасында тяшяккцл 

тапмагда олан достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри халглары-
мызын мянафейи наминя даим инкишаф едяъяк вя эенишляня-
ъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Бразилийа халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам.  

 
Щюрмятля,  
           ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 29 октйабр 2002-ъи ил  
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RUMINИYA PREZИDENTИ İON İLИYESKUНУН  
АЗЯРБАЙЪАНА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
29 октйабр 2002-ъи ил 
 

 Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 

dəvəti ilə Румынийа президенти Ион Илийеску ölkəmizə rəsmi 
səfərə gəlmişdir.  

Rumıniyanın və Azərbaycanın dövlət bayraqları ilə bəzədilən 

Binə beynəlxalq hava limanı binasının önündən Rumıniya 
dövləti başçısının iri portreti, rumın və Azərbaycan dillərində 

«Rumıniya prezidenti İon İliyesku, Azərbaycana xoş gəlmisi-
niz!» sözləri yazılmış trasparant asılmışdı. Təyyarənin pilləkəni 

yanında milli geyimli uşaqlar ali qonağa gül-çiçək dəstəsi 
təqdim etdilər.  

Rumıniya prezidentini və onu müşayiət edən rəsmi şəxsləri 
Baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov, Xarici Işlər nazirinin 

müavini Xələf Xələfov, Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Hacıbala Abutalıbov, Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Eldar 

Həsənov, Rumıniyanın ölkəmizdəki səfiri Taнsин Cəmil qar-
şıladılar. 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku hava limanından avtomobil 
karvanının müşayiəti ilə Prezident sarayına gəldi. Burada, 

dövlət başçılarının rəsmi qarşılanması  üçün xüsusi olaraq ay-
rılmış meydançada prezident İon İliyeskunun rəsmi qarşılanma 

mərasimi keçirildi.  
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Rumıniya dövlətinin 

başçısını mehribancasına və səmimiyyətlə qarşıladı. 
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İki ölkənin dövlət bayraqları ilə bəzədilən meydançada fəxri 

qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Rumıniya prezidenti İon İliyes-

kuya və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə raport verdi. 
Rumıniyanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

Prezidentlər fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. 
Rumıniya dövlətinin başçısı Azərbaycan Milli ordusunun 

əsgərlərini Azərbaycan dilində «Salam, əsgər!» sözləri ilə 
salamladı. 

Qarşılanma mərasimində iştirak edən республикамызын rəsmi 
şəxsləri ali qonağa, Rumıniya prezidenti İon İliyeskunu səfərdə 

müşayiət edən nümayəndə heyətinin üzvləri isə dövlətimizin 
başçısı Heydər Əliyevə təqdim olundu. 
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РУМЫНИЙА ПРЕЗИДЕНТИ ИОН ИЛИЙЕСКУ ИЛЯ  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
29 октйабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku ilə təkbətək görüşü olmuşdur.  
Ali qonağı mehribanlıqla və səmimiyyətlə salamlayan döv-

lətimizin başçısı Heydər Əliyev onun dəvətini qəbul edərək, 
respublikamıza rəsmi səfərə gəldiyinə görə cənab İon İliyes-

kuya təşəkkür etdi, bu səfərin Azərbaycan–Rumıniya əmək-
daşlığının daha da inkişaf etməsində mühüm rol oynayacağına 

əmin olduğunu bildirdi.  
Səmimi sözlərə, yüksək qonaqpərvərliyə, ölkəmizə rəsmi 

səfərə dəvətə görə prezident Heydər Əliyevə dərin minnətdar-

lığını bildirən prezident İon İliyesku Rumıniyanın Azərbaycanla 
bütün sahələrdə əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasına böyük 

əhəmiyyət verdiyini söylədi.  
Ölkələrimizdəki ictimai-siyasi, iqtisadi vəziyyət barədə ət-

raflı söhbət açan dövlət başçıları bütün sahələrdə ikitərəfli 
əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin böyük perspektivlərə 

malik olduğunu nəzərə çaтdırdılar.   
Azərbaycan ilə Rumıniyanın beynəlxalq təşkilatlardakı əmək-

daşlığından razılıqla bəhs edən prezidentlər bu əlaqələrin daha 
da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini bildirdilər. 

Prezidentlər Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının Av-
ropaya nəql edilməsində mühüm rol oynayacaq Bakı–Tbilisi–
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Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz 

kəməri layihələri barədə müzakirələr apardılar, böyük əhəmiy-
yətli beynəlxalq və regional layihələrin həyata keçirilməsində 

ölkələrimizin yaxından iştirak etməsindən söhbət açdılar.   
Ölkəmizin ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən prezident Heydər 
Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları nəti-

cəsində başlanmış bu münaqişənin uzun müddət davam etdiyini, 
respublikamızın ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğunu, bir 

milyondan çox soydaşımızın yerindən-yurdundan didərgin düşə-

rək indiyədək çadır şəhərciklərində ağır və dözülməz şəraitdə 

yaşadığını bildirdi.  
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan 

qaldırılmasında Rumıniyanın həmişə respublikamızın mövqe-
yini dəstəklədiyini nəzərə çaтdıran prezident İon İliyesku onun 

ölkəsinin bundan sonra da Azərbaycanın haqq işini müdafiə 
edəcəyini söylədi.  

Prezidentlər bu münaqişənin aradan qaldırılması sahəsində 
ATƏT-in Minsk qrupunun və həmsədrlik edən ölkələrin səy-
lərinin səfərbər edilməsinin vacibliyi barədə yekdil fikirdə 

olduqlarını bildirdilər.  
Beynəlxalq terrorizmin həm Azərbaycan, həm də Rumıniya 

tərəfindən qətiyyətlə pislənildiyini nəzərə çaтdıran dövlət baş-
çıları bu sahədə səylərin daha da gücləndirilməsinin zəruriliyini 

vurğuladılar.  
Dostluq və səmimilik şəraitində keçən görüşdə Qafqazda və 

bölgədə vəziyyət və hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər 
məsələlər barədə də geniş fikir mübadiləsi aparıldı. 
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АЗЯРБАЙЪАН – РУМЫНИЙА ДАНЫШЫГЛАРЫ 

 
Президент сарайы 
 
29 октйабр 2002-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev ilə 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku arasında keçirilən təkbətək 
görüş başa çatdıqdan sonra dövlət başçılarının rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan və Rumıniya nümayəndə heyətlərinin geniş tərkib-
də görüşü oldu. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Zati-aliləri hörmətli cənab prezident 
Ġon Ġliyesku! 

Hörmətli qonaqlar! 
Mən Sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram. 

Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz! 
Cənab Prezident, çox məmnunam ki, Siz mənim dəvətimi 

qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmisiniz.  
Rumıniya–Azərbaycan əlaqələri son illərdə ardıcıl surətdə in-

kiĢaf edir və bunun da əsası hələ 1995-1996-cı illərdə Azərbaycan 

prezidentinin Rumıniyaya rəsmi səfəri, 1996-cı ilin mart ayında, 
cənab Prezident, Sizin Azərbaycana rəsmi səfəriniz zamanı qoyu-

lubdur. Bundan sonra çoxsaylı səfərlər, görüĢlər olubdur. Biz 
birlikdə bir çox beynəlxalq proqramlarda iĢtirak edirik. Bunlar 

hamısı Rumıniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin, qeyd 
etdiyim kimi, çox yaxĢı səviyyədə olduğunu göstərir.  

Cənab Prezident, mən ümidvaram ki, Sizin bu səfəriniz də 
Rumıniya–Azərbaycan əlaqələrinin daha da geniĢlənməsinə, 

sürətlə inkiĢaf etməsinə  təkan verəcəkdir və biz gələcəkdə 
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daha uğurlu əməkdaĢlıq edəcəyik. Mən Sizi bir daha salam-

layıram. XoĢ gəlmisiniz! 
I o n   I l i y e s k u: Cənab Prezident! 

Əziz dostlar! 
Ġcazə verin, ilk növbədə, Azərbaycan Respublikasına səfərə 

gəlmək üçün mənə yaradılan imkana görə təĢəkkürümü bildi-
rim. Biz Azərbaycan Respublikası ilə münasibətləri müəyyən 

dərəcədə öncül hesab edirik, sizin ölkənizlə əlaqələri geniĢlən-
dirmək istəyirik.  

Rumıniya Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanı-

yan ikinci ölkədir. Biz bütün bu illərdə baĢ verən iqtisadi və 

siyasi hadisələrin gediĢini, ümumən, ölkələrimizdə vəziyyətin 
inkiĢafını izləyirdik. Qara dəniz regionunda əməkdaĢlığa həsr 

edilmiĢ tədbirlər çərçivəsində tez-tez görüĢlərimiz olurdu. Biz 
prezident Heydər Əliyevin Böyük Ġpək Yolunun bərpa 

olunması, özü də təkcə bunu deyil, həm də bu dəhlizlə neftin, 
qazın və digər malların daĢınması barədə təĢəbbüsünü dəs-

təkləmiĢik. 
Biz  Dağlıq Qarabağ bölgəsi ilə bağlı münaqiĢənin gediĢini 

diqqətlə izləyirdik. Biz ATƏT çərçivəsində məhz bu baxım-

dan gərəkli olmağa çalıĢırdıq, çünki Rumıniya 2001-ci il 
ərzində bu təĢkilatın sədri olmuĢdur. Biz bu münaqiĢənin 

dincliklə və siyasi yolla həlli üçün Azərbaycan Respublika-
sının göstərdiyi səyləri müsbət qiymətləndirmiĢik və qiymət-

ləndiririk. Ümidvarıq ki, münaqiĢənin ən münasib həllini 
ancaq bu yolla tapmaq olar. Biz əsl dostlar olaraq qalırıq, o 

mənada ki, ixtiyarımızda olan vasitələr baxımından köməyi-
miz dəyə bilər. 

Ölkələrimiz çətin keçid dövrünü, iqtisadi və siyasi sahədə 
böyük dəyiĢikliklər prosesi dövrünü yaĢayırlar. Ġstər Azərbay-

canın, istərsə də Rumıniyanın iqtisаdiyyatında vəziyyətin 
normallaĢdığını göstərən müsbət cəhətlər var. Zənnimcə, biz 
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ikitərəfli münasibətlərimizin inkiĢafı qeydinə qalmalıyıq. Bu 

gün ticarət münasibətlərimiz, ümumən iqtisadi əməkdaĢlığımız 
aĢağı səviyyədədir.  

Bu istiqamətdə irəliyə doğru bir addım atılmıĢ, yəni iqtisadi 
əməkdaĢlıq məsələlərinə dair birgə komissiya yaradılmıĢdır. 

Rumıniya hökuməti ölkənin Nəqliyyat nazirini Rumıniya tərə-

findən komissiyanın həmsədri təyin etmiĢdir. Biz belə baĢa düĢ-

dük ki, bu komissiyada Azərbaycanın da nümayəndəsi var. 
Zənnimcə, bu iĢdə bizim ilk addımımız  birgə komissiyanın 

iclasını çağırmaq və həmin iclasda ticarət əlaqələrinin, eləcə də 
iqtisadi əməkdaĢlığın digər formalarının inkiĢafına dair hər iki 

tərəfin konkret təkliflərini araĢdırmaqdan ibarət olmalıdır. 
Rumıniya tərəfi energetika, neft və qaz, onların emalı sənaye-

sində bir sıra ideyalar irəli sürə bilər. Nəqliyyat, ağac emalı, 
yeyinti sənayesi və bir sıra digər sahələrdə  həyata keçirilə 

biləcək ideyalar da mövcuddur. Zənnimizcə, əsas vəzifə ondan 
ibarətdir ki, iqtisadi məsələlərə dair birgə komissiya meydana 

çıxa bilən bütün təklifləri və ideyaları uzlaĢdıraraq, özünün 
gələcək fəaliyyətini müəyyənləĢdirsin. 

Biz Gürcüstanla əməkdaĢlıq Ģəraitində Xəzər dənizi re-

gionu ilə Rumıniya ərazisindən keçməklə Avropaya gedən 
tranzit yolun üstündə yerləĢən ölkələri əhatə edən iqtisadi 

layihəni həyata keçirmək istərdik. Gürcüstanla əldə edilmiĢ 
razılıq əsasında biz Konstansa və Batumi limanlarından Poti 

limanınadək bərə xətti açmıĢıq. Dünyanın beĢ ən iri gəmi-
bərəsindən ikisi Rumıniyaya məxsusdur. Onlarla birdəfəyə 

120 dəmir yol vaqonu göndərmək mümkündür. Lakin hələlik 
onları tam həcmdə yükləmək olmur. Buna görə də sizin 

köməyinizlə, sizin dəstəyinizlə onları  tam yükləmək istərdik. 
Təbiidir ki, bu gəmi-bərələr vasitəsilə istənilən malları, o 

cümlədən neft sisternlərini daĢımaq mümkündür. Sizin nefti-
nizin  göndərilməsini təmin edən Supsa limanının imkanla-
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rından daha yaxĢı istifadə etmək barədə də danıĢmaq olar. 

Bizim Konstansa limanı yaxınlığında neft emalı kombinatı, 
habelə bütün ölkə ərazisində bir sıra müəssisələr vardır. Ola 

bilsin, bu sahədə ixtisaslaĢmıĢ 2 milli Ģirkəti Azərbaycan 
neftinin əvvəlcə Rumıniyanın neft emalı zavodlarına, gələcək-

də isə Avropa bazarına çıxarılmasına dair müəyyən saziĢ 
imzalamağa həvəsləndirmək məqsədəuyğun olardı.  

Konstansa yaxınlığında yerləĢən özəl Ģirkət «Rompetrol» 
adlanır və o, artıq Azərbaycan Respublikasındakı tərəfdaĢla-

rı ilə birgə iĢləyir. Hələlik isə Rumıniya Milli Neft ġirkəti ilə 
Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti arasında tərəfdaĢlığın geniĢ-

ləndirilməsinə yönəldilmiĢ danıĢıqlar aparılır. Özü də bizim 
milli Ģirkət kəĢfiyyat iĢləri aparmaq, habelə neft hasilatı və 

təbiidir ki, onun emalı, nəqli, indiki halda isə ixracı ilə də bağlı 
iĢləri görmək imkanlarına malikdir. Adriatik dənizinədək neft 

kəməri tikintisinə dair Yuqoslaviya, Xorvatiya və Ġtaliya ilə 
birgə layihəmiz vardır. Biz bu layihə ilə artıq mövcud olan 

sistemə qoĢula bilərik. Zənnimcə, bütün bu problemlər nüma-
yəndələrimiz arasında danıĢıqlar çərçivəsində məsələyə konkret 
yanaĢmanın mövzusu ola bilər. Bu diskussiyalar ölkələrimiz 

arasında əməkdaĢlığın inkiĢafına dair konkret layihələrin əsa-
sını təĢkil edə bilərdi. Belə hesab edirəm ki, bu bizim ikitərəfli 

münasibətlərimizin inkiĢafının əsas məsələsi, əsas ideyasıdır və 
bu, siyasi sahədə əməkdaĢlığımıza da dəstək olardı. 

Bu gün bəyannamə və daha 3 sənəd imzalanacaqdır. Xarici 
ĠĢlər Nazirliyimiz ikitərəfli əməkdaĢlıqla bağlı bir sıra digər 

sənədlər də hazırlamıĢdır. Silahların, narkotik maddələrin 
qanunsuz dövriyyəsinin  qarĢısının alınmasına dair ikitərəfli 

sənədlər imzalamaq üçün Daxili IĢlər və Ədliyyə nazirlikləri 
arasında əməkdaĢlığa baĢlamaq ideyasını da təklif etmək 

olar. Təhsil, mədəniyyət sahələrində də əməkdaĢlıq imkanları 
mövcuddur. Hər halda, biz istərdik ki, bu səfər nəticəsində ən 



_____________________________________________________________   174 

yaxın müddət ərzində konkret nəticələr əldə edilsin. Xüsusən 

ona görə ki, biz iqtisadi münasibətlərin inkiĢafına yeni təkan 
vermək istəyirik. Regional planda, Qara Dəniz Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı çərçivəsində iĢbirliyindən əlavə, Cənubi 
Qafqaz ölkələri ilə daha intensiv dialoqa baĢlamaq istərdik. 

Azərbaycan Respublikası iqamətgahı Buxarestdə yerləĢən 
Avropa ölkələri əməkdaĢlıq təĢkilatı çərçivəsində artıq müĢa-

hidəçi kimi iĢtirak edir. 
Biz ölkələrimizin Avropadakı coğrafi mövqeyinə bir qədər 

yenidən baxmaq istərdik. Balkanı, bir qayda olaraq, Cənub-
ġərqi Avropa hesab edirlər. Bu, düzgün deyildir və həqiqətə uy-

ğun gəlmir. Bu hələ Sovet Ġttifaqı mövcud olan vaxtdan qalmıĢ 
fikirdir, o zaman Avropa SSRĠ ilə həmsərhəd idi. Onda Rumı-

niyanı, Bolqarıstanı və digər Balkan ölkələrini Avropanın cə-

nub–Ģərq ölkələri hesab etmək qəbul olunmuĢdu. Elə isə, bəs 

Qafqazın özü və Cənubи Qafqaz harada yerləĢir? Avropanın ar-
xasındamı? Biz hesab edirik ki, siz Atlantik okeanından Xəzər 

dənizinə və Uraladək uzanan Avropada yerləĢirsiniz. Əsl 
cənub–Ģərq məhz burada, Qafqazdadır. Rumıniya isə Avropa-
nın lap mərkəzində, Atlantik okeanından da, Uraldan və Xəzər 

dənizindən də iki min kilometr aralıda yerləĢir. Belə ki, biz 
tarixi və siyasi həqiqəti bərpa etməli, eyni zamanda, müxtəlif 

ölkələr arasında mövcud olan çox böyük fərqləri aradan qaldıra 
biləcək yeni demokratik Avropanın birləĢməsinə nail olmalıyıq. 

Bu, ölkələrimiz arasında, bir növ, ümumi fəaliyyət platfor-
ması ola bilər. 

H e y d ə r     Ə l i y e v: Cənab Prezident, təĢəkkür edirəm.  
Ġlk növbədə, Sizin son sözləriniz haqqında öz fikirlərimi 

bildirmək istəyirəm. Təbiidir, indi Avropanın sərhədləri dəyi-
Ģibdir. Siz doğru deyirsiniz, coğrafiyada Qərbdən Ural dağla-

rına qədər hamısı Avropadır. Amma düz deyirsiniz ki, Sovet 
Ġttifaqı vaxtı SSRĠ ilə Qərbin sərhədlərini götürəndə, Rumı-
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niya Cənub–Qərbi Avropaya düĢürdü. Ona görə mən Sizin 

fikrinizlə razıyam ki, indi Rumıniyanın yerini, yəni Cənub–
Qərbi Avropanı Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan tutur. Ġndi 

Azərbaycan Avropanın ən Ģərq sərhədidir. Eyni zamanda, 
cənub sərhədidir.  

Hörmətli cənab Prezident, Siz söhbətimizin baĢlanğıcında 
Dağlıq Qarabağ probleminə toxundunuz. Biz Sizinlə təkbə-

tək görüĢdə bu məsələni çox ətraflı müzakirə etdik. Ġndi bu-
rada Sizin bəyan etdiyiniz fikirlərlə əlaqədar bildirmək istəyi-

rəm ki, Rumıniya Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsində 
həmiĢə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edibdir. Rumıniya 

bu yaxın vaxtlarda, ATƏT-ə sədrlik etdiyi zaman da məsə-

lənin həll olunması üçün xeyli fəaliyyət göstəribdir.  

Mən bu gün Sizə təkbətək görüĢdə dediyim kimi, biz bu 
məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik və bu mövqedən 

çəkilmirik. Ancaq Siz bilirsiniz ki, atəĢkəs əldə edilən zaman-
dan indiyə qədər 8 ildən çox keçibdir. Mən Sizə söylədim, bir 

milyondan artıq qaçqının əksəriyyəti çox ağır vəziyyətdə 
çadırlarda yaĢayır. Onların daim belə vəziyyətdə yaĢaması 
mümkün deyil və Azərbaycan öz torpaqlarını da uzun illər 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin iĢğalı altında qoya bilməz. 
Ona görə beynəlxalq təĢkilatlar – ATƏT, onun Minsk qrupu 

və ATƏT-ə daxil olan ölkələr Azərbaycanın bu vəziyyətinin 
nə qədər ağır, çətin olduğunu gərək bilsinlər və məsələnin həll 

olunması üçün öz səylərini göstərsinlər.  
Ġqtisadi əlaqələr, gələcək əməkdaĢlığımız haqqında sizin 

fikirləriniz və təklifləriniz çox maraqlıdır. Mən onların çoxu 
ilə tamamilə razıyam. Həqiqətən, iqtisadi əməkdaĢlıq etmək 

üçün bizim çox böyük imkanlarımız var. Bu, iki istiqamətdə 
aparıla bilər. Birincisi, bilavasitə Rumıniya ilə Azərbaycan 

arasındakı iqtisadi əlaqələri geniĢləndirmək üçün, Sizin 
buyurduğunuz kimi, yaratdığımız müĢtərək iqtisadi komissiya 
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çox böyük iĢ görə bilər. Azərbaycan tərəfdən müĢtərək komis-

siyaya BaĢ nazirin müavini Yaqub Eyyubov rəhbərlik edir. 
Güman edirəm ki, o və onunla bərabər, bu komissiyada Azər-

baycan tərəfdən olan Ģəxslər bu gündən sonra bu istiqamətdə öz 
fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər.  

Ġkinci istiqamətə gəldikdə, biz bir bölgədəyik. Siz Balkan-
dasınız, biz Qafqazdayıq, bizi birləĢdirən Qara dəniz var, baĢqa 

kommunikasiyalar var. Bu sahədə də Avropa Birliyi tərəfindən 
həyata keçirilən bir neçə layihələr– TRASEKA proqramı, 

ĠNOQEYT proqramı çərçivəsində indiyə qədər əməkdaĢlıq 
etmiĢik və bundan sonra da edə bilərik.  

1998-ci ilin sentyabrında Azərbaycanda, Bakıda Ġpək Yolu-
nun bərpası, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi üçün 

beynəlxalq konfrans təĢkil olunmuĢdur. Rumıniya bu kon-
fransın fəal iĢtirakçısı olmuĢdur və qəbul edilən sənədləri 

imzalamıĢdır. Biz bu sahədə əməkdaĢlığımızı fəallaĢdırmalıyıq.  
Sizin irəliyə sürdüyünüz təkliflər çox maraqlıdır. Ġndi biz 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan hasil olunan nefti 
Qara dəniz vasitəsilə hələ ki, ixrac edirik. Bakı–Supsa neft 
kəməri ilə ildə təxminən 5-6 milyon ton neft ixrac olunur. Bu 

layihəyə də TRASEKA proqramının bir hissəsi kimi baxılma-
lıdır. Batumi, ya da Potidən neft sisternlərinin bərəyə yükləнib 

Konstansaya, oradan isə Dunay çayı ilə Ģimala, ya da Adriatik 
dənizinə qədər aparılması barədə Sizin təklifləriniz tamamilə 

əsaslıdır. Biz bunları gələcəkdə nəzərə almalıyıq.  
Mən Sizə bildirdim ki, biz sentyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–

Ceyhan neft kəmərinin inĢasının baĢlanması mərasimini keçir-
dik. Bu neft kəməri vasitəsilə ixrac olunacaq neftin bir hissəsini 

gələcəkdə Qara dəniz vasitəsilə Balkan ölkələrinə də ixrac 
etmək olar. Yaxud da bu kəmərlə yanaĢı, yenə də deyirəm, 

Bakı–Supsa neft kəmərindən daha fəal istifadə etmək müm-
kündür. Mən bunları Sizə bildirdim. 
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Azərbaycanda çox yaxĢı perspektivlər görünür. Neft hasilatı 

yaxın 3-4 ildə təxminən 50 milyon tona qədər qalxmalıdır. Ona 
görə də biz bu neftin müxtəlif kəmərlərlə ixrac olunması məsələ-

sini də düĢünməliyik. Hər halda, bu məsələlər Sizə də, bizə də 
məlumdur. Ancaq Siz buyurduğunuz kimi, bizim müĢtərək 

komissiya, müvafiq orqanlar gərək bunları müzakirə etsinlər və 
lazımi tədbirlər görsünlər.  

Mən Sizinlə razıyam ki, ölkələrimiz arasında elm, mədəniy-
yət, təhsil, səhiyyə və baĢqa sahələrdə də çox sıx əməkdaĢlıq 

edilir. Biz bunu davam etdirməliyik. Xalqlarımızı bir-birinə 
yaxınlaĢdırmalıyıq və ölkələrimizi bir-birinə yaxınlaĢdırmalıyıq.  

Sizin ölkənin böyük perspektivləri var. Avropa Birliyinə daxil 
olacaqsınız, NATO-ya daxil olacaqsınız. Təbii ki, biz də bu 

yollarla getmək istəyirik. Avropa ġurasına daxil olmağımız 
bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hesab edirəm ki, 

Rumıniya və Azərbaycan parlamentlərinin nümayəndələri Av-
ropa ġurasında sıx əməkdaĢlıq etməlidirlər. 
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АЗЯРБАЙЪАН–РУМЫНИЙА СЯНЯДЛЯРИНИН  
ИМЗАЛАНМАСЫ МЯРАСИМИ 

 
Президент сарайы 
 
29 октйабр 2002-ъи ил 

 
Ики юлкянин эениш тяркибдя нцмайяндя щейятляри арасында 

данышыглар баша чатдыгдан сонра Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti Heydər Əliyevin və Rumıniya prezidenti İon İliyes-
kunun iştirakı ilə  sənədlərin imzalanması mərasimi oldu.  

Prezident Heydər Əliyev və prezident İon İliyesku Azərbay-

can Respublikası ilə Rumıniya arasında tərəfdaşlıq haqqında 
bəyannamə imzaladılar. 

Salona toplaşanlar dövlət başçılarını hərarətlə qarşıladılar.  
Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi və Rumıniya Kos-

mik Agentliyi arasında kosmik məkanın sülh məqsədləri üçün 
istifadəsi və tədqiq olunması sahəsində əməkdaşlığa dair anlaş-

ma memorandu, Azərbaycan Respublikası və Rumıniya ara-
sında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat 

vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayın-
manın qarşısının alınması haqqında saziş imzaladılar.  
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AZƏRBAYCAN–РУМЫНИЙА СЯНЯДЛЯРИНИН 
ИМЗАЛАНМА МЯРАСИМИНДЯН СОНРА 
АЗЯРБАЙЪАН PREZИDENTИ 

HEYDƏR ƏLИYEVИN ВЯ РУМЫНИЙА  
ПРЕЗИДЕНТИ ИОН ИЛИЙЕСКУНУН  
БИРЭЯ МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ ВЯ  

BƏYANATЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
Президент сарайы 
 
29 октйабр 2002-ъи ил   
 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты 
  
Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!  

Rumıniyanın prezidenti hörmətli cənab Ġon Ġliyeskunun 
Azərbaycana rəsmi səfəri ölkəmizin həyatında əlamətdar bir 

hadisədir. Bu, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin ardıcıl inkiĢaf 
etməsini göstərir. Dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi 

səfər etdiyinə görə, mən prezident cənab Ġliyeskuya təĢəkkür 
edirəm və bugünkü görüĢlərimizdən, apardığımız müzakirələ-

rimizdən məmnun olduğumu bildirirəm.  
Cəsarət edib deyə bilərəm ki, prezident cənab Ġliyesku ilə 

mənim aramda dostluq əlaqələri yaranıbdır. Təxminən 1994-
cü ildən indiyə qədər biz dəfələrlə müxtəlif Ģəraitlərdə görüĢ-

müĢük. Ən əhəmiyyətlisi odur ki, prezident Ġliyesku Azərbay-
cana artıq ikinci dəfədir səfər edir. Biz bu səfər zamanı çox 
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ətraflı müzakirələr apardıq. Prezident cənab Ġliyesku ilə mə-

nim təkbətək görüĢümdə bir çox məsələlərə toxunduq və bir 
çox məsələlər haqqında eyni fikirdə olduğumuzu bildirdik. 

Rumıniya–Azərbaycan əlaqələri və onların gələcək inkiĢafı, 
Azərbaycanın ən ağrılı problemi Ermənistan–Azərbaycan 

münaqiĢəsi və bunun tezliklə həll olunması, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, suverenliyinin təmin olun-

ması, beynəlxalq terrorizm, onun törətdiyi təhlükələr, terro-
rizmə qarĢı həm Rumıniya, həm də Azərbaycan tərəfindən 

fəal mübarizənin aparılması, Qafqazda və regionda olan in-
diki vəziyyət, bir çox beynəlxalq məsələlər və təbiidir ki, əsas 

məsələ – Rumıniya–Azərbaycan əlaqələri və onların inkiĢaf 
etdirilməsi barəsində fikir mübadiləsi apardıq.  

Hesab edirəm ki, nümayəndə heyətləri ilə geniĢ tərkibdəki 
görüĢümüzdə də, xüsusən, Azərbaycan–Rumuniya iqtisadi 

əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsi ilə əlaqədar çox dəyərli fikirlər 
meydana gəldi. Prezident Ġliyesku və mən yaratdığımız Rumı-

niya–Azərbaycan müĢtərək iqtisadi komissiyasыnыn fəaliyyəti-
nə çox böyük əhəmiyyət veririk. Belə fikirdə olduq ki, bu 
komissiyanыn fəaliyyəti sürətləndirilməlidir və bu yolla əlaqə-

lərimizdə daha çox nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. Bir 
çox baĢqa məsələləri də müzakirə etdik. Nəhayət, bu gün 

burada imzalanan sənədlər Rumıniya ilə Azərbaycan arasın-
dakı əlaqələrin normativ-hüquqi əsaslarını daha da möhkəm-

ləndirir və geniĢləndirir.  
Prezident cənab Ġliyesku ilə mənim imzaladığımız bəyan-

namə, hesab edirəm, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu bəyan-
намя siyasi məsələlərə həsr olunub və Azərbaycan ilə Rumı-

niyanın həm beynəlxalq problemlərlə əlaqədar, həm də bölgə-

mizdə olan problemlərlə əlaqədar eyni fikirdə olduqlarını və 

bir çox məsələlərdə razılıq əldə etdiklərini göstərir.  
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1996-cı ilin mart ayında prezident cənab Ġliyesku Azərbay-

cana ilk dəfə səfər etdiyi zaman biz Rumıniya ilə Azərbaycan 
arasında dostluq və əməkdaĢlıq münasibətləri haqqında mü-

qavilə imzalamıĢdıq. Bu gün imzaladığımız bəyannamə hə-

min müqavilənin daha da möhkəmlənməsi və onun əsasında 

iĢlərimizin gələcəkdə də aparılması üçün Ģərait yaradır. 
Mən prezident cənab Ġliyeskuya bir daha təĢəkkür edirəm. 

Bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, prezident cənab 
Ġliyesku səfərя özü ilə Azərbaycana biznesmenlərin böyük bir 

dəstəsini gətiribdir. Bizim Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi onlarla 
lazımi görüĢlər keçirir, müzakirələr aparır və güman edirəm 

ki, məhz bu yolla biz iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etməsinə nail 
ola bilərik.  

Cənab Prezident, təĢəkkür edirəm və sözü sizə verirəm.  
 

Rumыniya prezidenti Ion Iliyeskunun bəyanati 
 
Ġcazə verin, məni və nümayəndə heyətimizi səmimiyyətlə və 

qonaqpərvərliklə qarĢıladıqlarına görə Azərbaycan prezidenti 
Heydər Əliyevə, habelə ev sahiblərinə təĢəkkür edim. Cənab 

prezident Heydər Əliyevin dediyi kimi, Buxarestdə, Bakıda, 
habelə müxtəlif beynəlxalq tədbirlər zamanı bizim görüĢmək 

imkanlarımız olmuĢdur. Biz münasibətlərimizin inkiĢafının 
bünövrəsini yeni siyasi Ģəraitdə, Azərbaycanın müstəqilliyini 

Rumıniyanın ikinci dövlət olaraq tanıdığı Ģəraitdə qoy-
muĢuq. 1996-cı ildə biz birlikdə böyük bir siyasi müqavilə – 

dövlətlərimiz arasında əsas müqavilə imzalamıĢıq.  
Bu gün ikitərəfli münasibətlərimizin səviyyəsini, regional 

planda, habelə daha geniĢ planda əməkdaĢlığımızı nəzərdən 
keçirmək imkanımız oldu. Yenicə imzaladığımız bu siyasi 
sənəddə – bəyannamədə biz həmin münasibətlərin geniĢləndi-

rilməsi, habelə bir az əvvəl xatırlanmıĢ məsələlərdə əməkdaĢ-
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lığın geniĢləndirilməsi prinsiplərini və buna maraq göstərdiyi-

mizi bir daha təsdiqləyirik. ĠmzalanmıĢ həmin üç sənəd müəy-
yən sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin hüquqi çərçivəsini 

tamamlayır və ümidvarıq ki, bu hüquqi çərçivə baĢqa sahələri 
də əhatə edəcəkdir. Biz ölkələrimizdəki daxili vəziyyət barədə 

informasiya mübadiləsi apardıq. Mürəkkəb proseslərlə qarĢı-

laĢmalarına baxmayaraq, ölkələrimiz köklü dəyiĢikliklər mər-

hələsindədir. Müsbət aspekt və cəhətlər də var, onlar ölkələri-
miz arasındakı münasibətlərin əsasını qoymuĢdur və bu müna-

sibətləri möhkəmləndirir. Qeyd etdiyimiz kimi, ölkələrimiz ara-
sındakı siyasi münasibətlər yüksək səviyyədədir. Biz həmçinin 

bildirdik ki, ölkələrimiz arasındakı iqtisadi münasibətlər qənaət-
bəxĢ deyildir. Məhz buna görə də biz ticarət-iqtisadi münasibət-

lərin, habelə bütövlükdə iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢləndirilmə-

sini dəstəkləmək barədə birgə iradəmizi ifadə etdik. 

Zənnimcə, ən mühüm cəhətlərdən biri də iqtisadi məsələlər 
üzrə birgə komissiyanın fəaliyyətə baĢlamasıdır. Həm Rumı-

niya hökuməti, həm də Azərbaycan hökuməti öz nümayəndə-

lərini təyin etmiĢlər. Bu komissiyanın konkret fəaliyyəti ən 
baĢlıca cəhət olmalıdır.  Komissiya elə parametrləri müəyyən-

ləĢdirməlidir ki, iqtisadi münasibətlər onların əsasında geniĢ-

lənsin və inkiĢaf etsin.  

Nümayəndə heyətimizin tərkibinə azərbaycanlı tərəfdaĢları 
ilə əlaqələr yaradılmasında maraqlı olan istehsal müəssisələ-

rinin təmsilçilərindən ibarət iĢ adamları qrupu da daxildir. 
Sabah müəyyən məsələləri konkret müzakirə etməyə və qar-

Ģılıqlı surətdə maraq doğuran mövzulardan danıĢmağa imkan 
yaradacaq iqtisadi forum iĢə baĢlayacaqdır. ƏlveriĢli coğrafi 

mövqeləri sayəsində Rumıniya və Azərbaycan Böyük Ġpək 
Yolunun bərpası layihəsinin gerçəkləĢdirilməsində iĢtirak edə 

bilərlər.  Prezident Heydər Əliyevin irəli sürdüyü bu layihəni 
«Böyük neft yolu» layihəsinə çevirmək olar. Biz bu yaxın-
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larda Ġstanbulda, Qara dəniz hövzəsində əməkdaĢlığın 10 

illiyinə həsr olunmuĢ konfransda bu layihədən danıĢmıĢdıq. 
Prezident Heydər Əliyev orada Bakı, Tbilisi və Ceyhanı bir-

ləĢdirəcək layihəni xatırlatdı. Lakin bu bizim daha kompleks 
Ģəkildə yanaĢdığımız məsələlər idi. Dəqiq desək, bu məsə-

lələrə Xəzər dənizinin ehtiyatlarını Cənubi Qafqaz vasitəsilə 
Qara dənizə, oradan da Avropaya çatdırmaq nöqteyi-nəzə-

rindən baxılırdı.  
Ümidvarıq ki, Bakıya səfərimiz və apardığımız danıĢıqlar 

zamanı həm Rumıniya və Azərbaycan, həm də əməkdaĢlıq et-
mək istəyən bir çox digər ölkələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edən bu layihələrin həyata keçirilməsinə təkan veriləcəkdir. 
Hesab edirəm ki, səfərimiz zamanı ölkələrimiz arasında əmək-

daĢlığın bir çox digər sahələri də müzakirə mövzusu olacaqdır. 
Mən təhsil, mədəniyyət, habelə kooperasiya sahəsində əmək-

daĢlığı və beynəlxalq planda əməkdaĢlığı nəzərdə tuturam. 
Ümidvaram ki, səfər zamanı biz ikitərəfli münasibətlərimizin 

əhəmiyyətini nəzərə çaтdıracağıq. Çox sağ olun. 
 

* * * 

S u a l: Cənab prezident Heydər Əliyev, Azərbaycanda iri 

neft və qaz yataqları aşkar edilmişdir. Soruşmaq istərdim ki, 

neft və qaz Rumıniyaya ixrac ediləcəkmi, əgər ediləcəksə, onda 

nə vaxt? 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, Azərbay-
can qədim neft ölkəsidir. Neft və qaz Azərbaycanda çox 

qədim zamanlardan hasil olunur. Hər bir yeni yatağın açıl-
ması da Azərbaycan üçün böyük hadisədir və bəzi ölkələrdə 

yeni bir Ģey kimi qəbul olunur.  
Mən sualı belə anladım ki, söhbət «ġahdəniz» qaz yata-

ğından gedir. Bəli, iki-üç il bundan öncə Azərbaycanda aparı-

lan qazma iĢləri nəticəsində «ġahdəniz» yatağından çox bö-
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yük həcmdə qaz alınması imkanı meydana çıxıbdır. Ġlkin 

məlumatlara görə, «ġahdəniz» yatağının ehtiyatı 1 trilyon 
kubmetrdən artıqdır. Biz ilkin olaraq, bu qazı Gürcüstandan 

keçməklə  Türkiyənin Ərzurum Ģəhərinə nəql etmək istəyirik. 
Artıq bu barədə Türkiyə ilə saziĢ imzalamıĢıq. Ancaq düĢü-

nürük ki, «ġahdəniz» yatağından çıxarılacaq qaz, ola bilər, 
gələcəkdə daha da artıq olsun və o zaman onun Avropaya 

nəql edilməsi də tamamilə real olacaqdır.  
Əgər nəzərə alsaq ki, bizim bir neçə baĢqa yataqlarda da 

indi xarici ölkələrin müxtəlif Ģirkətləri Azərbaycan Dövlət 
Neft ġirkəti ilə birlikdə iĢləyirlər – güman edirəm ki, orada da 

böyük qaz ehtiyatları tapılacaqdır – onda Azərbaycanın gələ-

cəkdə Avropaya qaz nəql etməsi tam real olacaqdır. Belə 

olan halda Rumıniya mütləq nəzərə alınacaqdır. Mən buna 
söz verə bilərəm.  

S u a l: Mənim ruminiyali həmkarımı daha çox neft və qaz 

maraqlandırır. Bizi də azərbaycanlı kimi, işğal olunmuş ərazi-

lərimiz daha çox narahat edir. Cənab İliyesku, birincisi, Siz 

dediniz ki, Dağlıq Qarabağ problemində Rumıniya Azərbay-

canı dəstəkləyir. Sizə elə gəlmirmi ki, bu problemin indiyədək 

sülh yolu ilə həll olunmamasının səbəbi öz qətnamələrini yerinə 

yetirməyən BMT-nin, habelə Rumıniyanın da daxil olduğu 

ATƏT-in qətiyyətsizliyidir?   

İkincisi, Siz dediniz ki, Rumıniya Azərbaycanın müstəqilli-

yini tanıyan ikinci ölkədir. Deməli, Azərbaycanın ərazi bütöv-

lüyünü də tanıyan ikinci ölkə olubdur. Bu gün Ermənistanın 

qeyri-konstruktiv mövqeyi Azərbaycan xalqının öz torpaqlarını 

hərbi yolla azad etmək əhval-ruhiyyəsini artırır. Əgər Azərbay-

can xalqı buna məcbur olsa, Rumıniyanın mövqeyi necə olacaq-

dır, yəni bu dəstək qalacaqmı? 

И o n   I l i y e s k u: Rumıniya Cənubi Qafqazda gərginlik ocağı 
olan bu münaqiĢəni narahatlıqla və diqqətlə izləyir. Təəssüflər 
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olsun ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi keçmiĢ Sovet Ġttifaqının özün-

dən sonra ölkənin bir çox ərazilərində miras qoyub getdiyi digər 
problemlərə çox bənzəyir. Belə problemlər bizim sərhədimizin 

yaxınlığında da vardır, məsələn, Dnestryanı bölgə problemi. Biz 
bu məsələnin həllinə Azərbaycanın yanaĢmasını müsbət qiy-

mətləndiririk. Sübut olunmuĢdur ki, hər hansı bir məsələniн 
hərbi yolla həllinə göstərilən cəhd nəinki onu həll etmir, həm də, 

bir qayda olaraq, qarĢıdurmanın daha da dərinləĢməsinə gətirib 
çıxarır. Rumıniya ATƏT-in sədri olanda bu məsələnin siyasi 

yolla həllinə çalıĢmıĢdır, Minsk qrupunun səylərini dəstək-
ləmiĢdir. Hələlik belə demək olar ki, bu məsələnin həlli tapıl-

mamıĢdır və bu da təəssüf doğurur. Biz bu münaqiĢənin insan-
lara nə qədər əzab-əziyyət gətirdiyini və gətirməkdə olduğunu 

bilirik. Prezident Heydər Əliyev iĢğal olunmuĢ əraziləri tərk 
etmiĢ bir milyon qaçqının taleyi barədə bizə məlumat verdi. Biz 

insanların əzab çəkdikləri bu münaqiĢəni həll etmək üçün 
göstərilən bütün səylərdə həmiĢə sizin yanınızda olacağıq. 

Əlbəttə, dövlətlər arasında münasibətləri tənzimləyən əsas prin-
siplərə hörmət edərək. Bu isə dövlətlərin ərazi bütövlüyü, eləcə 
də fəlakətə gətirib çıxara biləcək hərbi yoldan imtina etmək 

prinsipləridir. Çox sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASЫNIN PREZИDENTИ  

HEYDƏR ƏLИYEVИN ADINDAN RUMINИYA  

PREZИDENTИ İON İLИYESKUNUN  

ŞƏRƏFИNƏ TƏŞKIL EDИLMИŞ  RƏSMИ  

QƏBULДА НИТГ   
 

Бакы Яйлянъя Мяркязи 
 
29 октйабр 2002-ъи ил  
  
Zati-aliləri Rumıniya prezidenti cənab Ġliyesku! 
Sizin Azərbaycana rəsmi səfəriniz ölkələrimiz üçün çox 

əhəmiyyətlidir və bizim əlaqələrimizin ardıcıl surətdə inkiĢaf 
etməsini göstərir.  

Cənab Prezident, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbay-
cana rəsmi səfər etdiyinizə görə Sizə səmimi-qəlbdən təĢəkkür 

edirəm. Bu gün sizinlə apardığımız danıĢıqlardan, söhbətlər-
dən və nəhayət, əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən məmnun oldu-

ğumu bildirmək istəyirəm. Sizin Azərbaycana ikinci səfəriniz 
Rumıniya–Azərbaycan əlaqələrini təhlil etmək və bu əlaqələ-

rin inkiĢaf etdirilməsindən ötrü lazımi tədbirlər görmək üçün 
böyük imkanlar yaratdı. Biz bu imkanlardan səmərəli istifadə 
etməyə çalıĢacağıq. 

Bizi ən çox sevindirən odur ki, Rumıniya ilə Azərbaycan 
arasında çox mehriban, dostluq və əməkdaĢlıq əlaqələri ya-

ranıb və inkiĢaf edir. Rumıniya Azərbaycanın dövlət müstə-

qilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən biridir. Ondan sonrakı 

illərdə bizim görüĢlərimiz, apardığımız müxtəlif danıĢıqlarımız 
nəticəsində əlaqələrimiz bugünkü xoĢ səviyyəyə gəlib çatıbdır.  
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Bizə məlumdur ki, rumın xalqı Ġkinci dünya müharibəsin-

dən sonra ağır və çətin bir yol keçmiĢdir. 1989-cu il dekabr 
inqilabından sonra rumın xalqı sərbəstlik əldə etmiĢ, öz hə-

yatını özü istədiyi kimi qurmaq imkanı qazanmıĢdır.  
Cənab Prezident, bizə məlumdur ki, o vaxt,  Rumıniya xalqı 

üçün çox ağır bir dövrdə, 1989-cu ildə Siz Milli QurtuluĢ 
Komitəsinə rəhbərlik etmisiniz və çox səmərəli fəaliyyət göstər-

misiniz. Ondan sonra Rumıniya demokratiya yolu ilə gedir, 
demokratik təsisatlar yaradıb, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir 

və ən əsası odur ki, xalq azaddır, özü istədiyi kimi yaĢayır.   
Hörmətli cənab Prezident, bütün bu nailiyyətlərin əldə 

edilməsində Sizin xidmətləriniz çox böyükdür. Problemləriniz 
də var. Bu barədə bu gün fikir mübadiləsi apardıq. Ancaq 

əsas ondan ibarətdir ki, Rumıniya Avropa ġurasının üzvüdür. 
Rumıniya NATO-ya qəbul olunmağa yaxınlaĢıbdır və  Av-

ropa Birliyinə qəbul olunmaq üçün cəhdlər göstərir və nailiy-
yətlər əldə edir. Mən Sizi bu nailiyyətlərə görə təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, Sizin Rumıniyanın qarĢısında açılan bu 
perspektivlər ölkənizin sosial-iqtisadi inkiĢafına çox gözəl 
təsir bağıĢlayacaqdır.  

Biz bir neçə gün bundan öncə, okyabrın 18-də Azərbayca-
nın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinin 11-ci ildönümünü 

bayram etdik. Bu illər Azərbaycan üçün çox ağır və çətin illər 
olubdur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə artıq 

Ermənistanın təcavüzü ilə üzləĢmiĢdik. Müstəqilliyinin ilk 
illərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabit olmamıĢ, 

xalq bir çox bəlalara məruz qalmıĢdır. 1993-cü ildə vətəndaĢ 
müharibəsi baĢlamıĢ, sonrakı illərdə də Azərbaycanın daxilin-

də çox ağır proseslər getmiĢdir.  
Ancaq biz bunların hamısının öhdəsindən gəlmiĢik və 

1995-ci ildən baĢlayaraq, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik 
yarada bilmiĢik. Azərbaycanın iqtisadiyyatını böhrandan 
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qurtarıb, inkiĢaf yoluna çıxara bilmiĢik. 1996-cı ildən sonra 

ötən illərdə iqtisadiyyat ilbəil inkiĢaf edir. Biz bunlara nail 
olmaq üçün elan etdiyimiz yolla – demokratiya yolu ilə, bazar 

iqtisadiyyatı yolu ilə ardıcıl surətdə irəliləmiĢik. 
Azərbaycanda demokratiya bərqərar olub, insan azadlığı, 

söz azadlığı, mətbuat azadlığı – bütün azadlıqlar təmin olu-
nubdur. Həyata keçirilmiĢ siyasi, iqtisadi, hüquqi, sosial islahat-

lar Azərbaycanın həyatının bütün sahəsində inkiĢafın əldə 
edilməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Ancaq bunlarla bərabər, biz ağır 

problemlərlə də üzləĢirik. Ġqtisadiyyatda problemlər var, xalqın 
rifahının yaxĢılaĢdırılmasında problemlər var.  

Xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb edilməsi iqtisadiyyata 
çox müsbət təsir göstərmiĢdir. Ancaq qeyd etdiyim kimi, hələ 

problemlər də var. Ən ağır və ən çətin problem Ermənistan–
Azərbaycan münaqiĢəsidir və bunun nəticəsində Azərbaycana 

vurulmuĢ zərbələr, ərazimizin 20 faizinin iĢğal olunması və 
həmin torpaqlardan 1 milyondan artıq azərbaycanlının zorla 

köçürülməsi, didərgin düĢməsi, indi köçkün vəziyyətində çadır-
larda yaĢamasıdır. Biz ötən illər bu münaqiĢəni aradan qaldır-
maq, onu sülh yolu ilə həll etməyə çalıĢmıĢıq və bu gün də 

çalıĢırıq. Biz bu barədə bu gün çox ətraflı söhbət etdik və mən 
öz fikirlərimi Sizə bildirdim. Ümidvaram ki, dünya ictimaiyyəti, 

beynəlxalq ictimaiyyət, nəhayət, bu dözülməz vəziyyətə lazımi 
diqqət yetirəcək və biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə 

nail olacağıq.  
Bu gün biz Sizinlə hökumətlərarası yeni saziĢlər imzaladıq. 

Bizim imzaladığımız siyasi bəyannamədə Rumıniyanın və 
Azərbaycanın müasir dövrdəki mövqeləri əks etdirilib və bizim 

bu mövqelərimizin bir-birinə yaxın, bənzər olması göstərilibdir. 
Beləliklə, mən Sizin bu səfərinizi çox məhsuldar hesab edirəm. 

Bunu Azərbaycan üçün çox faydalı hesab edirəm.  
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Sabah yəqin ki, Sizin üçün çox əziz olan Mingəçevirə gedə-

cəksiniz. Biz bilirik ki, Siz hələ 1953-cü ildə, təxminən 50 il bun-
dan öncə Moskva Elektrotexnika Ġnstitutunda təhsil alarkən 

oradan Azərbaycana, Mingəçevirə ezam edilmiĢdiniz. Orada iki 
ay müddətində təcrübə keçmisiniz və o, Sizin yaddaĢınızda 

indiyə qədər qalıbdır. Siz Mingəçevirə gedərkən Gəncə Ģəhərin-
də də olacaqsınız. Azərbaycanın böyük Ģairi, XII əsr Ģairi Niza-

mi Gəncəvinin məqbərəsini, məzarını da ziyarət edəcəksiniz. 
Beləliklə, Azərbaycanın təkcə paytaxtı ilə yox, ölkəmizin bir 

neçə bölgəsi ilə də tanıĢ olacaqsınız. Sizin səfəriniz, elə özünüz 
tərəfindən təqdim olunan proqram bizi çox məmnun edibdir. 

Siz bizim xalqımızı, insanları görəcəksiniz və onların nə qədər 
sülhpərvər, nə qədər mehriban olduqlarını hiss edəcəksiniz.    

Cənab Prezident, Rumıniyanın qarĢısında böyük yol durur. 
ġübhə yoxdur ki, rumın xalqı və onun liderləri bu yolla inamla ge-

dəcəklər. Cənab Prezident, mən Sizə bu yolda uğurlar arzu edi-
rəm. Dost rumın xalqına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.  

Mən badəmi Rumıniyanın Ģərəfinə, rumın xalqının Ģərəfinə, 
Rumıniyanın prezidenti, əziz qonağımız, dostumuz cənab Ġli-
yeskunun Ģərəfinə qaldırıram!  
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ТЦРКИЙЯ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИНИН ГУРУЛМАСЫНЫН 
79-ъу ИЛДЮНЦМЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ БУ ЮЛКЯНИН  
БАКЫДАКЫ СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ 
РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
«Эцлцстан»  сарайы 
 
30 октйабр 2002-ъи ил 
 
Hörmətli cənab səfir! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Sizi Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 79-cu ildö-

nümü münasibətilə təbrik edirəm, qardaĢ türk xalqına sülh, 

əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.  
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması XX əsrin ən böyük 

tarixi hadisələrindən biridir. Birinci dünya müharibəsindən 
sonra, Osmanlı imperiyasыnыn dağılmasından sonra, dünyada 

yaranmıĢ ağır bir Ģəraitdə, Türkiyə üçün çox çətin bir dövrdə 
Türkiyənin böyük insanları – böyük Mustafa Kamal Atatürk 

və onun silahdaĢları 1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətini 
qurmuĢlar. Bu, böyük tarixi hadisədir, ona görə ki, bir çox 

əsrlər Osmanlı imпeriyasının dövlət sistemi Ģəraitində yaĢa-
mıĢ xalq artıq özünün hansı yolla getməsini o vaxt çox aydın 

dərk etdi. Bunu edənlər – Atatürk və onun silahdaĢları tarixi 
bir iĢ görmüĢlər.  

Çox sevindirici haldır ki, cümhuriyyət qurulandan sonra 

ilbəil, ardıcıl surətdə inkiĢaf etmiĢdir. Baxmayaraq ki, dün-
yada o illər çox ağır proseslər getmiĢ, Birinci dünya müha-

ribəsinin yaraları hələ sağalmamıĢ faĢizm kimi dəhĢətli bir 
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cərəyan meydana çıxmıĢdı, Türkiyə Cümhuriyyəti tutduğu 

yolla getmiĢ, yaĢamıĢ, inkiĢaf etmiĢ, öz prinsiplərini qorumuĢ, 
saxlamıĢ və Türkiyə böyük, əzəmətli, qüdrətli bir dövlətə çev-

rilmiĢdir.  
Ġkinci dünya müharibəsində Türkiyənin apardığı doğru və 

düzgün siyasət Türkiyə Cümhuriyyətini bir daha ağır sınaq-
lardan qorumuĢdur. Biz bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin 79-

cu ildönümünü bayram edərək, iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, 
Türkiyə dünyada böyük bir dövlətdir, güclü iqtisadiyyata ma-

likdir, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdir, Dünya Birli-
yində öz yerini tutmuĢdur və dünyada gedən proseslərdə fəal 

iĢtirak etməkdədir. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin iqtisadiyyatı, xüsusən 1970–1980-ci 

illərdə çox sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. O illər dünyada, xüsusən 
keçmiĢ Sovetlər Ġttifaqında Türkiyə möcüzəsi kimi bir anlayıĢ 

meydana çıxmıĢdı. Hamı bu möcüzəni anlamaq istəyirdi. Türki-
yənin təcrübəsini araĢdırırdı, onun təcrübəsindən istifadə etmə-

yə çalıĢırdı. Bu, sadə bir Ģey deyildir. Bu, türk xalqının və onun 
liderlərinin dünyada gedən proseslərlə nə qədər uyğunlaĢdığını 
göstərir. Bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf etdirilməsi sahəsində o 

illərdə Türkiyədə həyata keçirilən islahatlar böyük bir sıçrayıĢ 
yaratdı. 

Biz həmiĢə Türkiyə ilə fəxr etmiĢik. Bəzən Türkiyədən çox 
uzaq olarkən, Türkiyəni yaxından görməyərkən, orada gedən 

prosesləri çox bilməyərkən də bizim xalqımız, Azərbaycan 
xalqı həmiĢə Türkiyəyə, türk xalqına böyük məhəbbət hissləri 

bəsləmiĢdir. Bunun səbəbi aydındır. Bizim xalqlarımız bir 
kökə mənsubdur, çox dəyərli müĢtərək tarixi keçmiĢimiz var. 

Dilimizin, dinimizin, adət-ənənələrimizin eyni, yaxud bənzər 
olması həmiĢə bizi doğmalaĢdırıbdır. Buna görə, dediyim 

kimi, xalqımız həmiĢə Türkiyəyə məhəbbət hissi ilə yaĢamıĢ 
və onunla qovuĢmaq arzusunda, həsrətində olmuĢdur. 
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Нəhayət, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən və 

hətta bunun ərəfəsində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
əlaqələr artıq qurulmağa baĢlamıĢdır. Türkiyə Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə olmuĢdur. Ancaq tanımaq azdır, 
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaĢaması üçün Türkiyə ilk 

günlərdən bizə əlindən gələn köməyi etmiĢdir. Beləliklə, bizim 
tarixi dostluğumuz, qardaĢlığımız, keçmiĢdə bütün sahələrdə 

olan çox gözəl əlaqələrimiz indi dövlətlərarası əlaqələr Ģəklində 
inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. 

Biz 11 ildir müstəqillik dövrünü yaĢayırıq. Bir neçə gün bun-
dan öncə dövlət müstəqilliyimizin 11-ci ildönümünü bayram 

etdik. Bu illər bizim üçün heç də asan olmayıbdır. Biz ağır, çətin, 
ancaq Ģərəfli bir yol keçmiĢik. Məhz ona görə Ģərəfli yol keçmiĢik 

ki, biz müstəqil dövlət kimi yaĢamıĢıq. Bu bizim üçün hər Ģeydən 
üstün olub və üstündür. Hər Ģeydən qiymətli olub və qiymətlidir. 

Müstəqillik dövründə Türkiyə ilə Azərbaycan daim bir yerdə 
olubdur. Türkiyə Azərbaycana hər cür yardımlarını edibdir. 

 Ġndi artıq Türkiyə ilə Azərbaycanı bir-birindən ayırmaq 
olmaz. Azərbaycanda indi nə qədər Türkiyə vətəndaĢı yaĢayır 
və Türkiyədə nə qədər Azərbaycan vətəndaĢı yaĢayır. Bunu 

saymaq da mümkün deyildir. Buna ehtiyac da yoxdur. Bu, təbii 
bir prosesdir. Ancaq iĢ təkcə bunda deyil, iĢ ondadır ki, biz 

dövlətlər olaraq bir-birimizlə sıx bağlıyıq, sıx əlaqədəyik. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin dünyaya nümayiĢ etdirəsi çox gözəl 

nailiyyətləri var: yüksək səviyyədə qurulmuĢ bazar iqtisadiyyatı, 
demokratik, hüquqi dövlət quruluĢu, təhsil, səhiyyə və bütün 

baĢqa sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər. Bunlarla yanaĢı, 
Türkiyənin ən böyük nailiyyətlərindən biri də odur ki, onun çox 

güclü, qüdrətli ordusu var. Türkiyənin ordusu böyük Atatürkün 
türk xalqına qoyub getdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. Türk 

xalqı öz ordusu ilə fəxr edir. Biz də eyni dərəcədə fəxr edirik. Ġki 
il bundan öncə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Komandanının rəh-
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bərliyi altında «Türk ulduzları»nın Azərbaycana gəlməsi və 

burada öz böyük nailiyyətlərini nümayiĢ etdirməsi həm Azər-
baycan üçün böyük mənəvi dayaq oldu, həm də bütün dünyaya 

Türkiyənin ordusunun, onun yüksək səviyyədə olan əsgərlərinin 
qüdrətini bir daha nümayiĢ etdirdi. 

Biz dövlət quruculuğunda, iqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilmə-

sində, ordu quruculuğunda və bir çox baĢqa sahələrdə Türkiyə 

ilə çox sıx əməkdaĢlıq edirik. Türkiyənin təcrübəsi ötən illərdə 
bir çox hallarda bizim üçün örnək olmuĢ və müstəqil dövlət 

kimi, yeni təsisatların, demokratik təsisatların yaradılmasında 
bizə çox gözəl yardım etmiĢdir. Bütün bunlara görə bugünkü 

bayram təkcə Türkiyənin bayramı deyil, bizim də bayramımız-
dır. Bunu baĢqa cür qiymətləndirmək də mümkün deyildir. 

Dostluq, qardaĢlıq Azərbaycan üçün həm bu gün, həm də 
gələcək illərdə böyük dayaqdır və dayaq olacaqdır.  

Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzün nəticəsində 
Azərbaycanda baĢ vermiĢ vəziyyət bizi narahat etdiyi kimi, 

Türkiyəni də həmiĢə narahat etmiĢdir. Türkiyə bu münaqiĢə-

nin həll olunması üçün ötən illərdə bizimlə bərabər fəaliyyət 
göstərmiĢdir. Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür və bu imkan-

dan da çox istifadə etmiĢdir və bu gün də bizimlə əməkdaĢlıq 
edir. Əminəm ki, Azərbaycanın bu ağrılı probleminin həll 

olunmasında Türkiyə Azərbaycana öz yardımını heç vaxt 
əsirgəməyəcək və Azərbaycanla bir yerdə olacaqdır. Məhz 

bunların nəticəsində biz Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi-
nin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq və nəyin ba-

hasına olur-olsun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa 
edəcəyik, iĢğal olunmuĢ torpaqları azad edəcəyik. Uzun illər 

çox ağır vəziyyətdə yaĢayan vətəndaĢlarımızı öz yerlərinə-
yurdlarına qaytaracağıq.  

Mən bu gün sizinlə birlikdə bu bayramı qeyd etməyə çox 
böyük hisslərlə gəlmiĢəm. Çox böyük qardaĢlıq hissləri ilə 
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sözlərimi deyirəm və sizin hamınızı, bütün türk xalqını, Tür-

kiyə Cümhuriyyətini, hökumətini  bir daha ürəkdən təbrik 
edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə XXI 

əsrdə də həmiĢə irəlidə gedən ölkələrdən biri olacaq və Tür-
kiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaĢlığı daimi, əbədi və sarsıl-

maz olacaqdır.  
Bayramınız mübarək olsun! 
 

** * 
Sonra prezident Heydər Əliyev qəbulda iştirak edən səfir-

lərlə, ölkəmizin və Türkiyənin mədəniyyət, incəsənət və elm, iş 
adamları ilə səmimi görüşüb hal-əhval tutdu.  

Dövlətimizin başçısı sarayın foyesində gənc rəssam Əli Cə-

fərin əsərlərindən təşkil olunmuş sərgiyə də baxdı.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox gözəl, keçmiĢlə bağlı rəsmlərdir. 
Amma baĢqa mövzulara da müraciət et. Bunları çox gözəl 

çəkmisən. Amma sənin istedadın var, baĢqa mövzular üzərin-
də də iĢlə. Sən sərgilərə gedirsənmi, görürsənmi? Yəni təkcə 

bizimkilərə yox, dünya rəssamlarının sərgilərinə baxırsanmı? 
Ə l i  C ə f ə r: Cənab Prezident, sərgilər keçiriləndə ge-

dirəm. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: ХВ–ХВЫЫ əsrlərdə yaĢamıĢ Avropa 

rəssamlarının əsərlərinin albomları var. Sizdə onlardan varmı? 
V a q i f   C ə f ə r o v (Əli Cəfərin atası): Cənab Prezident, 

var, hərdən oxuyur, baxır, maraqlanır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əgər yoxdursa, mən tapĢırım, 

tapsınlar, versinlər. Qoy hamısına baxsın. 
V a q i f  C ə f ə r o v: Dünya sənətkarlarının, Rembrand-

tın, baĢqalarının əsərlərinə baxır. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Rembrandtın, Rafaelin, Mikelan-

celonun əsərlərini, 18-ci əsr rus rəssamlarının əsərlərini gö-

rübmü?   
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V a q i f   C ə f ə r o v: Müəyyən qədər maraqlanıbdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sankt-Peterburqda böyük Ermitaj 
var. Orada olmayıb  ki? 

V a q i f  C ə f ə r o v: Cənab Prezident, orta məktəbdə 
oxuduğuna görə vaxtı, imkanı olmur, dərsləri ilə məĢğuldur. 

Vəziyyət də imkan vermir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mənim gənc istedadlar üçün təqaü-

düm var. Mən buna təqaüd vermiĢəm, yoxsa yox? 
D i l a r ə   S e y i d z a d ə (Prezidentin Katibliyinin rəisi): 

Cənab Prezident, xeyr, verilməyibdir.  
V a q i f  C ə f ə r o v: Cənab Prezident, Siz onsuz da oğ-

lumun qiymətini vermisiniz.   
H e y d ə r     Ə l i y e v: Qiymətini yox, utanma de, təqaüd 

verməmiĢik ki? 
V a q i f     C ə f ə r o v: Yox, almırıq.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, Dilarə xanım, sabah mənim ya-
dıma sal. Mən mütləq təqaüd verərəm. Sankt-Peterburqdakı 

muzeylərdə həddindən çox əsərlər var. Orada təkcə Rusiyanın 
deyil, bütün dünya, Avropa rəssamlarının əsərləri var. Ermi-
tajdır, rus muzeyidir, baĢqalarıdır. Mən gənc vaxtlarımda orada 

təhsil alanda onların hamısını görmüĢəm, yaxĢı bilirəm. Fikir-
ləĢin, vaxtını deyərsiniz, mən təĢkil edəcəm, qoy oraya getsin. 

Amma tək buraxmayın, sən, yaxud kimsə yanında olsun. 
YaxĢı, təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram.   

 
 
 
 
 
 
 

 



_____________________________________________________________   196 

 
 
 
АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
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Президент сарайы 
 
30 октйабр 2002-ъи ил 

 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir, Azərbay-

cana xoĢ gəlmisiniz. Amerikanın Azərbaycandakı səfirini də 
salamlayıram, çoxdandır görməmiĢdim. Güman edirəm ki, 
sizin Azərbaycana səfərinizin məqsədi Ermənistan–Azərbay-

can münaqiĢəsi ilə əlaqədar müəyyən məlumatlar toplamaq 
və bizə kömək etməkdən ibarətdir. Əgər belədirsə, mən bu 

təĢəbbüsü alqıĢlayıram, bundan çox məmnunam.  
C o n  O r d v e y: Cənab Prezident, ilk öncə Sizə min-

nətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, vaxtınızı ayırıb bizimlə 
görüĢürsünüz. Buna görə Sizə minnətdaram. Sizinlə görüĢmək 

bizim üçün çox xoĢdur. Sizin dediyiniz kimi, həqiqətən bizim 
belə bir məqsədimiz vardır və bu təĢəbbüs bizim hər ikimiz-

dən, xüsusilə səfir Uilsondan gəlibdir ki, Azərbaycanda və 
Ermənistanda olan Amerika səfirləri qarĢılıqlı səfərlər etsin-

lər. Altı ay bundan əvvəl cənab Uilson Ermənistanda oldu və 
indi mən Azərbaycandayam.  

Burada olduğum müddətdə tələbələrlə, dini icmaların, mü-

xalifət partiyalarının nümayəndələri ilə, deputatlarla və rəsmi 

adamlarla görüĢmüĢəm. Azərbaycan haqqında daha geniĢ 
məlumat əldə etmiĢəm. ÇalıĢmıĢam ki, məsələnin dərinliyini 

anlayım, Azərbaycanın mövqeyini baĢa düĢüm. Bundan son-



_____________________________________________________________   197 

ra inamım daha da artıbdır ki, gərək hamımız münaqiĢənin 

sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün gücümüzü sərf edək.  
Əlbəttə, Minsk qrupu və həmsədrlər bu məsələnin həlli ilə 

ciddi məĢğul olurlar. Biz də – cənab Uilson da, mən də çalıĢı-

rıq ki, bu prosesə dəstək verək, öz mövqeyimizi bildirək.       

Minsk qrupunun həmsədrləri də, ona daxil olan ölkələr də 
belə fikirdədirlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək 

lazımdır. Sizin özünüz də dəfələrlə bunun tərəfdarı olduğunu-
zu bildirmisiniz. Mən də bunu prezident Kючяryandan dəfə-

lərlə eĢitmiĢəm. Beləliklə, hamımız bu fikirdəyik ki, məsələnin 
həllinin müharibə yolu yoxdur. Ona görə də siyasi kompro-

mislər axtarmaq lazımdır, siyasi iradə olmalıdır ki, məsələ 
həll olunsun. Məsələnin həlli nəticəsində həm sizin ölkənizin, 

həm  Ermənistanın, həm də, ümumiyyətlə, regionun inkiĢafı 
təmin edilər. Biz də öz tərəfimizdən əlimizdən gələni edəcəyik 

ki, buna yardımçı olaq.  
Onu da demək istəyirəm ki, yenidən Bakıda olmaq mənim 

üçün çox xoĢdur, sevindiricidir. Mənə 1986-cı ildə də buraya 
gəlmək müyəssər olmuĢdur. Ġndi Bakıda çox böyük, müsbət 
dəyiĢikliklərin Ģahidiyəm. O zaman Gənc Amerika Siyasi Li-

derləri deyilən bir qurum var idi. Mən onun nümayən-
dələrinin tərkibində buraya gəlmiĢdim. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çox gözəl, müqayisə etmək imka-
nınız da var.  

C o n   O r d v e y: Əлbəttə, müqayisə etməyə imkan vardır. 
Lakin bu heç müqayisə olunası deyildir. Çünki bu dəfə Bakını 

daha firavan, daha gözəl, daha yaraĢıqlı görürəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən sizi çox diqqətlə 

dinlədim və Azərbaycana bu səfərinizi, burada apardığınız iĢ-

ləри bəyənirəm. Bu bizə lazımdır, xüsusən Azərbaycana lazım-

dır. Çünki lazımdır ki, həm Ermənistanda, həm VaĢinqtonda, 
həm Minsk qrupunda, həm də həmsədrlərdə – hamıda Azər-
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baycanın bugünkü reallığı haqqında – mən bunu Ermənis-

tan–Azərbaycan münaqiĢəsi ilə əlaqədar olaraq deyirəm – 
doğru-düzgün, dolğun məlumat olsun. Mənim Ģübhəm yox-

dur, təbiidir ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi, səfir və 
onun iĢçiləri bu vəzifəni həyata keçirirlər. Amma eyni zaman-

da, münaqiĢənin o tərəfində olan ölkədəki Amerika səfirinin 
də Azərbaycanda olmasının, burada müəyyən bilgilər topla-

masının və məlumatı ümumiləĢdirməsinin çox əhəmiyyəti var.  
Siz bizim dövlətimizin, Ģəxsən Azərbaycan prezidentinin 

Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin həll olunması ilə 
əlaqədar mövqeyini yaxĢı bilirsiniz. Mövqe məlumdur, mən 

dəfələrlə demiĢəm – biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunma-
sına çalıĢırıq və bundan sonra da çalıĢmalıyıq. Ancaq məsələ-

nin uzun müddət həll olunmaması, sülh yolu ilə həll edilməsi 
haqqında verdiyimiz vədlərin yerinə yetirilməməsi, təbiidir, 

bizim cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər, müxtəlif əhval-ruhiyyə 
oyadır. Güman edirəm ki, siz onu bu günlərdə görmüsünüz və 

eĢitmisiniz.  
Mən bu gün də deyirəm, məsələni sülh yolu ilə həll etmək 

lazımdır. Ancaq indiyə qədər məsələnin həll olunmaması Er-

mənistanla müqayisədə Azərbaycanın vəziyyətini çox-çox ağır-
laĢdırır. Mən Ermənistanın daxili iqtisadi-siyasi vəziyyətini kə-

nara qoyaraq, demək istəyirəm ki, Ermənistan torpağının bir 
metri də iĢğal olunmayıbdır. Ermənistanın öz ərazisindən olub 

köçkün vəziyyətində yaĢayan insanlarы yoxdur. Çadırlarda yaĢa-
yanlar yoxdur. Ən əsası odur ki, Ermənistanın ərazisi tamamilə 

öz əlindədir. Ərazi bütövlüyü hər bir suveren dövlətin əsasını 
təĢkil edir. Ermənistanda ərazi bütövlüyü onun dövlət müstə-

qilliyi əldə etməsindən indiyə qədər tam mövcuddur. Amma 
Azərbaycanda yox. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü pozulubdur və 

indiyə qədər biz onu bərpa edə bilmirik. Bax, fərq bundan 
ibarətdir.  
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Təbiidir ki, məsələnin uzanması Ermənistan üçün də əlve-

riĢli deyildir. Lakin bu, Ermənistanı bizim düĢdüyümüz kimi 
ağır vəziyyətə salmır. Ona görə prezident Kючяryan danıĢıq-

larda bəzən mənə deyir ki, biz indiyə qədər belə yaĢamıĢıq və 
bundan sonra da yaĢaya bilərik. Dağlıq Qarabağ Ermənis-

tanla birbaĢa birləĢdirilib, ikinci tərəfdən, Dağlıq Qarabağ 
özünü «müstəqil dövlət» elan edibdir. Düzdür, onu müstəqil 

dövlət kimi tanıyan dövlət yoxdur. Amma ayrı-ayrı siyasi 
xadimlər Dağlıq Qarabağı ziyarət edirlər, onu tanıyırlar, belə 
hallar var.  

Bu gün mən məlumat aldım, Ermənistan mətbuatında dərc 
olunmuĢdur ki, ABġ-ın 46 konqresmeni Dağlıq Qarabağın 

tanınması haqqında bəyanat veriblər. Arkadi Qukasyanı və 
Dağlıq Qarabağı orada keçirilmiĢ seçkilər münasibətilə təbrik 

edirlər, onun tam «demokratik ölkə» olduğunu bəyan edirlər 
və hətta dövlətləri, ölkələri də çağırırlar ki, Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyini tanısınlar.  

Mən bir neçə gün öncə belə məlumat aldım ki, Ġngiltərədə, 
bilmirəm, deyəsən, Lordlar palatasında, yoxsa haradasa, bir 

neçə lordun təĢəbbüsü ilə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi 
haqqında məsələ müzakirə etmək istəyirlər.  

Bu məlumatları sizə çatdıraraq, istəmirəm düĢünəsiniz ki, 
mən Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarını bu barədə qınayıram. Bunları 

mən sizə çatdırıram ona görə yox ki, məsələn, mənə izahat 
verəsiniz, nə üçün bu konqresmenlər belə edirlər. Mən bunu 

baĢa düĢürəm, siz nə deyə bilərsiniz? Bunları ona görə deyirəm 
ki, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan belə halda yaĢaya bilər. Amma 

Azərbaycan yaĢaya bilmir. Fərq bundan ibarətdir. Ona görə də 
bu məsələnin həllinə yardım edə bilən hər bir kiçik qüvvəyə 

bizim hörmətimiz var. Biz bu vəziyyətdən çıxmalıyıq. Bu ya 
sülh yolu ilə həll olunmalıdır, yaxud da ki, xalq müharibəyə 

qalxıb öz torpaqlarını azad etməlidir. Üçüncü yol yoxdur. Biz 
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müharibəni kənara qoyuruq, qeyri-məqbul hesab edirik. De-

məli, bir yol qalır: sülh yolu. Bəs sülh yolu ilə daha nə etmək, 
hansı tədbirləri görmək olar? Mənim sizinlə söhbətim bax, buna 
aiddir.  

C o n   O r d v e y: Cənab Prezident, icazə verin, ilk əvvəl mən 
Sizə bildirim ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında xarici siyasəti 

Konqres deyil, prezident müəyyən edir. Prezident BuĢun da belə 
niyyəti yoxdur ki, Dağlıq Qarabağ adlandırılan bir qurumu 

tanısın. O da Sizə və hamıya məlumdur ki, heç bir dövlət Dağ-

lıq Qarabağı müstəqil ölkə kimi tanımır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Cənab səfir, sizə dedim ki, mən bun-
dan narahat deyiləm. Bilirəm ki, cənab BuĢ onu heç vaxt 

tanımaz, hər hansı dövlət  tanımaz. Mən bundan narahat deyi-
ləm. Mən bunu sizə fakt kimi ona görə deyirəm ki, siz biləsiniz, 

məsələn, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan belə vəziyyətdə yaĢaya 
bilər. O ki qaldı siyasətə, mən ABġ-da kimin hansı siyasət 
apardığını bilirəm. Amma 907-ci maddənin götürülməsini prezi-

dent Konqresə qəbul etdirə bilmirdi. Xarici təxsisatları Konqres 
verir. Konqres bu il yenə Dağlıq Qarabağa maliyyə yardımı 

ayırıb və prezident də bunu təsdiq edibdir. Nəhayət, sizi, Ame-
rika BirləĢmiĢ ġtatlarının xarici ölkələrdəki səfirlərini də Konqres 

təsdiq edir. Beləliklə, Konqres xarici siyasətdən kənarda deyildir. 
Bunu sizə, sadəcə, cavab üçün dedim. Amma gəlin bunun 

üzərində dayanmayaq. 
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqları salamla-

yaraq, cənab Jelevin Bakı Slavyan Universitetində məzmunlu 

mühazirələr oxuması faktından məmnun qaldığını bildirdi, Bol-
qarıstana rəsmi səfərindən, müxtəlif beynəlxalq forumlarda bu 

ölkənin indiki rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşlərdən danışdı.  
Jelyu Jelev səmimi qəbula görə təşəkkür etdi, «Merkuri-2» 

bərəsinin batması nəticəsində insanların həlak olması ilə əla-
qədar Heydər Əliyevə başsağlığı verdi. Cənab Jelev son vaxtlar 

Azərbaycan paytaxtının simasında böyük dəyişikliklər oldu-
ğunu bildirdi. O, Azərbaycanda Slavyan Universitetinin fəaliy-

yət göstərməsi faktını yüksək qiymətləndirərək dedi ki, təkcə 
slavyan ölkələri deyil, beynəlxalq strukturlar da ona lazımi 

kömək göstərməlidir. Çünki belə bir tədris ocağının olması 
«xalqlar arasında mənəvi əməkdaşlıq sahəsində əlamətdar 

haldır». Jelyu Jelev universitetdə fəaliyyət göstərən Bolqar 
mədəniyyət mərkəzi üçün müvafiq ədəbiyyat göndərməyə söz 
verdi. O, «müasir dünyanın mənəvi aləmindəki meyllərin başa 

düşülməsində» Azərbaycan prezidentinin rolunu vurğuladı. 
Jelyu Jelev Opera və Balet Teatrında «Jizel» baletinin ta-

maşasından aldığı təəssüratdan danışdı və artistlərin yüksək 
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ifaçılıq ustalığını qeyd etdi. Qonaq dedi ki, Bakıda heç bir 

radikal dini əhval-ruhiyyənin olmaması, əhalinin tolerantlığı 
ona böyük təsir bağışlamışdır. Bu çox zəngin təbii ehtiyatlarla 

birlikdə ölkənin gələcəyinin rəhnidir.  
Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, çox vaxt Qərbdə 

Azərbaycan haqqında yalnız bir amilə – onun müsəlman ölkəsi 
olmasına əsasən mülahizə yürüdürlər.  

Prezident Heydər Əliyev dedi: «Lakin siz teatrda olarkən hər 
şeyin heç də belə olmadığını yəqin edə bildiniz. Bu teatr Azər-

baycanda XX əsrin əvvəllərindən, 1908-ci ildən fəaliyyət göstərir. 
Özü də onu azərbaycanlılar yaratmışlar və ilk operanı Azərbay-

can bəstəkarları tamaşaya qoymuşlar, balet isə Azərbaycanda 
XX əsrin 20-ci illərindən mövcuddur. Azərbaycanda baletin yaxşı 

ənənələri var,  bir çox ifaçıların adları məşhurdur. Keçmişdəki 
qarmaqarışıqlıqlara baxmayaraq, bütün Bakı teatrları fəaliyyət 

göstərirdi. Son vaxtlar, iqtisadi sabitlik yarandıqdan sonra isə 
teatrlar əlavə dəstək almışlar. Üç il əvvəl prezidentin sərəncamы ilə 

teatr və balet işcilərinin əmək haqqı qat-qat qaldırılmışdır». Döv-
lətimizin başçısı bildirdi ki, o, tamaşalara gedir və balet artistləri 
ilə tanışdır. Söhbətlər zamanı hiss olunurdu ki, peşələrinin çox 

zəhmətli olmasına baxmayaraq,  onlar maddi cəhətdən çətinlik 
çəkirlər. Onların əmək haqqının artırılması haqqında qərar da 

məhz onda qəbul edildi. Digər musiqi kollektivlərinin – xor 
kapellasının, Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik Orkestri-

nin əmək haqqı da artırılmışdır. Dövlət başçısının qərarı ilə 
orkestr üçün Yaponiyanın «Yamaha» şirkətinin istehsalı olan çal-

ğı alətləri də alınmışdır. Zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi, həm-
yerlimiz Mstislav Rostropoviç neçə illərdir ki, bu orkestrlə kon-

sertlər verir, Bakı Musiqi Akademiyasında ustad dərsləri keçir.  
Prezident Heydər Əliyev hazırda yaxşı müəllim və tələbə 

potensialı olan Bakı Slavyan Universitetinin yaradılması tari-
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xindən danışdı, bu universitetdə mühazirələr oxuduğuna görə 

Jelyu Jelevə təşəkkürünü bildirдi.  
Cənab Jelyu Jelev Bakı–Ceyhan neft kəmərindən söhbət 

açaraq, onun bütün region üçün, o cümlədən Balkan ölkələri 
üçün böyük əhəmiyyəti olduğunu, həmin ölkələrin Xəzər 

hövzəsindən qaz almaq istədiklərini vurğuladı.  
O, beynəlxalq təşkilat – Balkan siyasi klubu tərəfindən nəşr 

olunmuş kitabı Azərbaycan dövlətinin başçısına təqdim edərək 
dedi ki, Balkan ölkələrinin görkəmli siyasi xadimləri bu klubun 

üzvləridir. Klubun əsas vəzifəsi bu ölkələrdə müasir infrastruk-
tur, telekommunikasiyalar yaradılmasına, enerji layihələrinin 

həyata keçirilməsinə kömək göstərməkdən ibarətdir. 



_____________________________________________________________   204 

 

 

 
ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООПЕРАСИЙА 
НАЗИРИ ЯЛИ СУФИНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 

Президент сарайы 
 
31 октйабр 2002-ъи ил 

 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Щюрмятли гонаглар, Сизи сямими-
гялбдян саламлайырам. MüĢtərək iqtisadi komissiyanın iĢinin 
indi sürətlə getməsindən məmnun qaldığıмı bildirирям. Bu 

komissiyada həm Ġran tərəfindən, həm də Azərbaycan tərə-

findən həqiqətən səmərəli əməkdaĢlıq etmək meylləri var. 

Ġkinci tərəfdən də, bu meylləri həyata keçirmək üçün əməli 
tədbirlər görülür. Prezident Heydər Əliyev xatırlatdı ki, bu 
ilin may ayında onun Ġrana rəsmi səfərindən ötən müddətdə 

çoxlu görüĢlər keçirilib və konkret iĢlər görülübdür.  
Ə l i  S u f i: Ъянаб Президент, səmimi qəbula görə min-

nətdarlığıмı bildirирям. Бiz dost və qardaĢ ölkə olan Azərbay-
canla əlaqələrimizi bütün sahələrdə geniĢ inkiĢaf etdirmək əz-

mindəyik. Ölkəmizin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən 
biri baĢqa dövlətlərlə qarĢılıqlı hörmət və ehtiram, bir-birinin 

daxili iĢlərinə qarıĢmamaq prinsipləri əsasında əməkdaĢlıq 
etməkdir. Biz Azərbaycanın sabit və daim inkiĢafda olmasını is-

təyirik. Sizin ölkənizdə əmin-amanlığın, sabitliyin olması bizim 
ölkəmizin əmin-amanlığı, sabitliyi deməkdir. Bunu bütün region 

üçün də deyə bilərik.      
Zati-alilərinizin Tehrana səfəri çox səmərəli oldu və münasi-

bətlərimizin inkiĢafı üçün atılmıĢ ən mühüm addımlardan biri 
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kimi qiymətləndirilməlidir. Ġnanırıq ki, Sizin bu səfəriniz əlaqə-

lərimizin daha da möhkəmlənməsinə müsbət təsirini göstərəcək-
dir. Siyasət sahəsində Sizin böyük təcrübəniz var, biz bu təc-

rübədən istifadə edərək, ikitərəfli münasibətlərimizi daha da 
geniĢləndirməliyik. 

Prezident Xatəmi bizə tapĢırıq və göstəriĢ veribdir ki, Sizin 
səfəriniz zamanı əldə olunmuĢ razılıqların hamısını həyata 

keçirək.   
Energetika, kənd təsərrüfatı, sənaye və digər sahələrdə əla-

qələrimizi geniĢləndirmək üçün böyük imkanlar вар. Azər-
baycanın ġimal–Cənub dəhlizi layihəsinə qoĢulmaq üçün niyyə-

tini Ġran müsbət qarĢılaмышдыр. Ağayi Xatəmi Sizə çoxlu salam 
göndərib və mənə tapĢırıb Sizə çatdırım ki, həmin layihənin 

həyata keçirilməsi üçün və Tehranda Sizə verdiyi sözü yerinə 
yetirməkdən ötrü Astara–RəĢt–Qəzvin dəmir yolunun təməlini 
qoyubdur. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Astara–RəĢt–Qəzvin  yolunun təməli 
harada qoyulubdur? 

Ə l i    S u f i: RəĢtdə qoyulubdur. Bir sıra layihələrin həyata 
keçirilməsi, o cümlədən Bakı–Astara yolunun çəkilməsi üçün də 

danıĢıqlar davam etdirilir. Ġran Azərbaycanda həyata keçirilə-

cək layihələr üçün kredit haqqında da qərar qəbul edibdir. Ġndi 

Azərbaycan tərəfinə verilmiĢ təkliflərin cavabını gözləyirik.  
Ġran naziri Naxçıvanda görülən iĢlərin sürətləndiyini də 

vurğuladı. O, Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsindən danı-

Ģarkən bildirdi ki, Qarabağın taleyi necə həll edilir-edilsin, 

Azərbaycan xalqının mənafeyi təmin olunmalıdır. Qarabağ 
problemi ədalətlə aradan qaldırılmalı, bu məsələnin həlli Ģərəfli 

olmalıdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ətraflı məlumata görə Сизя təĢəkkür 

edирям. Tehrana sonuncu səfər zamanı baĢladığımız iĢlər ar-

dıcıl surətdə həyata keçirilir. Sizin kimi, mən də hesab edirəm 
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ki, may ayında Tehrana səfərim, həqiqətən dövlətlərimizin 

münasibətlərində çox böyük hadisəyə çevrilmiĢdir. Demək 
olar ki, ondan sonra Ġran–Azərbaycan əlaqələrində tamamilə 

yeni bir mühit yaranmıĢdır. Bir daha bəyan etmək istəyirəm 
ki, mən bu səfərimdən həddindən çox razıyam. Biz Tehranda 

birlikdə çox iĢ gördük. Ġranın dəyərli lideri cənab Xatəmi ilə 
görüĢlərim, danıĢıqlarım məndə çox böyük təəssürat yarat-

mıĢ, çox əhəmiyyətli olmuĢdur. Ən əhəmiyyətlisi odur ki, biz 
orada bütün danıĢıqlarımızı konkret məsələlərin həll edilməsi 

istiqamətində qurduq. Ġndi bu konkret iĢləri siz həyata keçi-
rirsiniz. Mən bunlardan məmnunam.  

Cənub–ġimal layihəsində bir yerdə iĢləmək üçün Ģərait 
yarandığını, bunun Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olduğu-

nu söyləyəряк, ону да билдирим ки,  Astara–RəĢt–Qəzvin də-

mir yolu da hər iki tərəfin çoxdankı  arzusudur. Biz bunu 4-5 

il öncə də müzakirə etmiĢdik. Amma onda Ġran tərəfi deyirdi 
ki, bu dəmir yolunu tikməyə vəsaitimiz yoxdur. Ġndi vəsait 

var. Amma ən əsası odur ki, iradə, istək, arzu var. Bу,  Ġran 
üçün də, bizim üçün də eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. Cənab 
Xatəmiyə təĢəkkür edirəm ki, gedib bu yolun təməlini qo-

yubdur. Мян  Ġstanbulda ĠƏT-in zirvə görüĢündə cənab Xatə-

mi ilə ətraflı danıĢıqlar apardıм, ölkələrimiz  arasında yara-

nan səmimi münasibətlərin davam etdiriləcəyini bildirdiм. 
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ИТАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ КАРЛО АДЗЕЛЙО ЧАМПИЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 

Юлкянизин ъянубунда баш вермиш зялзяля нятиъясиндя инсан 
тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяр мяни црякдян кядярлян-
дирди.  

Бу фаъия иля ялагядар  Сизя, щялак оланларын аиляляриня дярин 
щцзнля башсаьлыьы верир, даьынтыларын тезликля арадан галдырыл-
масыны арзулайырам.  

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 1 нойабр 2002-ъи ил 
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ИТАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫ НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН 
СЯДРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СИЛВИО БЕРЛУСКОНИЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Сядр! 
Юлкянизин ъянубунда баш вермиш зялзялянин инсан тяляфаты 

вя даьынтылар иля нятиъялянмяси хябяриндян дярин кядяр щисси 
кечирдим.  

Бу аьыр анларда дярдинизя шярик чыхыр, Сизя, щялак оланларын 
аиляляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.  
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 1 нойабр 2002-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН  
БАКЫ САКИНЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
3 нойабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев нойабрын 3-дя пай-

тахтын мяркязи щиссясиндя эязинтийя чыхмышдыр. Дювлятимизин 
башчысы Бцлбцл проспектиндян кечяркян пайтахт сакинляри иля 
сямими сющбят етди. 

Бакылылар Азярбайъан президентини црякдян саламлайыр, юз 
проблемляриндян сющбят ачырдылар. Ушаглар ися, щямишя олдуьу 
кими, Щейдяр баба иля бир даща эюрцшмяк фцрсятиндян дуйдуг-
лары севинъ вя фярящ щисслярини юзляриня хас мещрибанлыгла ифадя 
едирдиляр. 

Президент Щейдяр Ялийев Низами кцчясиндя бязи тиъарят об-
йектляриня баш чякди, ъамаатын алыъылыг имканлары, малларын 
чешиди, онларын щансы юлкялярдян эятирилмяси иля марагланды. 

Дювлятимизин башчысы истиращят эцнц эязинтийя чыхмыш бир груп 
эянъя йахынлашды вя онларын ня иля мяшьул олдугларыны сорушду. 
Азярбайъан Техники Университетинин тялябяляри президент Щей-
дяр Ялийевя тящсил шяраитиндян данышдылар, гябул имтащанларынын 
тест цсулу иля кечирилмясини бяйяндиклярини сюйлядиляр. Тцркийяли 
сащибкар ися президентя йахынлашараг хариъи иш адамларынын нор-
мал фяалиййяти цчцн щяр ъцр шяраит йарадан сон фярманларына 
эюря тяшяккцрлярини билдирди. 

Сющбятляр заманы пайтахт сакинляри президент Щейдяр Яли-
йевин апардыьы мягсядйюнлц сийасят сайясиндя юлкямиздя 
бяргярар едилмиш иътимаи-сийаси сабитлийи, ямин-аманлыьы йцксяк 
гиймятляндирирдиляр. 
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Онлар вурьулайырдылар ки, инди Бакы сакинляри эцнцн истянилян 
вахты горхуб-чякинмядян шящярдя асудя эязя билирляр.  

Дювлятимизин башчысыны сямимиййятля саламлайанлар арасында 
яъняби гонаглар да варды. 

Кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляриня 
вердийи гыса мцсащибя: 

– Шящяри чох йахшы эюрцрям. Ъамаатын ящвал-рущиййясини дя 
чох йахшы эюрцрям. Маьазалара бахырам, щамысы долудур, о 
гядяр алыъы йохдур. Чцнки инди о гядяр мал вар ки, инсанларын 
чоху алыб, тялябатыны юдяйиб, йени-йени шейляр истяйирляр. 

Шящяр тямиздир, эюрцрям ки, инсанлар базар эцнц ращат 
истиращят едир, эязирляр. Мяним юзцм дя бурада ращат эязирям. 
Щеч кяс билмирди ки, мян бурайа эяляъяйям. Мяним мцщафизя 
идарямин ряиси эенерал Ахундов да щеч билмирди ки, евдян 
чыханда мян бурайа эяляъяйям. Мян ишя эедирдим. Амма 
бурадан кечяндя, Бцлбцл проспектиндя машыны сахлатдым, 
орадан да бурайа эялмишям. Эюрцрям ъамаат, эянъляр чохдур. 
Йашлы адамлар да вар. Щамысынын ящвал-рущиййяси йахшыдыр. Щеч 
бир шикайят дя ешитмирям. Чохлары мяня йахынлашыр, юз миннят-
дарлыгларыны билдирир ки, беля ращат йашайырлар. Буна эюря чох 
мямнунам. Шящяр эюзялдир, чох эюзялдир. Мян Бакы шящяри иля 
щямишя фяхр етмишям. Амма инди, сон дюврдя шящяр даща да 
эюзялляшиб, мцасирляшибдир. Тиъарятин, маьазаларын юзялляшдирил-
мяси шящярин кцчяляриня чох, йени бир эюзяллик верибдир. Чцнки 
щяр бир маьаза сащиби чалышыр ки, юз маьазасыны даща да эюзял 
етсин, ъазибядар етсин ки, онун малы сатылсын. Демяли, базар 
игтисадиййаты бурада бизя щяртяряфли файда верир. 

С у а л: Ъянаб Президенти бу эязинтидян сонра шящярин абад-
лашмасы истигамятиндя щансыса конкрет гярарлар, эюстяришляр 
олаъаьы эюзлянилирми? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, бунун цчцн еля бир гярар лазым дейил-
дир. Мян гярарлар вермишям. Ясас мясяля бу гярарларын иърасы-
дыр. Ютян илляр о гярарларын иърасы гянаятбяхш дейилди, мян 
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бундан наразы идим. Инди мян Бакыйа йени иъра щакимиййяти 
башчысы тяйин етмишям, Щаъыбала Абуталыбов бу ишлярля чох 
йахшы мяшьул олур. Бунун цчцн хцсуси гярар лазым дейилдир. 
Бир щалда ки, иш йахшы эедир, онда йени бир гярар гябул етмяйя 
ещтийаъ йохдур. О йердя ки, иш йахшы эетмир, йахуд орада щан-
сыса ялавя бир тядбир эюрмяк лазымдыр, онда гярар гябул олу-
нур. Гярар гябул олунубдур, инди иъра едилир. Эцман едирям 
ки, бундан сонра даща да йахшы олаъагдыр. 

 
*  *  * 

Республикамызын рящбяри онунла эюрцшмяк вя сющбят етмяк 
истяйян щяр кяси диггятля динляйирди. Фцзули районундан олан 
гачгын дювлятимизин башчысына юз проблемляриндян данышды. Пре-
зидент Щейдяр Ялийев она мцраъият едянлярин щамысыны динляйяряк, 
конкрет тядбирляр эюрмяк цчцн Бакы Шящяри Иъра Щакимиййятинин 
башчысы Щаъыбала Абуталыбова мцвафиг тапшырыглар верди.  

Эязинти заманы президент Бакынын мемарлыьынын эюзяллийиня 
диггят йетирир, пайтахтын мцасир симасынын йахшылашдырылмасы иля 
баьлы юз арзу вя истяклярини билдирирди.  

Сонра дювлятимизин башчысы бакылыларын севимли истиращят 
эушяляриндян бири олан Низами мейданына эялди. Пайтахт сакин-
ляри Азярбайъан президентини бурада бюйцк щюрмят вя мящяб-
бятля саламладылар.  

Пайтахтда эязинти Низами адына Азярбайъан Ядябиййаты 
Музейинин йанында баша чатды. Дювлятимизин башчысы шящяр са-
кинляри иля мещрибанъасына саьоллашды. Бакылылар президенти алгыш-
ларла йола салдылар. 
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АТЯТ-ин МИНСК ГРУПУНУН ФРАНСАДАН  
ОЛАН ЙЕНИ ЩЯМСЯДРИ  
АНРИ ЖАКОЛЯН ИЛЯ ЭЮРЦШ 

  
Президент сарайы 
 
4 нойабр 2002-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Сизи сямими-гялбдян саламлайырам. 

Бакыйа хош эялмисиниз. Сизи Минск групунун тяркибиндя Фран-
санын нцмайяндяси тяйин олунмаэыныз мцнасибятиля тябрик еди-
рям. Арзу едирям сизин ямякдашлыьыныз уьурлу олсун. Тяяссцфляр 
олсун ки, Франса Минск групундакы нцмайяндясини бир нечя 
дяфя дяйишибдир. Доьрудур, артыг Минск групу он илдир фяалиййят 
эюстярир, орада бир вязифядя он ил щеч кяс ишляйя билмяз. Амма 
нцмайяндяни бир илдян йох, щеч олмаса цч-дюрд илдян бир дяйиш-
дирмяк даща мягсядя уйьун олар. Амма мян эцман едирям 
ки, Минск групу бундан сонра узун мцддят давам етмя-
йяъякдир. Биз бу мясяляни щялл едяъяйик вя Минск групу да юз 
фяалиййятини сона чатдыраъагдыр. 

Тябии ки, бизим сизинля ямякдашлыьымыз, цмумиййятля, Минск 
групу иля Азярбайъанын, Ермянистанын эяляъяк ямякдашлы-
ьындан асылы олаъагдыр. Мян ися дцшцнцрям ки, бизим ямяк-
дашлыьымыз бундан сонра щям уьурлу, щям дя сцрятли олмалыдыр. 
Чцнки биз бу мясялянин бундан сонра да узадылмасына йол 
вермямялийик. Мян сизи бу арзуларла саламлайырам.  

А н р и  Ж а к о л я н: Ъянаб Президент, сямими гябула эюря 
юз тяшяккцрцмц билдирирям. Даща цстцн тутардым ки, Сиз мяни 
бир гядяр сонра тябрик едясиниз. Йяни о эцн ки, Даьлыг Гара-
баь проблеми щям Азярбайъанын, щям дя Ермянистанын 
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разылыьы иля щялл олунсун. Мян яслиндя ъянаб Пернени йох, Филип 
дю Сурмяни явяз едирям. Иш еля эятирди ки, – Сизин бундан хя-
бяриниз вар – ъянаб Сурмяни явяз едян адам онун йериня 
тяйин олунмады. Инди Хариъи Ишляр Назирлийиндя Авропа Идаря-
синин ряиси ишляйян ъянаб Перне бу мцддят ярзиндя щямсядр 
вязифясини иъра едирди. 

Анъаг инди назиримиз ъянаб Вилпян щесаб едир ки, пешякар 
бир дипломат бу мясяляйя бцтцн вахтыны сярф едяряк, мцна-
гишянин щялли иля мяшьул олмалыдыр. 

Бунун бир сябяби дя ондан ибарятдир ки, президент Жак 
Ширак мцнагишянин щялли мясялясини чох йахындан, диггятля 
изляйир. Мяни бу вязифяйя дявят етдиляр вя Сизя сюз верирям ки, 
ону виъданла йериня йетирмяйя щазырам. 

Франса дипломаты бундан яввялки фяалиййяти барядя гыса 
мялумат веряряк деди ки, мцнагишяли бюлэялярдя – Боснийада, 
Кипрдя сяфир ишлямиш, АТЯТ-ин сядринин нцмайяндяси кими, 
Силащлара нязарят комиссийасында чалышмышам. Щямин ишлярдя 
топладыьым тяърцбядян бу мцнагишянин щяллиндя истифадя етмяк 
истяйирям вя буна бюйцк цмид бясляйирям. Бурада олдуьум 
мцддятдя баша дцшдцм ки, мцнагишя нятиъясиндя Азярбайъан 
ящалиси, хцсусиля гачгынлар ня гядяр язиййят чякирляр. Мян 
Боснийа вя Щерсоговинада цч ил гачгынларын йанында олмушам, 
доьма торпагдан говулмаьын, аиляни итирмяйин ня олдуьуну 
билирям. Бу вязиййяти даща йахшы баша дцшмяк цчцн мян 
гачгынлара баш чякмяк истяйирям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Чох саь олун, тяшяккцр едирям. Юзц-
нцз сюйлядиниз вя мян дя сизин тяръцмейи-щалынызла бу эцн 
таныш олмушам. Пешякар дипломат кими сиз, щягигятян чох иш 
эюря билярсиниз. Дединиз ки, Боснийа вя Щерсоговинада цч ил 
олмусунуз. Бяли, орада ганлы мцнагишяляр, чохлу тяляфат олуб, 
инсанлар юз йерлярини итирибляр. Орайа бейнялхалг сцлщйаратма 
гцввяляри дахил олубдур, инди дя онлар орададырлар. 
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Мящз бунларын нятиъясиндя, бир нечя бюйцк юлкянин разы-
лашмасы нятиъясиндя орада мцнагишя мцяййян гядяр сюн-
дцрцлцбдцр. Амма ня гядяр сюндцрцлцбдцр, сиз ону мяндян 
йахшы билирсиниз. Щесаб едирям ки, цмумиййятля, щям дипло-
матик ишдя, щям дя мцнагишя олан юлкялярдя ишлямяйиниз бахы-
мындан сизин тяърцбяниз чохдур. 

Беляликля, Азярбайъан сизинля, Франсанын нцмайяндяси иля 
ямякдашлыьа башлайыр. Йяни бу ямякдашлыьымызы инди Франса 
тяряфиндян сизин иштиракынызла давам етдиририк. Чох мямнунам 
ки, сиз бу ишя башламаздан яввял мящз гачгынлар дцшярэясиня 
эетмяк, онларын вязиййятини юз эюзляринизля эюрмяк истяйирсиниз. 
Амма эцман едирям ки, сиз Бакыдан кянардакы дцшярэяляр-
дян бириня эедяъяксиниз. Шящярин ичиндяки гачгынларла эюрцш-
мяк дя тясяввцр йарадыр, амма йахшы олар ки, йа Билясувара, 
йа Имишлийя вя йа Бярдяйя эедясиниз, йахуд да истядийиниз 
башга йеря эедясиниз. Щяр щалда, бизим Гачгынлар Комитяси-
нин сядри, Баш назирин мцавини Яли Щясянов сизя бу барядя 
кюмяк едя биляр. Сизин сяфир дя бунлары йахшы билир. О ораларда 
олубдур, сизя мяслящятляр веря биляр. 
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КАМБОЪАНЫН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
НОРОДОМ СИАНУКА  
 
Ялащязрят! 
Камбоъа Краллыьынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасында достлуг мцнасибятляринин 

инкишафы файдалы ямякдашлыг цчцн эениш имканлар ачаъагдыр. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя 

ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.  
 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 5 нойабр 2002-ъи ил 
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АНГОЛА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЖОЗЕ ЕДУАРДУ ДУШ САНТУША  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 

Ангола Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик елан 
едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик 
едирям. 

Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы ялагялярин мювъуд 
яняняляр ясасында инкишафы халгларымыз цчцн хейирли олаъагдыр. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 5 нойабр 2002-ъи ил 
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БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИНИН  
35 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  
ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ НИТГ  
 
Республика сарайы  
 
6 нойабр 2002-ъи ил  
 
Язиз метрополитенчиляр! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Щюрмятли гонаглар! 
Сизи Бакы Метрополитенинин истисмара верилмясинин 35-ъи 

илдюнцмц мцнасибятиля тябрик едирям, щамыныза уьурлу эяля-
ъяк арзулайырам. 

Бакы Метрополитени Азярбайъан халгынын чохясрлик тари-
хиндя надир бир щадисядир. Кечмиш заманларда щеч кяс тясяв-
вцр едя билмязди ки, цмумиййятля, йералты дямир йолу олаъаг-
дыр, Бакыда беля бир дямир йолуну йаратмаг мцмкцн олаъаг-
дыр вя Азярбайъан халгы беля бир бюйцк сярвятин сащиби олаъаг-
дыр. Анъаг бунлар щамысы баш вериб вя 35 ил бундан юнъя 
Бакыда Метрополитенин илк гатарлары сярнишинляри дашымаьа 
башлайыбдыр вя бу щадися хяйаллары реаллыьа чевирибдир.  

Бурада чыхыш едян метрополитенин ишчиси, щюрмятли ханым 
чох йахшы бир сюз ишлятди. Деди ки, метрополитен наьылдыр. 
Щягигятян, доьрудан да наьылдыр. Бир дя дейирям ки, буну 
кечмишдя тясяввцр етмяк мцмкцн дейилди. Инди артыг биз ща-
мымыз – щям Бакы сакинляри, щям дя, цмумиййятля, Азярбай-
ъан вятяндашлары – метрополитенин варлыьына о гядяр ади бахы-
рыг ки, бязян дцшцнмяк олар, бяли, щяр шей ола билярмиш. 
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35 иллик йубилейин юзц дя гейри-ади бир йубилейдир. Мян Бакы 
Метрополитенинин 35 иллик йубилейини гейд етмяк щаггында 
сярянъам щазырланмасы барясиндя эюстяриш веряркян дцшцндцм. 
Чцнки, адятян, 50, 70, 80, 100 иллик йубилейляр олур. Йубилейляр дя 
даща чох бюйцк елм, мядяниййят хадимляриня, йахуд ири мядя-
ниййят, тящсил мцяссисяляриня щяср олунур. Бюйцк, надир сянайе 
мцяссисяляринин йубилейляри кечирилир. Анъаг метрополитеня инди 
чох адам ади бир няглиййат васитяси кими бахыр. Она эюря дя 
бязиляри дя буну дцшцня билярди, мяним юзцм дя сярянъам 
щазырланан заман вя ону имзаламамышдан яввял дцшцнцрдцм. 
Дцшцняряк гярар гябул етдим ки, бяли, бу щадися, йяни 35 ил бун-
дан юнъя Бакынын сакинляри цчцн беля эюзял няглиййат васитясинин 
ишя салынмасы вя бу няглиййатын 35 ил даим инсанлара, Азярбайъан 
вятяндашларына хидмят етмяси бюйцк щадисядир. Она эюря йашынын 
азлыьындан асылы олмайараг, метрополитенин 35 иллик йубилейинин 
кечирилмясини мян там ясаслы щесаб едирям. Она эюря дя о сярян-
ъамы имзаламышам. Артыг бу эцн дя салонда ящвал-рущиййяни 
эюряряк, метрополитенин нцмайяндяляринин, гонагларымызын чы-
хышларыны динляйяряк, бир даща ямин олдум ки, бу йубилей бизим 
цчцн, Азярбайъан халгы цчцн мцтляг лазымдыр. 

Вятяндашларымыз, цмумиййятля, халгымыз билмялидир ки, 
бизим миллятимизин ялиндя ня кими бюйцк вя надир бир сярвят 
вар. Бу сярвят мцстягил Азярбайъан дювлятиня йахын кечмиш-
дян мирас галыбдыр. Анъаг ейни заманда, бу сярвят Азяр-
байъан халгынын зящмяткеш инсанларынын бюйцк ямяйи, язми 
нятиъясиндя йараныбдыр вя беля бир мюъцзяви шякил алыбдыр. Она 
эюря Бакы Метрополитени Азярбайъан халгынын милли сярвятидир. 
Дейя билярям ки, ян дяйярли сярвятляриндян биридир. 

Бакыда метрополитен тикилмясинин тарихи бюйцкдцр. Икинъи 
дцнйа мцщарибяси гуртарандан сонра, 1947-ъи илдя Бакыда 
метрополитенин тикилмяси щаггында гярар гябул едилмишди. Бу 
да тясадцфи дейилди. Чцнки о вахт кечмиш ССРИ-дя Бакы шящяри 
ящалисинин сайына эюря цчцнъц йердя дурурду. Йяни Москва, 
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Ленинград, сонра Бакы эялирди. Москва Метрополитенинин тики-
либ истифадяйя верилмясиндян сонра, онун ня гядяр ваъиб олду-
ьуну дярк едяндян сонра, тябиидир ки, чох ящалиси олан бир 
шящярдя метрополитенин тикилмяси барядя беля гярар гябул 
едилмишди вя ишя башланылмышды. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, 
1953-ъц илдя тикинти дайандырылмыш вя йалныз 1961-ъи илдя Бакы 
Метрополитенинин иншасы бярпа едилмишди. Бунун нятиъясиндя 
1967-ъи илдя, 35 ил бундан юнъя артыг Бакы Метрополитенинин 
биринъи щиссяси щазыр олмушду. Тяхминян 9,9 километри щазыр 
олмушду вя истисмара верилмишди. Бу тябиидир, Азярбайъанын, 
Бакынын щяйатында бюйцк бир щадися олмушдур. 

Метрополитен дейяндя, инди щамы метрополитендя ишляйян 
адамлары, вагонлары идаря едян, бцтцн няглиййат системини идаря 
едянляри дцшцнцрляр. Анъаг метрополитен дейяндя, ики коллек-
тиви нязяря алмаг лазымдыр. Биринъи коллектив иншаатчылар, икинъи 
коллектив истисмарчылардыр. Щяр ишчинин иши чятиндир. Анъаг истис-
марчылар инъимясинляр, мян щямишя ачыг данышмышам, иншаатчы-
ларын иши гат-гат чятиндир. Ону эюрян аздыр, чцнки бу ишляр йерин 
алтында эедир. Нящайят, йерин алтында эедян бу иншаатдан сонра 
инсанларын эюрдцкляри щазыр метро стансийалары, щярякят едян 
вагонлар, гатарлардыр. Метро вагонлары еля сцрятля эедир ки, 
инсан щеч эюря билмир ки, орада, тунелдя ня вар, ня йохдур. 
Анъаг о тунеллярин газылмасы, тикилмяси вя тящлцкясиз вязиййятя 
эятирилмяси ня гядяр аьыр вя ня гядяр дя чятин ишдир.  

Биз бу эцн метрополитенин 35 иллик йубилейини едяндя щям 
иншаатчылары, щям дя истисмарчылары нязярдя тутуруг. Яэяр ин-
шаатчылары эютцрсяк, онларын йубилейи 35 ил дейил, тяхминян 42–
45 илдир. Чцнки 1947-ъи илдя иншаата башланыб, 1953-ъц иля гя-
дяр, 6 ил иншаат эедиб, ондан сонра дайаныбдыр. 1961-ъи илдя 
башланыб, сонра йеня дя иншаат 6 ил эедибдир. 1967-ъи илдя мет-
рополитени истисмара веряндя артыг 12 ил иди ки, иншаатчылар бу-
нунла мяшьул идиляр. 12 иллик иншаатын нятиъясиндя 1967-ъи илдя 
биринъи щисся истисмара верилди. Амма бунунла иш гуртармырды. 
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Ондан сонра иншаат ишляри давам етди. 1967-ъи илдян бу ишляря 
билаваситя рящбярлик едян адам кими, мян дейя билярям ки, 
истисмарчылар метрону чох эюзял, йахшы истисмар едирляр. Анъаг 
иншаат давам едир. Метрополитенин о бири щиссялярини тикмяк 
лазымдыр, йени хятляри баша чатдырмаг лазымдыр. 

1967-ъи илдян сонра эюрцлян ишляр инди 31 километрлик сярнишин 
дашыйан метро тунелляринин, метро хятляринин олмасына эятириб 
чыхарыбдыр. Амма, цмумиййятля, йер алтындакы релслярин, тунел-
лярин цмуми узунлуьу 80 километрдир. Бунларын щамысыны ин-
шаатчылар йарадыблар. Иншаатчыларын нцмайяндяси бурада чыхыш 
едяркян, щесаб едирям, юз фикрини бизя чох йахшы чатдыра билди. 
Мян демяк истяйирям ки, бу эцн метрополитенин 35 иллик 
йубилейи иля ялагядар мярузя едян метрополитенин ряиси Таьы 
Ящмядов, истисмарчылар тяряфиндян чыхыш едян ханым, иншаат-
чылар тяряфиндян чыхыш едян, 45 ил тикинтидя ишлямиш фядакар ин-
сан, цмумиййятля, метрополитенин ня олдуьуну гысаъа, амма 
олдугъа дярин мязмунла чатдырдылар. Дцзц, мян чох тясирлян-
дим. Ханымын ады йадымда галмады, баьышласын. Арзу Кяри-
мова – ня эюзял ады вар, еля бил шаир данышырды. Йер алтындакы 
метронун ня олдуьуну эюзял ифадялярля эюстярмяк истяйирди. 
Иншаатчы Аьарящим Рящимов да фядакар бир инсандыр. 45 ил о 
ъцр ишдя анъаг бу сяняти севян адам ишляйя биляр. Бах, беля бир 
адам бизим эюзцмцзцн гаршысындадыр. 

Бяли, йцзлярля, минлярля, он минлярля, йцз минлярля беля ин-
санларын фядакар ямяйи нятиъясиндя бизим буэцнкц эюзял сяр-
вятимиз – Бакы Метрополитени вар. Биз онларын щамысына – дцн-
йасыны дяйишянляря дя, бу эцн ишляйянляря дя, йахуд тягацддя 
оланлара да – щям иншаатчылара, щям дя истисмарчылара миннят-
дар олмалыйыг. Мян онлара тяшяккцр едирям. Онларын щамысына 
«саь олун!» дейирям вя бу сащядя ишляйян адамларын щамысына 
эяляъякдя йени уьурлар арзулайырам.  

Бу эцн Москвадан, Кийевдян, Тбилисидян бизим гонаг-
ларымыз бурада тябрик сюзлярини дедиляр. Онлар чох бюйцк 
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мещрибанлыгла, Азярбайъана бюйцк щюрмятля юз сюзлярини бизя 
чатдырдылар. Бизим бу метрополитенчиляр кими, онлар да чох 
пешякар инсанлардыр, бу сащядя он иллярля ишляйян адамлардыр. 
Бу да ону эюстярир ки, метро еля бир сащядир ки, ону севян 
адам ондан айрылмыр вя айрылмаг да истямир. Демяк, бу да 
щямин сащянин хцсусиййятидир. 

Мян тябрикляриня эюря, Азярбайъан метрополитенчиляри щаг-
гында, Азярбайъан халгы щаггында, бизим юлкямиз, дювлятимиз 
щаггында, о ъцмлядян мяним щаггымда дедикляри хош сюзляря 
эюря бцтцн гонаглара тяшяккцр едирям. Москва, Кийев, 
Тбилиси метрополитенчиляриня, дямирйолчуларына дярин щюрмят 
вя ещтирамымы билдирирям, онлара ъансаьлыьы вя эяляъяк ишля-
риндя уьурлар арзулайырам. 

Мян бцтцн гонаглара, хцсусян Москвадан эялмиш го-
наглара рус дилиндя бир нечя сюз демяйя билмярям, чцнки онлар 
бурада щям тябрик сюзляри сюйлядиляр, щям дя кечмишдя метро 
тикинтиси иля вя метрополитендян даща йахшы истифадянин тяшкили иля 
неъя мяшьул олдуьумузу хатырладылар. Сюзцн дцзц, сиз мяни чох 
кюврялтдиниз. Мян Москвада Назирляр Совети сядринин биринъи 
мцавини ишляйяндя, Сийаси Бцронун цзву оланда диэяр мцщцм 
сащялярля йанашы, дямир йол няглиййатына да, йери эялмишкян, 
няглиййат тикинтисиня дя рящбярлик едирдим. Щяр икиси мяним 
сялащиййят, рящбярлик даирямя дахил иди. Демялийям ки, орада 
инсанлар чох эюзял ишляйирдиляр. Дямир йол няглиййаты, метро-
политен, няглиййат тикинтиси щяр бир дювлят цчцн, хцсусян дя Совет 
Иттифагы кими бюйцк дювлят цчцн ъидди сащяляр иди. Беш илдян артыг 
бир мцддят ярзиндя бу сащялярля мяшьул олмаьыма вя хейли 
мцщцм гярарлар гябул етмяйимя шад идим. Хатиримдядир, 1983-
ъц илдя мяним тяшяббцсцмля Сов.ИКП МК вя ССРИ Назирляр 
Совети Совет Иттифагында метрополитенин инкишаф етдирилмясиня 
даир тядбирляр щаггында чох эениш бир гярар гябул етди. Щяги-
гятян, о вахтлар беш пайтахтда вя Русийанын, Украйнанын бязи 
ири шящярляриндя метрополитен варды, мясялян, Харковда мет-
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рополитенин тикинтисиня йениъя башланмышды. Йадымдадыр, 1980-ъи 
иллярдя биз Русийа Федерасийасынын ири шящярляриндя метропо-
литенляр тикилмясиня даир бир чох гярарлар гябул етмишдик. Днепро-
петровскда да метро тикинтиси щаггында гярар гябул олунмушду. 
Бу эцн мян статистика мялуматына бахдым, бязи шящярлярдя чох 
шей тикилмиш, бязиляриндя ися о гядяр дя чох тикилмямишдир. Щяр 
щалда, гябул етдийимиз щямин гярарлар, юзц дя тякъя онлар дейил, 
эцндялик ямяли ишимиз дя бюйцк рол ойнамышдыр. 

Мян метрополитенчиляря, дямирйолчулара, няглиййат тикинтиси 
ишчиляриня мцраъият едирям вя демяк истяйирям ки: шадам вя 
хошбяхтям ки, о вахт Советляр Иттифагы мигйасында беля мц-
щцм сащяйя рящбярлик етмяк мяня нясиб олмушдур, бу мяня 
чох шей вермишдир. О вахт мян чох шей юйряндим, чох шейи 
дярк етдим вя ъясарятля дейя билярям ки, щеч дя аз иш эюрмя-
мишям, ян башлыъасы ися, щямин сащялярдя щямишя чох виъданлы 
адамларла, ишиня садиг, юз пешясини севян, юз пешяси иля фяхр 
едян, йорулмадан ишляйян адамларла растлашырдым. Будур, 
Москва, Кийев, Тбилиси нцмайяндяляри бу эцн бурададырлар. 
Онлар мящз щямин няслин, о вахтлар эюрдцйцм, бирликдя ишля-
дийим, бирликдя чалышдыьым няслин нцмайяндяляридир. Хащиш еди-
рям, мяним сямими саламымы вя ян хош арзуларымы бцтцн 
ямякдашларыныза, бирликдя ишлядийиниз бцтцн инсанлара йетирин. 
О вахтлар бирликдя вя достъасына ишлядийимизя эюря онларын 
щамысына «чох саь олун» дейирям. 

Чох саь олун! 
Бакы Метрополитени шящярин щяйатында бюйцк рол ойнайыр. 

Артыг бурада дейилди ки, эцндя 450 мин сярнишин дашыныр. Ба-
кыда сярнишиндашыманын 30 фаизи Бакы Метрополитенинин цзяриня 
дцшцр. Метро Бакы кими бюйцк шящярдя  няглиййатын бюйцк бир 
щиссясини тяшкил едир. Анъаг иш онда дейил ки, сярнишиндашыманын 
30 фаизи онун цзяриня дцшцр. Цмумиййятля, метрополитен бцтцн 
няглиййат васитяляри ичярисиндя ян эюзял няглиййат нювцдцр. Няйя 
эюря? Биринъиси, сярнишинляри мянзил башына чох йцксяк сцрятля 
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чатдырыр. Икинъиси, тящлцкясизилк тамамиля тямин олунур. Цчцн-
ъцсц вя ян ясасы, метрополитен кцтляви няглиййат васитясидир, щяр 
бир инсанын истифадя етмяк имканы олан няглиййат васитясидир. 

Инди Азярбайъанда автомобиллярин сайы эцнбяэцн артыр. 
Автобус няглиййаты Бакыда юзял секторун щесабына чох йахшы 
эенишлянибдир. Автобусларын сайы инди истяниляндян дя чохдур. 
Бу да йахшыдыр. Демяк, бурада рягабят вар, эедиш щаггы 
уъузлаша биляр. Анъаг бунларын щамысы метрополитеня удузур-
лар. Тябиидир, кимин шяхси автомобили варса, автомобилдя 
эедиб-эялир. Бу бялкя дя онун цчцн даща ялверишлидир. Анъаг 
йеня сцрятиня эюря метрополитен ондан цстцндцр. Йеня дя 
дейирям, метрополитен щамы цчцндцр, щамынындыр, халгындыр 
вя лап аз тяминаты оланларын няглиййат васитясидир. Бахма-
йараг ки, лап бюйцк имканы олан адамлар да метрополитендян 
истифадя едирляр вя эцман едирям, онлар бундан разы галырлар. 
Метрополитенин щамы цчцн олмасы, кцтляви олмасы, чох йцксяк 
сцрятля инсанлары дашымасы вя йцксяк техники сявиййяйя галх-
масы ону ян габагъыл, ян етибарлы, ян ращат, ян эюзял няглиййат 
нювц кими юня чякир. Она эюря метрополитен дейяндя, бцтцн 
халг цчцн няглиййат нязярдя тутулур.  

Метрополитенин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки – Арзу Кяри-
мова бу барядя чох йахшы деди – орада инсанлар, сярнишинляр 
щягигятян тамамиля дяйиширляр. Мясялян, автобусларда, йахуд 
башга автомобиллярля эедянляр ичярисиндя бир-бириля савашан, 
ачыг демялийик, бир-бирини тящгир едян, щятта бир-бирини – бу 
ифадямя эюря баьышлайын – сюйян инсанлара да раст эялирсян. 
Беля инсанлар йягин метро иля дя эедирляр. Амма бунлар ща-
мысы метрода юзлярини башга ъцр апарырлар. Метрода беля 
щадисяляря раст эялмяк олмур, бялкя дя раст эялинир, амма бу 
тамамиля надир бир щалдыр. Демяк, метронун юзцнцн мцщити, 
онун бцтцн йаратдыьы ящвал-рущиййя орада, йерин алтында 
инсанлары тамамиля мцсбят мянада дяйишдирир. 
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Тябиидир, метро ишчиляринин иши чох аьырдыр. Чцнки гатарларын 
ики дягигядян бир ардыъыл сурятдя бир истигамятя, о бири исти-
гамятя эетмяси – бунлар щамысы асан дейилдир. Инди онларын 
чоху мцасир ъищазларла идаря олунур. Анъаг йеня асан бир иш 
дейилдир.  

Шящярин башга йерляриня нисбятян, метрода там тямизлийя дя 
раст эялирсян. Эцман етмирям ки, кимся метро стансийасында 
зибили йеря атсын, дюшямяни, йахуд вагонлары зибиллясин. Яэяр 
беляляри варса, мян чох тяяссцф едирям. 

Биз сюзля, метрополитен юз гурулушуна эюря, хидмят 
имканларына эюря – щяр шейя эюря диэяр нягиййат нювляриндян 
фярглянир вя ян севимли няглиййат васитясидир. 

Мян вахтиля метродан истифадя едярдим. Кечмишдя Москва 
Метрополитениндян чох истифадя етмишям. Ленинградда охуйан-
да да метрополитендян чох истифадя етмишям. Хатиримдядир, щяля 
илк дяфя эяряк ки, 1947-ъи илдя иди, Москвайа эедяндя метро-
политени бюйцк мемарлыг абидяси кими сейр едирдим. Бу, тяк 
мяня аид дейил, щамыйа аид иди, о вахт Москвайа эедян инсан-
лара аид иди. О ъцмлядян, Азярбайъанын метро стансийаларынын 
щяр бири мемарлыг абидясидир. «Низами» метро стансийасы бу 
бахымдан хцсуси фярглянир. Мян бу ишлярля мяшьул олмушам. 
Дейя билярям ки, 1967-ъи илдян сонра тикилян метро стансийа-
ларынын щамысынын лайищяляриня бахыр, юз мцлащизяляримизи билдирир, 
тювсийяляримизи верирдик. Беляликля, биз йахшы метрополитен станси-
йалары йаратмышыг. Она эюря метрополитен, ейни заманда, щяги-
гятян мядяниййят, мемарлыг абидясидир. 

Мян дедим ки, метрополитен щамы цчцндцр. Амма Азяр-
байъанда метрополитен башга шящярлярдякиляря нисбятян даща 
чох щамы цчцндцр. Чцнки сизя билдирмяк истяйирям ки, Азярбай-
ъанда метрополитендя эедиш щаггы Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня 
дахил олан диэяр юлкялярин щамысындан хейли уъуздур. Билирсиниз 
ки, биздя метрода эедиш щаггы 250 манатдыр. Метродан истифадя 
едянляр буну йахшы билирляр. Бу гиймят 1993-1994-ъц илдян го-
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йулубдур, дяйишилмир. Анъаг бцтцн башга шящярлярдя – Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийи юлкяляриня аид олан шящярляри эютцрцрям – эедиш 
щаггы Бакы Метрополитениндякиндян бащадыр. Эцман едирям, 
бизим  гонаглар мяни дцзэцн баша дцшярляр. Мян бизим метро-
политенин ня гядяр уъуз олдуьуну яйани сурятдя эюстярмяк цчцн 
эяряк о бири метрополитенлярля мцгайися едям. 

Мясялян, яэяр манат щесабы иля эютцрсяк, Москва Метро-
политениндя бир билетин гиймяти 1080 манатдыр. Санкт-Петер-
бургда 880 манат, Новосибирскдя 735 манат, Харковда 440 
манат, Кийевдя 440 манат, Тбилисидя 395 манат, Дашкянддя 
345 манат, Йереванда 335 манатдыр – дцздцр, орада метро-
политен балаъадыр, ъями 12 километрдир, Мцстягил Дювлятляр 
Бирлийи юлкяляринин пайтахтларында олан метрополитенлярдян ян 
кичийи Йеревандадыр – Минскдя 320 манатдыр. Демяк, фяргя 
бахын. О бири шящярлярдяки метрополитенлярин эедиш щаггы иля 
бизимкини мцгайися едяндя, бунларын бязиляри 1,5 дяфя, 1,8 дяфя, 
2 дяфя, 2,5 дяфя, 3 дяфя, щятта 4 дяфя бащадыр. 

Инди ня ъцр олур ки, бу белядир? Биз онлардан дювлятлийикми? 
Йох. Метрополитендя эедиш щаггынын бу сявиййядя сахланылмасы 
цчцн Азярбайъанын бцдъясиндян илдя тяхминян 7 милйон доллар 
пул айрылыр. Амма яслиндя метрополитен еля бир няглиййат васи-
тясидир ки, эяряк бу юзц-юзцнц сахласын вя дювлятя газанъ версин. 
Мясялян, башга няглиййат васитялярини, еля дямир йолуну, авто-
буслары эютцрцн. Яэяр газанмасалар, о автобуслары нийя ишлядир-
ляр?! Ишлятмязляр. Онлар автобуслары ишлядяряк щям газанырлар, 
щям дя дювлятя верэи верирляр. Амма метрополитен юзцнц сахла-
маг цчцн газана билмир. Буну билмялисиниз.  

Метрополитенин бу ъцр техники сявиййядя сахланылмасы цчцн 
бцдъядян пул айрылыр, ейни заманда, онун ишинин рентабеллийини 
тямин етмяк цчцн бцдъядян субсидийа веририк. Бакы Метро-
политенинин рентабелли олмасы цчцн эедиш щаггы 1000 манат 
олмалыдыр. Амма биздя бундан 4 дяфя аздыр. Баша дцшцн, биз 
метрополитени бах, бу сявиййядя дювлятин щесабына сахлайырыг. 
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Билирсиниз ки, биз бу иллярдя базар игтисадиййатыны тядбиг 
етмишик. Онун тяляблярини щяр йердя щяйата кечиририк. Эяряк 
щяр бир сащя рентабелли олсун. Юзц газансын вя дювлятя верэи 
версин. Она эюря бир нечя дяфя мясяля галхыбдыр ки, метропо-
литендя гиймят галдырылсын. Бу мясяля тамамиля ясаслы галдыры-
лыбдыр. Демяк олар ки, биз щяр ил дювлят бцдъясини щазырлайанда 
Малиййя Назирлийи бцдъяни формалашдырмаг цчцн, эялирляри вя 
хяръляри бир-бириня уйьунлашдырмаг цчцн вясаит ахтарыр вя 
эюрцр ки, бурада имкан вар. Чцнки гиймят 250 манатдыр, яэяр 
буну щеч олмаса 500 маната галдырсаг, ики дяфя артаъаг вя 
дювлятин йцкц азалаъагдыр. Мяня бир нечя илдир беля тяклифляр 
верибляр. Эялян илин бцдъясини щазырлайанда да беля бир тяклиф 
олду. Мян буну гябул етмядим. Эялян иля биринъиси, щямин 
гиймяти сахладым, икинъиси дя, яэяр биз индийя гядяр метронун 
сахланмасы цчцн илдя 7 милйон доллар айырырдыгса, эялян ил цчцн 
бундан ики дяфя чох айрылыбдыр. О ъцмлядян, «Щязи Асланов» 
стансийасынын тикилмяси, ондан сонракы ишлярин эюрцлмяси цчцн. 

Беляликля, билин, индийя гядяр Бакыда метрополитендя гиймят 
сабитдир – 250 манатдыр. Юзц дя бцтцн юлкялярдякиндян, шящяр-
лярдякиндян уъуздур. Мян эялян ил дя бу гиймятин сахланыл-
масы цчцн эюстяриш вермишям. Анъаг сонракы иллярдя бир аз дц-
шцнмяк лазымдыр. Цмумиййятля, сиз билмялисиниз ки, мясялян, 
яэяр гиймят 1000 манат олмалыдырса вя метродан истифадя 
едян щяр бир инсан 250 манат верирся, демяли, дювлятин щесабы-
на она 750 манат галыр. Бунунла биз, эюрцнмяся дя, йяни яща-
лийя, йяни метродан истифадя едян адамлара йардым эюстяририк. 

Тякъя бу дейилдир. Мясялян, електрик енержисиндян истифадя 
олунмасыны эютцрцн. Сатылан енержинин щаггынын ъями 20 фаизини 
йыьмаг мцмкцн олур. 80 фаизини алмаг мцмкцн олмур. Газын 
щаггы ондан да аз йыьылыр. Беляликля, инсанларын електрик енержи-
синдян, газдан, судан истифадя цчцн вермядикляри пулларын 
щамысыны щесаблайанда илдя 350 милйон доллар тяшкил едир. Яэяр 
електрик енержисинин, газын, суйун пулуну щамы версяйди, биз 
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бцдъяйя – инди биздя бцдъя 1 милйард 200 милйон доллардыр – 
азы 300 милйон доллар ялавя едярдик. Бунунла да маашларын 
даща да чох артмасыны тямин едя билярдик. Яэяр буну артырмаг 
мцмкцн дейился, демяк, щюкумят електрик енержисинин пулуну 
алмадыьы адамлара, газын пулуну алмадыьы адамлара, суйун 
пулуну алмадыьы адамлара сосиал йардым эюстярир. Онлара 
пулсуз електрик енержиси верир, газ верир, су верир. Цмумиййятля, 
бизим малиййя вязиййятимиз белядир. 

Мян метро щаггында дедим. Амма буну дейяряк, ейни 
заманда сизя чатдырмаг истярдим ки, билясиниз, метро чох эюзял 
няглиййат васитясидир, бундан сонра да ондан йахшы истифадя 
етмяк лазымдыр. Амма бу, дювлятя няйя баша эялир, сиз буну 
билмялисиниз. Она эюря дя билмялисиниз ки, яэяр бцтцн бу вясаит-
ляр топлансайды, бизим бцдъянин щяъми даща да чох оларды, 
маашлары да даща чох артыра билярдик. Эялян ил цчцн дювлят 
бцдъясиня Милли Мяълисдя бахылыр. Дейя билярям ки, биз эялян ил, 
демяк олар, бцтцн сащялярдя бцдъядян малиййяляшдирилян тяшки-
латларда чалышан вятяндашларымызын щамысынын маашларыны артыра-
ъаьыг. Чох ъидди артыраъаьыг, эюзя эюрцнян гядяр артыраъаьыг.  

Метронун 35 иллик йубилейи, щягигятян бизим бцтцн халгымы-
зын йубилейиня чеврилир. Инди Бакыда 2 милйон ящали йашайыр. 
Эцндя Бакыйа кянардан эялян адамлар тяхминян 300–400 мин 
тяшкил едир. Азярбайъанын районларындан, башга юлкялярдян 
эялянлярин яксяриййяти метродан истифадя едир. Башга юлкялярдян 
эялянляря дя биз чох уъуз метро хидмяти эюстяририк.  

Бу йубилей эцнц бир даща демяк истяйирям ки, метронун 
тикилмяси вя бу сявиййяйя эятирилмяси чох чятин иш иди. Мян 
Рящимовун сюзляриня йеня гайытмаг истяйирям ки, иншаатчылар 
бюйцк фядакарлыг эюстярмясяйдиляр, метрону бу ъцр тикмяк 
мцмкцн дейилди. 

Мяним хатиримдядир, 1976-ъы илдя «Низами» стансийасы щазыр 
олмушду. Ораны нечя дяфя су басды. Бир дяфя сящяр ишя эяляндя 
хябяр вердиляр ки, тунел тамамиля су иля долубдур. Ону орадан 
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чыхармаг ня гядяр чятин мясяля иди. Йахуд, тунелляри газанда 
щяр дяфя су чыхырды. Билмялисинз ки, Бакынын йералты эеоложи 
структуру чох мцряккябдир. Бакыда кечмишдя су олмадыьына 
эюря гуйулар газырдылар. Тяхминян 100 ил бундан юнъя Бакыда 
анъаг гуйу суйундан истифадя едирдиляр. Яэяр инди о гуйулар 
гапаныбса да, онларын алт щиссяси галыр. Бизим метро иншаатчылары 
дяфялярля беля гуйулара раст эялибляр, орадан су чыхыбдыр. Бязян 
инсанлар да орада аьыр вязиййятя дцшцбляр. Амма юз ишляриндян 
ял чякмяйибляр.  

Мян бу эцн бу барядя бюйцк ифтихар щисси иля данышырам. Она 
эюря ки, Бакы метросунун тикилиб бу сявиййяйя чатмасы цчцн 
мян илляр бойу чох хидмят эюстярмишям, щятта язиййятляр чякми-
шям. Билирсиниз, биринъиси, метронун малиййяляшдирилмяси Моск-
вадан хцсуси хятля эялирди. О вахтлар онун Азярбайъанын дювлят 
бцдъясиня аидиййаты йох иди. Бу, мяркязляшмиш малиййяляшдирмя 
иди. Щарайа вясаит вермяк олар, щара вермяк олмаз – буну 
Москва, Назирляр Совети, Мяркязи Комитя мцяййян едирди. 
Щяр ил эялян ил цчцн метронун тикинтисинин вясаитини алмаг цчцн 
биз мяркязля ня гядяр иш апарырдыг. Мящз бизим апардыьымыз о 
эярэин ишлярин нятиъясиндя вясаитляри ала билирдик. Амма тякъя 
вясаитин алынмасы дейилди. Ондан сонра бязи шящярлярдя метро-
нун тикилмясиня башланды. Метронун тунелляриндя истифадя олу-
нан чугун тцбинглярин вя башга лявазиматын истещсалыны истяни-
лян сявиййядя етмяк мцмкцн дейилди. Чцнки заводлар буна ща-
зыр дейилди. 

Мяним хатиримдядир, Москвада Няглиййат Тикинтиси Назирли-
йинин коллеэийаларында биз бу мясяляни бир нечя дяфя мцзакиря 
етмишдик. Эюндярилян тцбингляр Бакы цчцн кифайят етмирди. Мян 
орада юз имканларымдан истифадя едяряк, тябиидир ки, Бакынын 
бцтцн тялябатыны артыгламасы иля юдяйирдим. Чцнки Бакыда 
ишлямясяйдим дя, мяним гялбим, цряйим бурада иди. Она эюря 
дя мяним орада ишлямяйим вя билаваситя бу сащя иля дя мяшьул 
олмаьым о иллярдя, ондан сонракы иллярдя метро иншаатынын чох 
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сцрятля эетмяси цчцн чох кюмяк етди, чох бюйцк амил олду. 
Беляликля, 1969-ъу илдян мян бунунла мяшьул олмушам. Инди дя 
мцстягил дювлятимиздя мяшьул олурам. 

Мян дедим ки, метро бизим мцстягил дювлятимизя кечмишдян 
чатмыш мирасдыр. Биз буну горумалыйыг, сахламалыйыг, инкишаф 
етдирмялийик. Бу бизим щамымызын вязифясидир. Анъаг бу аздыр. 
Биз метро иншаатыны давам етдирмялийик. Бу ил «Щязи Асланов» 
стансийасы ачылаъаг. Анъаг мяндя щяля о иллярдян метронун 
тикинтисинин биринъи, икинъи, цчцнъц нювбяляринин ъядвяли вар. О 
вахтдан сахламышам. Инди онлары тязяляйяъяйик. Иншаат гаршыдан 
эялян 3-4 илдя Азярбайъанын эялирлярини хейли артыраъагдыр. Мян 
сизя билдирмяк истяйирям ки, бу эялирлярдян Бакы метросунун 
иншасынын давам етдирилмяси цчцн мцтляг истифадя етмяк 
лазымдыр. Мян буну едяъяйям вя эцман едирям ки, мяндян 
сонра да эялян инсанлар да буну мцтляг етмялидирляр. 

«Мяшяди Язизбяйов» метро стансийасы васитясиля Бакы шящя-
рини щава лиманы иля бирляшдирмяк мяним о иллярдя олан фик-
римдир. Бяли, бу о иллярин лайищясиндя  вар. Бу мяним фикримдир, 
буну едяъяйик. Яэяр буну етсяк, инсанлар цчцн ня гядяр ращат-
лыг йарада билярик. Амма бир о дейил, башга хятляр дя вар. 
Бунларын щамысы мцстягил Азярбайъанын вятяндашларына даща 
йахшы шяраит йаратмаг цчцндцр. Онлара даща йахшы, етибарлы, 
тящлцкясиз няглиййат хидмяти эюстярмяк цчцн лазымдыр. 

Мян бу байрам эцнц щамынызы, бцтцн Азярбайъан халгыны 
бир даща тябрик едирям. Бу сащядя ишляйян инсанлара бир даща 
тяшяккцр едирям. Билдирмяк истяйирям ки, мцстягил Азярбайъан 
дювляти вя онун президенти бундан сонра да метро тикинтисиня 
бюйцк диггят йетиряъяк вя мювъуд метронун йцксяк сявиййядя 
истифадя едилмясини даим юз нязаряти алтында сахлайаъагдыр.    

Байрамыныз мцбаряк олсун! 
Метрополитенчиляря йени-йени уьурлар арзулайырам!                    
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«МЕТРО» БЕЙНЯЛХАЛГ АССОСИАСИЙАСЫНЫН  

ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ

 

 
Президент сарайы 
 
7 нойабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев Бакы Метро-

политенинин 35 иллийиня щяср олунмуш йубилей шянликляриндя иштирак 
едян гонаглары саламлайараг деди ки, Азярбайъанда метро-
политен тикинтисинин бцнювряси 1940-ъы иллярдя гойулса да, метро 

иншасы 1970–1980-ъи иллярдя хцсусиля интенсив инкишаф етмишдир. 
Юлкямиз чохдан эюзлядийи мцстягиллийя говушандан сонра шящяр 
тясяррцфаты цчцн мцщцм инфраструктур олан метро бюйцк рол 
ойнайыр. Метрополитенин йарадылмасы бюйцк мябляьдя вясаит 
гойулмасыны тяляб едир, буна эюря дя Азярбайъана гоншу олан 
юлкялярин бязисиндя бу няглиййат нювц индийядяк юз инкишафынын 
башланьыъ мярщялясиндядир. Президент Щейдяр Ялийев вурьулады 
ки, мящз буна эюря дя мян бу щадисянин гейд олунмасыны лазым 
билдим, чцнки 35 ил аз мцддят дейил вя бу мцддят ярзиндя бюйцк 
ишляр эюрцлмцшдцр. Инди Бакыны яла фяалиййят эюстярян метропо-
литенсиз тясяввцр етмяк чятиндир. Щярчянд мювъуд олдуьу мцд-
дят ярзиндя Бакы Метрополитени Ермянистанын хцсуси идаряляри 
тяряфиндян тюрядилмиш ики дящшятли террор актына мяруз галмышдыр. 

                                                      

     Эюрцшдя «Метро» Бейнялхалг Ассосиасийасынын цзвляри – Ассосиасийанын Баш 
директору Йевэени Дубченко, Москва Метрополитенинин ряиси Дмитри Гайев, 
Кийев Метрополитенинин ряиси Николай Балатски, Тбилиси Метрополитенинин ряиси 
Гурам Габунийа, Мытишши шящяриндяки «Метро-вагонмаш» Сящмдар Ъямиййя-
тинин сядри Йури Солдатов, «Москва вагон тямири заводу» Гапалы Сящмдар 
Ъямиййятинин Баш директору Леонид Винник иштирак едирдиляр.   
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Ермянилярин ялалтыларынын – «Садвал» тяшкилатындан ъялб етдикляри 
шяхслярин 1994-ъц илин мартында тюрятдикляри ъинайят нятиъясиндя 
14 адам щялак олмушдур. Лакин 1994-ъц илин майында атяшкяс 
щаггында сазиш ялдя олунмасына бахмайараг, еля щямин илин йа-
йында Бакы метросунда даща бир террор акты тюрядилмишдир. Ер-
мянистанын хцсуси идаряляринин планы ясасында щяйата кечирилмиш 
бу ъинайятин тяшкилатчысы Азярбайъан Ордусунун дюйцш ямя-
лиййатлары заманы ясир дцшмцш кечмиш щярби гуллугчусу олмуш-
дур, ермяниляр ону юз тяряфляриня ъялб етмишдиляр.   

Азярбайъан президенти сонунъу щадисядян данышараг деди ки, 
щямин шяхс ясир дцшдцкдян сонра мцхтялиф ишэянъяляря мяруз 
галмыш, ону юлцмля щядялямишляр. Ермяниляр она Бакы метро-
сунда тяхрибат тюрятмяк тапшырыьы вермишдиляр. О, разы олмушду, 
буна бахмайараг, ъинайятин сифаришчиляри онун анасыны Эцръцс-
тан васитясиля Даьлыг Гарабаьа чаьырмыш вя оьлуна ня кими тяк-
лиф едилдийини билдирмишляр. Нятиъядя о да разылашмышдыр. Гадынын 
евя гайытмасы цчцн беля бир шярт гойулмушдур ки, оьлу бу террор 
актыны тюрятмялидир. Азярбайъанын щцгуг-мцщафизя органлары 
тяряфиндян эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя о адам йахаланмыш-
дыр вя щазырда ъязасыны чякир. 

Дювлятимизин башчысы он илдян артыгдыр чадыр дцшярэяляриндя 
аьыр шяраитдя йашайан вятяндашларымызын вязиййятиндян, Ермя-
нистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин динъликля 
щялли цчцн эюстярилян сяйлярдян дя данышды. 

Президент Щейдяр Ялийев бяйан етди ки, «ермянилярин хцсуси 
идаряляри терроризмля мяшьул олмушдур вя инди дя олмагдадыр. 
Инди бцтцн дцнйа бейнялхалг терроризмля мцбаризя апардыьы бир 
вахтда мян Бакыда баш вермиш ики конкрет щадисяйя истинадян 
бу барядя данышмаьы зярури щесаб етдим». Дювлятимизин башчысы 
хатырлатды ки, ермяни террорчулары 1978-ъи вя 1986-ъы иллярдя 
Москва метросунда да ики дяфя террор акты тюрятмишдиляр. 

Азярбайъан президенти МДБ юлкяляринин метрополитен ишчиля-
ринин ямякдашлыьындан данышаркян деди ки, сон вахтлар, Вла-
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димир Путин Русийа президенти сечилдикдян сонра Азярбайъанла 
Русийа арасында бцтцн сащялярдя мцнасибятляр чох уьурла вя 
фяал инкишаф едир. 

«Метро» Бейнялхалг Ассосиасийасынын Баш директору Йев-
эени Дубченко кечмиш ССРИ мяканындакы 14 метрополитенин 
цзв олдуьу Ассосиасийасынын йаранмасы тарихиндян, онун фяалий-
йятинин истигамятляриндян данышды. О, сярнишиндашымалар цзря 
МДБ-дя икинъи йери тутан Бакы Метрополитениндя тятбиг едилян 
йениликляря йцксяк гиймят верди. Йевэени Дубченко деди ки, Ба-
кы метросунда йаньын нятиъясиндя баш вермиш фаъия вагонларын 
модернляшдирилмяси цчцн башлыъа сябяб олду вя инди онларын 
щамысы бу бахымдан тящлцкясиздир.  

Йевэени Дубченко президент Щейдяр Ялийевя ССРИ Назирляр 
Совети сядринин биринъи мцавини ишлядийи дюврдя бу сащяйя дя 
рящбярлик едяркян метро щаггында сянядляр гябул етдийиня вя 
метройа бюйцк гайьы эюстярдийиня эюря кечмиш ССРИ-нин бцтцн 
метрополитен ишчиляри адындан тяшяккцрцнц билдирди. О, Санкт-
Петербургун 300 иллийиня вя Романовлар сцлалясинин 400 иллийиня 
щяср олунмуш щядиййя няшрини дювлятимизин башчысына тягдим етди. 

Гонаглар президент Щейдяр Ялийев иля хатиря шякли чяк-
дирдиляр.  

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________   233 

 
 
 

ФИКРЯТ ЯМИРОВУН 80 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ 
ЩАГГЫНДА  
 

Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы  
 

2002-ъи илин нойабр айында Азярбайъанын эюркямли мусиги 
хадими, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Халг артисти, Дювлят 
мцкафатлары лауреаты, бястякар Фикрят Мяшяди Ъямил оьлу Ями-
ровун анадан олмасынын 80 иллийи тамам олур.  

Фикрят Ямировун йарадыъылыьы ХХ яср Азярбайъан мусигиси-
нин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Мусиги сянятинин мцх-
тялиф жанрларында йаратдыьы ясярляри иля о юз адыны Азярбайъан 
мусиги мядяниййяти тарихиня щямишялик щякк етмишдир. Фикрят 
Ямировун йарадыъылыьында Азярбайъан милли мусиги яняняляри 
иля дцнйа мусиги мядяниййятинин наилиййятляри цзвц шякилдя 
бирляшмишдир. Фякрят Ямиров симфоник муьам жанрынын йарады-
ъыларындан биридир. Онун опера, балет, мусигили комедийа, сим-
фоник муьам, хореографик поема, инструментал консерт, мащ-
ны, романс вя саир жанрларда йаздыьы ясярляр Азярбайъан мусиги 
мядяниййятинин гызыл фондуну тяшкил едир. Фикрят Ямировун 
йцксяк сяняткарлыгла бястялядийи ясярляр дцнйанын мяшщур дири-
жорларынын репертуарына дахил олмуш, бир чох хариъи юлкялярин 
консерт салонларында сясляняряк Азярбайъан мусиги сянятиня 
бюйцк шющрят эятирмишдир. 

Азярбайъан мусиги мядяниййятинин инкишафында бюйцк 
хидмятляри олан Фикрят Ямировун 80 иллик йубилейинин юлкямиздя 
кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам:   

1. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи, 
Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи вя Азярбайъан 
Милли Елмляр Академийасы Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы иля 
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бирликдя Фикрят Ямировун 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш 
тядбирляр щазырлайыб щяйата кечирсин. 

2. Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти Фикрят Ямировун йашадыьы 
бинайа (Тярлан Ялийарбяйов кцчяси, 2) хатиря лювщясинин вурул-
масыны тямин етсин. 

3. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийиня 
тапшырылсын ки:       
     – Фикрят Ямировун сечилмиш ясярляринин бешъилдлийинин вя 
бястякар щаггында китабын няшр олунмасыны тямин етсин; 

– Фикрят Ямировун щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунмуш 
сянядли филмин чякилишини тямин етсин;   

– Бакы шящяриндяки мусиги мяктябляриндян бириня Фикрят 
Ямировун адыны версин. 

4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу ся-
рянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 

Бакы шящяри, 7 нойабр 2002-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ШЯКИ ШЯЩЯРИНЯ СЯФЯРИ 
 
8 нойабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев Шяки-

дя тикинтиси баша чатмыш Олимпийа Идман Комплексинин ачылыш мя-
расиминдя иштирак етмяк цчцн нойабрын 8-дя юлкямизин бу гядим 
шящяриня йола дцшмцшдцр. 

Машын карванынын кечдийи район вя кяндлярин сакинляри дюв-
лятимизин башчысыны саламламаг, она щюрмят вя ещтирамыны бир даща 
ифадя етмяк цчцн йолларын кянарына чыхмышдылар. 

Исмайыллы шящяринин эиряъяйиндя, халча сехинин гаршысында ра-
йонун минлярля сакини топлашмышды. Президент Щейдяр Ялийеви 
мцшайият едян машын карваны бурада дайанды. Исмайыллылар дюв-
лятимизин башчысыны бюйцк мещрибанлыгла, щярарятля саламладылар.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мян сизин щамынызы, район сакин-
лярини сямимиййятля саламлайырам. 

Неъясиниз? Кефиниз, ящвалыныз неъядир? Тясяррцфатда ишляриниз 
ня ъцрдцр? 

Й е р д я н  с я с л я р: Чох саь олун, вар олун, йахшыйыг, шц-
кцр Аллаща, щяр шей йахшыдыр. Аллащ ъанынызы саь елясин. Щяр шей 
гайдасындадыр. 

Ъянаб Президент, торпаьы шумламышыг, тохум сяпмишик. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щярянин юз торпаьы вар, юз мал-

гарасы вар? Кяндлярдя евляр тикилир? 
Й е р д я н  с я с л я р: Бяли, вар. Евляр тикилир, щяр шей йахшыдыр.  
Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в(район иъра щакимиййятинин баш-

чысы): Ъянаб Президент, иъазянизля мялумат вермяк истяйирям. 
Исмайыллы районунда 200 мин башдан чох давар, 70 мин баша 
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йахын гарамал вар. Ящалимизин сайы 76 миня йахындыр. Адам-
башына тяхминян бир гарамал дцшцр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Ящалиниз 70 миндир?     
Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в: Ъянаб Президент, 76 миня йа-

хындыр. Сизин апардыьыныз уьурлу аграр ислащатлар нятиъясиндя 
бу ил 66 мин тондан чох тахыл эютцрцбляр. Эялян ил бундан да 
чох мящсул эюзлянилир. Чцнки апарылан ишляр уьурлу нятиъя ялдя 
етмяйя ясас верир. Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 
бу ил ялавя 5 мин щектар сащядя сяпин апарылыбдыр, 4 мин 
щектардан чох сащядя дя шум апармышыг. 

Ъянаб Президент, аграр ислащатлар сайясиндя чох уьурлу 
нятиъяляр ялдя олунур. Амма кянд тясяррцфатындан ялдя едилян 
мящсуллары сатмаг цчцн районда эениш йерляр лазымдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бяс ня цчцн буну етмирсиниз? 
Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в: Ъянаб Президент, сосиал-игтисади  

инкишафла баьлы мцвафиг програм щазырланыбдыр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу ишдя сизя бир кюмяк лазымдырмы, 

йохса юзцнцз эюрмялисиниз?  
Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в: Програм тягдим олунубдур, ишляр 

артыг эедир. Сизин тапшырыьыныз вя тювсийяляринизля районумузда 
хейли абадлыг вя тямизлик ишляри апарылыбдыр. Ъамаат бурададыр, 
йягин ки, онлар юзляри дя дейярляр. Бу ишляр давам етдирилир. 
Йени лайищяляримиз вар. Шящяримиздя бир балаъа су проблеми дя 
вар. Мцтяхяссисляр эялдиляр, бирликдя ишлядик, тяклифляримизи тяг-
дим етмишик. 1 милйард манатадяк вясаит лазымдыр ки, тяхми-
нян 6,5 километрлик мясафядян йени су хятти чякилсин. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Район мяркязиня су хятти чякмяк 
истяйирсиниз? 

Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в: Шящярин цст щиссясиндя тязя евляр 
инша олунубдур. Яввялки су хятти тялябаты там тямин етмир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Шящярин цст щиссяси бу эюрдцйцмцз 
йердир? 
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Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в: Бяли. Орада йашайанларын су тяъ-
щизатында бир аз проблем вар. Истяйирик ки, йени су кямяри чя-
кяк вя ону шящярин щямин щиссяси иля бирляшдиряк. Бунунла да 
проблем тамамиля арадан галдырылар. 

Ъянаб Президент, сосиал проблемлярин щяллиндя дя хейли иряли-
ляйиш вар. Шящярин мяркязиня газ верилибдир, електрик енержиси иля 
тяъщизат сон вахтлар йахшылашыбдыр. Ящалимиз дя билир ки, шящяря 
газ верилмяси  Илщам мцяллимин тяшяббцсц иля олубдур. Онун 
эюстярдийи бу гайьыны йерлярдя чох йцксяк гиймятляндирирляр. 
Районун газла тямин олунмасы чох бюйцк наилиййятдир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Кечмишдя сизин цзцмцнцз чох иди. 
Инди бахырам ки, цзцм баьлары йохдур, йа азалыбдыр. 

Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в:  Демяк олар ки, йохдур. Ким-
лярся щяйятйаны сащяляриндя фярди гайдада сахлайыбса, онларда 
вар. Ивановкада ися, онлар… 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Ивановка юз йериндя. Онлар щяр шейи 
сахлайыблар. Цзцмчцлцйц дя, тахылчылыьы да, колхозу да сахла-
йыблар. Мян онлара иъазя вермишям, онларла ишиниз олмасын. 
Онлар орада щяр шейи йахшы едирляр, йахшы йашайырлар. Кянддя 
ъамаат йахшы йашайыр. Ишиниз олмасын, кюмяк един. 

Демяк, тахыл якирсиниз, ондан башга битки йохдур? 
Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в:  Ъянаб Президент, биздя мейвя 

дя вар. Бу ил районумузда 8 мин тондан чох мейвя йы-
ьылыбдыр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Алмадыр, нядир? 
Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в: Тякъя алма дейил, мцхтялиф мей-

вялярдир. Емал мцяссисямиз олса, мейвя бундан да чох олар. 
Мясялян, бизим мешялярдя дя чохлу мейвя вар. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Еля ону сорушмаг истяйирдим. Сизин 
мешялярдя чохлу мейвя вар. 

Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в:  Ъамаат ону йыьа билмир. Еля 
районун юзцндя емал мцяссисяси йарадылса…   
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Даща сизя емал мцяссисясини дювлят 
йаратмайаъагдыр. Инди сиздя бу гядяр адамлар вар, тахыл якир-
синиз, щяр няфяря бир гарамал дцшцр. Бунун юзц бюйцк бир шей-
дир. Кечмишдя, совет дюврцндя беля бир шей олмайыбдыр. Билми-
рям, совет дюврцндя бурада ня гядяр ири буйнузлу мал-гара 
олубдур? 

Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в:  Ъянаб Президент, 25–30 мин 
баша йахын иди. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  25–30 мин баш, амма инди 70 мин 
башдыр. Давар яввялляр 100 мин баш олубдур, инди 200 мин 
баша йахындыр. Амма бунун кейфиййяти башга ъцрдцр. О вахт 
колхоз-совхозда оланда иняйин чякиси дя еля дейилди. Бу гядяр 
сцд, бала да вермирди. 

Бир тяряфдян, йахшы бахмырдылар. Мян юзцм о илляр респуб-
ликайа рящбярлик етмишям, наилиййятляримиз олуб, амма о 
дюврцн гцсурларыны да билирям. Икинъи тяряфдян ися, беля дя ол-
малы иди. О вахт адамлар колхозда ишляйирдиляр, амма ишлямя-
йянляр дя варды. Щесабдарды, ня билим, онун кюмякчиси иди, 
колхоз сядри иди, онун мцавини иди, бригадир иди вя саир – бун-
ларын щамысы да эяряк о ади колхозчудан чох йейяйди. Елядир-
ми? Бурада беляляри вар, билирляр ки, кечмишдя неъя олубдур. 
Она эюря дя, мясялян, биз чалышырдыг ки, гарамалын чякиси, ня 
билим, филан гядяр олсун, буну едя билмирдиниз. Нязярдя тутур-
дуг ки, щяр инякдян филан гядяр бала алынсын, ала билмирдиниз. О 
вахт чобанлар вар иди, биз онлары иряли чякмишдик. Йцз гойун-
дан 130, ня билим 140 бала алмаг бюйцк наилиййят иди. 

Амма инди мал-гарайа юзц бахыр, баласыны да юзц алыр, 
онун иняйи дя ятли олур, сонра данасы да ятли олур, гойуну да, 
кечиси дя, щамысы… Чцнки щамысы юзцнцндцр. Торпагда да 
ъанла-башла ишляйир, чцнки юзц цчцн ишляйир, башга адам цчцн 
ишлямир. Биз кянд ящалисини бцтцн верэилярдян азад етмишик. 
Торпаг верэисиндян савайы, щеч бир верэи вермирсиниз. Мян 3-4 
ил бундан габаг фярман вердим, верэидян азад етдим. Она 
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эюря дя инди, ялбяття ки, эялир яввялкиндян гат-гат артыгдыр. Сян 
бурада чох эюзял дедин, биз бу ислащатлары, торпаг ислащатыны 
ондан ютрц кечирмишик. 

Инди сян дейирсян, мцяссися лазымдыр ки, мейвяни емал етсин. 
Мешядя чохлу мейвяляр вар, онлар топлансын, емал олунсун. 
Мцяссисяни артыг дювлят йаратмайаъагдыр. Мцяссисяни сизин 
бах, бу сащибкарлар ки, вар–кичик вя орта сащибкарлар, бунла-
рын бири, йахуд икиси-цчц бир йеря йыьышыб, пул гойуб о мцяс-
сисяни тикиб йаратсын, ишлятсин, мящсулу емал етсин, щямин емал-
дан эялирини, пулуну эютцрсцн. Бунун йолу будур. Буну да 
етмяк чятин дейилдир. Амма мян билирям, сизин инсанларын 
чоху щяля бу сащибкарлыг кейфиййятини ялдя едя билмяйибляр. 

Йадымдадыр, мян бир мцддят Нахчыванда ишляйяндя, 1991-
1992-ъи иллярдя, 1993-ъц илдя юзцм, ганун-зад олмадан, бязи 
даь кяндляриндя колхозлары ляьв етмяк истяйирдим. Бир-ики даь 
кяндиня эетмишдим. Эюрцрдцм ки, орада колхоз щеч ня 
вермир. Ъамааты йыьдым вя дедим ки, колхозу ляьв етмяк истя-
йирям. Мяня дедиляр ки, йох, ляьв етмя. Сорушурдум ки, нийя? 
Мяня дедиляр ки, бу, колхозун эюзятчисидир, щеч олмаса филан 
гядяр мааш алыр. Амма о, баша дцшмцрдц ки, колхозу ляьв 
едяндя газанъы ондан чох олаъаг. Даща эялиб эюзятчи дурма-
йаъаг, эедиб торпагда ишлямялидир, мал-щейван сахламалыдыр. 
Кечмишин бу психолоэийасы щяля инсанларда йашайыр. Амма 
даща бундан айрылмаг лазымдыр. Эяряк щяр кяс чалышсын ки, юз 
щяйатыны йахшы гурмаг цчцн шяхси мцлкиййяти иля, шяхси зящмяти 
иля зянэинляшсин. Юзцня даща да йахшы шяраит йаратмаг, йахшы 
ев тикмяк, ушагларына йахшы шяраит йаратмаг цчцн зянэинляш-
син, ейни заманда, сащибкар олсун, иш эюрсцн. 

Исмайыллы чох йахшы райондур, мян бураны йахшы таныйырам, 
ящалиси чох зящмяткешдир. Азярбайъана рящбярлик етдийим о ил-
лярдя мян бу райондан бир дяня дя олсун мянфи шей ешитмя-
мишдим. Тябияти йахшыдыр, бцтцн ятрафы эюзял мешяляр, чайлардыр. 
Инди Аллащ сизя беля эюзял бир йер нясиб едибдир. Вахтиля тор-
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паг, мал-щейван ялдян алынмышды, эяряк колхозда ишляйяйдин, 
пул алайдын…Бунлар артыг эетди. Инди щамыйа сярбястлик ве-
рилибдир. Она эюря дя мян сяня мяслящят эюрцрям ки, райондан 
10–15 баъарыглы адам тап. Еля адамлар тап ки, юз шяхси мцл-
киййяти иля мцяййян гядяр капитал газаныблар. Онлара кюмяк 
ет, лазым олса, дейярям, биздян дя кюмяк едярляр. 

Мясялян, мейвя емалы мцяссисяси йаратсынлар, башгалары йы-
ьышсын, айры мцяссися йаратсынлар. Чцнки сиз бурадакы эюзял мей-
вяляринизин щамысыны апарыб базарда сата билмяйяъяксиниз. 
Амма емал едиб, онлардан эюзял консервляр, ширяляр вя саир ща-
зырлайыб сатанда, онун гиймяти хейли артаъагдыр. Амма тякъя 
мейвя дейил, башга мящсуллары да емал етмяк олар. Сян су 
чякмяк дейирсян, она кюмяк етмяк олар. Анъаг эялиб мцяссися 
тикмяк, йох, дювлят даща бу ишлярля мяшьул олмур вя олма-
йаъагдыр. Биз щяр шейи халга вермишик. Халга, ящалийя вермишик. 
Кимин баъарыьы вар, эялсин, ортайа чыхсын, мцяссися дя йаратсын, 
завод да йаратсын, фабрик дя йаратсын, сащибкар олсун. 

Сиз билирсиниз ки, мян апрел, май айларында сащибкарларла 
бюйцк эюрцшляр кечирдим. Онлары динлядим, дярдлярини юйрян-
дим. Ондан сонра эениш тящлил апардым вя Азярбайъанда 
кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн 7-8 бюйцк 
фярманлар вердим. О фярманларда сащибкарлар цчцн эцзяштляр 
нязярдя тутулубдур. Лазымдыр ки, сиз бурада бунлары тяблиь 
едясиниз. Щяр районун эяряк юзцнцн сащибкарлар групу йа-
рансын. Елядирми? 

Я щ л и м а н  Т а ь ы й е в: Ъянаб Президент, бяли, елядир.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мяня ня сюзцнцз вар? 
Й е р д я н  с я с л я р:  Сизя ъансаьлыьы арзулайырыг. Саь олун, 

Аллащ Сиздян разы олсун. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Сиз бизим щюкумятин сийасятини, мя-

ним сийасятими билирсиниз? 
Й е р д я н  с я с л я р: Билирик вя дястякляйирик.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бяйянирсиниз? 
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Й е р д я н  с я с л я р: Бяйянирик. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бялкя бир етиразыныз вар? 
Й е р д я н  с я с л я р: Хейр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Биз дювлятин ишлярини дцз апарырыг, 

йохса йох? 
Й е р д я н  с я с л я р: Дцз апарырсыныз, яла. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Сямими дейирсиниз? 
Й е р д я н  с я с л я р: Бяли, сямими дейирик, цряк сюзц-

мцздцр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу щамынын фикридир? 
Й е р д я н  с я с л я р: Бяли, щамынын фикридир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян дя 9 илдир ки, президент кими, 

Азярбайъана рящбярлик едирям, амма президент дейяндя, щамы 
еля билир бу, асан ишдир. Билирсинизми, президент ня гядяр чох 
язиййят чякир? Сиз ону билмирсиниз. Щеч биля дя билмязсиниз. Щяр 
шей мяним цзяримдядир: щям хариъи сийасят, щям дахили сийасят, 
щям Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин арадан эютцрцлмя-
си, ишьал олунмуш торпагларымызын азад едилмяси, ордунун 
гурулмасы, ня гядяр ишляр вар… Амма мян сизя дейя билярям ки, 
Азярбайъанда игтисадиййат илбяил инкишаф едир, инсанларын рифащ 
щалы йахшылашыр, гаршыйа гойдуьумуз вязифялярин щамысыны йериня 
йетиририк вя эцман едирям ки, бундан сонра даща да йахшы 
олаъагдыр. Юлкянин эялирляри артыр, билирсиниз ки, биз нефт стратеэи-
йасыны щяйата кечиририк, инди бундан бюйцк эялирляр алырыг вя 
эяляъякдя даща да чох эялир алаъаьыг. Хариъи юлкялярин ширкятляри 
эялиб Азярбайъанда фяалиййят эюстярирляр. Бунлардан да юлкямиз, 
тябиидир ки, юз мянфяятини эютцрцр. Бу ишлярин щамысыны гурмушуг 
вя республикамыз, йяни юлкямиз артыг мцстягил бир дювлят кими 
йашайыр. Биз инди мцстягилик, азадыг, щеч кясдян асылы дейилик, 
азярбайъанлыйыг, Азярбайъан халгыйыг, миллятийик. Бизим юз тор-
паьымыз, юлкямиз вар вя бу юлкядя щамымыз йашайырыг. Бундан 
сонра да вя даща да йахшы йашайаъаьыг. 
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Мян сизин щамыныза ъансаьлыьы, сяадят, бцтцн ишляриниздя 
уьурлар арзу едирям вя цмидварам ки, сизин дя щяр биринизин, щяр 
бир аилянин ишляри эет-эедя йахшы олаъагдыр. Саь олун. 

Й е р д я н  с я с л я р: Ъянаб Президент, Сизя йахшы йол ар-
зулайырыг. 

*  *  * 
Исмайыллыда олдугъа сямими кечян эюрцшдян сонра президент 

Щейдяр Ялийеви мцшайият едян машын карваны республикамызын 
даща бир дилбяр эушяси олан Гябяля районуна йола дцшдц. Йол-
бойу кяндлярин ящалиси халгымызын вя мцстягил дювлятимизин ети-
барлы эяляъяйинин тяминатчысы, дцнйа шющрятли сийаси хадим Щей-
дяр Ялийеви гаршыламаьа чыхмышды. 

Машын карваны Гябяля районунун ири йашайыш мянтягяляриндян 
олан Вяндам кяндиндя дайанды. Гябяля шящяринин, йахын кянд-
лярин йцзлярля сакини, Вяндам ъамааты, о ъцмлядян аьсаггаллар 
Азярбайъан президентини бюйцк ещтирам вя мящяббятля гашыладылар. 
Инсанлар щядсиз севинълярини эизлятмядян дювлятимизин башчысыны 
црякдян саламлайыр, онларла эюрцшдцйцня эюря дюня-дюня мин-
нятдарлыгларыны билдирирдиляр. 

К я н д  а ь с а г г а л ы: Ъянаб Президент, хош эялмисиниз! 
Аллащ ъанынызы саф етсин, узунюмцрлц оласыныз! 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Илщам мцяллими таныйырсыз да?  
К я н д  А ь с а г г а л ы: Илщам мцяллим бизим цряйимиздир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Неъясиниз, ня вар, ня йох? Бура 

районун мяркязидир, йохса? 
Й е р д я н  с я с л я р: Хейр, бура Вяндам кяндинин мяр-

кязидир. Бу кяндин 8 мин ящалиси вар. 7 кянди ящатя едир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: 8 мин? Мянимля эюрцшя эялдийинизя 

эюря саь олун, тяшяккцр едирям. Мян сизин щамынызы саламлайы-
рам. Щамыныза хош арзуларымы, щюрмят-ещтирамымы билдирирям. 

Й е р д я н  с я с л я р: Чох саь олун, биз Сизя чох мин-
нятдарыг. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Эюрцрям, Вяндам бюйцк кянддир, 8 
мин ящалиси вар, ейни заманда, чох эюзял тябияти олан бир йер-
дир. Мян кечмишдя дя бу йолла эялмишям. Йягин ки, билирсиниз, 
вахтиля бу йолун ачылмасыны да мян тямин етдим. Йадыныз-
дадырмы? 1980-ъи иллярдя мян тямин етдим. Яввялляр бу йол йох 
иди. Сиз о бири йолла Бакыйа эедирдиниз. 

Й е р д я н  с я с л я р: Бяли, Аьдашдан, Эюйчайдан Бакыйа 
эедирдик. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Аьдашдан, Эюйчайдан кечиб Бакыйа 
эедирсиниз. Йолунуз ня гядяр узаг олурду. Елядирми? Биз бу 
йолу ачдыг, бир нечя кюрпц тикдик, бурада ишлядийим яввялки 
дюврцн сон илляри 1981-1982-ъи илляр иди. Мяним йадымдадыр, бу 
йолун чякилмясини хащиш етмишдиляр, мян дя буну етдим. Инди 
Бакыйа йолунуз гысалыбдыр. Юзц дя йол беля эюзял мешянин 
ичиндян кечир. Адам бахыр, дейир ки, бурада тябият ня эюзялдир. 
Сиз беля йердя йашайырсыныз. Беля йердя йашайан адамлар да 
щям физики ъящятдян, щям дя ягли ъящятдян саьлам олур, щям 
дя ки, зящмяткеш, фядакар олур, елядирми? 

К я н д   а ь с а г г а л ы:  Мяним йашым 90-дан йухарыдыр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  90-дан йухары йашын вар… А киши, ня 

данышырсан? 
К я н д  а ь с а г г а л ы:  Бяли, адым да Сцлеймандыр. 

Ямиров Сцлейман Микайыл оьлу.   
Щ е й д я р  Я л и й е в: Машаллащ! 
С ц л е й м а н  Я м и р о в: Биз щямишя Сизя дуачыйыг. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ювладын вар? 
С ц л е й м а н  Я м и р о в: Вар. Нявям дя вар, ъябщя 

бюлэясиндядир, майор рцтбясиндядир, 400–500 ясэяри вар. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Машаллащ. Чох саь ол. Тяшяккцр еди-

рям ки, нявян ъябщя бюлэясиндядир. 90 йашында…Бялкя мян дя 
эялиб бурада йашайым, 90 йаша гядяр чатым. Сизин якдийиниз 
нядир, тахылдыр?  

Й е р д я н  с я с л я р: Тахылдыр, гарьыдалыдыр. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мал-гараныз вар? 
Й е р д я н  с я с л я р: Вар.     
Щ е й д я р  Я л и й е в: Инди колхоз, совхоз ляэв олунду. 

Вахтиля, о иллярдя мян ишляйяндя йадыныздадыр, бунларын щамысы 
варды. Инди щяр шей дяйишилибдир. Биз мцстягил олдуг, базар 
игтисадиййаты йолу иля эедирик. Шяхси мцлкиййяти тямин етмишик, 
торпаьы, мал-гараны кяндлилярля пайлашмышыг, инсанлара сяр-
бястлик вермишик. Ким бундан истифадя етмяйи баъарырса, ишля-
йирся, вязиййяти дя йахшыдыр. Амма ким буну баъармырса… 

Кечмишдя, бизим о системдя – мян юзцм 25–30 ил щямин систе-
мин рящбяри олмушам – беля иди ки, 15-и ишляйирди, 15-и дя онларын 
щесабына йашайырды. Елядирми? Инди о йохдур. Инди щяр шей 
инсанларын юзцня верилибдир. Ким бунлардан истифадя едя билирся, 
йахшы йашайыр. Ким истифадя едя билмирся, йахшы йашамыр. О ки 
галды район мяркязляриня, шящярляря, бяли, бураларда торпаг, 
щейван йохдур, беля йерлярдя ишсизлик вар, бу тябиидир. Бунун да 
сябябляри вар. Амма биз чалышырыг ки, район мяркязляриндя, шя-
щярлярдя иш йерляри ачаг. Бу да асан дейилдир. Чцнки инди дювлят 
мцяссисялярини йаратмаг олмаз. Оланларын да, билирсиниз ки, бир 
щиссяси даьылыб эетди, бир щиссяси истянилян сявиййядя ишлямир.  Чцн-
ки онларын щамысы совет сосиалист системиня уйьунлашдырылмышды. 
Индики базар игтисадиййаты шяраитиндя вя бцтцн башга юлкялярля, 
йяни капиталист юлкяляри иля ялагяляря эирмишик, биз онларын йаша-
дыглары кими йашамалыйыг вя йашамаг истяйирик. Она эюря дя, 
ялбяття ки, инди чятинликляр вар. 

А с и ф  Щ а ш ы м о в (кянд бялядиййясинин сядри): Ъянаб Пре-
зидент, Сизя мялумат цчцн билдирмяк истяйирям ки, ислащатдан 
яввял кяндимиздя 6 комбайн варды, инди 8 комбайн вар. 
Гоншу кянддя ики хариъи комбайн да вар. Тахыл йыьымы 
заманы комбайн сарыдан бир аз чятинлик олур, амма тяъили дя 
арадан галдырылыр. Йадыма эялир ки, колхоз дюврцндя бичин 
кампанийасы август айынын ахырына гядяр давам едирди. Инди 
бичин ийулун орталарында гуртарыр. Кечян ил Гябяля району 42 
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мин тон тахыл истещсал етмишди. Бу ил дя Гябялянин ещтийаъыны 
икигат, цчгат юдяйяъяк тахылымыз вар. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Гябяля району ня гядяр тахыл верир?  
А с и ф  Щ а ш ы м о в: Кечян ил 42 мин тон тахыл истещсал етмишик. 

Бу ил ися цч ай далбадал йаьыш йаьдыьына, щава шяраити ялверишсиз 
кечдийиня эюря тахыл гисмян аз олду. Амма Гябяля ъамаатынын 
ещтийаъындан чохдур. Бурада чюряк проблеми йохдур. Ъамаат 
арзу едярди ки, бурада туризмин инкишафы сащясиндя иш эюрцлсцн. 
Бизим чох эязмяли, эюрмяли йерляримиз вар. О йерляря мцяййян 
инвестисийа гойулса, юзцмцз дя баъардыгъа кюмяк едиб проб-
лемляри арадан галдыраъаьыг. Щяр щалда, кяндимизин 4-5 ил бун-
дан яввялки вязиййяти иля буэцнкц эюрцнцшцнц мцгайися едянляр 
билирляр ки, бурада эцндян-эцня инкишаф вар. Инди бизим кянди-
миздя мобил телефон хидмятиндян истифадя етмяк цчцн эюрдцйц-
нцз бу гурьу да гурашдырылмышдыр. Бу АЗЕРЪЕЛЛ рабитя хидмяти 
цчцндцр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу сянин ъиб телефонун цчцндцр? Бу-
рада нечя адамда ъиб телефону вар? 

А с и ф  Щ я ш ы м о в:  Кяндимиздя 400–500 няфярдя ъиб теле-

фону вар.      
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бир кянддя? 
Й е р д я н  с я с л я р: Бяли. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ящалинин вясаити олмаса, ъиб телефону 

сахлайа биляр? Мясяляляр вар, бунлары щялл етмяк олар. Мясялян, 
телевизийа ютцрцъцсц мясялясини щялл етмяк мцмкцндцр. Елек-
трик енержисиндя бир нечя илдир ки, чятинликляр вар. Амма сиз тя-
сяввцр един, яэяр вахтиля биз – буну дейирям ки, сиз бир дя биля-
синиз, бунлары яввялляр Азярбайъанда ишляйяндя мян юзцм 
етмишям – бюйцк електрик стансийаларыны тикмясяйдик, Совет Ит-
тифагы даьыландан вя биз мцстягил оландан сонра електрик енер-
жимиз щеч олмазды. О вахтлар тикмишик, инди онлардан истифадя 
олунур. Анъаг онларын бязиляри артыг кющнялир, бязисини тямир 
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етмяк лазымдыр. Амма сиз инди аз-чох електрик енержиси алырсы-
ныз. Пулуну верирсинизми? 

Й е р д я н  с я с л я р: Гисмян веририк. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Амма сиз билмялисиниз ки, Азярбайъан 

цзря бцтцн ящали ишыг вя газ пулу, су пулу вермядийиня эюря, 
щюкумят мяъбур олур ки, бцдъядян 350 милйон доллары щямин 
електрик енержисини истещсал етмяк, газ алмаг цчцн – биз газы 
Русийадан да алырыг – су цчцн вясаит айырыр. Эялян ил цчцн бизим 
бцдъямизин цмуми щяъми 1 милйард 200 милйон доллар нязярдя 
тутулур. Инди тясяввцр един, яэяр биз газ, ишыг, су пулуну ящалидян 
ала билсяйдик, бу 350 милйон доллары биз ора хярълямяздик, 
ъамаатын вязиййятинин йахшылашдырылмасына йюнялдя билярдик. Сиз 
билмялисиниз, биз електрик енержисини истещсал едирик, онун дяйяринин 
яксяр щиссясини ала билмирик. Тябии газы Русийадан да алырыг, пай-
лайырыг, пулуну йыьа билмирик. Кечид дюврцнцн бу ъцр чятинликляри 
вар. Сизин кяндя газ эялир, йохса йох? 

Й е р д я н  с я с л я р: Район мяркязиня газ эялир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мяня даир башга сюзцнцз вармы? 
Й е р д я н  с я с л я р: Сизин саьлыьынызы истяйирик, йолунуз ачыг 

олсун! Бизимля эюрцшдцйцнцзя эюря чох саь олун. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы, бу дедийиниз сюзлярдян савайы, 

щюкумятя дейиляси сюзцнцз, щюкумятин фяалиййяти щаггында ня 
кими фикриниз вар? 

Й е р д я н  с я с л я р: Гябяля районунда тцтцн истещсалына 
кюмяк етмяк лазымдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Кечмишдя тцтцн фабрикляри варды. Он-
лар бу тцтцндян о кейфиййятдя сигарет истещсал едя билмирляр. 
Буна эюря вязиййят белядир. Баша дцшцрсцнцзмц? Амма бу-
нунла мян ону демяк истямирям ки, биз чыхылмаз вязиййят-
дяйик. Биз мясяляляри щялл едяъяйик. Амма бунун сябяблярини 
билмялисиниз. Сябябляри нядир? Яввялляр, совет вахты ола билярди 
ки, адамларын 1 фаизи хариъи сигарет чякирди. Инди кими эюрцрсян, 
хариъи сигарет чякир. Она эюря сиз бунлары билмялисиниз. Амма 



_____________________________________________________________   247 

мян дя билирям. Бу ишляри вахтиля мян тяшкил етмишям. Мян 
1969-ъу илдя Азярбайъанда рящбяр ишя башлайанда илдя ъями 8 
мин тон тцтцн истещсал олунурду. Мян ися ону 50 мин тона 
галдырдым. Баша дцшцрсцнцзмц? Бу сащядян дя чохлу эялир 
эютцрцлцрдц. Тцтцндян эялян эялири башга сащялярин щеч бирин-
дян алмаг мцмкцн дейилди. Чалышаъаьыг ки, бунлары да щялл 
едяк. Сиз юз имканларыныздан максимум истифадя етмяйя чалы-
шын, биз бу дюврц кечяъяйик вя щамы цчцн щяр шей йахшы ола-
ъагдыр. Бахырам, машаллащ, щамыныз саь-саламатсыныз, эцм-
ращсыныз, эюзялсиниз. Аъ-сусуз йохдур. 

Й е р д я н  с я с л я р: Юмрцнцз узун олсун, саь олун. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Арзуларыныза эюря чох саь олун, сизя 

тяшяккцр едирям. Мян дя чалышаъаьам ки, сизин бу дуаларыныз 
йериня йетсин, юмрцм узун олсун, бундан сонра сизинля 
бирликдя даща да чох ишляр эюряк. Саь олун. Тяшяккцр едирям. 

Й е р д я н  с я с л я р: Ъянаб Президент, саь олун, Сизя узун 
юмцр, ъансаьлыьы, йахшы йол арзулайырыг. 

 
*  *  * 

Вяндам кяндинин сакинляри президент Щейдяр Ялийевля 
мещрибанлыгла саьоллашдылар. 

Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев еля щямин эцн ахшам 
Шякийя эялди. 



_____________________________________________________________   248 

  
 

 
ŞƏKİDƏ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN 

AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQ  
 
9 нойабр 2002-ъи ил 
 
Гядим Шяки шящяриндя тикинтиси баша  чатдырылмыш йарашыглы, бей-

нялхалг стандартлара ъаваб верян бюйцк Олимпийа Идман Комплек-
синин тянтяняли ачылышы олмушдур. Олимпийа Идман Комплексиня 
апаран кцчяйя, байрамсайаьы бязядилмиш Олимпийа мейданына 
Şəki şəhərinin və rayonunun on minlərlə sakini, qonşu rayonların 
nümayəndələri toplaşmışdı. Onların əllərində respublikamızın döv-

lət bayraqları, prezident Heydər Əliyevin portretləri, «Şəkililər 
Azərbaycanın bu gününü və sabahını Heydər Əliyev siyasətində 

görürlər», «Heydər–Xalq, Xalq–Heydər», «Şəkililər Heydər Əliye-
vin siyasətini bəyənir və dəstəkləyirlər» sözləri, dövlətimizin başçı-

sının «Bizim, sizin – hamımızın vəzifəsi müstəqil Azərbaycanın 
sağlam gənclərini tərbiyə etmək, yetişdirməkdir» kəlamı yazılmış 

transparantlar var idi. Olimpiya meydanına toplaşanlar Azərbay-
can prezidenti Heydər Əliyevi  sürəkli, hərarətli alqışlarla, «Hey-

dər baba!» nidaları ilə qarşıladılar. 
Mərasim iştirakçıları MOK-un prezidenti, Milli Məclisin de-

putatı İlham Əliyevi də səmimiyyətlə salamladılar. 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin gəlişi şərəfinə qurban 

kəsildi. 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Əziz Ģəkililər!  
Bacılar və qardaĢlar! 
Dostlar!  



_____________________________________________________________   249 

Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizə, 

bütün Ģəkililərə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm, xoĢ arzu-
larımı çatdırıram. Hamınıza cansağlığı, səadət və gələcək 

həyatınızda uğurlar arzulayıram.  
ġəki Azərbaycanın ən qədim Ģəhərlərindən, yəni insan 

məskənlərindən biridir. ġəkinin çox zəngin tarixi var. ġükür 
olsun ki, ġəkidən çox tarixçi alimlər də çıxıbdır. Onlar ġə-

kinin tarixini, əsrlər boyu ġəkinin yaĢantısını yazıblar, xalqa 
bildiriblər. Bunların hamısı məlumdur. Bu barədə bu gün da-

nıĢmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq onu demək istəyirəm ki, ġəki 
Azərbaycanın gözəl guĢələrindən biridir. Ona gözəllik verən, 

birincisi, onun təbiətidir. Mən burada durmuĢam, bu dağlara 
baxıram. Onlara baxdıqca adamın ürəyi açılır, adam ilhama 

gəlir, adam təbiəti, dünyanı görür. Amma təkcə bunlar deyil, 
ġəkinin təbiətində o qədər gözəlliklər var ki, hər birini ayrı-

ayrılıqda təsvir ediblər və təsvir etməyə də ehtiyac var.  
ġəkidə yaĢayan insanlar əsrlər boyu buranı qurub yara-

dıblar. Ona görə də ġəkidə tarixi-memarlıq abidələri, bizim 
milli mədəniyyətimizi əks etdirən gözəl abidələr yaranıb, bu 
günə qədər gəlib çatıbdır. Beləliklə, ġəkini bir muzeyə çevi-

riblər. Bunların hamısı insanları ġəkiyə cəlb edir. Dünyanın 
çox yerlərindən Azərbaycana gələn adamlar ġəkini oxu-

duqları kitablardan, aldıqları məlumatlardan yaxĢı tanıdıq-
larına görə, mütləq ġəkini ziyarət etmək istəyiblər. ġəki öz xü-

susiyyətlərinə görə fərqlənir, burada həmiĢə sənətkar adam-
lar, zəhmətkeĢ insanlar olub, onlar öz gözəl sənət nümunələri 

ilə ġəkini təkcə Azərbaycanda yox, bu bölgədə yox, bütün 
ġərq aləmində məĢhurlaĢdırıblar.   

Eyni zamanda, ġəkinin tarixində faciəli hadisələr də olub-
dur. ġəkiyə hücumlar olub, ġəki hökmdarları özlərini, xalqı 

qorumaq üçün döyüĢlərə giriblər. Bəzən uduzublar, bəzən 
udublar, qalib gəliblər. Ancaq yaĢayıblar və ġəki, yenə də 
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deyirəm, Azərbaycanın çox gözəl bir guĢəsi, parlaq bir hissəsi 

kimi, bu günə gəlib çatıbdır.    
ġəki böyük insanlar – siyasi xadimlər, elm, mədəniyyət xa-

dimləri yetirmiĢdir. Azərbaycan xalqının fəxri olan Mirzə Fə-

təli Axundov kimi insan öz həyat yolunu məhz ġəkidən baĢ-

lamıĢdır. O burada doğulmuĢ, burada böyümüĢ, Azərbaycan 
xalqının mədəniyyətinə, elminə, xüsusən fəlsəfə elminə böyük 

töhfələr vermiĢdir. Azərbaycanda dünyəvi teatrın yaranma-
sında onun əsərlərinin, Ģəxsən onun özünün böyük xidmətləri 

olmuĢdur.  
Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi Fətəli xan Xoyski 

vaxtilə, çar Rusiyası zamanı Dumanın üzvü olmuĢdur. 1918-
ci ildə Azərbaycan ilk dəfə müstəqilliyini əldə edərkən, Xalq 

Cümhuriyyətini yaradanlar hökumətə baĢçılıq etməyi məhz 
Fətəli xan Xoyskiyə etibar etmiĢlər. O, uzun müddət hö-

kumətə baĢçılıq edib və sonra isə erməni terrorçuları tərəfin-
dən qətlə yetirilmiĢdir. Burada digər siyasi xadimlər də yetiĢ-

miĢdir.  
Dediyim kimi, ġəki bizim Azərbaycan mədəniyyətinin, 

musiqisinin, memarlığının inkiĢafında çox böyük rol oyna-

yıbdır. Amma bunu da təmin edən insanlar olmuĢlar. Bu 
insanlar həm tariximizdə, həm də mədəniyyətimizdə var: Rə-

Ģid bəy Əfəndiyev, Salman Mümtaz, Sabit Rəhman, burada 
bizimlə bərabər, bir yerdə olan böyük Ģairimiz Bəxtiyar Ba-

habzadə və bir çox baĢqaları. ġəki böyük alimlər də yetirib-
dir. Onlardan biri böyük tarixçi, professor Yaqub Mahmu-

dov – o indi buradadır – bu yaxınlarda həyatdan gedən YaĢar 
Qarayev, bir çox baĢqa alimlər ġəkinin yetirmələridir.  

Əgər bizim musiqi mədəniyyətimizi götürsəniz, orada ən 
yüksək səviyyədə tanınan, sayılan və musiqi mədəniyyətimizə 

gözəl töhfələr verən insanların da bəziləri ġəkidə doğulmuĢ, 
buradan pərvazlanmıĢlar.  
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Böyük bəstəkarımız Cövdət Hacıyev, Azərbaycanda ilk qa-

dın bəstəkarlardan olan ġəfiqə Axundova. Sabit Rəhmanın 
oğlu Emin Sabitoğlu bizim çox gözəl, müasir bəstəkarları-

mızdan biri idi. Digər bəstəkarlarımız da var.  
Y e r d ə n   s ə s l ə r: Xəyyam Mirzəzadə... 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Xəyyam Mirzəzadə də burada ana-
dan olub?  

Y e r d ə n   s ə s l ə r: Anası Ģəkilidir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Anası buralıdırsa, demək, özü də 
buralıdır. Çoxdur... Ġndi sizin qarĢınızda imtahan vermirəm 

ki, hamısının adını bir-bir çəkim. Amma görürsünüz, hamısı 
mənim beynimdədir. Tək bunlar deyil, adlarını çəkdiklərim 

ġəkinin tanınmıĢ nümayəndələridir, bizim hamımızın sevdiyi 
insanlardır. Ancaq Ģəkililər öz zəhmətkeĢliyi ilə də çox iĢlər 

görüblər. Deyirəm, ġəki muzeydir. O memarlıq abidələrini 
yaradanlar böyük zəhmət, böyük zəka sərf edərək onları ər-
səyə gətiriblər. Bütün bunların hamısı ġəkinin Azərbaycanda 

görkəmli bir yer tutmasını təmin edibdir. ġəkililər bununla 
fəxr edə bilərlər.  

ġəkililərdən bir yaxĢı kinorejissor da var,  Rasim Ocaqov. 
O çox yaxĢı, çox dəyərli filmlər yaradıbdır. Amma onun son 

filmi var – «Həm ticarət, həm ziyarət», bu film yadınızdadır-
mı? Bir Ģəkilinin Ġstanbula səfər macərasından söhbət gedir. 

Filmin sonunda əsərin qəhrəmanı kor-peĢman ġəkiyə qayıt-
malı olur. «Ha indi ġəkiyə qayıdası olduq?» Bu sözlər də 

məĢhur bir kəlamdır. Belədir, yoxsa yox? Bu da Ģəkililərin 
xüsusiyyətini əks etdirən çox gözəl bir kəlamdır. Bunlara görə 

də ġəki Azərbaycanda sevilir. Mən də həm bir vətəndaĢ, həm 
bir insan kimi, hələ gənc vaxtlarımdan Azərbaycan ədəbiyya-

tını, tarixini, mədəniyyətini öyrənərkən ġəkini sevmiĢəm. An-
caq keçmiĢdə Azərbaycanın rəhbərliyində olduğum zaman və 

indi də ġəki mənim qəlbimdə xüsusi yer tutub və tutur, ġəkiyə, 
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Ģəkililərə xüsusi məhəbbətimi həmiĢə saxlamıĢam, indi də saxla-

yıram. Görünür, mənim bu hisslərim irsi olaraq oğluma da ke-
çibdir. Milli Olimpiya Komitəsi indiyə qədər beĢinci kompleks-

dir ki, yaradır. Mən hələ bunu görməmiĢəm, buradan baxıram, 
amma dünən gecə gələndə gördüm ki, bu kompleksin ətrafı 

baĢqa cürdür. O biri komplekslərin hamısının açılıĢında mən iĢ-
tirak etmiĢəm, görmüĢəm, hələ beləsi olmayıbdır. Güman edi-

rəm ki, bu da Ġlham Əliyevin ġəkiyə olan xüsusi münasibətinin 
ifadəsidir. Bütün bunlar ġəkiyə gələndə məndə böyük ruh 

yüksəkliyi, xoĢ əhval-ruhiyyə yaratdı. Dünən axĢam gəldim, bu-
rada yatdım, özü də Bakıdakından yaxĢı yatdım. Səhər durub 

dedim ki, bura nə yaxĢıdır, elə gəlib burada qalım. Güman edi-
rəm ki, bu həm iqlimlə bağlıdır, həm də yəqin ki, xüsusi hissiy-
yatlar var.  

Ġndi buraya nə qədər adam toplaĢıbdır. Mən bunu təsəvvür 
edə bilməzdim. Gördüyünüz o evlərin birində də mən qalı-
ram. Mən oradan çıxdım, avtomobillə gəlirdim. Ancaq ora-

dan bura qədər yol hər iki tərəfdən adamlarla doludur, hamı bu 
mərasimə yığıĢıbdır. Təbiidir ki, mən avtomobili saxladım – 

bilmirəm, oradan buraya məsafə nə qədərdir, 500 metr olar? 
Onların hamısını salamlaya-salamlaya gəlmiĢəm. Onlar ora-

dadırlar, siz də buradasınız. Meydana bu qədər insan topla-
Ģıbdır. Bu, ġəkidə olan ictimai-siyasi əhval-ruhiyyəni, vəziy-

yəti əks etdirir. Əgər bu olmasaydı, bu qədər adam buraya 
toplaĢmazdı. Bu da mənim üçün, Azərbaycan пrezidenti 

üçün, Azərbaycan dövlətinin baĢçısı üçün ən əsas Ģərtlərdən 
biridir. Çünki bizim çalıĢdığımız odur ki, xalqımız həm yaxĢı 

yaĢasın, həm də xoĢ əhval-ruhiyyədə olsun. Bunların, bizim 
arzularımızın kökü, əsası var. Çünki biz indi müstəqil dövlə-

timizdə azad, sərbəst yaĢayırıq. Çətinliklərimiz var, problem-
lərimiz var. Ancaq  bunların hamısından üstün odur ki, biz 

artıq 11 ildir müstəqilik, azadıq.  
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Keçən ayın 18-də biz Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin 

bərpa olunmasının 11-ci ildönümünü təntənə ilə bayram 
etdik. 11 ildə çox ağır, çətin bir yol keçdik. Birincisi, dövlət 

müstəqilliyini bərpa edərkən Azərbaycan ağır bir vəziyyətdə 
idi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü, Azərbaycan 

torpaqlarının bir qisminin iĢğal olunması, verdiyimiz Ģəhid-
lər, tökülmüĢ qanlar, yerindən-yurdundan zorla çıxarılmıĢ, 

çadırlarda yaĢayan insanlar. Digər tərəfdən də, Azərbaycanın 
daxilində çəkiĢmələr, vuruĢmalar, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin 

silahlı dəstələr vasitəsilə hakimiyyət uğrunda mübarizəsi... 
Bunların hamısı Azərbaycan xalqını, təbii ki, çox ağır 

vəziyyətə gətirib çıxarmıĢdı. Həm böyük insan tələfatı vardı, 
həm də insanların həyat tərzi tamamilə pozulmuĢdu, həyat 

prinsipi pozulmuĢdu.  
Belə bir dövrdə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdi. 

Bütün baĢqa müttəfiq respublikalardan fərqli olaraq, Azər-
baycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə ən ağır, ən çətin 

vəziyyətdə idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu, belə bir ağır vəziy-
yət, Ermənistanla müharibə də davam edirdi. Daxildəki vuruĢ-
malar, çəkiĢmələr, hakimiyyət mübarizəsi davam edirdi. Bun-

ların hamısı 1993-cü ildə Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsinə 
gətirib çıxardı. Azərbaycan dağılmaq təhlükəsi qarĢısında idi. 

1991-ci ildən 1993-cü ilə qədər belə bir ağır dövrdə yaĢadıq.  
1993-cü ildən sonra isə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziy-

yəti normallaĢdırmaq, Azərbaycanı bu böhrandan çıxarmaq 
bizim vəzifəmiz oldu. VətəndaĢ müharibəsinin qarĢısını al-

maq, Azərbaycanın parçalanmasının qarĢısını almaq bizim 
vəzifəmiz oldu. Çox ağır, çətin  vəzifə idi. Bu vəzifəni sizin, 

xalqın iradəsi ilə 1993-cü ilin iyun ayında mən öz üzərimə 
götürdüm. Bu vəzifəni üzərimə götürərkən mən öz məsuliy-

yətimi bilirdim. Mənim qarĢımda bir yol vardı. Mən bu vəzi-
fəni üzərimə götürüb nə isə etməliydim, bu iĢə qarıĢmasay-
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dım, qorxurdum ki, Azərbaycan artıq dağılacaqdı. Mən nə 

üçün bu məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm? Ona görə ki, mən 
sizə, Azərbaycan xalqına arxalanırdım, inanırdım. O inamla 

da bu məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm.  
Biz bu ağır, çətin yolu bir yerdə keçdik. 1994-cü ildə dövlət 

çevriliĢi elan etmək istədilər. 1995-ci ildə yenidən çevriliĢ 
etmək istədilər, terrorlar oldu, nə bilim, müxtəlif Ģeylər oldu, 

hamısının qarĢısını aldıq. 1995-ci ildən etibarən biz sabitliyi 
təmin etdik. 1996-cı ildən artıq Azərbaycanın iqtisadiyyatı in-

kiĢaf edir, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür, 
respublikamızda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quru-

lubdur. Azərbaycan xalqı rahat yaĢayır və müstəqilliyini qo-
ruyub saxlayır, bundan sonra da qoruyub saxlayacaqdır. 

Azərbaycanın müstəqilliyinin rəmzi bizim bu üçrəngli bay-
rağımızdır.  

Mən bayaqdan baxıram, orada deyəsən, bir gənc qızdır, 
bayrağı əlində tutubdur. Bayaqdan ona fikir verirəm. Sizin 

hamınız fikir verin. Bayrağı bir əlində tutub, külək bayrağı o 
tərəfə, bu tərəfə vurur, amma əlində düz saxlayıbdır.  

Qızım, sənin üzünü görürəm, gözəl qızsan. Mən səni öpü-

rəm, bağrıma basıram. Sən ki Azərbaycanın müstəqilliyinin 
rəmzi olan o bayrağı o qədər sevirsən, onu əlində o cür saxla-

yırsan, buna görə sənə mən hörmət, ehtiramımı, sevgimi bil-
dirirəm. Bu, xalqımızın müstəqilliyidir.  

B ə x t i y a r   V a h a b z a d ə: Bu, Ģeиr mövzusudur.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hə...  Gördün, bax ona. Sən onu hə-

lə görəcəksən. Mərasim baĢlayandan mən ona baxıram. 
Bəzən deyirəm, bəlkə baĢqa adamın əlidir. Deyirəm, bəlkə 

süni əldir. Görürəm, yox,  özü də qızdır.  Heyranam, heyra-
nam. Bu bayraq Azərbaycan dövlətinin göylərində daim 

dalğalanacaq və heç vaxt enməyəcəkdir!  
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Bax, mən ġəkini belə bir əhval-ruhiyyədə görəndə düĢü-

nürəm: Bəli, budur müstəqilliyimizin bizə verdiyi nemət, töhfə, 
bizə bəxĢ etdiyi xoĢbəxtlik budur. Bu yolda vuruĢmaq da, 

döyüĢmək də, əziyyətlərə qatlaĢmaq da  lazım idi ki, bunu əldə 
edək. Ġndi vəzifəmiz bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaqdır. Biz 

bunu saxlayacağıq, mən buna inanıram. Mən o sözləri Ģüar 
naminə demədim. Bayraq dalğalanacaq, müstəqil dövlətimiz 

yaĢayacaqdır. Çünki biz Azərbaycanda elə bir cəmiyyət yarat-
mıĢıq ki, insanların əksəriyyətində dövlət müstəqilliйиmizə o 

qədər inam, o qədər sevgi, məhəbbət yaratmıĢıq ki, indi heç 
kəs Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldən verməyə razı 

olmaz. Kimsə bunu edərsə, biz onun qarĢısını dərhal alacağıq. 
Ona arxayın ola bilərsiniz.  

Yenə də deyirəm, indi respublikamız inkiĢaf edir. Biz inkiĢaf 
dövründəyik, problemlərimiz, çətinliklərimiz də var. Mən bu 

gün rayon rəhbərliyi ilə görüĢ keçirəcəyəm. Problemlərə, çətin-
liklərə baxacağıq. Ancaq nə edək, bu, keçid dövrüdür. Bu 

dövrdə çətinlik də, problem də, hər Ģey olacaqdır. Bunlarsız 
mümkün deyil, hər Ģey hamar gedə bilməz. Bir də ki, onun heç 
ləzzəti olmazdı. Bir Ģeyə nail  olmaq üçün gərək çalıĢasan, vu-

ruĢasan, ondan sonra deyəsən ki, bəli, bunun nəticəsini gördüm 
və necə deyərlər, rahatlıq, iftixar hissi ilə  ondan istifadə edəsən. 

Bax, belədir. Biz müstəqilliйиmizin möhkəmlənməsi üçün çalı-
Ģırıq və bundan sonra da çalıĢacağıq.  

Onu  bilməlisiniz ki, iqtisadiyyatımız inkiĢaf edir. Burada 
problem yoxdur və Müstəqil Dövlətlər Birliyi içərisində Azər-

baycan iqtisadiyyatın inkiĢafına görə hamısından üstündür. 
Bizim böyük neft strategiyamız var,  onu həyata keçiririk. Onun 

nəticəsində artıq Azərbaycanın gəlirləri çoxalır. Bu yaxınlarda 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri layihəsinin həyata 

keçirilməsinə baĢladıq. O, üç ilə tikiləcəkdir. Azərbaycanda 3-4 
ilə kimi neft hasilatı bir neçə dəfə artacaq və Bakı–Tbilisi–
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Ceyhan kəməri ilə Türkiyəyə, onun Ceyhan limanına gedəcək-

dir. Bunların hamısı Azərbaycan xalqına yeni gəlirlər gətirəcək-
dir. Yəni bir neçə ildən sonra Azərbaycan çox varlı, zəngin, 

güclü bir dövlətə çevriləcəkdir. Biz bunun üçün hər il çalıĢırıq və 
çalıĢmalıyıq. Əgər biz 1994-cü ildə neft strategiyasının həyata 

keçirilməsinə baĢlamasaydıq, ilk müqaviləni – «Əsrin müqavilə-
si»ni, ondan sonra o biri müqavilələri imzalamasaydıq və 

bunları  ardıcıl surətdə, əzmlə həyata keçirməsəydik, indi bizim 
bu nəticələrimiz də, bu iqtisadiyyatımız da, gəlirlərimiz də ol-

mazdı.  
Ġndi biz Milli Məclisdə gələn ilin büdcəsini müzakirə edirik. 

YaxĢı büdcə layihəsi hazırlamıĢıq. Onu deyə bilərəm ki, büd-
cənin yarıdan çoxu sosial məsələlərə ayrılıbdır. Bu, böyük 

nailiyyətdir. 
2003-cü ildə büdcədən maliyyələĢdirilən bütün təĢkilatlarda 

iĢləyənlərin, o cümlədən müəllimlərin, həkimlərin, mədəniy-
yət iĢçilərinin və baĢqa sahələrin iĢçilərinin maaĢları ciddi su-

rətdə artırılacaqdır. Bu, büdcədə nəzərdə tutulubdur. Siz bi-
lin, 1996-cı ildən indiyə qədər Azərbaycanda ümumi əmək-
haqqı 3,4, pensiyalar 3,3 dəfə artıbdır. BaĢa düĢürsünüzmü? 

Bu qədər artımdan sonra biz maaĢları yenə artırırıq. MaaĢ-

ları hər il artırırıq. Ona görə ki, bizim iqtisаdiyyatımız inkiĢaf 

edir. Arxayın ola bilərsiniz, bu inkiĢaf davam edir və edə-

cəkdir. Olan çətinliklər aradan götürülür və götürüləcəkdir.  

Məsələn, elektrik enerjisi çatıĢmazlığı var. Bu çatıĢmazlıq 
burada da var. Amma bilin, bu müstəqillik dövründə biz neçə 

elektrik stansiyası tikdik. Yenikənd Su Elektrik Stansiyasını 
tikdik, oradan təxminən 117 meqavat elektrik enerjisi alırıq. 

Ondan sonra Bakıda 90 meqavatlıq Ġstilik Elektrik Mərkəzini 
tikdik. Ġndi Bakıda «ġimal» Dövlət Rayon Elektrik Stansi-

yasını tikirik. 400 meqavatlıq bu stansiyanı dekabr ayında 
istifadəyə verəcəyik. Təsəvvür edin, bizimlə qonĢu dövlətləri-
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miz var – Gürcüstan, Ermənistan... Xüsusən Gürcüstan qa-

ranlıqda batır. Amma bizim hələ keçmiĢdə, sovet vaxtında 
yaratdığımız – iftixar hissi ilə deyirəm ki, mən o illərdə bunun 

üçün çox çalıĢmıĢam – nə qədər böyük elektrik stansiyaları-

mız var. Onlar  olmasaydı, biz indi elektrik enerjisini haradan 

alacaqdıq. KeçmiĢdə biz SSRĠ-nin vahid elektrik Ģəbəkəsinə 
qoĢulmuĢduq. Elektrik enerjisini oradan alırdıq. Amma o 

illərdə biz elektrik stansiyaları tikdik. Özümüz üçün müstəqil 
elektrik enerjisi mənbəyi yaratdıq. O bizə kömək edir. Ondan 

da əlavə, müstəqillik illərində görün neçə elektrik stansiyası 
tikmiĢik. Bunları yaradırıq və elektrik enerjisi ilə təminat 

getdikcə artacaqdır. Hamısı birdən olmur. Bizim fikrimiz var 
ki, «ġimal» elektrik stansiyası kimi, 400 meqavatlıq daha bir 

stansiya da tikək. Onun yeri var və biz kredit alıb bunun ti-
kintisinə baĢlaya biləcəyik. Yəni demək istəyirəm ki, bütün 

bu çətinliklər aradan götürülür və götürüləcəkdir. Buna ar-
xayın ola bilərsiniz. 

Mən bilirəm, ġəkidə iĢsizlik var, bunu da aradan götürmək 
lazımdır. Biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Ġndi biz yeni 
müəssisələr, dövlət müəssisələri yarada bilmərik. Buradakı 

ipək kombinatında vaxtilə 6-7 min nəfər iĢləyirdi. O vaxt da 
Azərbaycanın rəhbəri indi sizin qarĢınızda duran Heydər 

Əliyev idi. Elədirmi? O vaxt mən orada yeni, böyük bir sex 
yaratdım ki, son məhsul alaq. Bunların hamısını etdik. 

Amma indi sovet sistemi, SSRĠ  dağılandan sonra baĢqa çox 
Ģeylər də dağıldı. Ġndi kombinatda bərpa iĢləri aparırıq. Ora-

ya xeyli vəsait buraxmıĢıq. Həmin vəsaitin ayrılması nəti-
cəsində xeyli adam orada iĢləyir. Biz onu daha da geniĢ-

ləndirəcəyik. Amma bizim yolumuz o deyildir. Bizim yolu-
muz sahibkarlığı inkiĢaf etdirməkdir. 

ġəkililər keçmiĢdə həmiĢə ticarətlə yaxĢı məĢğul olublar. 
Yenə də deyirəm, sənətkar olublar, çox Ģeyi özləri istehsal 
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ediblər, satıblar. ġəki Azərbaycanda həmiĢə ticarət mərkəzi ki-

mi tanınıbdır. Burada Gürcüstanla, Ġranla ticarət aparıblar. 
Burada ticarətə meyl çoxdur. Yəni sahibkarlığa da meyl yük-

səkdir.  
Ġqtisadiyyat naziri buradadır. O bu gün məlumat verəcəkdir. 

Mən sahibkarlığın inkiĢafı haqqında çox фərmanlar vermiĢəm. 
Kiçik sahibkarlar üçün indi kreditlər ayrılır. Kredit götürüb iĢ 

qurmaq, müəssisə yaratmaq olar. ġəkililər gərək öz xüsusiy-
yətlərini büruzə versinlər. Yoxsa, keçmiĢ sovet dövründə olduğu 

kimi, gedib iĢlədin-isləmədin maaĢını aldın, gəlib oturdun – indi 
belə Ģey olmaz. Ġndi gərək iĢləyəsən, çalıĢasan, zəhmət çəkib 

qazanasan, yaĢayasan. 
Ġndi sizinlə danıĢıram, yadıma düĢür ki, sizin KiĢ çayınız 

var. Bu çay ġəkini neçə dəfə dağıdıbdır. Tarixdə bu neçə dəfə 
olubdur. Bir dəfə XVII əsrdə KiĢ çayına elə sel gəlib ki, bütün 

ġəkini dağıdıbdır. Ondan sonra camaat gedib yuxarıda özünə 
məskən salıbdır. Ondan sonra Nuxa yaranıbdır. Bir dəfə də 

KiĢ çayı bizim vaxtımızda, müstəqilliyimiz illərində buraları 
basdı. Bir az qabağını aldıq. Sonra məndə məlumatlar vardı, 
bizim hörmətli Bəxtiyar Vahabzadə də mənə müraciət etdi ki, 

əgər belə getsə, KiĢ çayı ġəki Ģəhərini dağıdacaqdır. Onda 
mən qəti tədbirlər gördüm və bilmirəm, deyəsən 19 milyard 

manat vəsait ayırdıq. Orada möhkəm bəndlər tikildi, körpü 
salındı. Demək, ġəkini KiĢ çayından qoruduq. ġəki bir də 

Nuxaya çevrilməyəcəkdir.  
Ġndi bunu nə üçün deyirəm, nə üçün yada salıram? O Ģey 

ki, mümkündür, biz onu edirik. Baxmayaraq ki, o vəsaiti də 
biz haradansa kəsdik, buraya verdik. Çünki bunu etmək 

lazım idi. O Ģey ki mümkün deyil, bu gün edə bilmirik, amma 
onu sabah edəcəyik. Sabah da etməsək, o biri gün edəcəyik. 

Bunu bilin. Sizin hamınız böyük nikbinliklə yaĢamalısınız ki, 
gələcək bundan da yaxĢı olacaqdır. Bax, bu komplekslər onu 
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göstərir ki, gələcək yaxĢı olacaqdır. Bu, gələcəyə yönəldilmiĢ 
bir kompleksdir.  

ġəkidə böyük memarlıq abidələri, binalar, bütün dünyada 
məĢhur olan Xan sarayı var. Amma indiyə qədər ġəkidə belə 

bir nəhəng kompleks tikilməyibdir. Ġndi bu kimin üçün 
tikilibdir? Millət üçün, xalq üçün, gənclər üçün tikilibdir.  

Bizim gələcəyimiz gənclərə məxsusdur. Biz bu gün yaĢa-
yırıq. Bu gün dövləti, milləti idarə edirik, amma sabahı dü-

Ģünməliyik. Gələcək üçün biz sağlam gənclik hazırlamalıyıq. 
Fiziki çəhətdən sağlam, mənəvi, əqli cəhətdən sağlam, 

düĢüncəli gənclər hazırlamalıyıq. Bunlar da məhz bu cür 
kоmplekslərdə yaranır. Bu, gəncləri narkotiklərdən, spirtli 

içkilərdən  istifadə etməkdən çəkindirəcəkdir. Burada, ġəkidə 
hələ keçmiĢdə tiryəkçilər, tiryək çəkənlər də olubdur. Elə-

dirmi? ġəki elə vaxtilə bir az bununla da məĢhur idi ki, bura-
da tiryək çəkərdilər. Bu, qədim vaxtlarda olubdur. Amma 
olan olubdur. Hər yerin bir xüsusiyyəti var. Ġndi biz gəncləri-

mizi bunların hamısından qoruyuruq və qorumalıyıq. Çünki 
indi narkomaniya dünyada bir hal alıbdır. Təkcə narkoma-

niya deyil, baĢqa pis adətlər, yaxud spirtli içkilərdən istifadə 
etmək, baĢqa Ģeylər... Yenə də deyirəm, lazımdır ki, gənclər, 

fiziki çəhətdən sağlam olsunlar. Bu kompleksdə gənclər üçün 
bunu təmin etmək mümkün olacaqdır. Ona görə bunun həm 

böyük siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial əhəmiyyəti var. 
ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı mənə danıĢdı ki, bu 

kompleksin tikintisində 400 nəfər insan, özü də ayda 500 min 
manatdan 4 milyon manatadək əmək haqqı almaqla burada 

iĢləyiblər. Deməli, burada iĢ yerləri olubdur. Ġndi bu komplek-
sin istismarı zamanı burada 120 nəfərdən çox adam  iĢləyəcək-

dir, onlar maaĢ alacaqlar. Görürsünüzmü, birdən-birə bu 
kompleks neçə məsələni həll edir. Ona görə də mən elə bilirəm 

ki, bu kompleksin ġəki üçün heç əvəzi yoxdur. Bunu cəmisi 10 
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ay, yaxud da ki, bir il müddətində, qısa vaxtda bu cür keyfiy-

yətlə qurub yaratmaq onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı nələrə 
qadirdir. Bu kompleksin xüsusiyyəti odur ki, orada gözəl evlər 

düzəldiblər, buraya gələn idmançılar istirahət edə biləcəklər. 
Onların birində mən gecə istirahət etdim, çox yaxĢıdır. Əgər 

mənim kimi adam orada yaxĢı istirahət edə bilirsə, 18 yaĢında 
gənc elə istirahət edəcək ki, heç əvəzi olmayacaqdır.  

Bizim Milli Olimpiya Komitəsi son illərdə, doğrudan da, 
çox böyük iĢlər görür. Biz bu yaxınlarda Milli Olimpiya Ko-

mitəsinin 10 illik yubileyini qeyd etdik. Amma onun həqiqi 
fəaliyyəti son beĢ ildədir. Ġdmançılar Ġlham Əliyevi özlərinə 

baĢçı, prezident seçəndən sonra o elə böyük həvəslə, elə bö-

yük ruh yüksəkliyi ilə, elə məhəbbətlə bu iĢdən yapıĢıbdır ki, 

onu bundan heç cür ayırmaq mümkün deyildir. Bu da təsa-
düfi deyildir. 

Birincisi, cavan insan kimi o, gənçlərin tələbatını yaxĢı 
bilir. Ġkincisi də, gənc siyasətçi kimi, yaxĢı bilir ki, ölkəmizin 

gələcəyi, respublikamızın gələcək həyatı gənclərdən asılıdır və 
onlardan ötrü də Ģərait yaratmaq lazımdır. Müstəqil döv-
lətimiz üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var.  

Mən Milli Olimpiya Komitəsinə təĢəkkür edirəm ki, belə 
iĢlər görür və ümidvaram ki, bu iĢ bundan sonra da davam 

edəcək, Azərbaycanın baĢqa bölgələrinə də yayılacaqdır.  
Mən inanıram ki, birincisi, Ģəkililər bu kompleksdən səmərəli 

istifadə edəcəklər. Ġkincisi, bu kompleks öz gözəlliyi ilə, müasir 
Ģəraiti ilə gəncləri daha da tərbiyələndirəcəkdir. Onların mənəvi 

səviyyəsini artıracaqdır. Üçüncüsü də, dediyim kimi, bizim 
gələcəyimizə sağlam nəsil hazırlayacaqdır.  

Ġdman cəmiyyət üçün ən vacib sahədir. Ġdmanla məĢğul 
olan hər bir insan, hətta adi bədən tərbiyəsi ilə məĢğul olan 

hər kəs tamam sağlam olur. Sağlam olmaq üçün həkimə 
müraciət etmək, dаva-dərman qəbul etmək, iynə vurdurmaq 



_____________________________________________________________   261 

lazım deyildir. Sadəcə, hər gün idmanla məĢğul olun. Mən bir 

dəfə demiĢəm, yenə deyirəm: mən gənc vaxtlarımdan idmanı 
sevmiĢəm, idmanla məĢğul olmuĢam, bu gün də məĢğul 

oluram. Ona görə də, görürsünüz, sizin qabağınızda belə 
dayanmıĢam. Ona görə hamınızı idmanla məĢğul olmağa 

dəvət edirəm. Özü də burada gənclərin öz yeri, orta nəslin, 
yaĢlı nəslin də öz yeri var. O cümlədən Abid ġərifova da deyi-

rəm ki, idmanla məĢğul ol. Çünki onun çəkisi bir az artıqdır, 
onu azaltsın.  

Ġdman eyni zamanda, həqiqətən, hər xalqın, millətin baĢqa 
xalqlar içərisində Ģöhrətini yüksəldən sahələrdən biridir. Biz 

müstəqil dövlətik. Ġstəyirik ki, bizi hər yerdə tanısınlar, hər 
yerdə bilsinlər ki, Azərbaycan nəyə qadirdir və nədən ibarət-

dir. Bunu biz çox vasitələrlə edirik. Bu vasitələrdən biri bizim 
mədəniyyətimizdir. Məsələn, bizim musiqimiz, ədəbiyyatımız,  

teatrımız, yaxud mahnılarımız – dünyaya bizi ən çox tanıdan 
bunlardır. Ġdman da, bəli, indi dünyada çox geniĢ yer 

tutubdur. Müxtəlif yarıĢlar keçirilir. Ġlham Əliyev burada dedi, 
qısa müddətdə yarıĢlarda nə qədər uğurlar qazanılıbdır. 
Bunun xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, hər bir idmançı 

əgər birinci, ikinci, hətta üçüncü yer tutursa, onun mənsub 
olduğu ölkənin milli bayrağı qaldırılır, birinci yer tutanın 

Ģərəfinə dövlət himni ifa olunur.  
Sizə bir Ģeyi bildirmək istəyirəm. Xarici ölkələrdə təkcə 

Azərbaycanın yox, hər bir dövlətin o halda himni səslənir və 
bayrağı qaldırılır ki, oraya hansısa dövlətin baĢçısı rəsmi 

səfərə gəlmiĢ olsun. Məsələn, mən, Azərbaycan пrezidenti bir 
ölkəyə rəsmi səfərə gedəndə, bəli, Azərbaycanın bayrağı 

qaldığım iqamətgahın üzərində ucaldılır, rəsmi qəbul məra-
simində Azərbaycanın himni səslənir və dövlət bayrağı qal-

dırılır. BaĢqa heç bir vaxt belə Ģey olmur.  
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Amma idman sahəsində beynəlxalq yarıĢda da birinci, 

ikinci, üçüncü yerləri tutan idmançıların mənsub olduqları öl-
kələrin bayraqları qaldırılır, birinci yeri tutan idmançının 

ölkəsinin həm də dövlət himni səsləndirilir. Görürsünüzmü, 
bunun nə qədər əhəmiyyəti var. Bu, məsələnin siyasi tərəfidir, 

millətimizi tanıtmaqla bağlı olan tərəfdir. Amma digər tərəfi 
haqqında da mən sizə danıĢdım.  

Bizim gənclərimiz ona görə sağlam olmalıdırlar ki, ordumuz 
güclü olsun. Mən sizə deyə bilərəm ki, son illər Azərbaycanda 

aparılan iĢlər ölkəmizin ordusunu gücləndiribdir. Bizim ordu-
muz indi Azərbaycan torpaqlarını qorumağa və Azərbaycana 

qarĢı hər bir hərbi təcavüzün qarĢısını almağa qadirdir. 
Ancaq onu bilmək lazımdır ki, hər bir müstəqil dövlətin 

gərək daim güclü ordusu olsun. Azərbaycanın da güclü or-
dusu var, amma bundan da güclü, bundan da yüksək səviy-

yədə olmalıdır. Ona görə Azərbaycanda gərək sağlam gənclər 
yetiĢsin. Azərbaycan ordusunda fiziki cəhətdən sağlam 

gənclər xidmət edəcəklər və onu gücləndirəcəklər. Mən dedim 
ki, bizim ordumuz qarĢısında duran vəzifələri həll etməyə 
qadirdir. 

Ġndi bizim problemlərimizdən ən çətini, ən ağırı Ermə-

nistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin həll olunmasıdır. Bu mü-
naqiĢə sizə məlumdur. Bunun Azərbaycana vurduğu zərbələr 

də, çəkdiyimiz zərərlər də sizə məlumdur. Torpaqlarımızın 20 
faizi iĢğal altındadır. Bir milyondan artıq insan yerindən-

yurdundan didərgin düĢüb, ağır, çətin vəziyyətdə, əksər 
hissəsi də  çadırlarda yaĢayır. Səkkiz ildir ki, atəĢi dayandır-

mıĢıq, bu özü yaxĢı haldır. Səkkiz ildir bizim gənclər Ģəhid 
olmurlar. Bu, böyük nailiyyətdir. Ancaq eyni zamanda, biz atəĢi 

dayandırmıĢıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Həll etməyə 
çalıĢırıq. Dünyada, beynəlxalq təĢkilatlarda olan bütün imkan-

lardan istifadə edirik. ATƏT-in Minks qrupu ilə daim əmək-
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daĢlıq edirik. Böyük dövlətlərin baĢçıları ilə mən vaxtaĢırı 

görüĢlər keçirirəm. Bütün sahələrdə danıĢıqlar aparırıq. Müna-
qiĢəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Əminəm ki, həll edəcə-

yik. Buna zaman, vaxt lazımdır. Azərbaycan torpaqlarını heç 
vaxt əlindən verə bilməz. Biz iĢğal olunmuĢ torpaqlarımızı 

nəyin bahasına olur-olsun, mütləq qaytaracağıq. Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və yerindən-yurdundan di-

dərgin düĢən soydaĢlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar. Biz bunu 
edəcəyik. Mən buna inanıram, siz də inanın. Hamımız bir 

yerdə, əl-ələ verərək bunu etməliyik. 
Əziz dostlar, bu gün, əgər sadə sözlə desəm, mənim kefim 

çox yaxĢıdır. Bilirsiniz, пrezidentin iĢi çətindir, ağırdır. Bəzən 
olur əsəbiləĢirəm, bəzən iĢ məni sıxır. Amma bu gün burada 

çox yaxĢı əhval-ruhiyyədəyəm, sizdən ilham alıram. Bu insan-
ları, sizi görürəm. Azərbaycanın nə qədər gözəl insanları var. 

Elə bütün nəsillər – gənclər, yaĢlılar, qızlar, oğlanlar, qadınlar, 
kiĢilər gözəldir. Nə qədər gözəl millətimiz var. Vallah, bu 

millətə mənsub olmaq böyük bir xoĢbəxtlikdir. Bu millətin 
dərdini çəkmək dərd deyil, xoĢbəxtlikdir.  

Məmnunam ki, xalq mənə etimad göstərir, millətin dərdini 

də çəkirəm, əziyyət də çəkirəm, çox çətin iĢlərim də var. Am-
ma məni həmiĢə bir Ģey ruhlandırır ki, belə xalqımız var, 

millətimiz var, belə gözəl, Azərbaycan kimi ölkəmiz, Azər-
baycan dilimiz, Azərbaycan ədəbiyyatımız, Azərbaycan mə-

dəniyyətimiz var. Bax, bu hisslərlə də mən bu gün sizinlə 
burada görüĢürəm. Bir daha sizin hamınızı salamlayıram. Sizi 

öpürəm, bağrıma basıram, sizin hamınıza çansağlığı diləyi-
rəm. Arzu edirəm ki, bu gözəl kompleksdən hamı istifadə 

edib, özünü sağlamlaĢdırsın. Sağ olun. Bugünkü bu müna-
sibətinizə görə sizə təĢəkkür edirəm. Bu bayramdır, bayra-

mınız mübarək olsun! 
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    * * * 
Мярасимин рясми щиссяси баша чатды. Азярбайъан президенти 

Щейдяр Ялийев вя Милли Олимпийа Комитясинин президенти Илщам 
Ялийев Шяки Олимпийа Идман Комплексинин ачылышыны билдирян 
гырмызы ленти кясдиляр. 

Дювлятимизин башчысы идман комплексинин салонларына, цзэц-
чцлцк щовузуна бахды, идманчыларын мяшгляриня тамаша етди. Ел 
пящляваны Эярай Люймановун мящаряти бюйцк мараг доьурду. 
О беля бир идман комплексинин тикилиб истифадяйя верилмясиня эю-
ря президент Щейдяр Ялийевя, МОК-ун президенти Илщам Ялийе-
вя дярин тяшяккцрцнц билдирди. 
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ШЯКИ ДЮВЛЯТ ДРАМ ТЕАТРЫ МЕЙДАНЫНДА 
ШЯЩЯР САКИНЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ ЧЫХЫШ 

 
9 нойабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Olimpiya idman 

kompleksinin açılış mərasimindən sonra Sabit Rəhman adına 
Şəki Dövlət Dram Teatrının qarşısındakı meydana gəldi. Teatr 

meydanına aparan geniş küçəyə çıxan Şəki sakinləri Azərbaycan 
пrezidentini böyük məhəbbətlə salamlayır, ona bəslədikləri 

hörmət və ehtiramlarını bir daha ifadə edirdilər.  
Meydana  toplaşan on minlərlə şəkili – ictimaiyyətin nüma-

yəndələri, ağsaqqallar, gənclər, uşaqlar dövlətimizin başçısı 

Heydər Əliyevi böyük mehribanlıqla, hərarətli alqışlarla, «Hey-
dər baba» nidaları ilə qarşıladılar. Teatrın binasında Azər-

baycanın dövlət bayraqları, respublikamızın rəhbərinin böyük 
portreti, prezidenti  salamlayan transparantlar, onun  kəlamları 

yazılmış şüarlar asılmışdı.  
Şəkililər prezident Heydər Əliyevə yaxınlaşaraq, bu günü 

səbirsizliklə gözlədiklərini vurğulayır, dövlət müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsi, ölkəmizdə əmin-amanlığın və sabitliyin 

təmin edilməsi, bazar iqtisadiyyatının inkişafı üçün əlverişli 
şərait yaradılması sahəsində gördüyü böyük işlərə, ədəbiyyat, 

incəsənət və mədəniyyət işçilərinə, gənclərə göstərdiyi diqqət və 
qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

Gənclər öz sevimli liderlərini, Milli Olimpiya Komitəsinin 
prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevi səmimiyyətlə 

salamladılar, Şəkidə gözəl və nəhəng idman kompleksinin 
istifadəyə verilməsinə görə bir daha təşəkkür etdilər. 
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Əziz Ģəkililər! 

Əziz dostlar! 
Əziz bacı-qardaĢlar! 

Mən sizin hamınızı salamlayıram. Sizə öz dərin hisslərimi 
bildirmək istəyirəm.  

Mən bu gün sizin doğma Ģəhərinizdəyəm, Azərbaycanın 
gözəl Ģəhərlərindən biri ġəkidəyəm. Bilirsiniz, ola bilər bəzi-

ləriniz də iĢtirak etmisiniz, biz burada böyük Olimpiya idman 
kompleksi açdıq. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 

prezidenti Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə gözəl bir kompleks 
tikilibdir. Bu, Ģəkililərə Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən, 

Ġlham Əliyev tərəfindən böyük bir hədiyyədir. Bu kompleks 
Ģəkililər üçün, gənclər üçün böyük imkanlar yaradacaq ki, 

onlar idmanla məĢğul olsunlar, öz güclərini sınasınlar, yaxĢı 
idmançı, sağlam insanlar olsunlar, fiziki cəhətdən möhkəm 
olsunlar və Azərbaycanın dəyərli, sədaqətli vətəndaĢları ol-
sunlar.  

Biz orada, kompleksdə böyük bir mitinq keçirdik. Mən in-
di «ġəki–Ġpək» Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə gedirəm. Tə-

səvvür edə bilməzdim ki, bu gözəl, çox uzun küçədə, pros-
pektdə bu qədər adam toplaĢıbdır. Ümumiyyətlə, mən bili-

rəm ki, ġəkidə çox adam yaĢayır, amma bu qədər əhalinin ya-
Ģadığını bilmirdim. Sizə təĢəkkür edirəm ki, buraya yığıĢmı-

sınız, mənimlə görüĢmək istəyirsiniz. Mən də sizinlə görüĢmək 
istəyirəm. Ancaq sadəcə, sizə əziyyət vermək istəmirdim ki, 

küçəyə yığılasınız. Amma siz özünüz yığılmısınız. Çox sağ 
olun, hamınıza təĢəkkür edirəm.  

Bilirsiniz, mən bu küçə ilə, prospektlə gələrkən gördüm ki, 
adam çoxdur. Avtomobili bir az asta sürürdülər, baxırdım və 
əl edirdim. Ġnsanları gördüm – gənclər, uĢaqlar, qadınlar, ki-

Ģilər, yaĢlı adamlar, lap yaĢlı qadınlar, kiĢilər – hamısı öz mü-
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nasibətlərini nə qədər böyük məhəbbətlə, sevgi ilə göstərirdi-

lər. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən bunu sizin, 
Ģəkililərin Azərbaycanın müstəqil dövlətinə, dövlətçiliyinə 

olan münasibətiniz və sədaqətiniz kimi qiymətləndirirəm. 
Sizin Ģəxsən mənə olan münasibətiniz kimi qiymətləndirirəm. 

Siz mənə doqquz il bundan öncə etimad göstərmisiniz, 
Azərbaycanın пrezidenti seçmisiniz. Mən doqquz ildir sizinlə 

bərabər çalıĢıram. Sizin dəstəyinizlə, köməyinizlə əlimdən gə-
ləni etmiĢəm və edirəm ki, müstəqil Azərbaycan inkiĢaf etsin. 

Bugünkü bu görüĢləri – həm idman kompleksində, həm də bu 
meydanda – sizin mənə göstərdiyiniz etimadınız kimi qəbul 

edirəm. Güman edirəm ki, əgər mən sizin etimadınızı indiyə 
qədər doğrultmasaydım, siz bu qədər hissiyyatlarla küçələrə 

çıxmazdınız. Əmin olun, mən xalqın yolunda, müstəqil Azər-
baycanın inkiĢafı yolunda, millətimizin gələcəyi yolunda çalı-

Ģacağam. Sizə arxalanaraq, daim dəstəyinizi hiss edərək çalı-
Ģıram və çalıĢacağam. Əmin olun ki, sizin mənə göstərdiyiniz 

etimadı bundan sonra da doğruldacağam.  
Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. Burada mahnı ifa edən qız 

o qədər gözəl oxuyurdu ki, istəyirəm o, bir mahnı da oxusun 

və biz birlikdə qulaq asaq. Mən də onun yanında duracağam.  
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«ШЯКИ–ИПЯК» АЧЫГ ТИПЛИ СЯЩМДАР 
ЪЯМИЙЙЯТИНДЯ ЭЮРЦШ 
 
9 нойабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев Театр мейданындан 

«Шяки–Ипяк» Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятиня эялди.  
Мцяссисянин ямякчиляри дювлятимизин башчысыны щярарятли ал-

гышларла, сямимиййятля гаршыладылар, эцл дястяси тягдим етдиляр. 
Онларын ялляриндя Азярбайъанын дювлят байраглары, президент 
Щейдяр Ялийевин портретляри, «Ъянаб Президент, «Шяки–Ипяк» 
Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятиня йенидян щяйат баьышладыьыныза 
эюря шякилиляр Сизя миннятдардыр», «Ипяк Шякинин шющрятидир». 
«Ъянаб Президент, Азярбайъанын мцстягиллийи йолунда апарды-
ьыныз мцдрик сийасят цряйимизъядир» сюзляри йазылмыш транспа-
рантлар вар иди.  

Президент Щейдяр Ялийев ипякчилярля сямими эюрцшдц, онлары 
саламлады. 

Ямякчиляр мцяссисясинин буэцнкц иш ащянэиня эюря Азяр-
байъан рящбяриня миннятдарлыгларыны билдирдиляр вя дедиляр  ки, 
ъянаб Президент, биз чюряйимизи Сизин сайяниздя газанырыг. Сиз 
вахтиля республикадан эетдикдян сонра бизим ишимиз дайанды, 
эцзяранымыз писляшди. Инди чох севинирик ки, Сиз йенидян рящ-
бярлийя гайытдыныз вя аиляляря хейир-бярякят эятирдиниз. Биз буну 
щеч вахт унутмайаъаьыг. 

Е л м а н  Г а р а й е в (Сящмдар ъямиййятин сядри): Ъянаб 
Президент, Шякидя ипякчилийин, ипяк сянайесинин зянэин тарихи 
вар. Вахтиля Совет Иттифагында бу сащядя ян бюйцк мцяссися 
сайылан Шяки Ипяк Комбинаты ися 1931-ъи илдя йарадылмышдыр. 
Щазырда бурада 700-я йахын ишчи чалышыр вя эяляъякдя онларын 
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сайы 1500 няфяря чатдырылаъагдыр. Мцяссисянин инкишафы, мадди-
техники базасынын мющкямляндирилмяси цчцн Сизин им-
заладыьыныз Сярянъам щамымызы севиндирмиш вя рущландыр-
мышдыр. Игтисади Инкишаф Назирлийинин мцяссисяйя айырдыьы 2 мил-
йард манат вясаитин кюмяйи иля бурада хейли иш эюрцлмцш вя 
йени иш йерляри ачылмышдыр.  

Барамаачан, буруъу, бойаг-бязяк, тохуъу вя халча сехляри 
бярпа олунмушдур вя щазырда фяалиййят эюстярир. Ипякдян то-
хунан халчалар эяляъякдя дцнйа базарына, о ъцмлядян Алма-
нийайа, Франсайа, АБШ-а ихраъ олунаъагдыр. Инди республика-
мызда 120 тон барама истещсал олунур. Амма бизим 3 мин 
тон барамайа ещтийаъымыз вар вя ону Юзбякистандан алырыг. 

 
Дювлятимизин башчысы айры-айры сехляри эязди, мцяссисянин иш 

шяраити иля йахындан таныш олду, вахтиля вя инди истещсал олунан 
мящсулларын нцмуняляриня, ипякдян тохунмуш халчалара бахды.  

 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу ипяк халчалары машынла тохуйур-

лар? 
Е л м а н   Г а р а й е в : Хейр, ял иля тохунур. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Чох чятин мясялядир. 
Е л м а н  Г а р а й е в : Бяли, чятиндир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Баша дцшцрям, бу рентабеллидирми, 

хейри вармы? 
Е л м а н  Г а р а й е в : Бяли. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бир халчаны нечя вахта тохуйурлар? 
Е л м а н  Г а р а й е в : Бир халчаны 2 няфяр ики айа тохуйур. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Юзц дя ял иля. Буну ял иля тохумаг 

йун сапла тохумагдан чятиндир. 
Е л м а н  Г а р а й е в : Бяли, чох чятиндир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы, ики айа тохудуьунуз халча 

нечяйя сатылыр? 
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Е л м а н  Г а р а й е в : Ъянаб Президент, бир квадрат-
метриня 100 АБШ доллары, йяни 500 мин манат веририк. Амма 
сатышда 1200–1500 АБШ долларыдыр. Бу да мцяссисяйя 25 фаиз 
мянфяят эятирир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Буна чохдан башламысыныз? 
Е л м а н  Г а р а й е в : Йох, ъями 3-4 эцндцр башламышыг. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Буну Иранда чох тохуйурлар. 
Е л м а н  Г а р а й е в : Бяли, Иранда нефтдян сонра, халча 

мцщцм ихраъ мящсулу щесаб олунур. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бу креп шаллар инди алыныр? 
Е л м а н  Г а р а й е в : Бяли, йенидян дябя дцшцр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Кечмишдя чох дяб иди. Бунлар 

кейфиййятли олур. Щансы эянъ евлянмяк истяйирдися, мцтляг эяли-
ниня бундан алмалы иди, бунсуз олмазды. Дейясян бунлар сон-
ра йоха чыхды. Инди дябя дцшцр, алырлар. Кяляьайылар да о вахт 
дябдя иди. О вахт, 1970-ъи иллярдя биз бунларын истещсалыны гай-
дайа салмышдыг. Инди беля мящсула тялябат вармы?  

Е л м а н  Г а р а й е в : Бяли, вар. Амма базарда Чиндян, 
Корейадан эятирилян ипякляр щяддиндян артыг уъуздур.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Онлар уъуз баша эялир. Русийада неъя, 
бунлардан тохуйурлар? 

Е л м а н  Г а р а й е в : Бяли, Русийада да тохуйурлар. 
Чцнки бараманы, саплары юзляри истещсал едир вя тохуйурлар. 
Она эюря дя уъуз баша эялир.      

Щ е й д я р  Я л и й е в: Тябии ипякляр кечмишдя даща гиймятли 
иди. Инди дя елядир? 

Е л м а н  Г а р а й е в : Ъянаб Президент, яэяр бязи дязэащ-
ларымызы дяйишиб бунлары тохуйа билсяк, дцнйа базарына чыха 
билсяк, биздя дя кейфиййятли алынаъагдыр. Щазырдакы дязэащлар 
буна имкан вермир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Биз 1970-ъи иллярдя бу иши эюрцрдцк. 
Бунлар щамысы буранын мящсулудур. Башга йерлярдян эялмя-
йибдир. Вахтиля биз бунларын щамысыны истещсал етмишик. Баша 



_____________________________________________________________   271 

дцшцрям, инди щяр шей дяйишилибдир. Дязэащлар да, тялябат да 
дяйишибдир. 

Е л м а н  Г а р а й е в : Биз щярбчиляр цчцн палтар да тикирик. 
Щям гыш, щям дя йаз-йай палтары. 

 
Президент Щейдяр Ялийев мящсул истещсалынын щяъминин 

артырылмасы, кейфиййятин йцксялдилмяси цчцн лазыми тапшырыглар, 
тювсийяляр верди. Дювлятимизин башчысы мцяссисянин ямякчиляриня 
ишляриндя уьурлар арзулады, онларла сямимиййятля саьоллашды. 

Ипякчиляр президенти щярарятля йола салдылар. 
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ШЯКИ ХАНЛАРЫНЫН САРАЙЫ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 

9 нойабр 2002-ъи ил 
 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев юлкямизин мяшщур 
мемарлыг абидяляриндян олан Шяки ханларынын сарайына йола 
дцшдц. Йол бойу шящяр сакинляри республикамызын рящбярини алгыш-
лайыр, севимли президентя мящяббятлярини ифадя едирдиляр. Дювля-
тимизин башчысы шякилиляри сямимиййятля саламлайыр, она эюстя-
рилян ещтирама эюря тяшяккцрцнц билдирирди. 

Н е м я т  Щ а ъ ы й е в(Сарайын директору):  Ъянаб Прези-
дент, бу гядим абидя ХВЫЫЫ ясрдя тикилмиш, дяниз сявиййясин-
дян 850 метр йцксякликдя йерляшян, ики тяряфдян чайла ящатя 
едилмиш Шяки ханларынын сарайы бярпа олунур. 2004-ъц илин 
биринъи йарысында баша чатаъаг бярпа ишлярини Алманийа ширкяти 
щяйата кечирир. Шякидя тарихи абидяляр чохдур, онлар дювлят 
тяряфиндян горунур, мцщафизя олунур. 

Ъянаб Президент, бу тарихи абидяляря икинъи юмрц верян Сиз-
синиз. Бцтцн тарихи абидялярин бярпасы цчцн сярянъамлар вер-
мисиниз. Албан мябяди, М.Ф.Ахундовун ев-музейи бярпа 
едилди, С.Рящманын ев-музейи йарадылды. Сизин бу хидмятиниз 
данылмаздыр. 1999-ъу илдя Сизин щакимиййятя эялмяйинизин 30 
иллийи иля ялагядар кечирилян тядбирдя демишдиниз ки, Шякидя вязий-
йят бундан сонра даща да йахшы олаъагдыр. Бу щягигятдир. 
Чцнки республикамыз кими, Шяки дя эцнбяэцн инкишаф едир, эю-
зялляшир. Бу эцн районумузда ясл той-байрамдыр. 

Р ц с т я м  М у х т а р о в(Мядяниййят Назирлийинин мядяни 
ирсин горунмасы лайищясинин ишчи групунун рящбяри):  Ъянаб 
Президент, ики ай яввял Алманийанын «ДЕПТКМАЛПФЛЕГ» шир-
кяти сарайда бярпа ишляриня башламышдыр. Бу ишляр Дцнйа Бан-
кынын вердийи кредит щесабына эюрцлцр. 



_____________________________________________________________   273 

А б и д  Ш я р и ф о в (Баш назирин мцавини): Ъянаб Президент, 
цмумиййятля, Дцнйа Банкы беля абидялярин бярпасына малиййя 
йардымы эюстярир. Ширваншащлар сарайынын, Мюминя хатын тцр-
бясинин вя бу сарайын бярпасына 7,5 милйон кредит айырыбдыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Сян юзцн мемарсан? 
Р ц с т я м  М у х т а р о в: Бяли, мемарам, 27 илдир бу са-

щядя чалышырам. Бу бинада алты дяфя бярпа иши апарылыбдыр. Со-
нунъу дяфя 1966-ъы илдя бярпа ишляри апармышлар вя Ленинград-
дан олан ряссамлар ичяридяки нахышлары бярпа едибляр. 

Бурада чохлу сящвляря йол верилмишдир. Дам сявиййясиндя 
дямир-бетон кямяр дцзялдилмишдир. Ону дцз щесабламайыблар, 
она эюря дя эюрцрсцнцз, бязи йерлярдя яйинтиляр вар. Биз о кя-
мярин явязиня алтернатив кямяр чякмялийик. Нахышлары йохла-
йаркян мялум олду ки, орада цчгат нахыш вар. Алман мцтяхяс-
сисляри щямин нахышлары ачыб бярпа ишлярини тамамламалыдырлар. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Демяк, о нахышлар алтда галыбдыр. 
Онларын цстцнц ачаъаглар? 

Р ц с т я м  М у х т а р о в: Бяли. Цмуми бярпа ишляри 
гуртарандан сонра нахышлара башлайаъаглар. 2004-ъц илин икин-
ъи рцбцнядяк бярпа ишляри давам едяъякдир. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Онлар бу ишляри юзляри эюрцрляр, бяр-
пачыдырлар? 

Р ц с т я м  М у х т а р о в: Бяли, юзляри едирляр вя бизим 
ушаглары да юйрядирляр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Онлар бурада йашайырлар? 
Р ц с т я м  М у х т а р о в: Бяли, кирайяйя ев тутублар, ики 

айдыр бурада йашайырлар.Бярпа ишляри баша чатана кими бурада 
йашайаъаглар. 

 

Дювлятимизин башчысы Алманийа ширкятинин нцмайяндяси Щер-
нан Эишинэ иля сющбят етди. О, президент Щейдяр Ялийевя эюрцлян 
ишляр, эяляъяк планлар барядя мялумат верди.  

Республикамызын рящбяри сарайын отагларыны эязди. 
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Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я(Халг шаири, Милли Мяълисин де-

путаты): Ъянаб Президент, бура ханын мцшавиря отаьы олубдур. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу да бухарыдыр. Гярбдя, Русийада 

вя башга йерлярдя «камин» дейирляр. Инди Азярбайъанда да 
щамы камин тикдирир. Амма бухары дцзялтмяк лазымдыр. 
Нахчыванда бизим кичик отаьымыз, онун бухарысы вар иди. О би-
зя чох кюмяк едирди. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Бура ися диванхана олуб-
дур. Икинъи мяртябядя йашайыш отаглары йерляширди. Бу рянэляр 
сараьан аьаъындан щазырланмыш тябии бойалардыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бунларын щамысы тябии рянэлярдир. 
Йяни биткилярдян, йарпаглардан, отлардан щазырланан бойа-
лардыр. 

Б я х т и й а р   В а щ а б з а д я: Биз сараьандан бойа алан 
завод йаратсаг, бцтцн дцнйада мяшщур олар. Бу рянэляр 500–
1000 ил эедир.    

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бунлар ися хцсуси шцшядир. Ишыг дцшян-
дя даща да эюзял олур. 

Билирсиниз, Нахчыван ханларындан бири Ъяфяргулу хан иди. 
Мюминя хатын тцрбясинин йанында онларын бюйцк бир евляри вар 
иди. Инди ораны музей едибляр. Мюминя хатын тцрбяси ХЫЫ яср-
дян дурур. ХЫЫ ясрдя Яъями Нахчыванинин йаратдыьы бир нечя 
абидя вар. Ибн Кцсейир, Гарабаьлар тцрбяляри вя с. дя вар. 

Й а г у б  М а щ м у д о в(Милли Мяълисин депутаты, тарихчи 
алим): Ъянаб Президент, Ъянуби Азярбайъанда, Тябриздя дя вар. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Нахчывандакы Гарабаьларын 
бу Гарабаьла ялагяси вармы? 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Гарабаьын бюйцк бир щиссяси Нахчы-
ван ханлыьынын тяркибиндя олубдур. 

Й а г у б   М а щ м у д о в: Зянэязур да Нахчыванын тярки-
биндя олубдур. 
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Б я х т и й а р   В а щ а б з а д я: Ъянаб Президент, Ермя-
нистанда да бир Шяки кянди вар. Онун бу Шякийя аидиййаты вармы? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, мян о кянди эюрмцшям. Шащ-
буздан даьы ашыб эедяндя йолун цстцндядир. Орада бир чай 
вар иди, ермяниляр щидростансийа тикиб адыны Шяки СЕС 
гойдулар. Бяли, Шяки кянди вар, амма азярбайъанлы кянди иди. 

Й а г у б  М а щ м у д о в: Ъянаб Президент, онлар саклардыр, 
юзц дя Ъулфадан эедибляр. Ъулфада Эюйнцк кянди дя вар, 
оьузларла баьлы аддыр. Сонра онлар Тябризя кючцбляр. Ордубадын 
ъамааты Тябриздян эялянлярдир. Ипякчилик дя орадан кечибдир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Кечмишдя Эюйнцк кяндиндя мяним 
бир гощумум йашайырды. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Цмумиййятля, Ордубад иля 
Шяки арасында охшарлыг, йахынлыг вар. Психоложи ъящятдян, ипяк-
чилик, йемякляр бахымындан, зарафат, йумор – щамысы ейнидир.    

Щ е й д я р  Я л и й е в: Ордубадын лящъяси Тябриз лящъясиня 
чох йахындыр. Мясялян, Фикрят Садыгову данышдырын, эюряъякси-
низ ки, о щямин лящъядя данышыр. Нечя илляр кечся дя, лящъя ит-
мир, галыр. 

 

Дювлятимизин башчысы даща сонра сарайын щяйятиндяки гоъа-
ман, 1530-ъу илдя якилмиш, щцндцрлцйц 34 метр олан «Хан чи-
нары» сейр етди. 

 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Билирсиниз, бунун цчцн ялверишли 
мцщит, торпаг лазымдыр. Беля аьаъларын щяр бири абидядир. Бун-
лары горумаг лазымдыр. Адам щейран галыр. Инсан орта щесаб-
ла 70–80 ил йашайыр. Ян чох йашайан, дейирляр гарьадыр – 300 ил 
йашайыр. Амма чинар ня гядяр йашайыр. Онун ян аз юмрц 
1500–2000 мин илдир. Бу да йашына эюря чох ъаван эюрцнцр. 

Й а г у б  М а щ м у д о в: Бу аьаъын алтында дайанмаг 
уьур эятирир. Аллащ Сизя дя бу аьаъ гядяр юмцр версин. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мяня бу аьаъ гядяр юмцр версин?! 
Щяр кяся юмцр лазымдыр. Ким дейирся ки, мяня юмцр лазым 
дейил, о, йалан дейир. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Щяйат чох шириндир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Она эюря щамы чох йашамаг истяйир. 
Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Фцзулинин бир эюзял сюзц вар: 

«Бизим билдийимиз гября гядярдир. Орадан о йананы билмирям. 
Амма о вар». 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Билмирик, амма вар. Адам билмя-
дийиня эюря фикирляшир ки, орада ня вар, ня йох – билмирям, 
амма бурадакы наьдыдыр. 

Буранын ня гядяр эюзял тябияти вар. Мян бу эцн нитгимдя 
дя дедим, Шякинин эюзял тябияти вар. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Мяним шаирлийимя инанды-
нызмы?! Мяни бу торпаг, даьлар шаир едибдир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Сянин бу суалын бир аз хошума эял-
мяди. Неъя йяни, сянин шаирлийиня инандыммы? Сянин шаирлийиня 
щамыдан чох инанан мяням. Сянин шеирлярини щамыдан чох 
охуйан да мяням. Сянин шеирлярини гиймятляндирян дя мяням. 
Чох бюйцк шаирсян. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Буну тябият верибдир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Ялбяття, тябиятин бюйцк ящямиййяти 

вар. Тябият вердийи гядяр щеч бир шей веря билмяз. 
Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я:  Айаьынын алтында асфалт йох, 

даш олмалыдыр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бяли, даш, торпаг олмалыдыр. Бунлары 

эюрясян, чямяндя узанасан, гыров дцшя. Она эюря бизим шаир-
лярин чоху, яксяриййяти кянд йериндя доьулмуш адамлардыр. Бу 
щягигятдир. Бизим Бакыдан чыхан шаирляр дя шящярин ятрафындакы 
кяндлярдяндир.  

Йай вахты айаггабымыз олмазды, айагйалын эязярдик. Ам-
ма онун да хейри вар имиш. Демяк, инсан мющкямлянир. 
Айагйалын эязяндя айаьым ора-бура о гядяр дяйирди ки, баш 



_____________________________________________________________   277 

бармаьым ганайырды. Инди ушаьын бир йериндян ган чыханда, 
тез ял-айаьа дцшцрляр. Анъаг о вахтлар торпаьы эютцрцб гана-
йан йеря гойурдун, бу да онун мцалиъяси иди. 

Йадымдадыр, йайда айаьым ики ай йаралы оларды. Сентйабр 
айында мяктябя эетмяк лазым иди, айаггабыны эеймяк олмурду. 
Чцнки бармаглар йаралы олурду, он-он беш эцн лазым иди ки, 
саьалсын. Амма саьалырды, ня щяким варды, ня дя дава-дярман. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я:  Тябиятин юзц мцалиъя едирди.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бяли, торпаг юзц мцалиъя едирди. Мян 

ушаг вахтлары даьларда ня гядяр булаглар эюрмцшям. Инди 
онлары щясрятля йадыма салырам. Фцрсят дцшцб онларын бирини 
эюряндя, еля бил дцнйаны мяня верирляр. Инди бу аьаъа бахы-
рам, бюйцк мящяббятля бахырам. 

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Сизи инандырырам ки, бураны 
3-4 ай эюря билмяйяндя дяли олурам. Бир эцнлцйя дя олса, 
мцтляг эялиб бураны эюрмялийям.          

Щ е й д я р  Я л и й е в: Сян хошбяхт адамсан. Эялирсян, 
бурада галырсан, эюрцрсян. Онда биз ня едяк?! Ня эяля 
билирям, ня дя гала билирям, ня дя бир йерим вар.  

Б я х т и й а р  В а щ а б з а д я: Ъянаб Президент, дединиз ки, 
инди галдыьыныз йер чох эюзялдир. Ня вахт истясяниз эяля, ики-цч 
эцн гала билярсиниз.         

Щ е й д я р  Я л и й е в: Дцздцр, мян Азярбайъанда щарада ис-
тясям, ики-цч эцн гала билярям. Амма имкан йохдур. Бу тядбири 
дя шянбя эцнцня салмышам. Шянбя эцнц дя ишляйирям. Сабащ да 
гайыдыб эери эетмялийик. Амма бура хошума эялир. Эюрцрсцнцз, 
бурадан эетмяк истямирям. Дцздцр, щяля ишимиз дя чохдур.   

Й а г у б  М а щ м у д о в: Ъянаб Президент, бюйцк 
маарифчиляр мяслящят эюрцрляр ки, ушаглары щюкмян 14 йашына 
гядяр кянддя йашатмаг лазымдыр. Чцнки тябияти эюрцрляр, 
зещни-зякасы ити олур. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы, Шяки ханларына Аллащ рящмят 
елясин ки, беля эюзял абидя йарадыблар.   



_____________________________________________________________   278 

 
 

 
ШЯКИ ШЯЩЯРИ ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНДЯ 
КЕЧИРИЛЯН МЦШАВИРЯДЯ ЧЫХЫШ 
 
9 нойабр 2002-ъи ил 

 
AxĢamınız xeyir olsun. 

Bu gün səhərdən mən sizin rayondayam, Ģəhərdəyəm, 
sizinlə bir yerdəyik. Biz birlikdə Olimpiya idman kompleksini 

açdıq. Bu həm ġəki rayonu, həm də, ümumiyyətlə, respublika-
mız üçün böyük hadisədir. Azərbaycanın Milli Olimpiya 

Komitəsinin, onun prezidenti Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə son 
iki ildə respublikamızda belə olimpiya idman kompleksləri ya-

ranmıĢdır. Bunlar artıq öz müsbət nəticələrini göstərirlər.  Biri 
də qısa müddətdə, cəmi on ay ərzində burada – ġəkidə inĢa 

edilibdir. Özü də gözəl inĢa ediblər, yeri də çox gözəl seçiblər. 
Ətrafdakı ərazini də yaxĢı abadlaĢdırıblar. Ən əsası odur ki, 

ġəki rayonu böyük bir hədiyyə alıbdır. Özü heç bir əziyyət 
çəkmədən, dövlət tərəfindən vəsait ayrılmadan, yaxud da baĢqa 

tədbirlər görmədən belə bir gözəl idman sarayı, kompleksi 
alıbdır. Bunun böyük əhəmiyyəti olduğuna görə, mən komplek-

sin açılıĢı münasibətilə sizin rayona gəldim. Onsuz da mən 
ġəkiyə gəlməyi çoxdan planlaĢdırırdım. Çox çalıĢırdım ki, 
gəlim, ancaq hər dəfə bəzi iĢlər mane olurdu. Kompleks hazır 

olandan sonra baĢqa iĢlərin hamısını kənara qoydum, gəldim 
və bu gün sizinlə onu açdıq. Bu münasibətlə  mən sizi, Ģəkililəri 

bir daha təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək 
istəyirəm ki, bu böyük idman kompleksindən səmərəli istifadə 

edəcəksiniz. Bu da  ġəkidə idmanın, bədən tərbiyəsinin inkiĢafı-
na böyük müsbət təsirini göstərəcəkdir. Gənclərin idmanla, bə-
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dən tərbiyəsi ilə məĢğul olmasına imkan yaradacaq, onları 

özünə cəlb edəcəkdir. Bunların hamısı ġəki rayonunun həyatını 
daha da gözəlləĢdirəcəkdir. Mən sizi təbrik edirəm.  

Olimpiya idman kompleksini açarkən, o mitinqə on min-
lərlə adam toplaĢmıĢdı. ġəki əhalisinin, demək olar, bütün 

təbəqələri orada idi. UĢaqlardan tutmuĢ qocalaradək, qadın-
lar, kiĢilər, qızlar, oğlanlar mitinqdə idilər. Bu mitinq, açılıĢ 

mərasimi çox yaxĢı təəssürat yaratdı. Sonra mən sizin mər-
kəzi küçə ilə ipək kombinatına gedərkən – bayaq həmin küçə 

ilə buraya gəlirdim – hər iki tərəf insanlarla dolu idi, Sabit 
Rəhman adına Dram Teatrının qarĢısındakı meydanda da 

xeyli adam vardı. Mən on minlərlə insan gördüm. Evlərindən, 
qapılarından boylanan, yaxud eyvanlarından müĢahidə edən 

insanları gördüm. Məni sevindirən o oldu ki, bu gün səhərdən 
axĢamadək ġəkidə gördüyüm insanların hamısında çox xoĢ 

əhval-ruhiyyə var.  Hiss etdim ki, onların hamısı belə əhval-
ruhiyyədə olmasaydı, bu insanlar orada olmazdılar. Mən in-

sanların üzünə, gözünə diqqətlə baxırdım. Mitinqdə, yaxud 
da küçədə onların hansı hisslər keçirdiklərini görürdüm. ġəki 
əhalisinin, demək olar, əksəriyyəti küçələrdə idi. 

Onların hamısı Azərbaycanın dövlətçiliyinə, müstəqil Azər-
baycana, bizim gördüyümüz iĢlərə məhəbbət, hörmət və eh-

tiram  hissləri ilə toplaĢmıĢdılar.  Bunların hamısı ġəkidə əha-
linin, yenə də deyirəm, çox yaxĢı əhval-ruhiyyədə olduğunu 

göstərir.  
Təbiidir, ġəkidə yaxĢı iĢlər də çoxdur, ancaq nöqsanlar da, 

qüsurlar da  var. Ġnsanların hər biri üçün, bəlkə də, çatıĢma-
yan  Ģeylər də var. Yenə də deyirəm, ġəkidə iĢsizlik də var. 

Bu, ən böyük problemlərdən biridir. Yəni insanların hamısı 
bizim istədiyimiz kimi,  rifah halına nail ola bilməyiblər. An-

caq buna baxmayaraq, onlarda mənəvi hisslər çox üstündür. 
Ona görə də onlar bu gün Azərbaycan пrezidentinin ġəkidə 
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olmasını bu cür böyük hörmət və ehtiramla, bizim dövlət-

çiliyimizə sədaqət hissi ilə qarĢılayırdılar.  
ġəki özü – mən bu barədə demiĢəm – gözəl Ģəhərdir, tarixi 

Ģəhərdir, mədəniyyət abidələri Ģəhəridir, muzeydir. Bəli, bun-
ların hamısı var.  Amma bunları əsrlər boyu yaradanlar insan-

lardır. Bu gün də bütün bu əhval-ruhiyyəni, bütün bu sağlam 
mühitin yaradıcısı insanların özləridir, onların daxili mədə-

niyyətidir. Mən bunu belə hiss etdim və belə qiymətləndirirəm. 
Bu da sizin nailiyyətinizdir. Bu nailiyyətinizə görə də mən sizin 

iĢinizi bəyənirəm və təbrik edirəm.  
Ġndi isə mən, əvvəldən planlaĢdırdığım kimi – bildiyimə görə 

buraya ġəki rayonunun vəzifəli Ģəxsləri, ictimaiyyətin nümayən-
dələri toplaĢıblar – bu gün ġəkidəki  sosial-iqtisadi vəziyyət,  ġə-

kinin həyatında olan nöqsanlar, çatıĢmazlıqlar və onların ara-
dan qaldırılması üçün, ġəki sakinlərinin rifah halının yaxĢılaĢ-

dırılması üçün tədbirlər haqqında bir az söhbət aparmaq is-
təyirəm. Hesab edirəm ki, icra hakimiyyətinin baĢçısı bu barədə 

qısaca məlumat verər, ondan sonra biz Azərbaycanın Iqtisadi 
InkiĢaf nazirini dinləyərik.  Bilirəm ki, elektrik enerjisi ilə təc-
hizat hələlik bir problem olaraq qalır. Ona görə mən  «Azər-

enerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyevi 
çağırmıĢam, onu dinləyərik. Qaz təminatı ilə əlaqədar «Azəri-

qaz» Səhmdar Cəmiyyətinin sədrini dinləyərik. Sonra iĢtirak-
çılardan  kimsə söz demək istəsə, mən  dinləməyə hazıram. Bu-

nunla da bugünkü görüĢümüzü keçirərik.  
Sözü ġəki Ģəhəri Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısına verirəm.  
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Şəkи şəhəri Иcra Hakиmиyyətиnиn başçысы 

Əşrəf Məmmədovun чыхышы 
 
Möhtərəm cənab Prezidentim! 

Dövlət iĢləri ilə həddindən artıq məĢğul olduğunuz bir 
vaxtda imkan tapıb ġəkiyə gəldiyinizə görə, camaatımız 

adından Sizə bir daha təĢəkkürümü bildirirəm.   
Cənab Пrezident, Sizin rəhbərliyiniz altında respublika-

mızda bütün sahələrdə ardıcıl surətdə aparılan islahatlar ġə-
kiyə də öz güclü təsirini göstərməkdədir. ġəkinin ictimai-si-
yasi, sosial-iqtisadi və mədəni-psixoloji həyatında son illər 

əldə olunmuĢ uğurlu nəticələr və görüləcək iĢlər barədə danıĢ-
mazdan öncə,  icazənizlə, yaxın keçmiĢdə Ģəhərimizdə görül-

müĢ iĢlər haqqında Sizə məlumat vermək istərdim.  
1970–1982-ci illər Sizin rəhbərliyiniz altında respublikanın 

bütün rayonlarında olduğu kimi, ġəki üçün də həyatın inkiĢaf 
dinamikası baxımından xüsusi mərhələ kimi fərqlənir. Həmin 

dövrdə ġəkidə məhsul istehsalının həcmi 5 dəfə çoxalmıĢdı. 
1982-ci ildə istifadə edilmiĢ kapital qoyuluĢunun həcmi 1969-

cu ilə nisbətən  5,4 dəfə artaraq, 3,2 milyon manat olmuĢdu. 
Bu illərdə ġəki rayonunda bir sıra mühüm sənaye obyektləri – 

üzüm emalı zavodları, 6 sovxoz, yeyinti məhsulları kombi-
natı, tütün fermentləmə zavodu, çörək zavodu, pendir və 

konserv zavodları, xalça fabriki istifadəyə verilmiĢdi. Əvvəl-
lər fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri modernləĢdirilmiĢ və 

geniĢləndirilmiĢdi. 1970–1982-ci illərdə ümumi sahəsi 283 min 
kvadratmetr olan yaĢayıĢ evləri, 5520 Ģagird yeri olan ümum-

təhsil məktəbləri, 740 yerlik məktəbəqədər uĢaq müəssisələri 
istifadəyə verilmiĢdi. 8,6 min hektar torpaq sahəsini suvar-
malı olan Əyriçay su anbarı kompleksi tikilmiĢdi. ġəki Ġpək 

kombinatında 750 dəzgahlıq toxucu sexi və boyaq-bəzək 
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fabriki tikilərək istifadəyə verilmiĢ, orada yeni xarici ava-

danlıq quraĢdırılmıĢdı. Bu məqsədlə 23 milyon ABġ dolları 
məbləğində vəsait xərclənmiĢdi. O illərdə  müəssisədə 7200 

nəfər iĢləyirdi.  
Bu illərdə ġəkidə 70 kilometr asfalt örtüklü avtomobil yolu 

çəkilmiĢ, 29 yeni körpü tikilmiĢ, çox mühüm strateji, iqtisadi 
və siyasi əhəmiyyətə malik Yevlax–Balakən dəmir yolu xətti 

inĢa olunmuĢdu. Bununla da regionun, o cümlədən ġəkinin 
iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün çox böyük zəmin yaranmıĢdır.  

1970–1982-ъи иллярдя Шяки шящяри вя онун яксяр кяндляри 
газлашдырылмыш, газ кямярляринин цмуми узунлуьу 628 кило-
метря чатмышды. 

Минэячевирдян Шякийя 33,8 километр узунлуьунда 110 кило-
волтлуг, 54 километр узунлуьунда 35 киловолтлуг, район 
дахилиндя 361 километр узунлуьунда 6–10 киловолтлуг електрик 
хятляри чякилмишдир. 

Сизин о заман республикамызда щяйата кечирдийиниз уьурлу 
вя ъясарятли ишляр буэцнкц мцстягиллийимизин, сюзцн ясл мяна-
сында, ясасларыны йаратмышдыр. 

Ъянаб Президент, тяяссцфляр олсун ки, Шякидя дя йарадылмыш 
бу ясаслар 1986-ъы илдян эет-эедя даьыдылмаьа башламышдыр. 
Лакин йеня Сизин сайяниздя Шякидя щяйат яввялки мяърасына 
гайытмыш вя инкишаф мярщяляси башланмышдыр. 

Мящз Сизин щазырлайыб ъямиййятя тягдим етдийиниз аграр 
ислащатлар програмы ясасында Шякидя 96 мин няфяря торпаг 
верилмишдир. О ъцмлядян мцстясна щал олараг, республиканын 
щеч бир йериндя эюрцнмяйян щал кими, Сизин  тапшырыьынызла, 
Назирляр Кабинетинин разылыьы иля Шяки шящяриндя йашайан ин-
санлара торпаг пайы верилмишдир ки, бу да 8500 няфярин эцзя-
ранынын йахшылашмасы демякдир. 

Шякидя 2002-ъи илядяк 397 кичик мцяссися вя обйект юзялляш-
дирилмиш, 27 сящмдар ъямиййят йарадылмышдыр. Щямин мцясси-
сялярдя инди хейли адам чалышыр. 
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Сянайе мящсулу истещсалы 1997-ъи  илдя 4 милйард 19 милйон 
манат олдуьу щалда, кечян ил 11 милйард 862 милйон маната 
чатмышдыр. 

Бу ил щямин рягямин 14 милйард манат щяъминдя олаъаьыны 
эюзляйирик. Бу, «Шяки–Ипяк» Сящмдар Ъямиййятинин, йейинти 
комбинатынын вя диэяр дайанмыш мцяссисялярин истещсалы  гисмян 
бярпа етмяси иля баьлыдыр. Ейни заманда, мян хцсуси вурьула-
маг истяйирям ки, «Шяки–Ипяк» Сящмдар Ъямиййятиндя истещса-
лын бярпасы цчцн мящз Сизин тапшырыьыныз ясасында 1,5 милйард 
манат явязсиз кредит, сонра ися 500 милйон манат малиййя йар-
дымы айрылмышдыр. Бу, инсанларымызда, щягигятян рущ йцксяклийи 
йаратмышдыр. 

Илк дяфя биз 120 тон барама истещсал етмишик. 
Ъянаб Президент, вахтиля Сиз республикайа рящбярлик едяр-

кян 5 мин тондан чох барама истещсал олунурду. О ъцмлядян 
Шякидя 350 тон барама истещсал едилирди. Тяяссцфляр олсун ки, 
сонралар бу иш башлы-башына бурахылмышдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян бир мясяляни айдынлашдырмаг 
истяйирям. Сян дедин ки, 350 тон барама истещсал олунурду. 
Доьру дедин ки, о иллярдя, мян ишлядийим иллярдя Азярбайъанда 
илдя 5 мин тон барама истещсал едилирди. 

O illərdə barama istehsalı sürətlə artmıĢdı. Əvvəllər 
istehsal ildə cəmisi 2 мин ton idi. Barama çox iĢlənildiyinə 

görə, onun istehsalı artırılmıĢ, 5 min tona çatmıĢdı. Barama 
elədir ki, onu istehsal etmək üçün çox Ģey lazım deyil. Yəni 

bunun üçün traktor, kotan lazım deyil. Baramanı hər bir 
kəndli öz həyətində, evində istehsal edir. Belədir, yoxsa yox? 

Özü də baĢqa iĢlə də məĢğul olur. Elədirmi?  
Ə ş r ə f  M ə m m ə d o v: Bu proses 40 gün ərzində baĢa 

çatır. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Amma kəndli təkcə barama istehsalı ilə 

məĢğul olmur. BaĢqa iĢlər də görür. Evində, yaĢadığı yerdə bir-



_____________________________________________________________   284 

iki kümxanası olur, bunun texnologiyasını mən də bilirəm. Tut 

yarpağını gətirir, baramaqurdunu bəsləyir. Özü, ailəsi üçün bu, 
ikinci iĢ yeridir. Baramaqurdunu bəsləyir, sonra məhsulunu 

gətirib təhvil verir və yüksək qiymətlə onun pulunu alır.  
Məsələn, mənim xatirimdədir, o vaxt pambıqçılıq rayon-

larında, xüsusən Bərdədə – Bərdə böyük pambıqçılıq rayonu 
idi – təxminən 400 ton barama da istehsal olunurdu. Onlar 

həyətlərdəki tut ağaclarının yarpağından istifadə edirdilər. 
Amma sonralar pambıq tarlalarındakı su arxlarının kənarın-

da tut ağacları əkməyə baĢladılar. Bu, tarlalarda həm kölgə-

lik yaradırdı – mən yay vaxtlarında tarlaları gəzərkən, həmin 

ağacların altında çox oturmuĢam – həm də onun yarpaqlarını 
yığıb baramaqurdu üçün yem kimi istifadə edirdilər. Ailənin 

dörd-beĢ nəfər üzvü tarlada iĢləyir, pambıq becərirdi, amma 
eyni zamanda, evində də baramaqurdu bəsləyir, baramanı 

dövlətə satıb çoxlu pul alırdı.  
Burada üzümçülük də vardı. Йenidənqurma vaxtı bunu 

dağıtdılar. Azərbaycan üzümündən Ģərab istehsal olunurdu. 
Ölkəmizdə bu qədər Ģərab içilmirdi. Ümumiyyətlə, bizim 
xalqımız Ģərab içən xalq deyildir. Amma Rusiyanın buna 

təlяbatı çox idi. Biz nə üçün o illər üzüm istehsalını sürətlə 
artırırdıq? Hətta iĢ o yerə çatmıĢdı ki, bir-iki il Azərbaycanda 

2 milyon ton üzüm istehsal edildi. Ona görə ki, Sovet Ġtti-
faqının rəhbərliyi bunda maraqlı idi. Rusiya əhalisini Ģərabla 

təmin etmək üçün Azərbaycanın üzümçülüyü inkiĢaf edirdi, 
Ģərab istehsal olunur, Rusiyanın müxtəlif regionlarına göndə-

rilirdi. Orada ĢüĢələrə doldurub satırdılar, camaat da alırdı.  
Sovet Ġttifaqı Ģərabı qızıl pula, yəni dollara xaricdən alıb 

gətirmirdi. Ölkənin də çox yerində imkan yox idi ki, üzüm 
bağları yaradıb, Ģərab istehsal etsinlər. Buna görə də biz 

üzümçülüyü inkiĢaf etdirdik. ġəkidə də,  çox yox, amma inki-
Ģaf etdirdik. O vaxt, yenidənqurma vaxtı bunu  dağıtdılar. 
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Azərbaycanı o vaxt, təxminən 1987-ci ildən sonra dağıtmaq 

istəyirdilər. Sonra da Sovet Ġttifaqı dağıldı, biz müstəqil 
olduq. Çox yaxĢı ki, Sovet Ġttifaqı dağıldı, dağılmasaydı, biz 

müstəqillik əldə edə bilməzdik. 
Demək, indi Rusiya bizdən bu məhsulu daha tələb etmir. 

Ona görə bunun istehsalına həvəs yoxdur. Üzüm bağları 
sıradan çıxdı, indi onların yerində baĢqa bitkilər əkilir. Bu, 

təbii haldır.  
Amma baramanın yeri olmayıbdır. Baramanın yeri hər bir 

kəndlinin özünün Ģəxsi təsərrüfatıdır. Barama orada istehsal 
olunubdur. Baramaya da həmiĢə ehtiyac var. Məsələn, ġəkidə, 

kəndlərdə 300 ton barama istehsal ediblər. Niyə indi istehsal 
etmirlər? Mən bu sualı sənə verirəm, çünki respublika üzrə də 

bu sual məni maraqlandırır. Mən təkcə səndən ġəkini öyrən-
mək istəmirəm. Respublikada vaxtilə 5 min ton barama istehsal 

edilirdi, indi yoxdur. Ġndi nə qədər olduğunu da bilmirəm. 
Bəlkə Hümbətov bilir... Deyəsən, o da bilmir.  

Y u s i f   H ü m b ə t o v (Prezidentin İcra Aparatının şöbə 
müdiri): Möhtərəm Пrezident, indi yalnız ġəkidə barama is-
tehsal edirlər. BaĢqa rayonlara toxum təzə paylanıbdır, gələn 

ildən oralarda da barama istehsal olunacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs niyə bu ildən? Nə üçün barama-

çılıq dağıldı? Bunu mənə deyə bilərsənmi? 
Ə ş r ə f  M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, birinci növbədə 

ona görə ki, əvvəllər ipək kombinatı iĢləyirdi, baramaya tə-

ləbat vardı. Baramanın pulunu verib alırdı. Sonralar tələbat 

olmadığından, barama camaatın evində qaldı. Baramanı 
ucuz almaq istədilər. 1 kiloqramı 2-3 min manata almaq istə-

dilər, aldılar da. Ona görə də baramaçılığa maraq azaldı.  
Baramanı istehsal edən adamlar onun 1 kiloqramını 10 min 

manata, ən azı 8 min manata sata bilsələr – mən damazlıq ba-
ramanı çıxıram, bunun 1 kiloqramının qiyməti 12–15 min 
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manat arasındadır – bu sahə inkiĢaf edər. Baramaçılığın məhv 

olması ipək kombinatı ilə bağlıdır. Bu kombinat təkcə ġəki 
rayonunda, Ģəhərdə 7500 nəfəri iĢlə təmin edirdi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Azərbaycanda tədarük olunan bara-
ma buraya gətirilirdi. 

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bəli, hələ əlavə də gəlirdi.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda belə idi, barama istehsalı və 

emalı ilə məĢğul olan üç yer vardı. Əsas bura idi, ikincisi 
Dağlıq Qarabağda Xankəndi idi, bir  də Ordubad.  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Onlar da buraya göndərirdilər. 
Baramaçılığın tənəzzül etməsinin əsas səbəblərindən biri 

baramanın çox ucuz qiymətə alınması oldu.  
Ġkincisi, o vaxt mərkəzləĢdirilmiĢ planlaĢdırma vardı. 

SSRĠ-nin 169 regionu ilə əlaqə vardı. Barama emal edən müəs-
sisələr üçün 70 regiondan təkcə ehtiyat hissələri alınırdı.  

Üçüncü bir cəhət də ondan ibarət oldu ki, imkan tapıb 
vəziyyətdən çıxmaq əvəzinə, hamı gözləyirdi ki, bazar iqtisa-

diyyatı tətbiq ediləcək, nə isə bir Ģey olacaq. Ġnsanlarımız o 
biri sistemə öyrənmiĢdilər. O vaxt sahəyə lazımi səviyyədə 
rəhbərlik olmadı. 

Mən burada icra hakimiyyətinin məktublarını qaldır-
mıĢam. Onlarda deyilir ki, ipək kombinatı elektrik enerjisinin 

pulunu ödəmədiyinə görə, ona verilən enerji kəsilsin. Bunu 
etmək olmazdı. Elektrik enerjisi kəsiləndə iĢ dayandırılırdı.  

Cənab Пrezident, Sizin köməkliyinizlə indi müəssisə fəaliy-
yətini bərpa edir. Amma bu əsas vermir deyək ki, məsələni 

həll edəcəyik. Buraya yeni, müasir texnologiya gəlməlidir. 
Belə olsa, orada 7 min nəfərin iĢləməsinə ehtiyac da olmaya-

caqdır. Biz hesablamıĢıq, təxminən 1500–2000 iĢçi olsa, tam 
kifayət edər. Ġndi deyirlər ki, ġəkidə iĢsizlik var. Biz tam araĢ-

dırmıĢıq, bu qədər adam kifayət edər. Qalan bütün insanlar 
yerləĢiblər, iĢləyirlər. 
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Cənab Пrezident, ehtiyat üçün biz min hektardan çox tor-

paq saxlamıĢıq. Onu uzunmüddətli istifadə üçün Ģəhər cama-
atına vermiĢik. Olimpiya idman kompleksi tikildi. Torpağın 

10 hektarını ona ayırdıq. Yenə baĢqa nə isə tikiləcəksə, 
torpaq ayıracağıq.  

Yəni Sizin sərəncaminizla ayrılan 3 min hektardan savayı, 
min hektar da əhaliyə əlavə verildi. Biz Ģəhərlə bağlı bu 

istiqamətdə də tədbirlər görürük. 
Möhtərəm Пrezident, bu illər ərzində taxıl istehsalında 

böyük nailiyyət əldə etmiĢik. 1998-ci ildə cəmi 28 min ton 
taxıl istehsal olunmuĢdu. Bu da təlяbatımızdan iki dəfə azdır. 

Bu il 120 min tondan çox taxıl istehsal edilmiĢdir. Amma 
ġəkinin potensialı bununla bitmir. ġəkidə heç bir əlavə tədbir 

görmədən ildə 150 min ton taxıl istehsal etmək olar. Amma 
bizim imkanımız var ki, 300 min ton taxıl istehsal edək. Ha-

rada? Birincisi, Sizin yaratdığınız Əyriçay su anbarının kömə-

yi ilə 8 min hektardan çox sahə suvarılmalıdır. Amma təəs-

süflər olsun ki, kifayət qədər nasoslar yoxdur. Siz Moskvaya 
getdiniz, nasosların bir hissəsi quraĢdırıldı, digər hissəsi yox. 
Üzüm bağları da həmin səbəbdən batdı. Ancaq Siz o qədər 

düĢünülmüĢ, planlı iĢ görmüĢdünüz ki, su dağın ətəyi ilə 
gəlməli, öz axını ilə paylanmalı idi. Sizin dövrünüzdə orada 

konserv zavodu da tikilmiĢdi. Oranın elə bir qazanxanası var 
ki, bu gün onu ġəkidə yox, Azərbaycanda da tikmək müm-

kün olmaz. Amma təəssüflənirik ki, biz ondan da səmərəli 
istifadə edə bilmirik. Ġndi mən Sizdən xahiĢ edəcəyəm ki, ona 

da həyat verək.  
Cənab Пrezident, rayonda heйvandarlıq sürətlə inkiĢaf 

edir. Son dörd ildə davarın sayı 51 min baĢ artıb, təxminən 
200 min baĢa çatmıĢdır. Sizin rəhbərlik etdiyiniz əvvəlki dövr-

də mən ġəki rayonunun kənd təsərrüfatına baĢçılıq etmiĢəm. 
Rayonda 130 min baĢdan yuxarı davar olmayıbdır. Mən 
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payız mövsümünü deyirəm. Yazda azalırdı, 70–80 faizə düĢür-

dü. Bu gün 196 min baĢ qoyun-quzu, 61 min baĢ qaramal var. 
Bunun yeganə bir səbəbi aqrar islahatlarıdır. 

Rayonumuzun kəndlərində 100 min əhali yaĢayır. Bir 
məsələni həll etsək, onların problemi aradan qalxar. Cənab 

Пrezident, bu problem tütünçülüklə bağlıdır. Tütünçülük 
ġəkidə 44 min insanın mənafeyini əhatə edir. Onun istehsalı 

vaxtilə, Sizin dövrünüzdə 17 min 500 tona çatmıĢdı.  1998-ci 
ildə 2,2 min ton tütün istehsal olunmuĢdu. Biz tütünçülüyün 

inkiĢafına vüsət verdik. Tütünçülüyü inkiĢaf etdirmək üçün 
əlavə böyük tədbirlərə ehtiyac yoxdur. Biz Ģitilxanaları geniĢ-

ləndirdik, 12 min ton tütün istehsal etdik. Amma onu emal 
etmək üçün imkanlarımız zəifdir. Sizdən xahiĢimiz budur ki, 

Bakıdakı tütün kombinatı yerlərdə özünün kiçik filiallarını 
açsın.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizin tütün kombinatı ilə əlaqəniz 
var, yoxsa yox? 

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, əlaqəmiz 
yoxdur. Mən bir dəfə oraya getdim, müəssisənin direktoru ilə 

görüĢdüm. Onlar ġəkiyə gəldilər, baxdılar, sonra dedilər ki, 
sort məsələsində problem var. Amma biz bunu həll etməyə 

hazırıq. Bizə sortları desinlər, onları əkdirək.  
Cənab Пrezident, mən Sizi inandırıram ki, bununla kəndin 

bir problemini də həll edərik. Yəni orada problemlər qalma-
yıbdır. Kənd camaatı artıq, necə deyərlər, həyatını firavan 

qurubdur. Kəndlərimizdə 100 min nəfər əhali yaĢayır. Əgər 
tütünçülüyə imkan olmasa, biz götür-qoy etmiĢik, ġəkidə 

Ģəkər çuğunduru istehsalını geniĢləndirməliyik, bu sahəni 
yaratmalıyıq. Bunun üçün bizə böyük vəsait lazım deyildir. 

Bayaq mən dedim, Sizin dövrünüzdə konserv zavodu tiki-
libdir.     
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Çox təəssüflər olsun ki, ondan biz istifadə edə bilmədik. 

Onun bazasında biz...  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz Ģəkər cuğunduru əkirsinizmi?  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Vaxtilə əkiblər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə qədər?  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: 400–500 hektar əkiblər. Amma 
bizim 3 min hektarda Ģəkər cuğunduru əkməyə imkanımız 

var. Bu regionda isə 7 min hektar əkmək mümkündür.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən Ģəkər cuğundurunun Ģəkərliliyi-

nin nə qədər olduğunu öyrənmisənmi, yoxsa bunu bilmirsən?  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Deyirlər ki, Ukraynadakından 

yüksəkdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əlbəttə, yüksək olmalıdır. Orada 

kimsə nə isə demək istəyir. O nə deyir?  
Y e r d ə n  s ə s: Burada cuğundurun Ģəkərliliyi 17–25 faizdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: 17–25 faiz... YaxĢı faizdir. Təxmi-
nən aprel ayında onu çıxarırlar. Bilirsən, məsələni sən düzgün 

qoyursan. Amma Ģəkər cuğunduru əkmək üçün gərək Ģəkər 
zavodun olsun.  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, bizim konserv 
zavodumuza qazanxana tikməyəcəyik? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Konserv zavodundu Ģəkər istehsal 
etmək olmaz, bunu sən bilirsən. Biz neçə ildir istəyirik ki, 

respublikamıza Ģəkər zavodу gətirək. Biz deyəndə, daha indi 
hökumət heç nə ala bilmir, baĢa düĢürsünüzmü? Bunu xarici 

sərmayəçi etməlidir. Bizim Nazirlər Kabineti, Ġqtisadi ĠnkiĢaf 
Nazirliyi bununla məĢğul olur. Yəqin Иqtisadi ИnkiĢaf нaziri 

öz çıxıĢında bu barədə deyəcəkdir. Mən indi vaxt almaq 
istəmirəm. Sən sonra cavab verərsən. Bir Ģəkər zavodunun 

qiyməti 50 milyon dollardır. Ancaq əgər sərmayəçi olsa, 50 
milyon dolları gətirib o zavodu tiksə, tezliklə xərcini çıxar-
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dacaq və sonra qazanacaqdır. Amma belə sərmayəçi tapa 
bilmirik. 

Məsələn, Naxçıvanda əvvəllər Ģəkər çuğunduru əkilməzdi. 
Amma son illər, hələ 1992-ci ildə mən orada iĢləyərkən 

əkilməyə baĢlandı. Ġranla, Türkiyə ilə sərhədlər açılandan 
sonra get-gəl baĢlandı. Türkiyədə Ərzurumda, Bursada Ģəkər 

zavodları var. Naxçıvanda bu il 50 min, yaxud 60 min ton 
Ģəkər чuğunduru toplayacaqlar.  

Təsəvvür edin, keçən il 45 min ton Ģəkər cuğunduru topla-
mıĢdılar, amma o cuğunduru Türkiyəyə aparırlar, zavoda verir-

lər, zavod onu emal edir, Ģəkərini naxçıvanlılara qaytarır. Qalan 
Ģey orada saxlanılır. Onlar da, Naxçıvanda Ģəkər cuğunduru 

əkənlər də çox məĢğul olmalıdırlar. Ġndi Naxçıvan özünü Ģəkərlə 
məhz bu yolla təmin edir. Amma əgər Ģəkər zavodu, bütün 

kompleks olsa daha yaxĢıdır. Çünki Ģəkər cuğundurunun ema-
lından çoxlu məhsullar alınır. ġəkər alınandan sonra çuğun-
durun cecəsindən, bir tərəfdən, spirt alınır, digər tərəfdən də 

həmin cecə çox qüvvəli yemdir.  
Türkiyədəki zavodlar da Ģəkər çuğundurunu ona görə 

götürürlər ki, Ģəkər alınandan sonra qalan hissə onlar üçün 
faydalıdır. ġəkəri isə Naxçıvana verirlər.  

Mənə dedilər ki, bu il onlarda yenə də çoxlu məhsul var. 
Orada iqlim çox yaxĢı olduğuna görə, cuğundurun Ģəkərliliyi 

təxminən 22-23 faizə çatır. Bax, məsələ belədir. Ancaq 
konserv zavodunda Ģəkər istehsal etmək olmaz. Sən orada 

baĢqa məhsul istehsal etmək istəyirsənsə, bu, ayrı məsələdir.  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, əgər bu ol-

masa, biz konserv zavodundan baĢqa məqsədlər üçün istifadə 
edərik. ġəkidə 44 min hektar meĢə var. Bu meĢələr yabanı 

meyvələrlə zəngindir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Doğrudur.  
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Ə ş r ə f  M ə m m ə d o v: Bizim imkanımız var ki, o mey-

vələri emal edək,  əhalimizin xeyli hissəsinin məĢğulluğuna 
Ģərait yaradaq.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu yaxĢıdır. Ġndi sənin fikrin nədir, o 
konserv zavodunu biz iĢə salaq? 

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bəli. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Axı sənin özün dedin ki, indi bazar 

iqtisadiyyatıdır, elədirmi? Ġndi hökumət belə Ģeylərlə məĢğul 
olmur. Amma ġəkidə bir nəfər tapılmadı ki, gedib o konserv 

zavodunu alsın. Alan olsa, həmin zavodu ona münasib 
qiymətə satmaq olar. Zavodu dövlətdən alsın, oranı bərpa 

etsin, nə istəyir istehsal etsin. O cümlədən meĢədən meyvələri 
yığsın, emal etsin. Həm insanlar iĢləsin, həm özü oradan qa-

zanc götürsün, həm də ġəkinin iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirsin. 
ġəkidə belə adamlar yoxdurmu? ġəkililər nə günə qalıblar ki, 

bir konserv zavodunu ala bilmirlər? YaxĢı, biri ala bilmirsə, 
ikisi, üçü bir yerə yığıĢıb alsınlar. Bu da ola bilər. ġəkidə 

belələri var. Birincisi, pulu olan hələ gizlədir, necə deyərlər, 
ya döĢəyin içinə yığır, ya da baĢqa yerə. Ġkincisi də, görünür 
ki, biz adamlarda bu sahibkarlıq keyfiyyətini təkcə ġəkidə 

deyil, çox yerdə hələ yarada bilməmiĢik.  
Mən Иqtisadi ИnkiĢaf nazirinə tapĢırmıĢam, sahibkarlığın 

inkiĢafı üçün biz nə kimi tədbirlər görmüĢük, bunu bilirsiniz. 
Mənim фərmanlarımın hamısını yəqin oxumusunuz, sahib-

karlarla keçirdiyim görüĢlərdən də xəbəriniz var. Biz sahib-
karlığı canlandırmaq, onlara kömək etmək istəyirik. Hətta 

onlara kredit vermək də qərara alınıb və vəsait də ayrılıbdır. 
Amma onlar iĢləsinlər, sahibkar olsunlar, mülkiyyət sahibi 

olsunlar, pul qazansınlar, zəngin adam olsunlar. Eyni zaman-
da insanlara iĢ versinlər və hərə öz bölgəsinin, ümumən res-

publikasının iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirsin. Ona görə sən 
əgər yenə də sadalayacaqsansa ki, hansı müəssisəni biz yeni-
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dən tikək, bərpa edək – bunlar mümkün deyildir. Bunu nəzə-

rə al.  
Ġndi sən sadaladın ki, o illər nələr olubdur. O illərdə 

Azərbaycana rəhbərlik edən kim idi?  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Heydər Əliyev idi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Elədirmi? Demək, həmin Heydər 
Əliyev bu gün də buradadır. O vaxtdan 15–20 il keçib və 

Heydər Əliyev ondan da çox təcrübə toplayıbdır. O vaxt 
edirdik, bəs indi niyə edə bilmirik? Çünki o vaxt sosialist sis-

teminin bütün imkanlarından, lap belə sıxırdıq, istifadə edir-
dik. Amma indi o sistem yoxdur. Ġndi bazar iqtisadiyyatıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində mən heç bir sahibkarı nə sıxa 
bilərəm, nə məcbur edə bilərəm, nə də bir Ģey edə bilərəm. O, 

müstəqil adamdır.  
Bazar iqtisadiyyatı tam iqtisadi müstəqillik əsasında quru-

lur. Ona görə də mövzunu dəyiĢirəm, xahiĢ edirəm bu yolla 
get, vaxtımız çox getməsin. 

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, ġəkidə tikinti 
böyük vüsət almıĢdır. Dörd il bundan qabaq ġəkidə cəmi 780 
milyon manatlıq tikinti iĢləri görülmüĢdür. Bu il isə həmin 

göstərici 21 milyard manatdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: ġəxsi tikinti?  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bütün bölmələrdən olan tikinti 
iĢlərinin həcmi 21 milyard manat təĢkil etmiĢdir. Bu, yaxın 

gələcəkdə hər il daha da artacaqdır. Son dörd ildə ġəkidə hər 
il bir məktəb tikilibdir. Özü də daxili imkanlar hesabına 

tikilibdir. Bələdiyyələrin 10–15-nin imkanlarını birləĢdirmi-
Ģik, vəsait toplamıĢıq və bunu etmiĢik.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox yaxĢı.  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bu yaxınlarda Sarıca kəndində 

məktəb istifadəyə verəcəyik.  
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Cənab Пrezident, ən baĢlıca problemlərdən biri su proble-

midir. Mən bütün camaatımız adından Sizə minnətdarlığımızı 
bildirirəm. Almaniya Federativ Respublikası ilə Sizin apar-

dığınız danıĢıqlar nəticəsində, nəhayət ki, ġəkidə bu prob-
lemin həllinə təkan verilibdir. Bu iĢə 10 milyon alman 

markası ayrılması nəzərdə tutulubdur. Bütün ilkin iĢlər görü-

lübdür. Gələn ilin əvvəllərində tikinti iĢlərinə baĢlanacaqdır 

ki, bu da ġəkinin camaatını 50 ildir narahat edən bir prob-
lemdən xilas edəcəkdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bax, bu bizim iĢimizdir. Su çəkmək 
gələcəkdə bəlkə də sahibkarlara nəsib olacaqdır. Amma hələ 

ki, mümkün deyildir. Bu bizim iĢimizdir. Kömək edirik, kre-
dit almısınız, elədirmi? 

A b i d   Ş ə r i f o v: Bəli, elədir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: ġəki iki il ərzində su ilə tamamilə 

təmin olunacaqdır. 
A b i d   Ş ə r i f o v: Cənab Пrezident, bunun nəticəsində 

ġəki indikindən iki dəfə çox su alacaq, suyun tərkibi bey-
nəlxalq standartlara uyğun olacaqdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək, əhali iki dəfədən artıq su 

alacaqdır. ġəki su ilə təmin olunacaqdır.  
A b i d   Ş ə r i f o v: Bəli.  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Özü də təmiz su ilə. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Beynəlxalq standartlara uyğun su, 

elə təmiz su deməkdir. Bu bizim iĢimizdir, bunu da edirik. 
Amma konserv zavodu bizim iĢimiz deyil.  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, orada bir 
məsələ var, onu həll etsək, burada sahibkar tapılar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, sahibkar tap. Ġqtisadi ИnkiĢaf 
naziri ilə danıĢ, məsələni həll etsin, burada problem yoxdur.  

Ə ş r ə f  M ə m m ə d o v: BaĢ üstə. Möhtərəm Пrezident, 
ġəkidə bu yaxınlarda ümumdünya...  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən tikintidən danıĢdın, ġəkidə Ģəxsi 

evlər tikilirmi? 
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Keçən il 260 Ģəxsi ev tikilibdir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bütün rayonda? 
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu azdır. Elə yerlər var ki, nə qədər 
evlər tikilir.  

F ə r h a d  Ə l i y e v: Cənab Пrezident, çox tikilir. Bu ili 
götürsək, Azərbaycan üzrə inĢaat sektorunda iĢin həcmi 2,5 

dəfə artıbdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bizim rayonlarda, kənd yerlərində 

çoxlu evlər tikilir. Azərbaycanın kənd yerlərində tikinti iĢləri 
1970-ci illərdə baĢladı. Biz kənd təsərрüfatını, onun iqtisadiy-

yatını inkiĢaf etdirdik. Bunun nəticəsi nə oldu? Ġnsanların 
yaĢayıĢı yaxĢılaĢdı. Kəndlərdə yeni evlər tikildi və insanlar  

avtomobillər aldılar. Bu iki Ģey gözə çox çarpır. Ġndi isə 
torpağı ki, paylamıĢıq, insanlar torpaqdan çox böyük gəlir 

götürürlər. Sən deyirsən ki,  davarın sayı 200 min baĢa 
çatıbdır. Əvvəllər heç 100 min baĢ da olmayıbdır. Yaxud da 
ki, sizdə 70 min baĢa yaxın qaramal var. Kənd yerində 70 

min əhali yaĢayır, yoxsa nə qədər?  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: 100 min əhali yaĢayır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: 100 min nəfər yaĢayırsa, onda 70 
min baĢ qaramal yetərlidir. Amma bundan da çox ola bilər. 

Çünki yadımdadır, vaxtilə burada heyvandarlıq kompleksləri 
yaratmıĢdıq, sən gəlmiĢdin, burada seminar keçirirdik, orada 

heyvandarlıqdan söhbət gedirdi. Bunlar var. Taxıl məhsulu 
götürürsünüz. Kəndlinin pulu var. Ev tikin. Bəlkə də, çox-

larının evi var. Buna ehtiyac yoxdursa, bu, baĢqa məsələdir. 
Amma haradakı ehtiyac var, oralarda kəndli ev tikməlidir və 

qoy tiksin. Mən demirəm ki, bunu planlaĢdırasınız, yaxud da 
kimisə bu iĢə məcbur edəsiniz. Bu hər kəsin öz iĢidir. Qa-
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zandığını haraya xərcləyirsə, bu onun öz iĢidir. Ev tikir, ya-

xud avtomobil alır və ya heç bir Ģey etmir, baĢqa yerə sərf 
edir – öz iĢidir. Amma biz sosial məsələləri həll etmək üçün 

çox arzu edirik ki, kəndlilər əldə etdikləri qazancdan birinci 
növbədə özlərinin ev Ģəraitini yaxĢılaĢdırsınlar. Çünki kənddə 

ev Ģəraiti indi get-gedə ğərək Avropa standartlarına yaxın-
laĢsın. Ġndi ola bilməz ki, kəndli 7 nəfərlə iki balaca otaqda 

yerləĢsin, yaĢasın. Belə olmaz. Kəndlinin gərək  4-5 otaqdan 
ibarət evi, ətrafında həyəti olsun, yaxĢı yaĢaya bilsin.  

Ġndi televizor hər yerdə var, baĢqa cihazlar var, amma ev 
Ģəraiti də gərək yaxĢı olsun. Mən buna görə deyirəm. Ancaq 

bu planlaĢdırma səndən, məndən asılı deyil, insanların 
özlərindən asılıdır.  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, məlumat üçün 
bildirim ki, 1970–80-ci illərdə ġəki rayonunda 28 min 600 

adam ev Ģəraitini yaxĢılaĢdırmıĢdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu baĢqa məsələ. Görürsənmi!  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Açıq desək, bizim kəndlərdə 
evlər pis deyil, amma daha yaxĢı evlərə həqiqətən ehtiyac var. 

Cənab Пrezident, icazənizlə, bir məsələyə də toxunmaq 

istəyirəm. ġəkidə turizmi inkiĢaf etdirmək üçün gözəl təbii 
Ģərait var. Amma Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cə-

nab Ġlham Əliyevin böyük təĢkilatçılığı ilə çox qısa müddətdə 
tikilmiĢ Olimpiya idman kompleksi bizə imkan verir ki, 

turizmi həqiqi mənada inkiĢaf etdirməyə baĢlayaq.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Doğrudur.  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bu yaxınlarda Dünya Turizm 
TəĢkilatının БaĢ katibi buraya gəlmiĢdi. O bu yerləri gəzdi, 

dedi ki, heç Fransada da – o, fransalı idi, mən heç bilmirdim – 
belə kompleks yoxdur, bu, turizm üçün gözəl imkandır. Ona 

görə də sizdən xahiĢ edirəm ki, bizə...  
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Gənclər, Иdman və Тurizm naziri 

buradadır? 
V a q i f   Ə l i y e v (Эənclər, Иdman və Тurizm nazirinin bi-

rinci müavini): Cənab Пrezident, Əbülfəz müəllim Bakıya qa-
yıtdı, o, sabah Londona uçacaq. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nazirin birinci müavini buradadır.  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bunun həlli üçün bizim nə 

problemimiz var? Kommunikasiya məsələləri yüksək səviyyə-
də və intensiv həll edilməyən yerlərə turist getmir, çünki öz 

vaxtını hesablayır.  
Mən yenə də Azərbaycan пrezidentinə təĢəkkürümü bildiri-

rəm ki, dəmir yolu vağzalını da yenidən qurmuĢuq. Sizin gös-
təriĢinizlə təyyarə limanını da yenidən qurmuĢuq, çox gözəl 

səviyyəyə çatdırmıĢıq. Amma ġəkiyə təyyarə iĢləmir. Bakı–
ġəki–Naxçıvan, Naxçıvan–ġəki–Bakı reyslərini açsaq, turistlə-

rin buraya gəlməsinə böyük imkanlar yaradar. Biz sərhədlərə 
yaxınlaĢarıq.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Burada nə maneçilik var?  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Nə maneçilik olduğunu bilmi-

rəm, amma Sizin göstəriĢinizə ehtiyacımız var.  

F ə r h a d   Ə l i y e v: Bu, rentabelli deyil. Biz məcburiyyət 
qarĢısında Naxçıvana dotasiya veririk, çünki baĢqa yol yoxdur. 

Amma ġəkidən Bakıya, ġəkidən Naxçıvana olan reyslərə 
dotasiya ayıra bilmərik, ona görə də bu reyslər təĢkil olunmur.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək rentabelli deyil.  
F ə r h a d   Ə l i y e v: Bəli, rentabelli deyil. Çünki qiymət 

yüksək olduğuna görə, heç kim ondan istifadə etməyəcək, 
digər nəqliyyat vasitəsilə gələcəklər. Digər tərəfdən isə, təyya-

rələrin uçuĢ məsafəsi nə qədər uzun olsa, ömrü o qədər uzun 
olar. Əgər uçuĢ müddəti 15 ildirsə, məsafə qısa olanda 5-6 il 

olur. Ona görə təyyarələrdən belə marĢrutda istifadə etmək 
məqsədəuyğun deyildir.  
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Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Bizim bildiyimizə görə, Bakı–

ġəki–Naxçıvan reysi rentabelli olacaqdır. Bu reys açılsa, biz 
təkcə sərhədə yaxınlaĢmırıq. Biz xahiĢ edərdik ki, Siz imkan 

daxilində bu məsələ ilə əlaqədar göstəriĢ verəsiniz.  
Nəhayət, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. ġəkidə aĢ-

karlıq, demokratiya, sözün əsl mənasında inkiĢaf edibdir. 
Mən bunun Sizin ölkəmizə müdrik, demokratik rəhbərliyiniz 

sayəsində mümkün olduğunu bildirirəm. ġəkidə televiziyanın 
6 kanalına baxırlar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: 6 kanal? Hansı kanallardır?  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Azərbaycan televiziyasının 

birinci kanalına, RTR, TRT, «Space», «Lider», «ANS» ka-
nallarına baxırlar. Vaxtilə bu kanalların biri göstərirdi. Məhz 

Sizin göstəriĢiniz sayəsində Təpəcənnətdə o qurğu tikiləndən 
sonra biz bu kanalların veriliĢlərinə baxa bilirik. ġəkidə 14 

siyasi partiyanın ilk təĢkilatı var. 37 qeyri-hökumət təĢkilatı 
fəaliyyət göstərir. Əmin ola bilərsiniz ki, bu istiqamətdə də 

Sizin göstəriĢləriniz tamamilə yerinə yetiriləcəkdir.  
Cənab Пrezident, deyilənlərlə yanaĢı, heç Ģübhəsiz, iĢimizdə 

nöqsanlar da vardır. Bəzən ciddi qüsurlara da yol veririk. Am-

ma Siz bir Ģeyə əmin ola bilərsiniz: bu, səhlənkarlıqdan, qəsdən 
baĢ vermir, məsələləri həll edərkən nöqsanlarımız olur. Əmin 

ola bilərsиniz ki, Sizin iradlarınızı biz çox qısa müddətdə yerinə 
yetirəcəyik. Onu da bildirmək istəyirəm ki, camaatımız həmiĢə 

dövlətə, dövlətçiliyə sadiq olubdur. Heç bir vaxt ġəkidə döv-
lətçilik əleyhinə heç nə olmayıbdır. Mən bütün hadisələri sada-

laya bilərəm. Kiminsə əleyhinə olub, amma dövlətçiliyimizin 
əleyhinə, Azərbaycan prezidentinin əleyhinə ġəkidə heç vaxt 

heç bir Ģey olmayıbdır.   
Hesab edirəm ki, Siz bu gün onun əyani təzahürünü gör-

dünüz.  Ġnsanların Sizə böyük məhəbbəti, sevgisi, rəğbəti var. 
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Çoxdandır camaatımız Sizi gözləyirdi. Düzdür, bəzi qəzetlər 

yazırdı, istəyirdilər ki, nə isə bir gecikmə olsun.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə olsun?  

Ə ş r ə f  M ə m m ə d o v: Bu səfərdə gecikmə olsun. 
Amma Ģükür, Siz gəldiniz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ola bilərdi.  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Ona görə də, icazə versəniz 

deyərdim: tarixin və zaмanın bütün sınaqlarından qalib çıx-
mıĢ möhtərəm prezidentimizə ġəki camaatı yenidən səs 

verəcəkdir.  
 

Иqtisadi Иnkişaf naziri Fərhad Əliyevin çыxыşы 
  
Möhtərəm cənab Пrezident! 

Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları! 
Məlum olduğu kimi, hazırda Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti cənab Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan so-
sial-iqtisadi siyasətin  prioritet istiqamətlərindən biri region-

ların inkiĢafının sürətləndirilməsindən, burada infrastruktur 
təminatının yaxĢılaĢdırılmasından, müəssisələrin fəaliyyətinin 

bərpa edilməsindən, yeni iĢ yerlərinin açılmasından, əhalinin 
maddi rifahının yaxĢılaĢdırılmasından ibarətdir. 

Bununla bərabər, cənab prezident Azərbaycan Respublika-
sında kiçik və orta sahibkarlığın, həmçinin aqrar bölmənin 

inkiĢafına dair dövlət proqramlarını təsdiq etmiĢdir. Bu sənəd-
lər regionların inkiĢafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Proq-

ramlarda regionlara investisiyaların artırılması,  fermer təsər-
rüfatlarına kömək sisteminin qurulması, regionlar üzrə sahib-

karlığın inkiĢaf etdirilməsi, aqroservis müəssisələrinin fəaliy-
yətinin geniĢləndirilməsi ilə bağlı iĢlər öz əksini tapmıĢdır. 
Artıq bu ilin noyabr ayının 1-dən etibarən Sahibkarlığa Kö-

mək Milli Fonduna ayrılmıĢ vəsaitlərdən müvəkkil banklar 
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vasitəsilə ən güzəĢtli Ģərtlərlə  sahibkarlara bir neçə gün ərzində 

4,5 milyard manat kredit verilmiĢdir.  
Möhtərəm cənab Пrezident! 

Sizin müvafiq fərmanыnыza uyğun olaraq, növbəti  3 il üçün 
sahibkarlığın inkiĢafına 250 milyard manat vəsait ayrılmıĢdır 

ki, bu da əvvəlki illərlə müqayisədə qat-qat çoxdur. Bu il 
üçün həmin vəsaitin miqdarı 13 milyard manat, amma 

növbəti 3 il üçün 250 milyard manatdır.  
Cənab prezidentin qanunvericilik təĢəbbüsü qaydasında 

Milli Məclisə göndərdiyi 2003-cü ilin büdcə paketinə region-
lara güzəĢtli vergilərin tətbiqi ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə 

ediləcək əlavələr də daxildir. Beləliklə, nikbinliklə demək olar 
ki, 2003-cü il regional siyasətdə əhəmiyyətli dəyiĢikliklər ili 

olacaqdır.  
Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları! 

Qeyd olunan tədbirlər digər bölgələr kimi, ġəki Ģəhərinin 
də sosial-iqtisadi inkiĢafına müsbət təsir edəcəkdir.  

ġəhərin iqtisadiyyatının inkiĢafında, əhalinin ehtiyacları-
nın ödənilməsində infrastrukturla təminatını yaxĢılaĢdır-
mağın böyük əhəmiyyəti vardır.  

Son illər energetika sahəsinin restrukturizasiyası ilə bağlı 
əhəmiyyətli tədbirlər görülmüĢ, elektrik paylayıcı Ģəbəkələr, o 

cümlədən ġəki Elektrik ġəbəkəsinin daxil olduğu «Gəncə-
elektrikĢəbəkə» Səhmdar Cəmiyyəti uzunmüddətli idarə-

etməyə verilmiĢdir.  
Cari ilin payız–qıĢ mövsümünə hazırlıq mərhələsində 

görülmüĢ iĢlər nəticəsində əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatı 
nisbətən yaxĢılaĢmıĢ, açılmaların sayı azalmıĢdır.  

Energetika sahəsində olduğu kimi, qaz və su ilə təchizat 
sahələrində də müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. Azərbaycanda qaz təminatının yaxĢılaĢdırılması ilə 
bağlı Dövlət Neft ġirkətinin birinci vitse-prezidenti cənab 
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Ġlham Əliyevin məqsədyönlü  fəaliyyəti nəticəsində Azərbay-

canın bir çox bölgələrində olduğu kimi, 2001-ci ilin fevral 
ayında ġəki Ģəhərinə də qazın verilməsi bərpa edilmiĢdir.  

ġəkinin su təminatını  yaxĢılaĢdırmaq məqsədi ilə Azərbay-
can Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin Ģəxsi 

təĢəbbüsü və tapĢırığı əsasında ġəki Ģəhəri əhalisinin tələb 
olunan miqdarda içməli su ilə təchiz olunmasını təmin etmək, 

verilən suyun keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə Azər-
baycan və Almaniya arasında maliyyə əməkdaĢlığı haqqında 

imzalanmıĢ saziĢə uyğun olaraq, 10 milyon avro, yaxud 
təxminən 4,5 milyon ABġ dolları məbləğində kredit ayrıl-

mıĢdır. Bu layihənin icrası ilə əlaqədar hazırlıq iĢləri baĢa 
çatmıĢdır və yaxın zamanda, yəni gələn ilin əvvəlində layihə-

nin icrasına baĢlanacaqdır. Layihənin həyata keçirilməsinin 
baĢa çatma müddəti iki ildir.  

ġəhərin sel sularından qorunması məqsədi ilə  Avropa 
Birliyinin qrantı hesabına beton bəndlərin tikintisi ilə bağlı 

layihənin həyata keçirilməsi  artıq  baĢa çatmıĢdır. Asiya Ġn-
kiĢaf Bankının vəsaitləri hesabına sahil bərkitmə iĢlərinin 
aparılması üçün danıĢıqlar davam etdirilir.  

Hörmətli toplantı iĢtirakçıları! 
ġəki Ģəhəri iqtisadiyyatının inkiĢaf etdirilməsinin ən mü-

hüm vasitələrindən biri özəlləĢdirmədir.  
ġəhərdə dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi baĢladığı dövrdən 

bu günə kimi dövlət müəssisələrinin bazasında 29 səhmdar cə-

miyyəti yaradılmıĢ,  400-dək kiçik dövlət müəssisəsi və obyekti 

özəlləĢdirilmiĢdir.  
Hazırda nəqliyyat, ticarət, inĢaat, xidmət sahələrində özəl-

ləĢdirilmiĢ müəssisələrin bir çoxu uğurla fəaliyyət göstərir.  
Hörmətli toplantı iĢtirakçıları! 

Məlum olduğu kimi, ġəkinin iqtisadiyyatının əsasını ənənə-

vi olaraq ipəkçilik təĢkil edir. Yeni iqtisadi münasibətlərə 
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keçid və digər səbəblərdən– artıq burada hörmətli icra baĢçısı 

da qeyd etdi – ġəki Ġpək Kombinatının fəaliyyəti 1990-cı il-
dən dayanmıĢ və iĢ  ahəngi pozulmuĢdur. Yalnız 2001-ci ildə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncami ilə «ġəki–
Ġпək» Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin sağlamlaĢdırıl-

ması, istehsalın bərpa edilməsi məqsədi ilə müəssisəyə əvəzsiz 
olaraq 1,5 milyard manat, sonra isə 500 milyon manat həc-

mində maliyyə yardımı göstərildikdən sonra müəssisədə 
barama istehsalının və emalının bərpasına nail olunmuĢ, 

hazırda həmin müəssisədə təxminən 700 nəfər iĢlə təmin 
edilmiĢdir. Ġndi Beynəlxalq Bankın kreditləri hesabına müəs-

sisənin fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi istiqamətində müvafiq 
danıĢıqlar aparılır və yəqin ki, yaxın zamanda həmin danı-

Ģıqlar öz nəticəsini verəcəkdir. 
Göründüyü kimi, «ġəki–Ġpək» SC-nin qismən fəaliyyət 

göstərməsi ġəki Ģəhərinin iĢsizlik probleminin həllinə nisbətən 
kömək etmiĢdir. Müəssisənin fəaliyyətinin bərpası yaxın 

gələcəkdə, bizim fikrimizcə, müəssisə ilə birbaĢa əlaqəsi olan 
tikiĢ istehsalı sahəsinin də inkiĢafına Ģərait yaradacaqdır.  

Lakin bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bir çox özəl-

ləĢdirilmiĢ müəssisələr texnoloji avadanlığın fiziki və mənəvi 
cəhətdən köhnəlməsi və müasir tələblərə cavab verməməsi, 

istehsal olunan malların keyfiyyətinin aĢağı olması və ma-
liyyə vəsaitinin çatıĢmazlığı, eyni zamanda, müəssisədə çalı-

Ģan həmin rəhbər iĢçilərin yeni iqtisadi münasibətlərə əməl 
etməməsi və digər səbəblərdən həmin bir çox müəssisələr öz 

fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalır, fəaliyyət 
göstərmirlər. 

Qeyd olunan problemlərin həlli məqsədi ilə bu müəssisə-
lərin bəzilərinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı bizim mütəxəs-

sislər dəfələrlə ġəkidə olublar, təhlil iĢləri aparıblar. Son 
zamanlar ġəkidə kiçik orta sahibkarlığın, fermer təsərrü-
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fatlarının inkiĢafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər nəticə-

sində kiçik müəssisələrin sayı artıb, onların fəaliyyəti geniĢ-

lənibdir. Amma bununla yanaĢı, qeyd etdiyim problemlər 

mövcuddur. Bu iĢdə müxtəlif təĢkilatların köməyi ilə ġəkidə 
biznes sahəsində seminarlar təĢkil olunub, kredit almaq üçün 

kurslar və yerli sahibkarların bir sıra ölkələrdə təcrübə 
keçməsinə kömək göstərilibdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sahibkarlarla ke-
çirdiyi görüĢlərin nəticəsi olaraq, imzalanmıĢ fərmanlara 

uyğun qaydada ġəkidə kənd təsərrüfatı, inĢaat, xidmət, ye-
yinti məhsullarının istehsalı və digər sahələrdə fəaliyyət 

göstərən Ģirkətlərə təxmini dəyəri 2,5 milyard manat olan 
biznes-planlar hazırlanıb, müvafiq 6 banka təqdim edilibdir. 

Bu ilin sonuna kimi həmin vəsaitlərin ayrılması məsələsi həll 
ediləcəkdir. 

Lakin yuxarıda qeyd olunanlar ġəkinin bütün problemlə-
rini həll etmir, hələ ġəki Ģəhərinin ənənəvi istehsal sahələri 

olan ipəkçilik, tütünçülük, heyvandarlıq, sənətkarlıq və tu-
rizm sahəsində çox iĢlər görülməlidir.  

Cənab Пrezident, icazə versəydiniz bir az əvvəl Ģəkər cuğun-

duru ilə əlaqədar Sizin tapĢırığınızla bağlı məruzə edərdim.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Buyur. 
F ə r h a d   Ə l i y e v: Biz Ģəkər istehsalı ilə məĢğul olan 

zavodun inĢası ilə əlaqədar müxtəlif Ģəxslərlə danıĢıqlar 

aparırıq. Ġlk Ģirkətlə apardığımız danıĢığa görə ildə 50 min 
ton Ģəkər istehsal edən müəssisəyə təxminən 50 milyon dollar 

vəsait lazımdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunun üçün nə qədər Ģəkər cuğun-

duru lazımdır?  
F ə r h a d   Ə l i y e v: Ġstehsal ediləcək Ģəkərin miqdarını 

təxminən 6-ya vurmaq lazımdır. Yəni, 300 min ton Ģəkər 
cuğunduru lazım olacaqdır.  
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H e y d ə r  Ə l i y e v: 300 min Ģəkər cuğunduru lazımdır, 

indi yerli ehtiyatlarla bunu təmin etmək mümkündürmü?  
F ə r h a d   Ə l i y e v: Mümkündür, ancaq həmin inĢaat 

iĢinin görülməsi üçün, birincisi, 50 milyon dollar vəsait 
lazımdır. Ġkincisi, inĢaat iĢləri aparılacaq həmin yerdə gərək 

hökmən bol su olsun, dəmir yolu, avtomobil yolu olsun və 
sair. Texnoloji cəhətdən belə olmalıdır.  

Konserv zavodu ilə əlaqədar deyə bilərəm ki, ġəkidə 
meyvə çoxdur. Burada konserv zavodunun bərpası da müm-

kündür. Cənab Пrezident, Sizin tapĢırığınızla icra hakimiyyəti 
baĢçısı ilə biz təxminən 2-3 dəfə görüĢmüĢük. O çox maraqlıdı 

ki, rayonda iĢ yerləri açılsın. Bu təqdirəlayiqdir. Yəni, baĢqa 
rayonların icra hakimiyyəti baĢçılarında bunu görmək olmur. 

Ədalət naminə demək lazımdır ki, ġəki ġəhər Icra Hakimiy-
yəti baĢçısı buna çox maraq göstərir. 2-3 dəfə geniĢ məktub 

göndərib ki, biz kömək edək. DanıĢığımız olub ki, bu məsələ 
ilə əlaqədar bilavasitə sahibkarların özləri biznes-planla mü-

raciət etməlidir. Eyni zamanda, banka müraciət etməlidirlər. 
Biz də əlimizdən gələn köməyi edək ki, iĢ yerləri açılsın. Nəin-
ki konserv zavodu, eyni zamanda, ġəkidə ənənəvi sənətkarlıq 

sahələrini az kredit verməklə inkiĢaf etdirmək olar. Turizmi 
də inkiĢaf etdirmək üçün imkanlar var.  

Cənab Пrezident, burada bir karvansara var, hazırda 
iĢləyir. Məruzə edim ki, həmin karvansaranın yanında onun 

daha böyük hissəsi var. Ġndi iĢləmir və çox bərbad vəziy-
yətdədir. Onu turizm obyekti kimi canlandırmaq olar. Bu-

nunla əlaqədar xarici Ģirkətlərlə danıĢıqlar aparırıq.  
Sözsüz ki, əlimizdən gələni edirik ki, baĢqa regionlarda 

olduğu kimi, ġəkidəki müəssisələr də iĢləsin. Amma ola bilsin 
ki, biz də lazımi səviyyədə çalıĢmırıq. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunlara konserv zavodunu iĢlət-
məyə kömək edə biləcəksiniz, yoxsa yox? 
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F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Пrezident, Sizə məruzə edim 

ki, öncə o konserv zavodunun vəziyyəti müəyyənləĢməlidir. 
Ġcazə verin, yaxın bir neçə gün ərzində mən Sizə düzgün 

məruzə edərəm. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı. 

F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Пrezident, icra baĢçısı burada 
çox haqlı olaraq dedi ki, ġəkidə 128 min ton taxıl istehsal 

olunubdur. Bu təqdirəlayiqdir. Amma biz baĢqa regionlarda 
da, eyni zamanda ġəkidə də çalıĢmalıyıq ki, daha çox gəlir 

verən kənd təsərrüfatı bitkilərinə üstünlük verək, son məh-
sulun alınmasına nail olaq. Öz ehtiyaclarımızı ödəyək, eyni 

zamanda ixrac edək.  
Biz bununla əlaqədar xüsusi sənədlər hazırlayırıq. Cənab 

Пrezident, Sizə məruzə edim ki, gələn ilin əvvəlindən baĢ-
layaraq bütün regionlarda təĢkilati tədbirlər keçirmək, izahat 

iĢləri aparmaq istəyirik. Nəticə ehtibarilə əhalinin rifahının 
yaxĢılaĢdırılması istiqamətində Sizin tapĢırıqlarınızın icrasına 

nail olmaq istəyirik.  
Cənab Пrezident, icazə verin, yekunda Sizi əmin edim ki, 

verdiyiniz bütün tapĢırıqlara uyğun olaraq, bütün regionların 

inkiĢaf etdirilməsi üçün sahibkarlıqla, həm də aqrar bölmənin 
inkiĢaf etdirilməsi ilə əlaqədar verdiyiniz fərmanlarin  yerinə 

yetirilməsi ilə bağlı əlimizdən gələni səfərbər edərək, Sizin 
tapĢırıqların icrasına nail olacağıq. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Dünən mən yol ilə gələndə hansısa 
kənddə dedilər ki, taxıl istehsal etmiĢik, sata bilmirik.  

D i l a r ə   S e y i d z a d ə (Prezidentin katibliyinin rəisi): 
Cənab Пrezident, Ġsmayıllıda dedilər. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġcra hakimiyyəti baĢçısı dedi? 
D i l a r ə   S e y i d z a d ə: Bəli, cənab Пrezident. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Dedi ki, çox taxıl istehsal etmiĢik, 
ancaq sata bilmirik. Yəqin ki, ġəkidə istehsal olunan taxıl 
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rayonun tələbatını ödəyir. Amma Ġsmayıllıda mənə belə bir 

söz dedilər. Mən indi bilirəm ki, Azərbaycana Qazaxıstan-
dan, Rusiyadan və baĢqa ölkələrdən çoxlu taxıl gətirirlər. 

Necə olur ki, bizim öz kəndlımiz taxıl istehsal edibdir, onu 
sata bilmir, amma Qazaxıstandan taxıl gətirirlər. Həmin biz-

nesmen ki, taxılın alqı-satqısı iĢi ilə məĢğul olur, o gəlib bunu 
Ġsmayıllıdan ala bilməzmi?  

F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Пrezident, icazə versəniz, iza-
hat verim. Siz tapĢırmısınız ki, çörəyin qiyməti bahalaĢmasın. 

Respublikamıza idxal olunan taxıla rüsum, vergi yoxdur. 
Ona görə də baĢqa ölkədən gətirilən  taxılla bizim taxılın qiy-

məti təxminən eyni olur. Amma Qazaxıstandan və ya Rusi-
yadan gətirilən taxılın qiyməti eynidir, amma keyfiyyəti yax-

Ģıdır. Ondan daha keyfiyyətli un çıxır. Buna görə ona daha çox 
üstünlük verirlər. Bəzən də onu yerli taxıla qatırlar.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Demək olmaz ki, baĢqa ölkədən gə-
tirilən taxılın keyfiyyəti bizimkindən yaxĢı olur. Belədir ki, 

taxılın müxiəlif növləri var, birinin keyfiyyəti bir az yaxĢıdır, 
birininki o birisindən aĢağıdır. Ümumiyyətlə, yaxĢı çörək 
biĢirmək üçün gərək bir neçəsini qarıĢdırasan. Mən indi 

burda bir Ģey müəyyən etmək istəmirəm, sadəcə, mən sənə 
deyirəm ki, belə bir müraciət olubdur. Amma sən buna elə- 

belə dərhal cavab vermə ki, burada qiymət bərabərdir, onun 
keyfiyyəti buradakından yaxĢıdır. Mənə elə gəlir ki, səbəb bu 

deyil. Sən bu məsələyə bir bax. Ġndi bizdə taxıl istehsalı 
artıbdır. Çoxları taxılı tək özünü təmin etmək üçün yox, həm 

də satmaq üçün istehsal edir. Ġndi burada – ġəkidə yaxĢı 
çörəklər biĢirirlər. Bu gün mən burada bir balaca çörək 

yedim, çox dadlı çörək idi. Bunu kim biĢirir?  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Camaat özü biĢirir.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Deyəsən Ġsmayıllıda idi, yoxsa hara-
da idi, mənə dedilər ki, çörək zavodu vardı, indi yoxdur. Ġndi 
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çörək zavodu nəyə lazımdır ki, özəl sektor var. ġəkidə neçə 

yerdə çörək biĢirirlər?  
Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Kombinatın cüzi bir hissəsi 

iĢləyir, ümumiyyətlə, 100-dən çox evdə çörək biĢirilir. 
Cənab Пrezident, məlumat üçün deyim ki, ġəkidə tələ-

batdan 4 dəfə çox taxıl istehsal olunur. Biz bunu sata bilmi-
rik. Çox doğru deyildi ki, problem kənardan gətirilən taxıla 

üstünlük verilməsi ilə birbaĢa bağlıdır.  
F ə r h a d  Ə l i y e v: Cənab Пrezident, elədir. Ġsmayıllıda, 

ġəkidə bu problem mövcuddur, baĢqa rayonlarda da möv-
cuddur. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda mən sənə tapĢırıram, bu məsə-

ləni dərindən öyrən və vəziyyəti müəyyənləĢdirək. Əgər doğ-

rudan da bunun bizə baĢqa zərəri olmasa, onda idxal oluna-

nın rüsumunu artırarıq. Onda bunlar da satarlar.  
F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Пrezident, bu  mümkündür. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: MəĢğul olun.  

F ə r h a d   Ə l i y e v: Aydındır.  
 

«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin 

prezidenti Etibar Pirverdiyevin 
    чыхышы 
  

Möhtərəm cənab Пrezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Biz bu gün ġəkidə yeni Olimpiya Ġdman Kompleksinin 
açılıĢ mərasimində iĢtirak etdik. ġəkidə Olimpiya Ġdman 

Kompleksinin istifadəyə verilməsi respublikamızda idmanın 
kütləvi inkiĢafına, yeni dünya və olimpiya çempionlarının 

yetiĢməsinə əvəzsiz Ģərait yaradacaqdır.  
Möhtərəm Пrezident, bu ilk növbədə, Sizin və Azərbaycan 

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin res-
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publikamızda idmanın inkiĢafına göstərdiyiniz diqqət və 

qayğının nəticəsidir. Hazırda ölkəmizin iqtisadiyyatının bü-
tün sahələri belə qayğı və diqqətlə əhatə olunmuĢdur. O cüm-

lədən respublikamızda energetikanın inkiĢafı, cənab Пrezi-
dent, həmiĢə Sizin diqqət mərkəzinizdə olmuĢdur.  

Hörmətli cənab Пrezident, fürsətdən istifadə edərək, son 
aylarda respublikamızın elektroenergetika sektorunda 2002-

ci, 2003-cü illərin payız-qıĢ mövsümünə hazırlıq proqramı 
çərçivəsində görülmüĢ tədbirlər haqqında qısa məlumat ver-

mək istəyirəm.  
Belə ki, bilavasitə Sizin diqqət və köməyiniz sayəsində 

tikilib istifadəyə verilmiĢ, Cənubi Qafqazda ən böyük stan-
siya olan Azərbaycan DRES-də itirilmiĢ 650 meqаvat gücdən 

artıq 250–300 meqаvatı bərpa olunmuĢdur. Hazırda 8 blokun 
hər biri orta hesabla 260–280 meqаvat gücə malikdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Səkkizi də iĢləyir? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli, səkkizi də iĢləyir. Azər-

baycan DRES bu ilin payız-qıĢ mövsümündə 2 min meqа-
vatdan az olmayaraq yük aparacaqdır. Əli Bayramlı DRES-
də də bir blokda əsaslı təmir iĢləri baĢa çatdırılmıĢ, digər 

ikinci blokda isə noyabr ayının sonuna kimi təmir iĢləri baĢa 
çatdırılacaqdır.  

Gücü 4 meqаvat olan «ġimal» DRES-in qaz-buxar qur-
ğusunda buraxılıĢ iĢləri baĢa çatmaq üzrədir. Mingəçevir Su 

Elektrik Stansiyasında gücü 200 meqаvat amper olan yeni 
avtotransformator iĢə qoĢulmuĢ, nəticədə gücün 40 meqаvat 

artırılmasına nail olunmuĢdur. Bununla yanaĢı, Mingəçevir 
Su Elektrik Stansiyasından qidalanan Mingəçevir, ġəki, 

Zaqatala, Qax, Balakən, Yevlax və digər qonĢu rayonların 
elektrik təchizatının etibarlılığı artırılmıĢdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası 
indi neçə meqаvat enerji verir? 
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E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Mingəçevir Su Elektrik Stan-

siyası 401 meqаvat verir. Hazırda bir blok təmirdə olduğuna 
görə 330–340 meqаvat yük aparır. ġəmkir Su Elektrik Stan-

siyasında hər iki hidroaqreqatda əsaslı təmir iĢləri baĢa çatdı-
rılmıĢ, 380 meqаvat gücün respublikamızda istehlakçılara 

sabit olaraq çatdırılması üçün zəmin yaradılmıĢdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə vaxt olacaq? 

E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Blok artıq tam hazırdır. Be-
ton iĢləri aparılmıĢdır, sonra ikinci maĢın iĢə qoĢulacaqdır. 

Yəni, 380 meqаvat hazırdır.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Cəmi neçə meqаvat verəcəkdir? 

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: 380 meqаvat verəcəkdir. 
H e y d ə r    Ə l i y e v: Yenikənd stansiyasından danıĢ. 

E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Yenikənd stansiyasında dör-
düncü blokda təmir-tikinti iĢləri davam etdirilir. Tikinti aparan 

Ģirkət bizə söz verib ki... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Orada dörd blok var.  

E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Artıq dördüncü blok iĢə 
salınmaq üzrədir. Amma üç blok iĢləyir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz o vaxt onun üçünü istifadəyə 

vermiĢdik. 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sonra dördüncünü baĢladıq.  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: ĠĢ gedir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mənə de görüm, o üç blok nə qədər 
enerji verir? 

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Üç blok 90–95 meqаvat enerji 
verir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sabit olaraq verir? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli, sabit olaraq 90–95 meqа-

vat enerji verir. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi bu dördüncü blok iĢə buraxılanda 

cəmi nə qədər enerji hasil ediləcək? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Dörd blokda cəmisi 150 

meqаvat olacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu nə vaxt olacaqdır? 

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Ġki ay bundan öncə tikintini 
aparan Ģirkət dördüncü bloku ilin sonuna kimi təhvil verməyi 

vəd etmiĢdi.  
A b i d  Ş ə r i f o v: Bu ilin sonuna kimi tamamilə qurta-

racaqdır.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Tamamilə istismara veriləcəkdir? 

A b i d   Ş ə r i f o v: Bəli, 7,5 meqаvat gücündə olacaqdır.  
E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Cənab Пrezident, mən həmin 

Ģirkətin rəhbərindən məktub almıĢam. Onların yazdığına 
görə, həmin iĢlərin davam etdirilməsi üçün ilin sonuna qədər 

vaxt istəyirlər.  
A b i d   Ş ə r i f o v: Cənab Пrezident, mən məĢğul olub 

Sizə məruzə edərəm. Mənə dekabrın sonuna qədər demiĢ-
dilər.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bir də baxın. 

A b i d   Ş ə r i f o v: BaĢ üstə, birinci gün məlumat verərəm. 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Sadaladığım bu iĢlər respublika 

istehlakçılarını qıĢ mövsümündə sabit elektrik enerjisi ilə təmin 
etməyə imkan yaradacaqdır. Eyni zamanda, ġəki rayonu üzrə 

görülmüĢ iĢlər barədə məlumat vermək istəyirəm. 
110 kilovoltluq ġəki yarımstansiyasında 25 meqаvolt am-

perlik tansformator təmir edilmiĢdir. Üç kilometr uzunlu-
ğunda ġəki elektrik veriliĢ xətti bərpa olunmuĢdur. 35 kilo-

voltluq bir neçə yarımstansiyada yenidənqurma iĢləri aparıl-
mıĢdır. 124 ədəd on kilovoltluq transformator əsaslı təmir 

edilmiĢdir. 32 ədəd 10,4 kilovoltluq transformator quraĢdırıl-
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mıĢdır. 42 kilometr uzunluğunda 10 kilovoltluq xətlər təmir 

edilmiĢ, 9 kilometr uzunluğunda yeni xətt çəkilmiĢdir. 
Noyabrın 15-dən sonra Zəyzit yarımstansiyasının gücü 2,5 

meqavat artırılacaqdır. GörülmüĢ bu tədbirlər nəticəsində, 
keçən illərlə müqayisədə qəza açılmaları dəfələrlə azalmıĢdır. 

Keçən ilin müvafiq dövründə həmin rayonun enerji sistemin-
də qəzaların sayı bir ay ərzində 20-dən çox idisə, bu ilin son 

aylarında həmin rəqəm 3-ə enmiĢdir və oktyabr ayında heç 
bir qəza halı baĢ verməmiĢdir.  

Cənab Пrezident, Azərbaycanın rayon və Ģəhərlərində 
müəssisə və obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxĢı-

laĢdırmaq, paylayıcı elektrik Ģəbəkələrinin fəaliyyətinin səmə-

rəsini artırmaq, onların inkiĢafı üçün investisiyanın, yeni tex-

nologiyanın cəlb edilməsinə Ģərait yaratmaq məqsədi ilə Sizin 
sərəncaminiza əsasən 2002-ci il oktyabrın 1-dən «Gəncəelekt-

rikĢəbəkə» «ƏlibayramlıelektrikĢəbəkə» və «Sumqayıtelekt-
rikĢəbəkə» səhmdar cəmiyyətləri uzunmüddətli idarəetməyə 

verilmiĢdir. ġəki rayonunun daxil olduğu «GəncəelektrikĢə-

bəkə»ni idarəetməyə götürmüĢ Ģirkət tərəfindən, mərkəzi ġəki 
Ģəhərində olmaqla, yeni regional mərkəz yaradılır. Bununla 

bağlı ġəkidə 50 iĢ yeri açılacaqdır. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġstəyirəm biləm, «ġəkielektrikĢəbə-

kə»si ayrı olacaq, yoxsa bunu «GəncəelektrikĢəbəkə»yə bağ-
lamısınız? Yəni, regional deyəndə,  nəyi nəzərdə tutursunuz? 

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Həmin regional Ģəbəkəyə 
ġəki, Balakən, Zaqatala, Qax, Oğuz rayonları – beĢ rayon 

daxil olacaqdır. Həmin mərkəz ġəkidə yerləĢəcəkdir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, onda siz çox böyük ərazini 

götürüрsцnüz. ġəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Oğuz – bunlar 
hamısı bir Ģəbəkə, özü də müstəqil Ģəbəkə ola bilər. 

Texniki cəhətdən elə olur, amma tam müstəqil olmur, 
demək, müstəqil olanda, o özü biləcəkdir ki, nə qədər elektrik 
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enerjisi satır, nə qədər pul yığır, nə etməlidir. Yoxsa, bütün 

ölkənin yarısını Gəncəyə vermisiniz, nədir? 
F ə r h a d  Ə l i y e v: Cənab Пrezident, dörd Ģəbəkə yara-

dılıbdır. Səhv etmirəmsə, 23 rayon Gəncəyə bağlıdır. Lap 
əvvəllər də belə olubdur. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı, deyirsiniz ġəki regional Ģəbə-
kəsi yaratmısınız. Bu Ģəbəkəyə neçə meqаvat elektrik enerjisi 

sərf olunacaqdır? Bilirsən, yoxsa yox? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bu gün ġəki 60 meqаvat güc 

götürür. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Həm Ģəhər, həm də rayon 60 me-

qаvat? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Əgər bunlar 50–60 meqаvatla dola-

na bilirlərsə, bu, pis deyil. Amma bu tələbatı tamamilə təmin 
edir, yoxsa yox? Çünki özünüz mənə deyirdiniz ki, ġəmkir 
rayonu 100 meqаvat elektrik enerjisi götürür. Mən baĢa 

düĢmürəm, ġəmkir rayonunun ġəkidən nəyi böyükdür?! O 
niyə 100 meqаvat götürür, ġəki isə 50–60 meqаvat. Niyə belə 
edirsiniz? 

F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Пrezident, ġəkidə enerjini 
qənaətlə, fasilə ilə iĢlədirlər. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, bir var qənaət, bir də var fa-
silə. Qənaət odur ki, məsələn, icra hakimiyyəti baĢçısının üç 

otağı var, birində oturur, ikisində isə lampanı söndürür. 
Amma baĢqası üç otağın hamısında lampanı yandırır, televi-

zoru, baĢqa Ģeyləri yandırır. Bu qənaət deyil. Amma fasilə 
belədir ki, məsələn, günün bir hissəsində enerji verilir, o biri 

hissəsində verilmir. 
Deyəsən, dünən sən mənə dedin ki, səhər saat 7-dən 10-a 

qədər, ondan sonra... 
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Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: ġəhərdə səhər saat 10-na qədər, 

kənddə 9-a qədər enerji verilir.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Sonra, saat 12-dən 2-yə qədər, ondan 

sonra 6-dan gecə saat 1-ə qədər. Kənddə 7-dən 1-ə qədər. Bu 
fasilədir. Ġndi bunlar fasilə ilə ölçürlərsə, bu, pis deyil. Amma 

bir yerə enerjini fasilə ilə verirsiniz, o biri yerə fasiləsiz 
verirsiniz. Axı bu ədalətsizlikdir.  

F ə r h a d    Ə l i y e v: Cənab Пrezident, siz haqlısınız. 
H e y d ə r    Ə l i y e v: Bəs buna niyə yol verirsiniz? 

F ə r h a d  Ə l i y e v: BaĢqa rayonların hamısı normal 
enerji götürür. Təkcə ġəmkir rayonu elektrik stansiyası orada 

yerləĢdiyinə görə qaydaları bir az pozmuĢdu.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi orada qayda yaratmısınız? 

F ə r h a d    Ə l i y e v: Bəli, qaydaya düĢür.  
E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Texniki səbəblərdən onların 

enerjisini ayırmaq, kəsmək mümkün deyil. QurulmuĢ sxem-
lərə görə həmin xətti kəsə bilmirdik. Yəni, bu, böyük xərc 

tələb edirdi. Hazırda yeni sxemlər qurulur. ġəmkir rayonu da 
digər rayonlar kimi enerji alacaqdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onu nə vaxt ayıracaqsınız. 

E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Hazırda nəzarət edirik. ġəm-
kir əvvəllər 115, hətta 130 meqavata qədər enerji alırdısa, bu 

gün həmin yük azaldılmıĢdır. Sxemdə dəyiĢiklik aparılsa, 
yüklər yenə aĢağı salınacaqdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: ġərifov, sən hara baxırsan? Niyə 
belə ədalətsizliyə yol verilir? 

A b i d   Ş ə r i f ov: Cənab Пrezident, bu məsələlərə baĢqa 
müavin baxır.  

H e y d ə r Ə l i y e v: BaĢqa müavin baxır, canını 
qurtardın. YaxĢı, siz əyləĢin.  

Mən Ģəbəkə məsələsinə bir söz demirəm. Mən belə Ģeylərə 
müdaxilə etmək istəmirəm. «GəncəelektrikĢəbəkə» ölkənin 
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böyük bir hissəsini əhatə edir, o da özünə regional Ģəbəkələr 

yaradır. Demək, «GəncəelektrikĢəbəkə»yə buradan Balakə-
nə, Qazaxa qədər olan rayonlar daxil olur. Mən belə baĢa dü-

Ģürəm. Elədirmi? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bilmirəm, o tərəfdən də hara qədər? 
Mən belə baĢa düĢürəm, bu da iĢini yüngülləĢdirmək üçün, 

regional Ģəbəkələr yaradır. Elədirmi?  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Bəli. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Olmazmı ki, regional Ģəbəkələrin 
hər biri müstəqil olsun? Özü də baxın, yenə də deyirəm, ġəki, 

Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ, Oğuz – altı rayondur. 
Ümumiyyətlə, bu altı rayon təxminən neçə meqavat elektrik 

enerjisi alacaqdır. 
E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Kiçik rayonların hər biri 15–

17 meqavat götürür.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yəqin oraya da enerjini fasilə ilə 

verirsiniz.  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, olarmı mən 

fasilə məsələsi barədə bir neçə kəlmə deyim?  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Buyur.  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Ümumiyyətlə, elektrik ener-

jisinin verilməsində fasilə yoxdur. Yəni, rayona həmiĢə müəy-

yən miqdarda, 20–25 meqavat gücündə elektrik enerjisi veri-
lir. Yəni, gecə saat 1-dən sonra elektrik enerjisi olmur. Gecə 

saat 1-də biz 60 meqаvat elektrik enerjisi verə bilərik. Sadəcə 
olaraq, yerli Ģəbəkələr icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə – 

mən konkret bu rayonun timsalında demək istəmirəm – açıl-
malar aparırlar. Elektrik enerjisi verməyə bizim gücümüz var. 

Yəni rayonlar yığım faizini süni Ģəkildə qaldırmaq üçün 
enerjini kəsirlər. Əhaliyə verilən elektrik enerjisini azaldırlar. 

Problem bundadır. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: Bunu özləri azaldırlar? 

E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Bəli, özləri yerlərdə bu ad-
dımları atırlar. Amma rayona sabit olaraq 20 meqavat enerji 

verilir. Bu da rayonun bütün mühüm obyektlərinin enerji ilə 
təmin olunmasına kifayət edir. Bunu da yerli paylayıcı elektrik 

Ģəbəkəsi edir. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, ġəkiyə verilən elektrik ener-

jisinin neçə faizinin haqqı yığılır? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Пrezident, on ay ərzin-

də həmin rəqəm orta hesabla 15 faizdir. Amma axırıncı ayda 
idarəetməyə verildikdən sonra isə Ģəbəkədə bu rəqəm 22 faizə 

qalxmıĢdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, 15 faiz, 22 faiz. Bəs qalanının 

pulunu kim verməlidir? Demək, siz müftə elektrik enerjisi 
iĢlədirsiniz.  Əgər cəmi 15 faizini, yaxud 20 faizini ödəyirsiniz-

sə, deməli, 80 faizinin pulunu vermirsiniz. Elədir? Ġndi deyir-
sən ki, 20 faizə qaldırmısınız, bu böyük Ģeydir? 

Ə ş r ə f  M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, bir ay ərzində 
22 faizə qaldırmıĢıq.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs sonra nə olacaq? 

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Sonra tədricən artırılacaqdır.  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: «Azərenerji»yə ödəniləsi pul 

30 faizdir. Yəni, baxmayaraq ki, 22 faiz toplanıbdır, amma 
«Azərenerji»yə 30 faiz ödənilməlidir.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu, təkcə Шəkidə yox, çox yerdə 
belədir. Siz elə düĢünməyin ki, bu, təkcə sizdədir. Bu bizim 

ümumi problemimizdir.  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Möhtərəm Пrezident, enerji 

sistemində görüləsi iĢlər hələ çoxdur.  
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, qarĢımıza qoyduğunuz məsu-

liyyətli və Ģərəfli iĢlərin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi 
üçün bütün  imkanlarımızdan istifadə edəcəyik. Bu iĢlərin hə-



_____________________________________________________________   315 

yata keçirilməsinə göstərdiyiniz daimi diqqət və qayğıya görə  

respublika energetikləri adından Sizə minnətdarlığımızı bildi-
rirəm.  

Diqqətinizə görə sağ olun. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Ġndi qıĢ dövrüdür, hava çox sərindir. 

ġəki rayonu yaza qədər elektrik enerjisi ilə lazımi səviyyədə 
təmin olunacaq, yoxsa olunmayacaq? Mən bunu bilməliyəm. 

Çünki bu gün gəlmiĢəm, Ģəkililərin qarĢısında bunları demə-
liyəm, nə mümkündür, nə mümkün deyil. Sən de görüm, ener-

jini icra hakimiyyətinin baĢçısının dediyi fasilə cədvəli ilə, 
yaxud bütün gün ərzində verəcəksiniz, yoxsa fasilə cədvəlinizi 

pozacaqsınız? Bu necə olacaqdır?  
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: Cənab Пrezident, ġəki rayo-

nunun təlяbatı bütün gün ərzində maksimum 65 meqavatdır. 
Həmin yükü tam verməyə imkanımız var. Ancaq axĢam saat-

larında güclə bağlı bütün respublikada  müəyyən çatıĢmazlıq 
yaranır. Onda biz hansısa bölgədə enerjini azaltmağa məc-
buruq.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı, 400 meqavatlıq «ġimal» DRES-i 

də istifadəyə verəcəyik. Bəs hər yerdə fasiləsiz elektrik enerjisi 
nə vaxt olacaqdır? Buna nə vaxt nail olacaqsınız? 

E t i b a r  P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, bu gün res-
publikada yaradılan yeni güclər, əslində əhalini enerji ilə 

təmin etməyə imkan verir. Ancaq biz düĢünürük ki, elektrik 
enerjisi çatıĢmazlığının səbəbi israfçılıqdır. Yəni, haqqın 

ödənilməməsi, yığılmamasıdır. Ona görə də elektrik enerjisin-
dən həddindən çox istifadə olunur. Əgər əvvəllər hər yerdə 

artım 10 faiz idisə, indi artım getmir. Yəni, enerji pulları 
yığıldığına görə əhali artıq enerjiyə qənaət etməyə baĢlayır. 

Bu addımlar rayonlarda da atıldıqca, əhali elektrik enerjisin-
dən qənaətlə istifadə etməyə baĢlayacaqдыr.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: YaxĢı, əyləĢ! 
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 «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin 

prezidenti Əlixan Məlikovun 
    чыхышы 
  

Möhtərəm cənab Пrezident! 

Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları! 
Cənab Пrezident, Ģəxsən Sizin diqqət və qayğınız sayəsində 

son illər respublikamızda əhalinin və iqtisadiyyatın enerji da-

Ģıyıcıları ilə təminatının yaxĢılaĢdırılması istиqamətində çox mü-
hüm iĢlər görülmüĢdür. Milli Məclisin deputatı cənab Ġlham 

Əliyevin təĢəbbüsü ilə respublika əhalisinin sosial vəziyyətini 
yaxĢılaĢdirmaq məqsədi ilə qaz almayan Ģəhər və rayonlarda qaz 

təminatının bərpa edilməsi təklifi, cənab Пrezident, Sizin tərə-

finizdən bəyənilmiĢ və «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinə bu 

istiqamətdə konkret tapĢırıqlar verilmiĢdir.  
2001-ci ilin noyabr ayından baĢlayaraq qaz almayan ra-

yonlara qazın verilməsinin bərpa edilməsi iĢlərinə baĢlanılıb və 
həmin iĢlər bu gün də davam etməkdədir.  

Hazırda respublikamızın 47 rayon mərkəzinə təbii qaz verilir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, biz Sabirabad, Saatlı bölgəsində böyük 

təmir iĢləri aparmıĢıq, həmin iĢlər yekunlaĢdırılıb. Noyabrın 12-də 
həmin bölgəyə verilən qazın artırılmasını təmin edəcəyik. 

Möhtərəm cənab Пrezident!  
ġəki Ģəhərinə qazın verilməsi 1996-cı ildə dayandırılmıĢdır. 

Qeyd olunduğu kimi, Sizin göstəriĢinizlə rayonlara qazın ve-

rilməsi tapĢırığını aldıq və burada təmir iĢləri aparıldı. 2002-ci il 
fevralın 21-də ġəki Ģəhərinə qazın verilməsi bərpa edildi. Bu-

nunla əlaqədar 5,1 kilometr magistral kəmər təmir edilmiĢ, 
buna da haradasa, 1,7 milyard manat vəsait sərf olunmuĢdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ġəki Ģəhərində, ümumilikdə, 12 
min 500 abonent var. Bu vaxta kimi ġəki Ģəhərinin 7 min 300 
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abonenti qazla təmin olunmuĢdur. Bu ayın axırına kimi biz 

yeraltı qaz kəmərlərində hissə-hissə sınaq iĢlərini aparıb, 700 
abonentin qazla təminatına nail olacağıq. Bu sahədə iĢlər 

davam edir və qərara almıĢıq ki, ilin sonuna qədər abonent-
lərin sayını 10 minə çatdıraq. Bərpa iĢlərində burada cəmi 8 

nəfər iĢçi çalıĢırdısa, hazırda onların sayı 65 nəfərdir.  
Bir məsələni qeyd edim ki, verilən qazın haqqı ġəki Ģəhə-

rində 90 faiz yığılır. Axırıncı aylar bu, 100 faizdir. Ümu-
milikdə isə, fevral ayından bu günə kimi verilən qazın haqqı 

90 faiz ödənilmiĢdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: ġəki Ģəhərində? 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Bəli. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəs Azərbaycan üzrə? 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Azərbaycan üzrə isə bu 41 faiz 
təĢkil edir.   

H e y d ə r   Ə l i y e v: ġəkidə 90 faiz? 
Ə l i x a n   M ə l i k o v: Bəli, ġəkidə 90 faiz təĢkil edir. 

Cənab Пrezident, bir məsələni də qeyd edim ki, 2001-ci ildən 
respublikamızın 30 rayon mərkəzinə qaz veririk və həmin 
rayonlar üzrə ödəniĢ, ümumilikdə, 80–85 faiz təĢkil edir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda sən bunları Bakı əhalisinə gös-
tər. Bakı Ģəhəri gərək nümunə olsun. ġəki Ģəhəri qazın haq-

qını 90 faiz verir. Bakı Ģəhəri nə qədər verir?  
Ə l i x a n   M ə l i k o v: Bakı Ģəhəri 39 faiz verir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Niyə ġəki qazın haqqını 90 faiz verə 
bilir, Bakı 39 faiz verir? 

Ə l i x a n   M ə l i k o v: Mənə elə gəlir, o rayonlar ki, 
müəyyən müddət qaz almamıĢdılar, çətinlikləri gördülər, qaz 

bərpa olунанdan sonra həmin rayonlarda qazın ödəniĢində 
yüksək faiz təmin olunub. Mən, yeri gəlmiĢkən, fürsətdən 

istifadə edib çox xahiĢ edərdim ki, rayon rəhbərliyi bu iĢə 
daim kömək etsin. Yəni diqqət yetirsinlər ki, bu səviyyə aĢağı 
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düĢməsin. Cənab Пrezident, biz ġəki Ģəhərində 13 minə yaxın 

abonenti tam qazla təmin etməyi 2003-cü ilin birinci rübünün 
sonuna nəzərdə tutmuĢuq. Hasиlat tədricən artdıqca yəqin ki, 

digər qəsəbə və kəndlərə də qaz veriləcəkdir. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: ĠĢ burasındadır ki, qazın hasilatı hələ 

ki, az artır. Gələcəkdə ola bilər ki, çox artsın. Amma bütün 
rayonları təmin etmək üçün gərək Rusiyadan daha da çox 

qaz alaq. Daha çox qaz almaq üçünsə, onlara daha çox dollar 
verməliyik. Hər halda, hesab edirəm ki, ġəki üçün mühüm bir 

hadisədir ki, xeyli vaxt qaz almırdılar, indi alırlar. Qədrini də 
bilirlər, ona görə haqqı 90 faiz ödəyirlər. YaxĢı olar ki, 100 

faizə qaldırsınlar. Əgər haqqını verməsələr, qaz kəsilə bilər. 
Mənim nəzərdə tutduğum nazirlər çıxıĢ etdilər. Güman 

edirəm daha baĢqa çıxıĢlara ehtiyac yoxdur. ÇıxıĢ etmək istə-

yənlər varmı? Mənə heç bir sözünüz yoxdur? Var? Buyurun.
                          

              Kiş kənd orta  məktəbinin direktoru 

Müzəkkir Qarayevin чыхышы 
  
Hörmətli Пrezident! 

Hörmətli müĢavirə iĢtirakçıları! 
Dünən prezidentimizin ġəkiyə gəliĢi bizi çox məmnun etdi. 

Yəni bizim əzizimiz, ağsaqqalımız ġəkiyə gəlib. Rayonu-
muzun bütün əhalisi kimi, mən də bundan çox fərəhləndim. 

Dövlətimizin baĢçısı müraciət etdi ki, kimin çıxıĢı var? Mən 
də qərara aldım ki, öz ürək sözlərimi, öz razılığımı, yaĢadığım 

kəndin adamlarının xahiĢini prezidentimizə çatdırım.  
Biz bu gün ġəki Ģəhərində idman kompleksinin açılıĢında 

iĢtirak etdik. Bizim kənddən orada 500 nəfərdən artıq adam 
iĢtirak edirdi. Çox Ģad olduq. prezidentimiz Heydər Əliyevin, 
Ġlham müəllimin əməyi, doğrudan da, bizi sevindirir. Biz 

həqiqətən sevinirik. Cənab Пrezident, hörmətli Ġlham müəl-
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lim, səmimi deyirəm ki, hər bir Ģəkili bizə göstərdiyiniz qay-

ğıya görə ürəyində Sizə böyük məhəbbət bəsləyir.  
Mən buraya gələrkən KiĢ kəndinin ağsaqqalları, müəllim-

ləri, adamları məndən xahiĢ etdilər ki, əgər imkan düĢsə, sən 
bizim salamımızı, ehtiramımızı, xahiĢimizi hörmətli prezi-

dentimizə çatdır. Mən sevinirəm, Ģadam ki, imkan düĢüb, 
onların sifariĢlərini Sizə çatdırıram.  

Хащишляри bundan ibarətdir ki, KiĢ kəndinin sakinləri, qo-
caları, cavanları, uĢaqları Sizə həddindən çox hörmət bəslə-

yir, Sizin verdiyiniz fərmanlar və sərəncamlar məktəbdə, 
müəllim otağımızda, toylarımızda, mərasimlərimizdə baĢa 

düĢdüyümüz səviyyədə müzakirə olunur və biz Sizi ürəkdən 
dəstəkləyirik.  

Qeyd etdiyiniz kimi, Sizin kəndimizə böyük diqqət və qay-
ğınız olub. ġəkini seldən qorumaq üçün bənd çəkdirdiniz, 

əməyiniz çox oldu. Bəxtiyar müəllim də, Siz də, kəndin 
adamları da, Abid müəllim də orda çox əziyyət çəkdiniz. Mən 

onun canlı Ģahidiyəm. YaxĢı Ģey o oldu ki, ġəki seldən 
qorundu, KiĢ kəndinin 7 min əhalisi üçün körpü salındı. KiĢ 
camaatınin ildə 5-6 nəfəri həmin чayda axırdı, ölənlər də çox 

olurdu. Körpu salınandan sonra, cənab Prezident, kiĢlilər 
Ģəhərə avtobusla gəlirlər, bazarlıq edirlər, axĢam da evlərinə 

qayıdırlar. Onlar hər dəfə Ģəhərə gəlib qayıdanda bu körpünü 
salanın ata-anasına rəhmət oxuyurlar. Dünyada bundan 

gözəl savab yoxdur. O savaba Siz nail olmusunuz. 
Ona görə də mən körpü ilə bağlı KiĢ kəndinin bütün sakin-

lərinin ehtiramlarını Sizə çatdırmağı özümə borc bilirəm. 
Əğər mən burda çıxıĢ etməsəydim, rahat ola bilməzdim. Xa-

hiĢ edirəm Siz də, buradakılar da məni bağıĢlasınlar ki, vax-
tınızı alıram.  

KiĢlilərin bir xahiĢini də Sizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim 
kəndin adamları həmin körpüyə Heydər körpüsü deyir. 
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Körpü çox gözəl körpüdür. Sağ olsun onu tikənlər. Cənab 

Prezident, həmin körpü Sizin səyinizlə tikilibdir. Yəni, ġəki-
yə, kiĢlilərə verdiyiniz qiymətdir. Mən istəyirəm ki, Azərbay-

canın coğrafiyasına yazılsın ki, KiĢ cayı üstündən də Heydər 
baba körpüsü salınıbdır.  

Salamı, ehtiramı yetirdim, qaldı bir dənə xahiĢ. O nədən 
ibarətdir? 

Hörmətli Пrezident, mən məktəb direktoruyam. Bizim 
kənddə üç məktəb var. Ġkisi orta, biri ibtidai təhsil verir. Bi-

zim məktəbdə 890  Ģagird təhsil alır. Həmin Ģagirdlərin təlim-
tərbiyəsi ilə 101 müəllim məĢğul olur. 43 sinif otağı var. 43-

ünü də valideynlərin, müəllimlərin köməyi ilə tikmiĢik. 1928-
ci ildə 4 otaqlı ibtidai məktəb tikilib. Həmin vaxtdan orada 

iki növbədə dərs keçilir. AxĢama kimi əlimdə çəkic, kəlbətinlə 
gəzirəm. Amma məktəbimizin uğurları var. 

Siz inanın ki, qəbulla əlaqədar kitabda çap olunubdur. 
Respublika üzrə göstərici 48 faizdir, bizim məktəb üzrə də o 

darısqal məktəbdə parta tapılmır. Ġnanın ki, 3-4 uĢaq bir par-
tada oturur. Mən, valideynlər, Ģagirdlər hər yerə – Ġqtisadi 
ĠnkiĢaf Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə, bütün əlaqədar təĢki-

latlara məktublar yazmıĢıq. Cavab gəlir ki, respublиkamızda 
iqtisadi vəziyyət ağırdır. Mən də camaata demiĢəm, a qardaĢ, 

qoyun müharibə qurtarsın, məktəb tikiləcək. 
Ъənab Пrezident, təhsil müəssisələrində maddi bazanın 

yaxĢılaĢdırılması, yarımçıq qalmıĢ tikililərin inĢası ilə bağlı sizin 
bir фərmanınız çıxdı. Aparıb çayxanada oxudum. Dedim, gör-

dünüz, bax,  hörmətli пrezidentimiz məktəbə də kömək edir. 
Ona görə də bütün kənd camaatı məni görəndə deyirlər ki, 

prezidentin canı sağ olsun, məktəbə də kömək edir.  
Bizim kənddə iki hektar yarım torpaq sahəsini birtəhər 

qoruyub saxlamıĢıq. Hörmətli deputatımız buradadır, bilir, 
bir məktubumuz da ondadır. Hörmətli Prezident, həmin iki 
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hektar yarımın bir hissəsini  əlimizdən aliblar. Sağ olsun 

ƏĢrəf müəllim, kömək etdi, dedi ki, məktəb yerinə toxunmaq 
olmaz. Ġndi orada iki hektar yer qalıbdır. Orada 1092 yerlik 

məktəb binası tikmək üçün layihə də hazırdır. 1994-cü ildə 
tikintisi baĢlanıbdır. Ġri beton hissələr də gətirmiĢdilər. Sonra 

ortada bir dövr oldu, onları daĢıyıb satdılar. Bizim kəndin 
müəllimləri yığıĢıb iri maĢınların qabağını kəsirdilər ki, 

aparmasınlar.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Aparan da sizin kəndin adamları idi?  

M ü z ə k k i r  Q a r a y e v: Xeyr, Ģəhərə aparırdılar. Hör-
mətli Prezident, mən fikrimi yekunlaĢdırıram. XahiĢim budur 

ki, 2002-ci ildə bu məktəbin tikintisi baĢlasa... 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Axı 2002-ci il qurtarır? 

M ü z ə k k i r  Q a r a y e v: Siz сərəncam versəniz, iki 
ayda tikilər. Sizin köməyinizlə olar.  

Bir qoca arvad var. Gəlib mənə deyir ki, Heydər Əliyev 
oğlu ilə ġəkiyə gəlibdir. Allah özünün də, oğlunun da canını 

sağ eləsin. Bizim məktəb tikiləndən sonra kəndimizə nəvəsi 
ilə gəlsin.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Nəvəsi ilə! 

M ü z ə k k i r  Q a r a y e v: Bəli. Siz o məktəbi tikdirsəniz, 
ona Sizin adınızы verərik. Heydər Əliyev adına KiĢ kənd orta 

məktəbi, nəvənizlə, oğlunuzla o məktəbin açılıĢına qonaq 
gələrsiniz.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: O vaxta qədər nəvəmlə gələ bilmərəm? 
M ü z ə k k i r   Q a r a y e v: Əlbəttə, gələ bilərsiniz. 

Mən məktəbimizin müəllimləri, kənd sakinləri adından 
Sizə bir daha dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Məsləhətdirsə, o 

məktəbin tikintisinə kömək edin.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sözünü qurtardın? 

M ü z ə k k i r   Q a r a y e v: Bəli. 
H e y d ə r  Ə l i ye v: Onda dayan, bir-iki kəlmə söz deyim. 
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Birincisi, xoĢ sözlərinə görə təĢəkkür edirəm. Deyirsən, 500 

adam gəlmiĢdi, onların hamısına, KiĢ kəndinin əhalisinə 
salamımı çatdır. O vaxt bəndi, körpünü tikmiĢik, sizə çox kö-

mək etmiĢik. Körpüdən istifadə edirsiniz və özünə də Heydər 
körpüsü deyirsiniz. Deyin, amma onu coğrafiyaya salmaq 

lazım deyildir. Coğrafiyasız nə deyirsiniz, deyin. Heydər kör-
püsü deyirsiniz, buna etirazım yoxdur. Amma ona rəsmi ad 

vermək, coğrafiyaya salmaq lazım deyildir. 
Ümumiyyətlə, keçmiĢdə də belə idi, nə coğrafiya olub, nə 

də Fərman, xalq haraya nə ad veribsə, o ad da qalıbdır. Bu 
da sizin öz iĢinizdir. Onu coğrafiyasız özünüz edə bilərsiniz.  

Məktəb tikintisi barədə. Sən ki, məktəbinizin vəziyyətini bu 
cür təsvir etdin, bunların vəziyyəti doğrudan belə ağırdır?  

Ə ş r ə f   M ə m m ə d o v: Cənab Пrezident, lap ağır da de-
mək olmaz. Onlar öz gücləri ilə 33 otaq təmir ediblər. Amma 

o kənddə 6 min 800 nəfər əhali yaĢayır. Ġmkan daxilində 
müəyyən köməyə ehtiyac var. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, sən müəllimlərə, kəndlilərə de 
ki, məktəb tikiləcəkdir.  

M ü z ə k k i r   Q a r a y e v: Çox sağ olun.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən Seyidzadəyə tapĢırdım ki, o 
yazsın, gedən kimi mənə desin, göstəriĢ verim. Düzdür, mək-

təb tikmək üçün indi bizim o qədər də çox vəsaitimiz yoxdur. 
Mən sentyabrın 1-də Bakıda bir məktəbə getmiĢdim. YaxĢı, 

nümunəvi məktəblərdən biri idi. Orada da vəziyyəti gördüm, 
o qədər yaxĢı deyildi. Məktəb tikintisi ilə, məktəblərin təmiri 

ilə maraqlandım. Gördüm ki, indi bu da yaxĢı deyildir. 
Amma bir Ģeyi sizə deyim ki, kim öz imkanı ilə yerlərdə nə 

edirsə, onlar nəyəsə nail olurlar. Sizin icra hakimiyyətinin baĢ-
çısı burada dedi ki, 4 ildə dörd məktəb tikmisiniz. Bu yaxĢıdır. 

Amma bilirsiniz ki, Naxçıvan blokada Ģəraitində yaĢayan bir 
yerdir, inĢaat materialları da aparmaq mümkün deyil, çətindir, 
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vəsait də çatmır. Amma son 4-5 il içində 50 məktəb tikiblər. 

Demək, istəyəndə edirlər. Ancaq elə rayonlar var ki, 10 ildir bir 
məktəb tikməyibdir. Belələri də var.  

Ona görə də mən bir sərəncam verməyə məcbur oldum. O 
sərəncam əsasında lazımi tədbirlər görülür. Görünür, Təhsil 

naziri deyib ki, sizin kəndin, KiĢ kəndinin adı orada yoxdur. 
Bəlkə də o bunu düĢünmüĢdür. Bir halda ki, burada bu cür 

yaxĢı çıxıĢ oldu və direktor KiĢ kəndinin əhval-ruhiyyəsini 
mənə çatdırdı, gərək orada məktəb tikilsin. Mən bu barədə 

göstəriĢ verəcəyəm.  
 

 
 

YEKUN NİTQİ 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli dostlar! 
Mən bu gün iĢ rejimimin son saatını sizinlə keçirirəm. 

Bunu qurtarandan sonra ġəkini tərk edəcəyəm. Dünən axĢam 
buraya gələndə icra hakimiyyətiniн baĢçısı ilə, buraya 

göndərdiyim nazirlərlə görüĢdüm. Sonra bir-iki саат буэцнкц 
məsələ haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Amma bu gün 
səhərdən biz bir yerdəyik. Mən bu iĢlərlə məĢğulam və çox da 

məmnunam. Ġnsanlar bəzən deyirlər ki, çox iĢ adamı yorur. 
Bəli, əlbəttə, iĢ adamı yorur. Ġnsan insandır. Hər bir insanın 

müəyyən fiziki imkanları var. Amma mən sizə açıq deyim ki, 
səhər tezdən indiyə qədər ayaq üstəyəm və yorulmamıĢam. 

Çünki bu müĢavirə baĢlayarkən dedim – birinci növbədə, 
burada olan sağlam psixoloji ab-hava, ictimai-siyasi vəziyyət, 

xalqın xoĢ əhval-ruhiyyəsi və bizim görüĢlərimizin çox uğurla 
keçməsi, təbiidir, ġəkidə böyük Olimpiya idman komplek-
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sinin açılması o qədər böyük razılıq hissi doğurur ki, məsələn, 

Ģəxsən mən heç yorulmamıĢam.   
Mən çox Ģadam ki, ġəkiyə gəldim. Uzun müddətdir gəl-

məmiĢdim. Amma həsrətində idim, gəlmək istəyirdim, sizinlə 
görüĢmək istəyirdim. Nəhayət, buna nail oldum və günümüz 

də çox səmərəli keçdi. Mən bu gün sizi dinləyərək onu deyə 
bilərəm ki, təkcə bu gün yox, mən bütün gün Ģəhərdə olan 

əhval-ruhiyyəni, ab-havanı müĢahidə edirəm. Bunların hamı-

sının nəticəsində onu deyə bilərəm ki, ġəki rayonunda yaxĢı 
mühit var, insanlar müstəqil dövlətdə yaĢamaq imkanını çox 

yüksək qiymətləndirirlər. Bu gün Azərbaycanda yaratdığımız 
ictimai-siyasi sabitliyi qiymətləndirə bilirlər.  

Məhz bu ictimai-siyasi sabitliyin nəticəsidir ki, ġəki əhalisi 
bu gün gördüyüm kimi, yüksək əhval-ruhiyйədədir və Azər-

baycanın dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə sədaqətlidir. Mən bun-
ların hamısını gördüm və bugünkü müĢavirədə də bunu hiss 

edirəm. Bu sizin əldə etdiyiniz nailiyyətdir. Arzu edərdim ki, 
siz bu nailiyyətinizlə kifayətlənməyəsiniz, iĢinizi bundan son-
ra daha da yaxĢı qurasınız və ġəkinin sosial-iqtisadi inkiĢafını 

daha yüksək sürətlə təmin edə biləsiniz. 
Mən bu gün çıxıĢlarımda, söhbətlərimdə qeyd etmiĢəm ki, 

indi zaman dəyiĢib, Azərbaycanda da, keçmiĢ Sovetlər Ġttifa-
qının hər yerində də vəziyyət dəyiĢibdir. Biz 70 il bir sistem 

içərisində yaĢamıĢıq, o sistemin yaxĢı tərəfini də, nöqsanlarını 
da görmüĢük. Ancaq o sistem içərisində nə qədər yaxĢı yaĢa-

mıĢ olsaydıq da, bəzi hallarda indi ona nisbətən bir az aĢağı 
səviyyədə olmasına baxmayaraq, bu günümüzə də sevin-

məliyik, bu günümüzü qiymətləndirməliyik və bu günümüzə 
Ģad olmalıyıq. ĠĢ onda deyil ki, insanın həyat tərzi bu gün nə 

cürdür.  
Təbiidir ki, hər bir cəmiyyətdə insan istəyir ki, onun rifah 

halı günü-gündən yaxĢı olsun və hökumət də – doğrudan da 
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əgər cəmiyyətin, xalqın hökumətidirsə, xalqa xidmət edirsə – 

çalıĢır ki, öz insanlarının rifah halını yaxĢılaĢdırsın. Ancaq 
eyni zamanda, hər bir insan üçün, hər bir xalq üçün bundan 

da qiymətli, üstün bir Ģey var. O da azad olmaq, sərbəst 
olmaq, müstəqil olmaqdır. Bizim ən böyük xoĢbəxtliyimiz 

odur ki, 11 il bundan öncə azadlığa çıxdıq, öz dövlət müstə-
qilliyimizi bərpa etdik. Ġndi özümüz öz taleyimizin sahibiyik. 

Ġndi biz azad Azərbaycanda yaĢayırıq, bizim dövlətimiz var. 
Bunlardan üstün heç bir Ģey ola bilməz! Biz bunlara görə indi 

mövcud olan, bundan sonra da ola biləcək çətinliklərə, 
çatıĢmazlıqlara dözməliyik. Hamımız dözməliyik. Ona görə 

dözməliyik ki, yenə də deyirəm, biz azad insanlarıq. Bir də 
ona görə ki, bugünkü Azərbaycan iqtidarının bütün sahələrdə 

apardığı siyasət, o cümlədən iqtisadi sahədə apardığı siyasət 
Azərbaycan iqtisadiyyatını günü-gündən inkiĢaf etdirir və 

Azərbaycan vətəndaĢlarının hər birinin rifah halının 
yaxĢılaĢmasını təmin edir. 

Biz bu il yaxĢı səviyyədəyik. Ancaq mən etiraf edirəm ki, 
ümumiyyətlə, ölkəmizdə çatıĢmazlıqlar çoxdur. Ġndi bazar 
iqtisadiyyatı elə bir Ģərait yaradıbdır ki, insanların bir qismi çox 

zənginləĢibdir. Bir qismi orta səviyyəni tutublar və onlar bizim 
üçün çəmiyyətimizin əsas hissəsi olmalıdır. Amma bir qısmi də 

çətin vəziyyətdə yaĢayır, yoxsulluq içində olan adamlar var. 
Bunlar hamısı bizim cəmiyyətimizin, Azərbaycan həyatının real 

mənzərəsidir. Ancaq bu da tamamilə qanunauyğun Ģeydir. 
Keçid dövrü, bir sistemdən baĢqa sistemə keçmək, bir iqtisa-

diyyatı vurub dağıtmaq, sonra yeni bir iqtisadiyyat qurmaq, 70 
il adət elədiyin cəmiyyətdən ayrılmaq və yeni bir cəmiyyət 

içərisində, qanunlar əsasında, demokratiya əsasında, söz azad-
lığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı əsasında yaĢamaq – bun-

ların hamısı ağır və çətin proseslərdir. 
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Bu proseslərin nəticəsində biz, bir tərəfdən, inkiĢaf edirik, 

irəliləyirik, amma ikinci tərəfdən, bir çox sahələri hələ istə-

diyimiz səviyyədə inkiĢaf etdirə bilmirik. Bu, bütün Azər-

baycanın, o cümlədən ġəki rayonunun,  Ģəhərinin də reallığı-

dır. Mən çox məmnunam ki, siz bu reallığı bilirsiniz, dərk 

edirsiniz və keçid dövründə özünüzü layiqli Azərbaycan və-

təndaĢı kimi aparırsınız. Azərbaycan millətinin adını hər kəs 

öz iĢi ilə, cəmiyyətdəki mövqeyi ilə yüksəldir. Bunlar hamısı 
yaxĢı hallardır. Onları qoрumaq, saxlamaq lazımdır. Ancaq 

bütün Azərbaycanda olduğu kimi, ġəki rayonunda da istifadə 
olunmamıĢ ehtiyatlar da var.  

Bu gün ġəkinin icra hakimiyyətinin baĢçısı çıxıĢ edəndə 
dedi ki, bu da yaxĢıdı, bu da yaxĢı olubdur, o da yaxĢıdır. 

Məndə belə təsəvvür yarada bilmədi ki, doğrudan da hər Ģey 
yaxĢıdır, yoxsa, sadəcə, yaxĢı iĢləri dedi. ÇatıĢmazlıqlar haq-

qında iki-üç kəlmə dedi ki, bunlar da var, biz bunları aradan 
qaldıracağıq. Amma o iki-üç kəlmənin arxasında çox böyük 

iĢ durur. Bəlkə də gərək iki-üç kəlmə yox, çıxıĢının böyük bir 
hissəsi bu barədə olaydı. Görülən iĢlərlə yanaĢı, deyiləydi və 
görəydim ki, bəli, çatıĢmazlıqlar, nöqsanlar aradan nə cür 

qaldırılacaqdır. Nöqsanlar var. Ġndi mən bunu xırdalamaq 
istəmirəm. Yenə də deyirəm, mən bu gün sizin Ģəhərinizə, 

əhval-ruhiyyənizə yüksək qiymət verdiyimə görə, bunu müəy-
yən qədər zədələmək istəmirəm. Amma eyni zamanda, demək 

istəyirəm ki, hər Ģey ideal vəziyyətdə deyildir. Qoy, icra ha-
kimiyyətinin baĢçısı da belə düĢünməsin. Onunla bərabər, 

müxtəlif sahələrə rəhbərlik edənlər də belə baĢa düĢməsinlər. 
Mən də belə baĢa düĢmürəm. Bu sözlərdən nəticə çıxarıb, iĢi 

daha da yaxĢılaĢdırmaq lazımdır.  
Mən bu gün bir neçə dəfə dedim, indi dövlətin vəzifəsi, 

birinci növbədə, sosial sahəni gücləndirməkdir. Məsələn, təh-
sil sahəsini, səhiyyə sahəsini, sosial müdafiə sahəsini güclən-
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dirməliyik. Biz bunu edirik, yenə də edəcəyik. Amma o ki 

qaldı istehsal sahəsinə, burada biz bütün imkanları veririk ki, 
sahibkar – istehsalçı yaransın, onlar kiçik, orta, böyük müəs-

sisələr yaratsınlar. Cəmiyyətə, insanlara lazım  olan malları 
istehsal etsin, bununla da iqtisadiyyatın bir hissəsini inkiĢaf 

etdirsinlər.  
Ġqtisadiyyat naziri burada dedi, sizdə də çox Ģey özəlləĢdi-

rilibdir. Amma bu özəlləĢdirilən müəssisələrin sahibləri 
gərək səmərəli iĢləsinlər. Bilirəm, burada çətinliklər var. 

Təkcə burada deyil, Azərbaycan üzrə özəlləĢdirilmiĢ bir qi-
sim müəssisələr, obyektlər indi bağlanıbdır. Ġnsanlar pul 

verib onları alıblar, amma indi iĢlədə bilmirlər. Ya bacarıq-
ları çatıĢmır və ya əlavə vəsaitləri, yaxud da ki, təcrübələri 

çatmır. Bunlar ġəkidə də var. Bizim Ġqtisadiyyat Nazirliyi 
bax, bu məsələlərdə bütün sahibkarlara yardım etməlidir. 

Nazir sahibkarlar haqqında bizim qəbul etdiyimiz qərarlar, 
qanunlar və sahibkarlara edilən güzəĢtlər və sair haqqında 

dedi. Bu фərmanları, bu qərarları biz ardıcıl surətdə həyata 
keçirəcəyik. Bu iĢin təĢkilatçılığının da çox hissəsini biz öz 
üzərimizə götürmüĢük və götürəcəyik. Amma yerlərdə də, o 

cümlədən ġəkidə də gərək təĢəbbüskarlıq olsun. Gərək bu 
iĢlərə münasibət olsun. Əgər indi hamı birlikdə Azər-

baycanda bazar iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirə bilməsə, biz – 
mən bu gün mitinqdə də dedim, neft strategiyasının həyata 

keçirilməsindən böyük gəlirlər alırıq, amma 2-3 ildən sonra 
daha da çox alacağıq – təkcə neftlə bütün xalqımızı saxlaya 

bilmərik. Neftdən gələcəkdə alacağımız gəliri Azərbaycanda 
böyük bir infrastrukturun, baĢqa sahələrin inkiĢaf etdi-

rilməsinə yönəltməliyik. Yeni iĢlərin görülməsinə yönəltmə-

liyik. Amma insanlar gərək özləri iĢ yeri yaratsınlar, təĢəb-

büskarlıq göstərsinlər. Mən bu tövsiyələrimi Sizə bildirmək 
istəyirəm.  
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Ümumiyyətlə, qıĢ mövsümündə sosial məsələlər bir az da 

gərginləĢir, kəskinləĢir. Burada əsas məsələlərdən biri elektrik 
enerjisi ilə təminatdır. Demək olar ki, bu, məsələnin əsasıdır. 
Mən burada «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin preziden-

tini bir az sıxıĢdırırdım. Ancaq eyni zamanda, demək istə-

yirəm ki, onlar son vaxtlar iĢlərini çox yaxĢılaĢdırıblar. Mən 

bunu qeyd etmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, bu minvalla da 
getsinlər. Onda elektrik enerjisinin həm istehsalında, həm də 

istifadəsində daha da böyük imkanlar əldə ediləcəkdir. Mən 
bir də demək istəyirəm, burada Pirverdiyev də dedi ki, indi 

biz nə qədər yeni imkanlar yaratmıĢıq. Məsələn, Mingə-
çevirdə 8 enerji bloku var ki, vaxtilə onları biz 1970–80-ci 

illərdə tikmiĢdik. Onlar olmasaydı, biz indi, ümumiyyətlə, 
qaranlıqda idik. Amma onların istehsal gücü aĢağı düĢmüĢdü, 

istənilən qədər enerji istehsal etmirdi. Onları təmir ediblər, 
gücünü artırıblar. Amma bundan sonra gərək çox nəzarət 

etsinlər ki, keçmiĢdəki səhvlər bir daha buraxılmasın.  
Təəssüflər olsun ki, ötən illərdə elektrik enerjisi hasilatı 

sahəsində həm çox böyük səhvlər buraxılıb, həm də o sahə-
də insanlar onlara verilən imkanlardan sui-istifadə ediblər, 

dağıdıblar və çox xoĢagəlməz iĢlər də görüblər. Onların ha-
mısının qarĢısı alınmalıdır. «Azərenerji» Səhmdar Cəmiy-
yətində bu tədbirlər həyata keçirilir və mən bu gün Pirver-

diyevə tapĢırıram: heç kəsdən çəkinmə, heç kəsdən qorxma. 
Mən səni təyin edəndə verdiyim göstəriĢləri ardıcıl surətdə 

həyata keçir. Kim sənə mane olarsa, mənə xəbər ver. Çünki 
bilirəm, keçmiĢdə bu iĢlərə mane olanlar da olubdur. Ġndi 

onları yaxına buraxmaq olmaz. Bizim bu sahə Azər-
baycanın sosial problemlərinin həll olunmasında xüsusi rol 

oynayır.  
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Ancaq Pirverdiyev burada düzgün dedi, israfçılıq var. Siz 

bilirsiniz, keçmiĢdə, Sovetlər Ġttifaqı vaxtı elektrik enerjisi 
həm bol olub – biz bunları yaratmıĢıq ki, bol olub – həm də 

elektrik enerjisi çox ucuz idi. Ona görə də biz elektrik enerji-
sinə qənaət etməyə öyrənməmiĢik.  

Xatirimdədir, mən hələ Moskvada iĢləyəndə, Siyasi Bü-
ronun üzvü,  Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olanda 

o vaxt bu məsələləri müzakirə edirdik. O vaxt artıq SSRĠ-də 
elektrik enerjisi sahəsində gərginlik yaranmıĢdı. Biz Qərb 

ölkələrini, kapitalist ölkələrini özümüzlə müqayisə edirdik. 
Orada, məsələn, bir ailənin 5 otaqlı mənzili var, hər Ģeyi var. 

Ola bilər ki, 5 otağın ikisində televizor da var, maqnitofon və 
sair var. Amma o hansı otaqda oturursa, orada lampalar yanır, 

televizor iĢləyir, qalan otaqlarda söndürürlər. Rusiyada da 
bizdəki kimi idi. Bəlkə indi düzəlibdir. Bəli, bunun 3 otağı, 4 

otağı var, içəri girir, hər yerdə lampaları yandırır. Əgər 2 otaq-
da televizor varsa, ikisi də iĢləyir, baĢqa Ģeylər də iĢləyir. Ġndi qıĢ 

vaxtı bizdə hələ yanacaq çatmadığına görə elektrik enerjisi çox 
yerlərdə, təəssüflər olsun ki, Bakı Ģəhərinin özündə də, baĢqa 
yerlərdə  yanacaq əvəzinə istifadə olunur. Allaha Ģükür, sobalar 

istehsal olunubdur, alırlar, elektrik xəttinə qoĢurlar, enerjinin 
çox hissəsini götürür, evində istilik yaradır, israfçılıq edir, 
pulunu da vermir.  

Bu israfçılıq təkcə sizdə deyil, mən bunu buradan, ġəki-
dən deyirəm və bütün Azərbaycana aid edirəm. Bunun 

qarĢısı alınmalıdır. Ġnsan gərək hər Ģeyə öz malı kimi baxsın. 
Amma bizim Azərbaycan vətəndaĢları niyə öz malı kimi 

baxmırlar? Çünki iĢlədilən elektrik enerjisinin, burada 
dedilər, indi güc-bəla ilə 20 faizinin haqqı ödənilir. 80 

faizinin haqqı gəlmir. Deməli, elektrik enerjisini insanlar 
pulsuz alırlarsa, onların vecinə deyil, evdə 5 lampa yandıra-

caq, 10 lampa yandıracaq, yaxud 1 lampa yandıracaqdır. 



_____________________________________________________________   330 

Bilirsinizmi, bax, bu Ģüur hələ bizdə yaranmayıbdır. Amma 

bu da elektrik enerjisinin haqqını ödəməyə məcbur etməyənə 
qədər yaranmayacaqdır. Heç bir ölkədə belə qayda yoxdur. 

Mən MDB ölkələrini demirəm, orada bizimki kimi çox 
yerlər var. Amma baĢqa ölkələri, bizim qonĢu Ġranı götürün, 

bizim qardaĢ Türkiyəni götürün. Hər kəs elektrik enerjisinin 
pulunu bir gün gecikdirsə, enerjini kəsirlər. Kim olur-olsun: 

bu kasıbdır, dövlətlidir, Ģəhid ailəsidir – fərqi yoxdur, 
enerjini kəsirlər. Bundan Ģikayət etməyə heç kimin haqqı 

yoxdur. Çünki elektrik enerjisindən istifadə etmək istəyir-
sənsə, pulunu verməlisən. Pulunu vermirsənsə, sənə elektrik 

enerjisi vermirlər. Amma biz hələ o səviyyəyə çatmamıĢıq. 
Ġnsanlarda bu keyfiyyəti yarada bilməmiĢik. Ona görə də 

elektrik enerjisi istehsalına biz həddindən çox vəsait sərf 
edirik, əvəzində isə haqqını ala bilmirik. Bax, bu da bizim 

büdcəyə çox böyük zərbə vurur. Ona görə mən bu gün 
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidentinə tapĢırdım 

və siz də bilin. Enerji təchizatında fasilələrdir, nədir, bunu 
sonra siz özünüz araĢdıracaqsınız. Mən istəyirəm ki, ġəkidə 
insanlar elektrik enerjisi ilə  normal təmin oluna bilsinlər. 

Bunun üçün siz əlaqəyə girin, danıĢın. Ancaq gərək qazın 
pulunu ödədiyiniz kimi, elektrik enerjisinin də pulunu ödə-

yəsiniz.  
Onda elektrik enerjisini istədiyiniz qədər ala biləcəksiniz. 

Amma pulunu ödəyəndə, israfçılığa o qədər yol verilməyə-
cəkdir. Onda siz elektrik enerjisini lazım olan qədər ala-

caqsınız və beləliklə də, nə o tərəfə, nə də bu tərəfə çətinlik 
yaranacaqdır.  

Mən çox məmnunam ki, indi ġəkiyə qaz gəlir. Burada icra 
hakimiyyətinin baĢçısı dedi ki, o illərdə, yəni 1970-ci illərdə 

biz ġəkidə 624 kilometr qaz xətləri yaratdıq. Necə oldu bunu 
yaratdıq? Bizim imkanımız var idi. O illərdə mən, bəli, həm 
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Azərbaycanda qaz hasilatını artırmıĢdım, həm də Rusiyadan 

əlavə qaz alırdıq. Aldığımız qaza heç pul da vermirdik. Çünki 
bu ümumi sovet iqtisadiyyatı idi. ÇalıĢdım ki, qısa müddətdə 

bizim bütün Ģəhərlərə və kəndlərin də çoxuna qaz xətləri 
çəkək. YaxĢı ki, çəkdik. Ġndi həmin 600 kilometr qaz xəttini 

çəkmək olarmı, yoldaĢ Məlikov? Çəkmək olmaz. Buna nə 
qədər böyük vəsait lazımdır. Amma biz o illərdə, 70–80-ci 

illərdə həmin xətləri çəkdik. Onlar indi qalıbdır. 1996-cı ildə 
sizə verilən qaz kəsilmiĢdi, indi bunu bərpa etdik və burada 

da danıĢıldı ki, bu nə cür oldu. Biz Rusiyadan qaz almağa 
baĢladıq. Çünki özümüz hasil edən qaz o qədər çox deyildir. 

Doğrudur, biz böyük bir qaz yatağı açmıĢıq – «ġahdəniz» 
yatağı. Orada 1 trilyon kubmetrdən artıq qaz var. Ona görə 

də biz Türkiyə ilə o qazı həmin ölkəyə ixrac etmək üçün 
müqavilə imzalamıĢıq. Oraya böyük vəsait qoyuruq. Yəni 

təkcə biz yox, bir çox xarici Ģirkətlərlə birlikdə. Bir neçə ildən 
sonra biz oradan qaz hasil edəcəyik, Türkiyəyə satacağıq. 

Həm oradan qaz çıxaracağıq, həm də neft quyularından səmt 
qazı alacağıq və o hesaba qaz artacaqdır. Onda əhalini qazla 
daha çox təmin etmək imkanı yaranacaqdır. Amma indi 

yoxdur. Əgər vaxtilə biz 15-16 milyard kubmetr qaz hasil 
edirdiksə, indi 6 milyard kubmetr, bəlkə ondan da az qaz 

hasil edirik. Bu, Azərbaycanı təmin etmir. Ona görə, bəli, 
Ġlham Əliyev vaxtilə təĢəbbüs göstərdi, biz Rusiyadan qaz 

almağa baĢladıq. Amma ona da, siz bilirsiniz, çox pul veririk. 
Rusiya qazı bizə müftə vermir. Qazın hər min kubmetrinə 52 

dollar pul veririk. Ġndi ildə 4 milyard kubmetr qaz alırıq. Bu da 
imkan verir ki, indi təkcə Bakını, onun ətrafını yox, baĢqa 

Ģəhərləri və rayonları da qazla təmin edək. Mən çox məmnu-
nam ki, burada qazı alanlar onun haqqının 90 faizini verirlər. 

Bu çox yaxĢı haldır. Ġstərdik ki, gələcəkdə də belə olsun. Burada 
Məlikov söz verdi, yaxın vaxtlarda ġəkiyə gələn qazı artıra-
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caqdır. Demək olar ki, Ģəhərin əksər hissəsi qazla təmin olu-

nubdur. Elədirmi? Bu, böyük bir hadisədir. Olmayanda, görür-
dünüz ki, qazsız yaĢamaq necədir. Ġndi qaz alanda həm əhəmiy-

yətini, həm də ləzzətini görürsünüz.  
Beləliklə, biz bu iĢləri görürük ki, xalqın sosial vəziyyəti 

yaxĢılaĢsın. Bu bizim vəzifəmizdir. Biz bunu edirik. Ġqtisadiy-
yatı inkiĢaf etdiririk ki,  gəlirlərimiz artsın və bunların nəticə-

sində xalqın rifah halını yaxĢılaĢdıraq.  
Mən 2003-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsini təqdim 

etmiĢəm. Milli Məclisimiz bunu müzakirə edir, yaxın gün-
lərdə müzakirə qurtaracaqdır, güman edirəm ki, layihəni təs-

diq edəcəklər. O büdcə ilə də biz bir çox sosial məsələləri həll 
edəcəyik.  

Mən bu gün deyə bilərəm ki, biz büdcədən maliyyələĢ-
dirilən təĢkilatlarda iĢləyən vətəndaĢlarımızın tam əksəriy-

yətinin maaĢlarını artıracağıq. Burada KiĢ kəndindən müəl-
lim çıxıĢ etdi. Mən ona bildirmək istəyirəm, qoy bütün müəl-

limlər də bilsinlər ki, onların maaĢını mən 2003-cü ildə birinci 
növbədə artıracağam. Özü də bu artım çox ciddi olacaqdır. 
Təkcə müəllimlər deyil, səhiyyə iĢçiləri də var, mədəniyyət 

iĢçiləri də var, baĢqaları da. Əvvəlcədən demək istəmirəm. 
Büdcə təsdiq olunsun, sonra biz onun planını quracağıq və 

ardıcıl surətdə, ilin birinci hissəsində bunların hamısı təmin 
olunacaqdır. Ġndi təsəvvür edin, 1996-cı ildən indiyə qədər 

maaĢlar 3,4–3,5 dəfə artıbdır. MaaĢları hər il artırırıq. 2003-cü 
ildə də artıracağıq.  

Demək, bax, bu bizim iqtisadiyyatımızın inkiĢafının nəti-
cəsində əldə olunan imkanlardır ki, onu da biz dərhal vətən-

daĢlarımızın rifahının yaxĢılaĢmasına yönəldirik. Bu da bizim 
vəzifəmizdir. Bunlar sosial məsələlərdir. Ancaq bazar iqti-

sadiyyatı sistemində baĢqa məsələlərin çoxu artıq insanların 
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özlərinin üzərinə düĢür. Ġnsanların özləri çalıĢmalı, təĢəb-

büskarlıq göstərməlidirlər.  
Mən sizə deməliyəm ki, biz əhalidən və müəssisələrin bir 

çoxundan istifadə olunan elektrik enerjisinin, qazın, suyun 
haqlarını yığa bilmədiyimizə görə – bunun səbəblərini də mən 

sizə dedim – ildə 350 milyon dollar, bəlkə də çox vəsait iti-
ririk. 

F ə r h a d   Ə l i y e v: 600 milyon dollardan çox...  

H e y d ə r  Ə l i y e v: 600 milyon dollardan çox. Mən 
bilən, sən çox deyirsən, hə?  

F ə r h a d   Ə l i y e v: Cənab Пrezident, mövcud qiymət-
lərlə təxminən 350 milyon dollardır, amma dünya qiymətləri 

ilə götürdükdə – Ġlham müəllim düz deyir – həm qaza, həm də 
elektrik enerjisinə görə təxminən 655 milyon dollar subsidiya 
veririk.  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Dünya qiymətləri ilə götürdükdə. 

Mən yenə də deyirəm, mövcud qiymətlərlə götürdükdə, biz 
əhalidən və müəssisələrdən elektrik enerjisinin, qazın, suyun 

pulunu, habelə kanalizasiya xidmətinin haqqını ala bilmə-

diyimizə görə, təxminən 350 milyon dollar vəsaiti dövlətin 

hesabına ödəyirik. BaĢa düĢürsünüzmü? Əgər biz onları 
toplaya bilsəydik, bu 350 milyonu oraya sərf etməzdik, vətən-

daĢlarımızın sosial vəziyyətinin daha da yaxĢılaĢdırılmasına 
yönəldərdik.  

Mən ötən gün Bakı metrosu haqqında danıĢırdım. Mən 
indi 9 ildir burada iĢləyirəm, bu müddətdə Bakı metrosunda 

gediĢ haqqı dəyiĢməyibdir  – 250 manatdır. Amma Moskva 
metrosunda bizim pulla 1100 manatdır. Bakı metrosunun 

rentabelli iĢləməsi üçün gediĢ haqqı gərək 1000 manat olsun. 
Amma biz 250 manat alırıq. Deməli, hər dəfə biz vətəndaĢımıza 
750 manat pul veririk, güzəĢt edirik. O bunu dövlətə verməlidir, 

amma biz ona veririk. Dolayısı ilə vətəndaĢlarımıza yardım  
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edirik. O cümlədən, elektrik enerjisindən istifadədə. Əgər 

vətəndaĢ elektrik enerjisinin pulunu versə, deməli, bu onun 
cibindən gedəcəkdir. Enerjinin pulunu vermir, onu müftə alır. 

Bu da bizim ona sosial yardımımızdır, sosial müdafiəmizdir. 
Amma yaxĢı olar, hər Ģey düz olsun. Biz satırıq, yəni dövlət 

satır, pulunu alır, aldığı pulun hamısını da baĢqa yerə sərf 
etmir, yenə də vətəndaĢların rifah halının yaxĢılaĢmasına, maaĢ-

ların artmasına, digər sosial məsələlərə sərf edir. Bax, biz bu 
sistemi yaratmalıyıq. Bu sistemi yaradandan sonra, mən sizi 

inandırıram, bizim yaĢayıĢımız bundan daha da yaxĢı ola-
caqdır.  

Güman edirəm ki, mənim bu sözlərimdən özünüz üçün 
nəticə çıxaracaqsınız. ġəkinin sakinləri Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, inkiĢaf etməsi yolunda ön 
sıralarda gedəcəklər.  

Bu gün siz burada mənim fəaliyyətim haqqında danıĢdınız, 
mənə xoĢ sözlər dediniz. Sizə təĢəkkür edirəm. Mən 9 ildir ki, 

sizin iradənizlə, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə, ağır Ģəraitdə 
Azərbaycanın prezidenti kimi bir vəzifəni daĢıyıram. Bu gün 
də daĢıyıram, sabah da və güman edirəm, bundan sonra da 

daĢıyacağam. Əmin ola bilərsiniz, bu vəzifə ağır vəzifədir, çə 

tin vəzifədir. Kənardan bu vəzifənin həsrətində olanlar çox-

dur. Vaxtilə də bu vəzifəni ələ keçirmək istəyən adamlar var-
dı. Azərbaycanda 2-3 ildə bir neçə prezident dəyiĢdi. Hərəsi 

bir ildən artıq tab gətirə bilmədi, Azərbaycana rəhbərlik edə 
bilmədilər və vəzifələrini qoyub qaçdılar. Amma bir halda ki, 

o ağır 1993-cü ildə xalq mənə müraciət etdi, etimad göstərdi, 
mən bu vəzifəni üzərimə götürdüm. Mən indiyə qədər bu 

vəzifəni daĢımıĢam, nə qədər ağır olsa, nə qədər çətin olsa da, 
bunu daĢıyacağam.  

Bu gün mən mitinqdə dedim, bir də deyirəm, bütün prob-
lemlərin hamısını həll edirik və həll edəcəyik. Respublikamız 
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ilbəil yüksələcəkdir. Bir problem bizim üçün ən ağır prob-

lemdir. Bu da Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsini həll et-
məkdir. Biz bunu sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Çünki Ģəx-

sən mən yenidən qan tökülməsini istəmirəm, yenidən müha-
ribə baĢlamaq istəmirəm. 1994-cü ilin mayına qədər bizim 

xalqımız o müharibənin nə olduğunu gördü. Xalqımız onun 
ağrı-acısını indiyə qədər də çəkir. Ona görə də bir Ģeyi sülh 

yolu ilə həll etmək olarsa, bu yolla həll etmək lazımdır. 
Ancaq bu da çətindir, bu da ağırdır. Səbəblərini siz bilirsiniz. 

Amma sizə bəyan edirəm ki, bu məsələ ilə mən daim məĢğul 
oluram və bundan sonra da məĢğul olacağam. Ġndiyə qədər 

əldə etdiyim bütün təcrübəni, biliyi, bütün beynəlxalq təĢkilat-
larla yaratdığım əlaqələri, ATƏT-in Minsk qrupu ilə daim 

apardığım iĢlərin hamısını bundan sonra da davam etdirəcəyəm 
ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Həll edəcəyik, mütləq həll 

edəcəyik və ölkəmiz bu bəladan da qurtaracaq, ərazi bütöv-
lüyümüz bərpa olunacaq, vətəndaĢlarımız öz yerinə-yurduna 

qayıdacaq və respublikamız bundan sonra daha yüksək sürətlə 
inkiĢaf edəcəkdir.  

Qalan iĢləri görərkən, mən həmiĢə xalqa arxalanmıĢam, 

xalqa bel bağlamıĢam. Bu günlər vətəndaĢlarla həm mitinqdə, 
həm küçələrdə görüĢlər onu göstərdi ki, bəli, yenə də xalq, 

yenə də xalq... Mənim həyatım həmiĢə xalqla bir yerdə olub, 
bu gün də bir yerdədir, sabah da bir yerdə olacaqdır. Ġndiyə 

qədər mənim həyatım xalqa xidmətdə keçib və gələcəkdə də 
bu xidmətimi davam etdirəcəyəm.  

Mənə göstərdikləri etimada görə və burada gördüyüm xoĢ 
münasibətə görə bütün ġəki əhalisinə təĢəkkür edirəm. Ümid-

var olmaq istəyirəm ki, ġəki camaatı gələcəkdə də mənə mü-

nasibətdə bu cür sağlam mövqedə duracaq, dövlətçilik möv-

qeyində duracaq, Azərbaycan dövlətçiliyini müdafiə edəcək 
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və Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində öz xid-

mətlərini göstərəcəkdir. Sağ olun.  
 
    * * * 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев но-

йабрын 10-да Шяки шящяриня сяфярини баша чатдырараг Бакыйа 
гайытды. 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОРЪ БУША  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Нойабрын 5-дя АБШ Конгресиндя сечкилярдя Республи-

качылар Партийасынын гялябя газанмасы мцнасибятиля Сизи цряк-
дян тябрик едирям.  

Партийанын лидери кими, бу гялябядя Сизин шяхси ролунуз щялл-
едиъи олмушдур. Америка халгы Сизин дахили вя хариъи сийасяти-
низи, терроризмя гаршы бейнялхалг коалисийанын тяшкилиндя гятий-
йятли мювгейинизи вя ардыъыл сяйляринизи дястякляйяряк Конгресин 
щяр ики палатасына рящбярлийи республикачылара щяваля етмишдир.  

Терроризмя гаршы мцбаризя сащясиндяки фяалиййятинизи йцк-
сяк гиймятляндирир вя бу ишдя Азярбайъанын АБШ-ла фяал 
ямякдашлыьындан мямнунлуг дуйурам. 

Юлкямизя вя халгымыза бяслядийиниз хош, сямими мцнаси-
бятя, ян аьрылы проблемимиз олан Ермянистан–Азярбайъан, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля ядалятли щялли цчцн 
сяйляринизя эюря Сизя миннятдарам. 

Сизя вя башчылыг етдийиниз Республикачылар Партийасынын 
бцтцн цзвляриня дост Америка халгынын рифащы вя ямин-аман-
лыьы, дцнйада сцлщцн вя тящлцкясизлийин бяргярар олунмасы 
наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 11 нойабр 2002-ъи ил   
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TÜRKИYƏNИN «SABANÇI HOLDИNQ» 

ŞИRKƏTИNИN ИDARƏ HEYƏTИNИN SƏDRИ  

SAKИP SABANÇININ BAŞÇILIQ ETDИYИ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
11 нойабр 2002-ъи ил 

 
Hörmətli Sabançı! 

Hörmətli qonaqlar! 
Mən sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram. 

Mənim xahiĢimlə Azərbaycana belə böyük qrupda gəlmə-
yinizi çox yüksək qiymətləndirirəm.  

Hörmətli Sabançı ilə son vaxtlar bir neçə dəfə danıĢıqlarımız, 
görüĢlərimiz olmuĢdur. Mən onu Azərbaycana dəvət etmiĢdim. 

Ancaq nəyi isə gözləyirmiĢ. Ġndi artıq həm özü gəlib, həm də özü 
ilə bərabər Azərbaycana çox mötəbər insanlar, Türkiyənin 

hörmətli iĢ adamlarını gətiribdir. Bu, Azərbaycan üçün çox 
böyük hadisədir. Çünki Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə 

edəndən sonra Türkiyədən Azərbaycana хейли kiçik, orta, böyük 
iĢ adamı gəlibdir. Amma indi gələn ən böyük iĢ adamlarından 
biri Sabançıdır. Ümumiyyətlə, Türkiyədə Sabançıya bərabər 

ikinci iĢ adamı yoxdur. Ona görə bunu heç müqayisə etməyə 
ehtiyac yoxdur. Mən bu səfəri qiymətləndirirəm, bizim ictimaiy-

yət də buna çox böyük əhəmiyyət verir.  
Mən sizi Türkiyədə dəvət edəndən sonra və məlum olanda 

ki, Azərbaycana gələcəksiniz, sizin bu səfərinizə böyük maraq 
var idi. Nəhayət, siz bunu həyata keçirdiniz. Ancaq mən 



_____________________________________________________________   339 

burada bir məna da görürəm. Görünür ki, Sabançı 3 noyabr 

seçkilərinin  keçməsini gözləyirmiĢ ki, məclis seçilsin və on-
dan sonra Azərbaycana gələsiniz.  

S a k i p   S a b a n ç i: Onda daha yaxĢı olacaqdı. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Onda daha yaxĢı olur. Mən bilirəm 

ki, siz bu seçkilərin nəticəsini bəyənmisiniz.  
S a k i p   S a b a n ç i: BəyənmiĢəm. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəyənmisiniz və demisiniz ki, daha da 
yaxĢıdır ki, indi Türkiyədə bir partiya iqtidarda olaçaqdır. Bu 

sizin sözlərinizdir, qəzetdə yazmıĢdılar, mən oxudum. Mən 
düĢünürəm, yəqin siz gözləyirdiniz ki,  Azərbaycana məhz yeni 

bir parlament, hökumət seçiləndən sonra gələsiniz. Amma bax-
mayaraq, bilirəm, sizin hökumətdən heç bir asılılığınız yoxdur. 

Hər bir hökumətin vaxtında, hər bir iqtidarın vaxtında Sabançı 
Sabançı olaraq qalıbdır. Çox vaxt iqtidarın, hökumətin Sa-

bançıya ehtiyaçı olur, nəinki Sabançının hökumətə.  
Çünki bazar iqtisadiyyatının qanunu belədir. Sərbəst iqti-

sadiyyatdır, iĢ adamı sərbəstdir, heç kəsdən də asılı deyildir. 
Öz iĢini normal görür, ölkəsinə mənfəət gətirir, vergiləri verir, 
büdcəni doldurur və beləliklə də onun müstəqilliyi baĢqa-

larına nisbətən daha da çoxdur, yüksəkdir.  
Məmnunam ki, siz Türkiyədə yeni bir həyat baĢladığı za-

man Azərbaycana gəlmisiniz. Mən bunu da çox qiymətlən-
dirirəm. Fürsətdən istifadə edərək, Türkiyə Cümhuriyyəti və 

xalqını seçkilərin uğurlu keçməsi münasibətilə bir daha təbrik 
edirəm. Mən seçkilərdə qalib gələn partiyanın baĢqanı hör-

mətli Ərdoğanı dərhal telefonla təbrik etdim, ona uğurlar 
dilədim. Müxalifətdə olan, seçkilərdə ikinci yeri tutan 

partiyanın baĢqanı hörmətli Dəniz Baykalı da təbrik etdim, 
ona uğurlar arzuladım. Güman edirəm, yaxın vaxtlarda yeni 

hökumət yaranacaq və Türkiyə iqtisadi məsələlərin həll 
olunmasında daha da uğurlu iĢlər görəcəkdir. Belə bir vaxtda 
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sizin buraya gəlməyiniz onu göstərir ki, Türkiyə–Azərbaycan 

iqtisadi əlaqələri daha da geniĢlənəcəkdir. 
Siz Azərbaycanı görəcəksiniz, onun buğunkü həyatını gö-

rəcəksiniz və burada hansı iĢləri görəcəksinizsə, təbiidir, onu 
da özünüz müəyyən edəcəksiniz. Mən sizə təĢəkkür edirəm. 

 

Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən cənab Sakip 

Sabançi dedi: 
– Hörmətli Пrezident, çox sağ olun. Mən bilirəm ki, 35 il-

dən bəri gözəl bir xalq üçün xidmət göstərirsiniz. Siz bir me-
mar olaraq, bir çox sahələrdə olduğu kimi, ölkənizin irəliyə 
getməsi üçün də əvəzsiz iĢlər görmüsünüz. Əgər son on ili 

keçmiĢ illərlə müqayisə etsək, yeni ruh insanların gördüyü iĢi 
sürətləndirdi. Dövlət müəssisələri vaxtilə çox önəmli və 

yolgöstərici idi. Bu gün məmləkətinizdə 15-16 ədəd özəl 
universitet yaratdınız. Dövlətin də universitetləri var idi. 

Ancaq əskidən yalnız dövlətin universitetləri varkən, rəqabət 
məsələsi gündəmə gəlmirdi. Ġndi rəqabət dövrüdür. Müqayisə 

etsək, dövlət sektorundakı universitetlər özəl sektorlardakı 
universitetlərlə birlikdə yeniliklər gətirəcəkdir. Hansı sahə 

olur-olsun, hansı insan idarə edir-etsin, aparılan rəqabət 
insanlara məmnunluq gətirir. 

Mən zati-alinizi Ġstanbulda dinləyərkən çox təsirləndim. Son-
ra hörmətli naziriniz Fərhad bəyi dinlədiyim zaman ayrıca 

təsirləndim. Sizin enerji sahəsində inkiĢafınızın hədəflərə 
çatmasını qiymətləndirərkən tamamilə təsirləndim. Zati-aliniz 

kürsüdə danıĢarkən, «ÇalıĢsan da, çalıĢmasan da mən səni dəvət 
edəcəm» – dediniz. Bu, bir məsələni anladır. Yəni təĢəbbüs 

xeyirlidirsə, insanlığa, ölkələrə fayda verirsə, belə təĢəbbüslər 
həyata keçirilməli, təĢviq olunmalıdır. Bu məhz bunu anladır.  

Enerji sahəsində zati-alinizin rəhbərliyi ilə məmləkətinizdə 

son ildə görülən iĢlərə, inkiĢafa görə Sizə hər kəs mütləq 



_____________________________________________________________   341 

təĢəkkür edir və biz də təĢəkkürümüzü bildiririk. Arzu edirik 

ki, uzun illər yaĢayın, rəhbərliyiniz davam etsin və iki qardaĢ 
ölkə kimi dialoqlarımız daha da yaxĢı olsun.  

Mən bir eyibli iĢimi də söyləmək məcburiyyətindəyəm. Bu 
gözəl məmləkətinizə indiyə kimi gələ bilməmiĢəm. Bundan 

çox peĢmanam. Amma bu keçmiĢdir. Ġndi irəliyə baxmaq da-
ha yaxĢıdır. Artıq ölkəmdə seçkilər baĢa çatdı. Əvvəllər söylə-

yirdim ki, partiyalar haqqında qanunları dəyiĢdirin, seçkilər 
haqqında qanunu dəyiĢdirin və ondan sonra seçkilərə gedin. 

Bu qanunların dəyiĢməsini bir səbəbə görə istəyirdim. Bu 
səbəb güclü, davamlı hakimiyyətin gəlməsi idi, buna həsrət 

idik, bunu gözləyirdik. Bunu partiya liderlərinə anlada bil-
mədik. Söylədik, söylədik – hamısı havada uçub getdi. Amma 

xalqımız səs verdi, liderlərin görə bilmədiyi iĢi xalq gördü. 
Xalq nə etdi? TəkbaĢına güçlü bir hakimiyyət yaratdı. Bu, tə-

Ģəbbüs yolunu açacaq, evimizin içində, digər məmləkətlərdə 
görəcəyimiz iĢlərin, qoyacağımız sərmayələrin yolunu açacaq-

dır. Bundan hər kəs zövq alırsa, deyirəm ki, irəliyə gedəcəyik. 
Qonaqpərvərlik göstərib bizi qəbul etdiyinizə görə, zati-

alinizə bir daha təĢəkkürümü bildirirəm. Cənab Пrezident, 

icazənizlə, dəyərli həmkarlarım Sizə öz fəaliyyətləri barədə 
qısa məlumatlar versinlər.  

N i h a t   G ö k y i g i t  («Tekfen holdinq»in idarə heyətinin 
sədri): Möhtərəm Пrezident, mən buraya yenidən gəlmiĢəm. 

ġirkətimiz neft sənayesində Azərbaycanın yüz ildən də artıq 
olan çox qiymətli təcrübəsindən istifadə edərək, gözəl bir 

qrup yaratdı, onu müasir texniki avadanlıqla, tikinti mate-
rialları ilə təmin etdik. Bu qrup yaxĢı iĢlər görübdür. Bakı–

Supsa boru xəttinin Azərbaycan hissəsini tamamladıq. Eyni 
zamanda, burada neft sahəsində davamlı iĢlər görür. Ən 

önəmlisi isə, Bakıdakı bir terminalı tikməkdəyik.  
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Burada ikinci bir iĢ də görürük. Bayılda sizin gəmi təmiri 

zavodunuz var. O, sovet  vaxtından qalıbdır və köhnəlibdir. 
Biz onun bir hissəsini aldıq, sərmayə qoyduq və müəyyən xid-

məti iĢlər görməyə baĢladıq. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: O, Dövlət Neft ġirkətinin iĢləridir? 

N i h a t   G ö k y i g i t: Bəli. Ġndi daha böyük iĢlər var. Biz 
oranı tamamilə bərpa edirik və 25 milyon dollar sərmayə qoya-

cağıq. Həmçinin, gələcəkdə burada neft Ģirkətlərinə 120 milyon 
dollarlıq iĢ görəcəyik. Mən baĢqa iĢləri demirəm, amma yeri 

gəlmiĢkən, bir xahiĢ edəcəyəm. Hər il Ġstanbulda keçirilən «Üç 
dənizin hekayəsi» konfransında Siz buna yeni bir ad tapdınız, 

«Üç dənizin əfsanəsi» dediniz. Biz buna çox sevindik. Amma 
dediniz ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əfsanəsi artıq bitdi. Yeni 

əfsanələr axtarın. Biz də axtarmağa baĢlamıĢıq.  
Cənab Пrezident, hər il iyunun 6-da Ġstanbulda keçiriləcək 

toplantımızda Sizin iĢtirakınızı çox arzu edirik. Bu toplantı 
dünyadakı ən böyük neft Ģirkətlərinin inkiĢafına xidmət edir. 

Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafında çox böyük xid-
mətlər göstərdiniz. Bunlardan biri də Ġstanbulda hər il  keçirilən 
«Üç dənizin əfsanəsi» adlı konfransda iĢtirak etməyə qərar 

verməyinizdir. TəĢəkkür edirəm. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən sizin konfransınızı həmiĢə dəs-

təkləmiĢəm. Bunu bilirsiniz. Son dəfə də sizin konfransda 
iĢtirak etdim və bundan çox məmnun oldum. Siz konfransın 

adını «Üç dənizin hekayəsi» qoymusunuz. Mən isə dedim, bu, 
«Üç dənizin əfsanəsi»dir. Amma biz bu əfsanəyə son qoyduq. 

Əvvəllər onlar fikirləĢirdilər ki, üç dəniz nə olacaqdır. Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə biz üç dənizin əfsanəsini 

qurtardıq. Xəzər dənizini, Qara dənizi və Aralıq dənizini bir-
biri ilə bağlayırıq. 15–20 il bundan öncə Türkiyədə, Azər-

baycanda heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, belə bir Ģey ola bilər. 
Amma artıq bu gerçəklikdir, biz bunu etmiĢik. Ġndi sizin 
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Ģirkətiniz burada terminal tikir. Ġlk neft bu terminalda top-

lanacaq, oradan Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri ilə Cey-
han limanına gedəcəkdir. 

N i h a t  G ö k y i g i t: Yeni əfsanə üzərində çalıĢırıq. Sizin 
dəstəyinizə böyük ehtiyacımız var. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz elə bir əfsanə tapın ki, o məni 
cəlb etsin, oraya gələ bilim.  

N i h a t  G ö k y i g i t: Azərbaycan qazının Türkiyəyə 
çatdırılması və oradan Avropaya göndərilməsi. Bu da bir 

əfsanədir, amma həqiqət olacaqdır. Növbəti konfransda bu 
məsələni müzakirə edəcəyik. Əgər bu konfransa gəlsəniz, çox 

məmnun olarıq. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Əgər konfransda bu məsələni 

müzakirə etsəniz, mən gələrəm.  
S a k i p   S a b a n ç i: Hörmətli Cümhur baĢqanım, bizim 

bir qərarımız da var. Əgər gəlsəniz, mənim universitetimə, 
muzeyimə də gedəcəksiniz. Mən də Nihat bəyə qoĢularaq 

deyirəm ki, əgər həmin konfransa gəlsəniz, bundan böyük 
Ģərəf duyacağıq. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠnĢallah.  

Z e y n a l a b d i n  E n s e y («Türk–Amerika» işbirliyinin 
rəhbəri): Möhtərəm  Пrezident, hamınızı hörmət və ehtiramla 

salamlayıram. Mən Ġstanbulda yerləĢən bir toxuculuq fab-
rikinin sahibiyəm. Bir ipək fabrikimiz, Ġzmirdə konteyner 

zavodumuz da var. Digər sahələrdə də fəaliyyət göstəririk. 
Mən də Azərbaycana ilk dəfə gəlirəm. Biz digər türkdilli res-

publikaları gəzdik, amma buraya gəlmək qismət olmamıĢdı. 
Amma indi gəlmiĢəm, Sizinlə görüĢməkdən çox məmnunam. 

Burada bir çox iĢlər görmək barədə düĢüncələrimiz var. 
Çünki Sizi çox sevirik. Azərbaycan bizim qardaĢımızdır. Siz 

də onun çox hörmətli, sevimli cümhur baĢqanısınız. Ona görə 
də Sizi bir daha ehtiramla salamlayıram. 
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H e y d ə r   Ə l i y e v: TəĢəkkür edirəm, çox sağ olun. 

B ü l ə n d   Ə c z a ç i b a ş ы («Əczaчиbaşı Holdinq»in idarə 
heyətinin sədri): Hörmətli Cümhur baĢqanım, hüzurunuzda 

olmaqdan çox böyük qürur duyuram. Mən buraya ikinci dəfə-
dir gəlirəm. Çox gözəl ölkənizə birinci dəfə gəlməyimdən xeyli 

vaxt keçibdir. 9-cu cümhur  baĢqanımız hörmətli Süleyman 
Dəmirəl ilə gəlmiĢdim. Keçən illər ərzində Azərbaycanda baĢ 

verən inkiĢafı, dəyiĢikliyi gördük, heyran olduq. Buraya 
gəlməyimdən on il keçib və aradakı fərqi görməmək mümkün 

deyildir. Biz bu inkiĢafı həm izləyirik, həm də bunun bir parçası 
olmaq arzusundayıq. Azərbaycanдa bir çox sahələrlə əlaqələ-

rimiz var. Sərmayə qoymaq üçün imkanları araĢdırmaq istəyi-
rik. QarĢıdakı illərdə Azərbaycana sərmayə qoymağı gözləyirik 

və onun həcmini artırmağı planlaĢdırırıq. Azərbaycana sərmayə 
qoymaq bizim üçün Ģərəfdir. ĠnĢallah, əlaqələrimizi irəliyə 

aparacağıq. Minnətdaram.  
Ə r d o ğ a n   D ə m i r ö r ə n («Dəmirörən şirkətlər 

qrupu»nun sədri): Cənab Пrezident, biz Türkiyədə evlərə qaz 
sahəsində xidmət göstərən ikinci qrupuq. 25 vilayətdə 
fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda, ağır sənaye ilə, təhsil və 

digər iĢlərlə də məĢğuluq. Bir neçə ildir ölkənizlə əlaqədəyik. 
Buraya sərmayə qoymaq üçün mütəxəssislərimiz araĢdırmalar 

aparırlar. Hazırda son məlumatları gözləyirik. Onları aldıq-
dan sonra Sizin təbii qaz boru xətləri keçən bölgələrdə stansi-

yalar qurub, bəzi iĢləri görmək istəyirik.  
Bu mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir. Ölkənizdə əmin-

amanlığı, sabitliyi görməkdən məmnunuq. Biz Sizinlə hər 
zaman çalıĢmağa hazırıq. ĠnĢallah, birgə iĢlərimiz olacaqdır. 

Bizi dinlədiyiniz üçün hörmət və ehtiramımı bildirirəm. 
H ü s a m ə d d i n   K a v i («Kavi Kablo» şirkəti idarə heyə-

tinin və İstanbul Sənaye Palatasının sədri): Hörmətli Ъümhur 
baĢqanım, Ģirkətimiz bir neçə ildir energetika sektorunda fəaliy-
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yət göstərir. Hörmətli nazirinizlə iyun ayında Ġstanbul Sənaye 

Palatasında görüĢmüĢdük. Orada 50-dən çox sənaye Ģirkətinin 
rəhbərləri hörmətli naziri dinləmiĢ, düĢüncələrini paylaĢmıĢlar. 

Həmkarlarımız Azərbaycana sərmayə qoymaq, yeni layihələr 
həyata keçirmək üçün məlumat əldə etmiĢlər. Ġnanıram ki, 

onların bu sahədəki çalıĢmaları nəticə verəcəkdir. Çünki Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin bölgənin enerji ehtiyatlarından 

istifadədə oynayacağı böyük bir rol yeni iĢ yerləri, sərmayə 
imkanları açacaqdır. Biz bundan sonra da əlaqələrimizi inkiĢaf 

etdirməyi və xalqlarımıza sədaqətlə xidmət etməyi düĢünürük. 
Bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

S a k i p   S a b a n ç i: Hörmətli Ъümhur baĢqanım, bütün 
həmkarlarım adından Sizə bir daha təĢəkkür edirəm. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən sizə təĢəkkür edirəm ki, Azər-
baycana gəlmisiniz və sizinlə bu qədər iĢ adamları gəlibdir. 

Mən bunu sadə bir hadisə hesab etmirəm. Bunun nəticəsi ola-
caqdır. Mən buna inanıram. Bu da Türkiyə iĢ adamlarının 

Azərbaycanda iĢ alması məsələsini daha da irəliyə aparacaqdır. 
Mənim Ġstanbulda Türkiyənin iĢ adamları ilə görüĢməyim – 

çox məmnunam ki, siz o görüĢdə iĢtirak edirdiniz, biz bir yerdə 

söhbət etdik – bu məqsədi daĢıyırdı ki, onları bir daha Azərbay-
cana dəvət edim, Azərbaycana gəlməyə həvəsləndirim. Onlara 

bir daha deyim ki, siz Türkiyədə, baĢqa ölkələrdə iĢ görürsünüz. 
Ancaq Azərbaycanda da iĢ görməyin sizə də, Azərbaycana da 

faydası var və Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin inkiĢaf etmə-

sində çox böyük əhəmiyyəti var.  

Mənim cibimdə Sabançиnиn kartı var. Bunu görürsənmi? 
Sən bunu mənə orada verdin, elədirmi?   

S a k i p   S a b a n ç i: Bəli, görürəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən elə bildin ki, mən bunu alıb nə 

isə edəcəyəm. Cibimdə saxlamıĢam. Dedim ki, Sabançи Ba-
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kıya gələnə qədər bu mənim cibimdə qalmalıdır. O gəlsin, 

burada iĢlərimizi birlikdə görək. 
N i h a t   G ö k y i g i t: Cənab Пrezident, o özünü ələ 

vermiĢdir. Yəni artıq buradan qaça bilməz.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Yox, o buradadır. Bu, onun paspor-

tudur, mənim cibimdədir. Sizə bir daha təĢəkkür edirəm.  
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Азярбайъан prezidentи Heydər Əliyev qonaqları səmi-

miyyətlə salamlayaraq, səfərin Kanada–Azərbaycan əlaqələri-
nin inkişafı üçün əhəmiyyətli  olacağını bildirdi. Dövlətimizin 

başçısı dedi ki, biz Kanada ilə əlaqələrimizi inkişaf etdirmək 
istəyirik. Ötən illərdə bu sahədə müəyyən işlər görülsə də, Ka-
nada–Azərbaycan əlaqяləri hələ istənilən, bizim arzu etdiyimiz 

səviyyədə deyildir. Güman edirəm, siz də bu əlaqяlərin inki-
şafını lazımlı bilirsiniz.  

Səmimi qəbul üçün təşəkkür edən cənab Qar Nutson Azər-
baycan prezidentinə Kanadanın Бaş nazirinin, eləcə də ölkəsinin 

Xarici Işlər nazirinin salamlarını yetirdi. O, Bakıya səfərin məq-
sədindən danışaraq dedi ki, mən özüm və nümayəndə heyətinin 

üzvləri bu regionla əlaqələrə cavabdeh olan şəxslərik. Sizin 
regionla, o cümlədən Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əlaqələri 

genişləndirmək əzmindəyik. Bu həm ticarət-iqtisadi, həm də 
xarici sərmayə sahələrini əhatə edir. Diplomatik əlaqələrə də 

xüsusi fikir veririk.  
Biz keçmiş sovet sistemindən yeni sistemə keçidlə bağlı çə-

tinliklərin aradan qaldırılmasında əlimizdən gələn köməyi 
etməyə hazırıq.  

Qonaq onu da vurğuladı ki, regionda öyrənməli şeylər də 
çoxdur və onlar bunu istəyirlər.  
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Sonra cənab Nutson başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin 

üzvlərini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. 
Kanada nümayəndə heyətinin üzvü, bu ölkənin Azərbaycana yeni 

təyin olunmuş səfiri Maykl Leir prezident Heydər Əliyevə 
müraciətlə dedi ki, mən Kanadanın Türkiyədəki səfiriyəm. Ümid 

edirəm ki, bir necə həftədən sonra etimadnaməmi də Sizə təqdim 
edəcəyəm. Kanada ilə Azərbaycan arasında əlaqələri inkişaf 

etdirmək üzrə əsas ağırlıq mənim üzərimə düşəcəkdir.  
Nümayəndə heyətinin digər üzvləri də məşğul olduqları 

sahələr barədə məlumat verdilər. 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqları dinləyərək dedi 

ki, siz bu gün çoxlu görüşlər keçirmisiniz. Xüsusən, Xarici İşlər 
Nazirliyində görüşünüz olub, əsas məsələləri müzakirə etmisiniz. 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyində də olmus, yəqin ki, iqtisadi məsələlər 
haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmısınız. Çünki əlaqələrimizin 

inkişaf etdirilməsi üçün diqqəti iqtisadi əməkdaşlığa yönəltməliyik. 
Bu sahədə bəzi addımlar atılıb, ancaq hələ ki, Kanada iş 

adamlarının Azərbaycanda çox böyük iş görməsini  müşahidə 
etmirəm. Amma burada Kanada biznesi üçün çox yaxşı şərait var.  

Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, dünyanın böyük, iqtisadi 

cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərindən biri kimi, Kanada Qafqaz 
regionunda, xüsusilə Cənubi Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin təmin 

olunmasına öz töhfəsini verməlidir. Azərbaycan Ermənistanla 
müharibə vəziyyətindədir. Ermənistan vaxtilə müəyyən səbəblərdən 

Azərbaycan torpaqlarının bir qismini işğal edibdir. Oradan bir 
milyona qədər insan zorla çıxarılıbdır. Biz məsələni sülh yolu ilə həll 

etməyə çalışırıq. Bu sahədə ATƏT-in Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq 
edirik. Kanada da ATƏT-in üzvüdür və bu məsələ həmişə ATƏT-in 

gündəliyində olub, müzakirə edilibdir. Mən ATƏT-in  sammitində 
Kanadanın Бaş naziri ilə də görüşüb, bu barədə söhbət etmişdim.  
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АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР 
АКАДЕМИЙАСЫНЫН ФЯХРИ ЦЗВЦ, ЛЕНИН 
МЦКАФАТЫ ВЯ ССРИ ДЮВЛЯТ МЦКАФАТЛАРЫ 
ЛАУРЕАТЫ КЯРИМ КЯРИМОВА  
 
Щюрмятли Кярим Кяримов! 
Сизи, Азярбайъан халгынын эюркямли оьлуну 85 иллик йуби-

лейиниз мцнасибятиля тябрик едирям вя Сизя хошбяхтлик, ъансаь-
лыьы вя фираванлыг арзулайырам. 

Космик ракет техникасынын инкишафы иля гырылмаз сурятдя 
баьлы олан бцтцн щяйатыныз ХХ ясрдя космосун юйрянилмяси 
тарихинин айрылмаз щиссясиня чеврилмишдир. Сиз 25 илдян артыг бир 
дюврдя космик учушлар цзря Дювлят Комиссийасына башчылыг 
едяряк, кечмиш ССРИ-дя бир чох надир елми-техники лайищялярин 
щяйата кечирилмяси цчцн хейли ямяк сярф етмисиниз. Сизин 
ямяйиниз истяр дювлят тяряфиндян, истярся дя космик елм вя тех-
никанын эюркямли нцмайяндяляри тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилмишдир. 

Азярбайъан алимляри иля даим хош мцнасибятляр сахла-
маьынызы биз йцксяк гиймятляндирир вя цмид едирик ки, Сизин 
топладыьыныз тяърцбя вя щяртяряфли биликляр юлкямиздя космик 
тядгигатларын инкишафына, шцбщясиз, юз тющфясини веряъякдир.  

Сизя уьурлар диляйирям. Ян хош арзуларла,  
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 14 нойабр 2002-ъи ил  
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ЭЦРЪЦСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЕДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕЙЯ 
 
Щюрмятли Едуард Амвросийевич! 
Азярбайъан иля Эцръцстан арасында дипломатик мцна-

сибятляр йарадылмасынын 10 иллийи мцнасибятиля Сизи црякдян 
тябрик едирям. 

Ютян дюврдя дювлятлярарасы мцнасибятляримиз щяртяряфли 
инкишаф етмиш, стратежи тяряфдашлыг характери алмышдыр. 

Сямими достлуг, ямякдашлыг вя мещрибан гоншулуг яняня-
ляри ясрлярдян бяри халгларымыз арасында мцнасибятлярин ясасы 
олмушдур. Инанырам ки, бу яняняляр халгларымызын рифащы 
наминя, Гафгазда сцлщ вя сабитлик наминя бундан сонра да 
инкишаф едяъяк вя артаъагдыр. 

Яминям ки, реэионал вя бейнялхалг тяшкилатларда гаршылыглы 
фяалиййят вя гаршылыглы дястяк, трансмилли лайищялярин щяйата 
кечирилмясиндя бирэя сяйляр юлкяляримизин мцстягиллийи вя суве-
ренлийинин мющкямлянмясиня, халгларымызын рифащынын йцксял-
мясиня хидмят едяъякдир. Щюрмятли Едуард Амвросийевич, 
сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, уьурлар, дост Эцръцстан 
халгына ися ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам.  

 
Щюрмятля,    

            ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 14 нойабр 2002-ъи ил  
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАКЫ 
ФЮВГЯЛАДЯ ВЯ СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ  
СЯФИРИ РОСС УИЛСОН ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
15 нойабр 2002-ъи ил 

 
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev səfiri səmimiyyətlə 

salamlayaraq, hal-əhval tutdu.  

Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən səfir Ross Uilson 
dedi ki, cənab Пrezident, hər şey yaxşıdır, Siz də çox gümrah 

görünürsünüz. Xeyli vaxtdır ki, Sizinlə təklikdə görüşmürük. 
Səfərə gələnlərin müzakirə etdiyi məsələlərdən əlavə, müəyyən 

mövzular var ki, onları Sizinlə təklikdə müzakirə etmək lazım-
dır. Cənab Prezident, bu imkana görə çox sağ olun, NATO-nun 

gələn həftə Praqada keçiriləcək sammiti ərəfəsində Sizinlə 
görüşmək istəyirdim. Bu çox vacib sammit olacaqdır. Orada 

həm NATO-nun genişlənməsi, həm də yeni münasibətlərin 
qurulması, xüsusilə tərəfdaş  ölkələrlə, yəni Azərbaycan kimi 

ölkələrlə yeni münasibətlərin qurulması məsələləri müzakirə 
ediləcəkdir.  

NATO Azərbaycanla əlaqələrini dərinləşdirmək istəyir. 
Zənnimcə, bu sammit Azərbaycan üçün də yaxşı imkanlar 
verəcək ki, NATO ilə birlikdə işləmək əzmində olduğunu bir 

daha nümayiş etdirə bilsin.  
Səfir daha sonra vurğuladı ki, müasir dövrdə Azərbaycanın 

dünyada rolu dəyişmək üzrədir. Dünən parlamentdə gedən 
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müzakirələr də bunu göstərir. Mən Azərbaycan əsgərlərinin 

Əfqanıstana göndərilməsini nəzərdə tuturam.  
Bu həddindən artıq vacib bir qərar və olduqca zəruri addımdır. 

Elə bilirəm ki, bu hamının diqqət mərkəzində olacaqdır. Biz bu 
məqsədlə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə 1 milyon dollar 

əlavə yardım etmək əzmindəyik. Sizə məlum olduğu kimi, artıq 
4,4 milyon dollar yardım edilmişdir. Biz Azərbaycanın bu yeni 

rolunu və Sizin qərarınızı tam dəstəkləyirik.  
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev səfirin fikirləri ilə razı 

olduğunu bildirərək dedi ki, NATO-nun bu sammiti, həqiqətən, 
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Madriddə, Vaşinqtonda da 

NATO-nun sammitlərində iştirak etmişəm. Ona görə artıq müəy-
yən təcrübəmiz də var və bizim əlaqələrimizin müəyyən tarixi də 

var. Ancaq buna baxmayaraq, Praqa sammiti, həqiqətən, indiki 
çox mürəkkəb bir dövrdə keçirilir və NATO-nun fəaliyyətinin 

təkmilləşməsi üçün də yəqin ki, çox mühüm qərarlar qəbul 
edəcəkdir. Ona görə də mən böyük maraqla bu sammitə getməyə 

hazırlaşıram. 
Biz son illər, xüsusən son dövrdə NATO ilə əlaqələrimizin 

inkişaf etdirilməsində xeyli işlər görmüşük. Ona görə də bu 

sammitdə bizim olmağımıza tamamilə əsas var. Biz gələcəkdə də 
NATO ilə əlaqələri inkişaf etdirəcəyik. Mən şadam ki, NATO 

bizim ölkəmizə maraq göstərir. Güman edirəm ki, bu işlərimiz 
uğurlu olacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan əsgərlərinin Türkiyə hərbi 
hissələri tərkibində Əfqanıstanda iştirakını yüksək qiymətlən-

dirdiyinə görə səfirə təşəkkür edərək dedi ki, mən bu barədə bir 
neçə ay bundan öncə qərar qəbul etmişdim. Ancaq bunu Türkiyə 

Silahlı Qüvvələri ilə razılaşdırmaq prosesi gedirdi. Onların hamısı 
həll olundu. Mən Milli Məclisə məktub göndərdim ki, onlar bu 

barədə qərar qəbul edib razılıq versinlər. Təbiidir ki, bu da təmin 
olunacaqdır. Onlar gərək ki, ayın 18-də buradan yola düşəcəklər. 
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Güman edirəm, Kosovoda olduğu kimi, burada da onlar çox 

uğurla xidmət edəcəklər. Bilirsiniz ki, bizim əsgərlər Türkiyə 
hissələri tərkibində Kosovoda özlərini çox yaxşı göstərdilər. 

Bunlar bizim NATO ilə əməkdaşlığımızı nümayiş etdirən konkret 
faktlardır.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
МИЛЛИ ДИРЧЯЛИШ ЭЦНЦ ПАЙТАХТДА  
ЭЯЗИНТИЙЯ ЧЫХМЫШДЫР 

 
17 нойабр 2002-ъи ил 
 

Gəzinti böyük ədibimiz Cəfər Cabbarlının adını daşıyan 

meydandan başlandı. Burada Bakı sakinləri və şəhərin qonaq-
ları dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə, mehribanlıqla salam-

ladılar. Prezident Heydər Əliyev onlarla görüşüb söhbət etdi. 
Gəncəli qadın ölkəmizin rəhbərinə müraciətlə dedi:  

Cənab Пrezident, Sizinlə görüĢmək olarmı? Mən Gəncədən 
gəlmiĢəm...  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Haradan gəlmisən? 
G ə n c ə l i   q a d i n: Gəncədən gəlmiĢəm. Allah Sizə 

cansağlığı versin.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Gəncə Ģəhəri indi necədir? Mən 

gələndən sonra Ģəhər yaxĢılaĢıb? 
G ə n c ə l i   q a d i n: Bəli, Siz Gəncədən qayıtdıqdan 

sonra lap dəyiĢibdir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Onda bir də gəlib baxacağam. Sağ 
olun, salam söyləyin. 

G ə n c ə l i  q a d i n: Qonaq gəlin, Ģəhərimizə bir də baxın. 
Allah Sizi baĢımızın üstündən əskik etməsin. Mən Bakıya Sizi 

görmək üçün gəlmiĢdim.    
Meydana toplaşanların hər biri prezident Heydər Əliyevin 

əlini sıxmaq, ona dərin hörmət və ehtiramını, sonsuz məhəb-
bətini bildirmək istəyirdi. Pirallahı qəsəbəsinin sakini olan 

qadın dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayaraq dedi:  
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Mən Pirallahıdan gəlmiĢəm. Allah Sizi bizə çox görməsin.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Orada iĢlər neçədir? 
P i r a l l a h ы   s a k i n i: YaxĢıdır, çox sağ olun. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Camaat necədir? 
P i r a l l a h ы   s a k i n i: YaxĢıdır, hamı Sizdən razılıq edir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢıdır? Hamı razıdır? 
P i r a l l a h ы   s a k i n i: Bəli, razıdır. Allah Sizdən razı 

olsun. 
Prezident Heydər Əliyevlə görüşənlərdən biri də Masallı 

rayon sakini oldu. O, dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

Mən ömrümdə ilk dəfədir Sizinlə rastlaĢıram. Yeni Azər-
baycan Partiyasının üzvüyəm. Bir oğlum var, səhv iĢ tutmuĢ-

dur, indi həbsxanada yatır. Anası da xəstədir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Nə üçün həbsxanada yatır? 

M a s a l l ы   s a k i n i: Fərarilik edibdir.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Fərarilik edib?  
M a s a l l ы   s a k i  n i: Bəli, səkkiz aydır həbsxanada yatır. 

Təvəqqe edirəm, onu bağıĢlayın.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Axı cinayət edibdir...  

M a s a l l ы   s a k i n i: Bilirəm. Amma xahiĢ edirəm. 
Dövlətimizin başçısı daha sonra Cəfər Cabbarlının abidəsini 

seyr etdi, onun 1982-ci ildə ucaldıldığını xatırlatdı. Prezident 
Heydər Əliyev metronun «28 May» stansiyasının qarşısına 

gəldi, burada toplaşanlarla hal-əhval tutdu. 
Necəsiniz? Kefiniz necədir? Rahat yaĢayırsınız, sakitlikdir, 

sabitlikdir, elədirmi?  
Ş ə h ə r   s a k i n l ə r i: Çox sağ olun, Allah Sizi salamat 

eləsin.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu gün istirahət günüdür, dincəlirsi-

niz. Görürsünüz, Ģəhər də necə gözəlləĢir. Buralar təmizlənib-
dir. Gəldim, baxım görüm necədir. Ġnsanlar burada istirahət 
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edir. Hər Ģey yaxĢıdır, elədirmi? Metropolitendən istifadə 
edirsiniz, yoxsa yox? 

Ş ə h ə r   s a k i n l ə r i: Bəli, istifadə edirik.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Hər gün istifadə edirsiniz? YaxĢı 

iĢləyirmi? 
Ş ə h ə r   s a k i n l ə r i: YaxĢı iĢləyir. Metroda səliqə-sah-

man var. Hər Ģey öz qaydasındadır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox yaxĢı haldır ki, bizim Ģəhərin 

belə metropoliteni var. Mən də metro иlə getmək istəyirəm. 
Yoxsa prezident həmiĢə avtomaĢınla gəlib-gedir, bir az da 

metro иlə getsin.  
Ağsaqqallardan biri dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi:  

YoldaĢ Əliyev, həmiĢə xalq, cavan insanlar arasında 
olasınız. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən elə cavanların içərisindəyəm. 
Y e r d ə n  s ə s: Mənim də familиyam Əliyevdir. Azər-

baycanda Əliyevlər, Məmmədovlar çoxluq təĢkil edir. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Azərbaycanda hamı Əliyevdir, 
Məmmədovdur. Çünki bizim Məhəmməd Peyэəmbərimiz, 

Həzrət Əlimiz var. Vaxtilə valideynlərimiz bu adlardan 
istifadə edib, bizə də belə adlar veriblər. Ona görə Azərbay-

canda Əliyev də çoxdur, Məmmədov da. 
Y e r d ə n   s ə s: Bu gün mən arzuma çatdım. Sizi görmək, 

söhbətinizi eĢitmək mənim üçün çox xoĢdur. BaĢqa heç bir 
arzum, ehtiyacım yoxdur. Ailəlikcə Sizi sevirik. Siz çox güm-

rahsınız. 
H e y də r   Ə l i y e v: Bəs sən necə təsəvvür edirdin? Tele-

viziyada görürdün ki, gümrah deyiləm? Televiziya həmiĢə bir 
az səhv edir. Əsl həqiqət buradadır.  

Y e r d ə n   s ə s: Cənab Пrezident, Masallı camaatı Sizin 
xətrinizi o qədər istəyir ki, Azərbaycanda daim prezident 
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olmağınızı arzulayır. Mən 20 ilə yaxındır ki, ViləĢçayda 

meliorasiya sahəsində iĢləyirəm. Biz Sizdən çox razıyıq.  
Burada yaşlı bir qadın dövlətimizin başçısına yaxınlaşaraq 

dedi: 
Mənim bir xahiĢim var. Oğlum Qarabağ əlilidir, evdə otu-

rub, iĢi-gücü yoxdur. Gözünü aldığı pensiyaya dikib, müm-

künsə, ona kömək edin. Sənə qurban olaram. Allah bala-
larını, nəvələrini saxlasın, ömrünü uzun etsin.    

H e y d ə r   Ə l i y e v: ĠĢi yoxdur... Hacıbala Abutalыбov, 
sən bunları yaz. YaxĢı, sağ olun. 

Сонра Азярбайъан президенти бу эцнлярдя 35 иллийини байрам 
етмиш метрополитенин «28 Май» стансийасына дахил олду. 

Метро ишчиси президент Щейдяр Ялийеви саламлайараг деди: 
Ъянаб Президент, бизим метрополитеня хош эялмисиниз. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Неъясиниз? Неъя ишляйирсиниз? Метро-

политенин йубилейини дя гейд етдик.  
М е т р о  и ш ч и с и: Чох саь олун, Сизя миннятдарыг. 
Сонра дювлятимизин башчысы гатара яйляшяряк «Сащил» станси-

йасына эялди.  
Азярбайъан президенти стансийанын чыхышында сатыша гойул-

муш дюври мятбуатла, китабларла марагланды, рясми гязетлярин 
эюз габаьында гойулмамасына, Азярбайъан дилиндя китабларын 
сон дяряъя аз олмасына ирадыны билдирди.  

Кцтляви информасийа вяситяляринин нцмайяндяляри дювлятими-
зин башчысыны Милли Дирчялиш эцнц мцнасибятиля тябрик етдиляр. 
Президент Щейдяр Ялийев дя онлары тябрик едяряк деди ки, Дир-
чялиш эцнц Азярбайъан халгынын милли ойаныш эцнцдцр. Она эюря 
щямин эцн бизим цчцн язиздир. 

Бакы сакинляри дювлятимизин башчысыны «Сащил» стансийасы гар-
шысында бюйцк ещтирамла саламладылар. Президент Щейдяр Ялийев 
Бцлбцл вя Азярбайъан проспектляринин тининдя йерляшян акаде-
мик Зярифя Ялийеванын барелйефи вурулмуш евин йанында айаг 
сахлады. 
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Деди ки, вахтиля бу евдя йашамышам, она эюря дя инди бу-
радан кечяркян дайандым. 

Азярбайъан президенти бурада пайтахт сакинляри иля сющбят 
заманы онларын гайьылары иля марагланды.  

С е в д а  Щ ц с е й н о в а(Бакы сакини): Мющтярям Прези-
дент, Сизи эюрмяйимя чох шадам. Бу хошбяхтлик щяр адама 
нясиб олмур. Мян Йени Азярбайъан Партийасынын цзвцйям, Си-
зин йеритдийиниз сийасятля щямишя фяхр етмишям. 

Сизя дейиляси сюзцм вар. «Глобал Тцркийя» мцяссисяси шяхси 
мцлкцм олан евими сюкмцш, мяни кцчяйя атмышдыр. Юз евим-
дян мяъбури гайдада Йасамал районунда 1 отаглы мянзиля 
кючцрмцшдцр. Мяни мящкямяйя верибляр, щцгугларымы позуб-
лар. Щаъыбала мцяллимин йанында олмушам. Кюмяк эюстяр-
мяйя чалышыб, амма баъармайыб. Чох чалышды ки, мяня кюмяк 
етсин. 

Щ а ъ ы б а л а  А б у т а л ы б о в(шящяр иъра щакимиййятинин 
башчысы): Ъянаб Президент, бу ханым 10 дягигя бундан яввял 
мяня мцраъият етди. Она дедим ки, сабащ йох, о бири эцн 
эялсин, юзц дя мянимля разылашды. 

С е в д а  Щ ц с е й н о в а: Мян евимин йериндя тикилян 
бинада икиотаглы мянзил истямишям, айры щеч ня истямирям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Билирсян, мян бу мясяляни щялл 
едярям. 

Ня истяйирсян? 
С е в д а  Щ ц с е й н о в а: Икиотаглы мянзил истяйирям. 

Мяним кющня мянзилим 61,5 квадратметр иди. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Мянзилин щарада олуб? 
С е в д а  Щ ц с е й н о в а: Малиййя Назирлийи иля цзбяцз. 
Щ а ъ ы б а л а  А б у т а л ы б о в: Сяня еля орада да икиотаглы 

мянзил верирям. 
С е в д а  Щ ц с е й н о в а: Мян щяйатымда щеч ня истя-

мямишям. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Адын нядир? 
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С е в д а  Щ ц с е й н о в а: Щцсейнова Севда Кярим гызы. 
«Азярсянайетикинти» Сящмдар Ъямиййятиндя апарыъы мцщасиб 
ишляйирям, ики институт битирмишям. 
     Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щаъыбала Абуталыбов, мянзили ня 
вахт веряъяксян? 

Щ а ъ ы б а л а  А б у т а л ы б о в: Ъянаб Президент, сабащ 
йох, о бири эцн эялсин, ордерини эютцрсцн. 

С е в д а  Щ ц с е й н о в а: Чох саь олун, миннятдарам. 
Сонра дювлятимизин башчысы Милли Парка эялди. Дяниз кяна-

рында эязинтийя чыхмыш Бакы сакинляри президент Щейдяр Ялийеви 
мещрибанлыгла гашыладылар. 

Азярбайъан президенти Милли Паркда апарылмыш йенидян-
гурма ишляри иля марагланды, тювсийялярини билдирди, йарымчыг 
галмыш ишлярин тезликля баша чатдырылмасы щаггында тапшырыглар 
верди. 

Дювлятимизин башчысы Милли Паркда истиращят едян Бакы 
сакинляри иля щал-ящвал тутду, сямими сющбят едяряк деди ки, щяля 
бялкя дя щяр шей яла дейил, амма, цмумиййятля, йахшыдыр. Щава 
да йахшыдыр. Сабитликдир, инсанлара дяйян-тохунан да йохдур. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев валидейнляри иля бирлик-
дя эязинтийя чыхмыш ушагларла хатиря шякилляри чякдирди, шящяр 
сакинляри иля мещрибанъасына саьоллашды. 

Президент Щейдяр Ялийевин Мцстягил  Азярбайъанын пайтах-
тында, гядим, лакин щямишяъаван, эцндян-эцня эюзялляшян Ба-
кыда нювбяти эязинтиси, онун сакинляри иля йаддагалан даща бир 
эюрцшц беляъя баша чатды. 
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АБДУЛЛАЩ ЭЦЛЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Тцркийя Республикасынын Баш назири вязифясиня тяйин 

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

дост вя гардаш юлкяляримиз арасындакы мцнасибятляр халглары-
мызын мянафейи наминя даим эенишляняъяк вя щяртяряфли инки-
шаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ишляриниздя уьурлар 
арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 18 нойабр 2002-ъи ил 
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ЪЯМШИД НАХЧЫВАНСКИ АДЫНА ЩЯРБИ  ЛИСЕЙИН  
30 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ ЩАГГЫНДА  

 
Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы 

 
Азярбайъан халгынын щярб салнамяси бюйцк гящряманлыг 

сящифяляри иля зянэиндир. Улу яъдадларымызын формалашдырдыьы 
гящряманлыг идеолоэийасы юз яксини «Китаби-Дядя Горгуд» ки-
ми гядим епосларда тапмышдыр. Халгымызын иэид оьулларынын 
эюстярдийи ряшадят вя шцъаят Азярбайъанын тарихиня гызыл щярф-
лярля йазылмыш, шифащи халг ядябиййаты нцмуняляриндя, бюйцк 
шаир вя мцтяфяккирляримизин ясярляриндя парлаг якс олунмуш-
дур. Ъаваншир, Бабяк, Шащ Исмайыл кими сяркярдялярин адлары 
щярб тарихимизя щямишялик щякк олунмушдур. 

ХЫХ ясрдя баш вермиш рус–Иран мцщарибяляринин нятиъяси 
олараг Азярбайъан яразиси Русийа иля Иран арасында бюлцш-
дцрцлдц. Азярбайъан торпагларынын Русийанын табелийиня кеч-
миш шимал щиссясиндя юлкямиз няинки орду сахламагдан мящ-
рум едилди, щятта азярбайъанлыларын чар ордусуна щярби хид-
мятя чаьырылмасы мягсядяуйьун щесаб едилмяди. Бцтцн бунла-
ра бахмайараг, азярбайъанлыларын щярб сянятинин сирлярини 
юйрянмяляринин вя бу сащядя йцксяк мяртябяляря чатмаларынын 
гаршысыны алмаг мцмкцн олмады. Чар ордусунда хидмят 
етмяк имканы газанмыш азярбайъанлылар мцхтялиф дюйцшлярдя 
ясл пешякарлыг вя шцъаят эюстяряряк ад-сан газандылар. Бун-
ларын арасында эенераллар Ъяфяргулу аьа Бакыхановун, Бала-
киши Яряблинскинин, Ясяд бяй Талышхановун, Щцсейн хан Нах-
чыванскинин, Щясян бяй Аьаларовун вя башга сяркярдялярин 
адларыны чякмяк олар. 



_____________________________________________________________   362 

Русийада чар щакимиййятинин сцгутундан сонра Азярбай-
ъанын милли ордусуну йаратмаг йолунда бязи аддымлар атылды. 
1918-ъи илин майында Азярбайъанын юз мцстягиллийини елан 
етмяси иля бу просес даща интенсив вя конкрет характер алды. 
Щярби Назирлик йарадылды, щярби тящсилин ясасы гойулду. Эянъ 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин силащлы гцввяляринин гыса 
мцддят ярзиндя тяшяккцл тапмасында кечмиш чар эенералы 
Сямяд бяй Мещмандаровун вя Ялаьа Шыхлинскинин хидмятляри 
хцсусиля гейд олунмалыдыр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин юмрцнцн гыса олмасы онларын башладыьы бу мцщцм ишин 
баша чатдырылмасына имкан вермяди. 

1920-ъи илин апрелиндя Азярбайъанда совет щакимиййяти елан 
едилдикдян сонра Азярбайъан ССР-нин ордусу вя донанмасы 
йарадылды. 1922-ъи илин Загафгазийа республикаларынын ордулары 
Хцсуси Гафгаз Ордусунун дивизийаларына чеврилди. 1937–1938-
ъи иллярдя ордуда башланмыш кцтляви репрессийа кампанийасы 
Азярбайъан дивизийасындан да йан кечмяди. Онун йарадыъы-
ларындан бири олан, Москвада Фрунзе адына Али Щярби Акаде-
мийанын хцсуси факцлтясинин курс ряиси азярбайъанлы эенерал 
Ъямшид Нахчывански дя репрессийа гурбаны олду. Азярбайъан 
дивизийасы 1938-ъи илдя ващид цмумиттифаг ордусунун тяркибиня 
дахил едилди. Совет щакимиййятинин сонракы илляриндя ордуда 
иъбари щярби хидмят азярбайъанлылара шамил едился дя, онлар 
щярби хидмятлярини, ясасян, хцсуси щярби билик вя щазырлыг тяляб 
етмяйян щиссялярдя кечирдиляр. 

Фашизмя гаршы мцщарибяйя Азярбайъандан 600 миндян чох 
адам сяфярбяр едилди. Халгымызын оьул вя гызлары гящряманлыг 
нцмуняляри эюстяряряк юз дюйцш баъарыгларыны нцмайиш етдирди-
ляр. Совет Иттифагы гящряманлары Щязи Асланов, Исрафил Мям-
мядов, Аслан Вязиров, Адил Гулийев, Зийа Бцнйадов, Эярай 
Ясядов, Мещди Щцсейнзадя, Аббас Гулийев, Мялик Мящяр-
рямов вя башга азярбайъанлы дюйцшчцлярин адлары йаддашлара 
ябяди щякк олунду. Азярбайъанын иэид оьул вя гызларынын дю-
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йцш ряшадяти йазычы, шаир, бястякар вя ряссамларымызын щямин 
дюврдя йаратдыглары эюзял ясярлярин башлыъа мювзусу олмуш-
дур. Мцщарибя илляриндя вя сонракы дюврдя кечмиш совет орду-
сунда Аким Аббасов, Мащмуд Ябилов, Тярлан Ялийарбяйов, 
Щаъыбаба Зейналов, Валещ Бяршадлы вя башгалары кими эенерал 
рцтбясиня гядяр йцксялмиш азярбайъанлы щярбчиляр нясли йетишди.  

Буна бахмайараг, азярбайъанлыларын щярби пешяляря йийя-
лянмяси йолунда йеня дя ъидди манеяляр йарадылырды. Али щярби 
мяктяблярдя охуйан азярбайъанлыларын сайы олдугъа аз иди. 
Щятта Бакы шящяриндя йерляшян али щярби мяктяблярин кур-
сантлары арасында азярбайъанлылар чох ъцзи сайда тямсил олу-
нурдулар. Азярбайъанлы эянълярин кечмиш ССРИ-нин али щярби 
мяктябляриня дахил олмасыны тямин етмяк, милли щярби кадрлар 
йетишдирмяк мягсяди иля 1971-ъи илдя инди «Ъямшид Нахчы-
вански адына щярби лисей» адландырылан мяктябин тясис едилмяси 
бу проблемин щялли йолунда ъидди аддым олду. 1973-ъц илдя 
она цмумреспублика мяктяби статусу верилди. 1976, 1978 вя 
1981-ъи иллярдя мяктябин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы, мад-
ди-техники базасынын эенишляндирилмяси вя мющкямляндирилмяси 
цзря тядбирляр щаггында мцщцм гярарлар гябул едилди вя 
щяйата кечирилди. Мяктябин мязунларынын али щярби мяктябляря 
дахил олмасы иля орда тящсил алан азярбайъанлыларын сайы эет-
эедя артмаьа башлады. Мяктяб Азярбайъанда щярби пешянин 
нцфузунун артмасында вя эянъляримизи бу пешяйя йийялянмяйя 
щявясляндирмяк ишиндя мцщцм рол ойнады. Мяктябин мязун-
лары олмайан эянъляримизин дя али щярби мяктябляря дахил 
олмалары щаллары нязярячарпаъаг дяряъядя артды. Ордуда 
пешякар азярбайъанлы щярбчилярин нисбяти йцксялмяйя башлады. 

1991-ъи илдя Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа 
етдикдян сонра милли низами орду йарадылмасы ян актуал мяся-
лялярдян олду. Ермяни силащлы гцввяляринин Азярбайъан ярази-
синя арамсыз щцъумлары шяраитиндя бу, тяхирясалынмаз вязифя 
иди. Айры-айры силащлы дястялярин ващид бир рящбярлийя табе едил-
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мямяси, пешякар щярбчи кадрларын чатышмазлыьы, ордуда низам-
интизамын олмамасы, коррупсийа, башыпозуглуг, фярарилик 
щалларынын баш вермяси дцшмян щцъумларынын гаршысыны ала 
билмяйя гадир олан бир ордунун йарадылмасына янэялляр тюря-
дирди. Гарабаь мцщарибяси башландыгдан сонра кечмиш ССРИ-
нин мцхтялиф йерляриндян юз вятянпярвярлик боръуну йериня 
йетиряряк Азярбайъана гайытмыш пешякар щярбчилярин, о ъцмля-
дян вахтиля Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейи битирянлярин 
билик вя баъарыьындан лазымынъа истифадя олунмурду. 

1993–1995-ъи иллярдя орду гуруъулуьу сащясиндя эюрцлмцш 
мцщцм тядбирляр нятиъясиндя вязиййят кюклц шякилдя дяйишди. 
Айры-айры сийаси партийаларын, щятта шяхслярин мянафеляриня 
хидмят едян силащлы бирляшмяляр ляьв едилди, ордуда ващид 
команданлыг принсипи бяргярар едилди, мющкям щярби низам-
интизам йарадылмасы цчцн ъидди тядбирляр эюрцлдц. Силащлы 
Гцввялярин пешякар щярбчи кадрларла тямин олунмасы йолунда 
да мцщцм ишляр щяйата кечирилди. Щярби тящсил системи сащя-
синдя ислащатлар апарылмаьа башланды. 1998-ъи илин мартында 
Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейин Нахчыван филиалынын 
ачылмасы щаггында сярянъам верилди. Юлкя президентинин 20 
феврал 1999-ъу ил тарихли фярманы иля Азярбайъан Республикасы 
Силащлы Гцввяляринин Щярби Академийасынын йарадылмасы гяра-
ра алынды. 2001-ъи ил августун 20-дя Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Азярбайъан Али Щярби Мяктяби, Азярбайъан 
Али Щярби Дянизчилик Мяктяби вя Азярбайъан Али Щярби Тяй-
йарячилик Мяктяби иля баьлы фярманы имзаланды. 

Бу вахта кими Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейин 
6522 мязуну олмушдур. Онун мязунлары Азярбайъан Рес-
публикасынын мцстягиллийи, ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы 
уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманлыг нцмуняляри эюстяр-
миш, Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманы адына 
лайиг эюрцлмцш, мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф олун-
мушлар. Щазыркы дюврдя Азярбайъан Республикасынын Силащлы 
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Гцввяляриндя хидмят едян забитлярин бюйцк яксяриййятини щя-
мин лисейдя тящсил алмыш мцтяхяссисляр тяшкил едир. 

Бу эцн лисейдя тящсил алан 1856 мцдавимя 137 мцяллим дярс 
дейир, 71 забит вя эизир тялим кечир. Сон иллярдя мяктябин мад-
ди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, орада тящсилин 
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы иля баьлы мцщцм тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. Лисей милли ордуну пешякар кадрларла тямин 
етмяк, эянъляримизи али щярби мяктябляря щазырламаг цчцн 
базар ролуну ойнадыьына эюря онун фяалиййяти щямишя диггят 
мяркязиндядир. 

Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейин Азярбайъан Рес-
публикасынын орду гуруъулуьу ишиндя бюйцк ящямиййятини вя 
мцщцм ролуну гейд етмяк мягсяди иля гярара алырам:   

1. Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейин 30 иллик йуби-
лейи юлкямиздя тянтяняли сурятдя кечирилсин. 

2. Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи Ъямшид 
Нахчывански адына щярби лисейин 30 иллик йубилейи мцнасибятиля 
тядбирляр планы щазырлайыб щяйата кечирсин. 

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу 
сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин. 

  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти         
         
Бакы шящяри, 19 нойабр 2002-ъи ил 
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ТЦРКИЙЯ БЮЙЦК МИЛЛЯТ МЯЪЛИСИНИН СЯДРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ БЦЛЯНД АРЫНЧА  
 
Щюрмятли ъянаб Сядр! 
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри вязифясиня сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан иля Тцркийя арасында дярин тарихи 

кюкляри олан достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри, гаршылыглы яла-
гяляримиз вя ямякдашлыьымыз даим инкишаф едяъяк вя эениш-
ляняъякдир. 
      Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ишляриниздя уьурлар 
арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 20 нойабр 2002-ъи ил 
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«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ» ЖУРНАЛЫНЫН БАШ 
РЕДАКТОРУ, РУСИЙА ЕЛМЛЯР 
АКАДЕМИЙАСЫНЫН МЦХБИР ЦЗВЦ  
ЪЯНАБ ЯЩМЯД ИСЭЯНДЯРОВА 
 

Щюрмятли Ящмяд Ящмяд оьлу! 
Сизи – тарих елминин эюркямли нцмайяндясини 75 иллик йу-

билейиниз мцнасибятиля тябрик едир, Сизя хошбяхтлик, ъансаьлыьы 
вя чохшахяли фяалиййятиниздя йени-йени уьурлар арзулайырам. 

Шяргшцнаслыьын вя цмуми тарихин мцхтялиф проблемляриня даир 
апардыьыныз тядгигатлар Сизя зяманямизин ян нцфузлу алимля-
риндян бири кими шющрят газандырмышдыр. Йашадыьымыз глобал дяйи-
шикликляр дюврц истяр щяйатымызда, истярся дя тарих елминдя чох 
йениликляр етмишдир. Сизин ясярляриниздя тарих елминин еля актуал 
проблемляри юз яксини тапмышдыр ки, онлар щялл едилмясяйди, постсо-
вет мяканында тарихи просесин мащиййятинин йени анламынын 
формалашмасы мцмкцн олмазды. Яламятдардыр ки, Сиз ХХ ясрин 
илк чаьларында баш вермиш талейцклц щадисяляря йени  бахышла нязяр 
салмаьа имкан йаратмыш фундаментал ясяринизи мящз тязя ясрин вя 
тязя миниллийин яввялляриндя тамамламаьа мцвяффяг олдунуз. 

Шяхси ялагяляримиздян билирям ки, инди чох актуал олан 
мядяниййят вя сивилизасийаларын диалогу проблемляри щямишя 
Сизин диггят мяркязиниздя олмушдур. Азярбайъанда биз Сизин 
няинки бир алим кими парлаг истедадынызы, щям дя Цмумрусийа 
Азярбайъан Конгреси Мяркязи Шурасынын Идаря щейятиндяки 
фяалиййятинизи йцксяк гиймятляндиририк. 

Сизя ян хош арзуларымы билдирирям.     
 

Щюрмятля,         ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 

Бакы шящяри, 20 нойабр 2002-ъи ил 
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НАТО/АВРОАТЛАНТИКА ТЯРЯФДАШЛЫГ 
ШУРАСЫНЫН ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН  
ДЮВЛЯТ ВЯ ЩЮКУМЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН  
ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН 
ПРАГА ШЯЩЯРИНЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ 
БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА 
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ   
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ  
 
21 нойабр 2002-ъи ил 

 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Praqaya səfərim sizə məlumdur, 

elan olunubdur. Orada NATO/Avroatlantika TərəfdaĢlıq ġu-
rasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət baĢçılarının 

sammiti keçirilir. TərəfdaĢ ölkələrin dövlət baĢçıları, nüma-
yəndə heyətləri də sammitə dəvət ediliblər. Mən də oraya 

gedirəm. Sammitdə iĢtirak edəcəyik. Sizə baĢqa bir söz deyə 
bilmərəm, çünki ayrı bir Ģey yoxdur. 

S u a l: Cənab Пrezident, Siz Eduard Şevardnadze ilə görü-

şəcəksiniz. Onların ekoloji sənədə qol çəkməməsi Bakı–Tbilisi–

Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsini ləngidə bilərmi? 

C a v a b: Bu bizi narahat edir. Biz bu barədə iĢləyirik, bp 

də iĢləyir. Vudvordun müavini Gürcüstandadır. Bir neçə gün 
bundan öncə mən bu məsələni bp-nin, bizim neft Ģirkətinin 

rəhbərləri ilə müzakirə etmiĢəm. Həqiqətən, Gürcüstanda 
tamamilə anlaĢılmaz hərəkətlər edirlər, halbuki, bizim vaxtı-

mız çox azdır. Noyabrın sonunda biz hər Ģeyi həll etməliyik. 
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Ona görə də, təbiidir ki, mən ġevardnadze ilə bu barədə da-

nıĢacağam. 

S u a l: Cənab Пrezident, bu gün Kючярyanla görüşünüz 

gözlənilir. Lakin deyirlər ki, Ermənistanda qarşıdakı prezident 

seçkiləri ilə əlaqədar Kючяryanın hansısa kompromislərə gedə-

cəyini gözləmək, bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Siz bu fikirlə 

razısınızmı? 

C a v a b: Mən heç vaxt heç nəyi proqnozlaĢdırmıram. Mən 
görüĢürəm, söhbət edirəm və nəticələrə görə nə edə bildiyimizi 

müəyyən edirik. Mən heç nəyi proqnozlaĢdırmıram.  

С u a l: Cənab Пrezident, «LUKoyl»un Azərbaycandakı la-

yihələrdən çıxması xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasi-

tələrinin də diqqət mərkəzindədir. Vahid Ələkbərov Azərbay-

cana gələndə yəqin Sizə də məlumat veribdir. Bu barədə nə 

deyərdiniz? 

C a v a b: Bəli, bilirəm. Axı deyəsən Dövlət Neft ġirkə-
tindən sizə bu barədə məlumat veriblər. Bilirsiniz, bu, kom-

mersiya məsələləridir. Harada pul çoxdursa, oraya gedirlər. 
Məsələn, əgər həqiqətən «LUKoyl» payını özgəsinə satırsa, 
burada bizi narahat edəcək heç bir Ģey yoxdur. «Ġtoçu» kimi 

böyük bir Ģirkət vaxtilə müqavilədə iĢtirak etmirdi, sonra 
gəlib iĢtirakçıların bəzilərinin – «Pennzoyl»un, «Makder-

mott»un paylarını aldı, bizim layihəyə daxil oldu. Özü də biz 
onlardan razıyıq. Əgər onlar bunu da alıb burada iĢləsələr, 

bizim üçün fərqi yoxdur. Narahatçılığa əsas yoxdur. 

S u a l: Cənab Пrezident, Fransa prezidenti ilə görüşünüz də 

gözlənilirmi? 

C a v a b: Bəlkə də görüĢdüm. 

S u a l: Cənab Пrezident, Qukasyanın Fransadakı görüşü... 

C a v a b: Mənim qızım, elə söz de ki, bizə layiq olsun. 

Deyirsən, o, layiqli adamdır ki, mən onun haqqında sənə 
cavab verim? Belə sualları baĢqa adamlara ver. 
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С u a l: Cənab Пrezident, Azərbaycan futbolunu böhrandan 

çıxarmaq mümkündürmü? 
C a v a b: Sənə məsləhət görürəm, get böhrandan çıxart. 

S u a l: Cənab Пrezident, Moskvada yaşayan azərbaycanlı-

larla bağlı son hadisələrlə əlaqədar Siz Бaş nazirin birinci 

müavini Abbas Abbasovu oraya göndərmişdiniz və səhv etmi-

rəmsə, Rusiya пrezidenti ilə də danışmışdınız. Siz bu məsələ ilə 

əlaqədar narahatlığınızı bildirdinizmi, bu məsələ müzakirə 
olundumu? 

C a v a b: Bəli, bəli... Mən də demiĢəm, nümayəndə də 

göndərmiĢəm. DanıĢıqlar aparmıĢıq. Məsələ belədir, mən hesab 
etmirəm ki, azərbaycanlılara qarĢı orada kimsə qəsdən nə isə 

edir. Bunu ĢiĢirtmək lazım deyildir. Siz hər gün axĢam Rusiya-
nın televiziya kanallarına baxanda görürsünüz ki, bir yerdə 

öldürdülər, baĢqa bir yerdə partlatdılar... Bunlar  azərbaycan-
lılar deyil ki, Rusiyanın öz vətəndaĢlarıdır. Ġndi Rusiyada, 
Moskvanın özündə, baĢqa yerlərdə həddindən artıq azərbay-

canlı yaĢayır. Onların içərisində bizneslə məĢğul olanlar var. 
Təbiidir, ola bilər, cinayətkarlıq edənlər, baĢqaları da var. Kim-

sə haradasa «iliĢir», tutulur, hansısa bir əngələ düĢür... Amma 
bunu dramatikləĢdirib «Rusiyada azərbaycanlılara qarĢı belə 

etdilər, elə etdilər»– demək tamamilə yalandır, ədalətsiz bir 
Ģeydir. Mən sizə deyirəm, bunları ĢiĢirtməyin. Bunlar problem 

deyil, yəni mən Rusiyada azərbaycanlılara qarĢı ümumi mənfi 
münasibət görmürəm. Azərbaycanlıların əksəriyyəti orada yaxĢı 

yaĢayır, uğurla fəaliyyət göstərir, güzəranları yaxĢıdır. Ġndi 
kimsə, haradasa özünü hansısa əngələ salırsa, yaxud qanunsuz 

hərəkət edirsə, təbiidir ki, buna münasibət olmalıdır. Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVИН 
PRAQAYA РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
21 нойабр 2002-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin 
dövlət və hökumət başçılarının Zirvə görüşündə iştirak etmək 
üçün noyabrın 21-də Praqaya gəlmişdir.  

Praqa şəhərinin «Stara Ruzina» hava limanında Azərbaycan 
пrezidenti Heydər Əliyevi Çexiya Respublikasının yüksək 

vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri, Azərbaycan Respub-
likasının NATO yanında nümayəndəliyinin başçısı Mirhəmzə 

Əfəndiyev qarşıladılar.  
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev maşın karvanının mü-

şayiəti ilə onun üçün ayrılmış «Qorintiya Tovert» mehman-
xanasına gəldi. Respublikamızın rəhbərini burada Çexiya Xa-

rici İşlərNazirliyinin yüksək vəzifəli əməkdaşı Boqomil Harm-
şmid səmimiyyətlə qarşıladı. 
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ  

EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ  

TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ  
 

Прага, 
Азярбайъан президентинин игамятэащы – 
«Горинтийа Товерт» мещманханасы 
 
21 нойабр 2002-ъи ил 

 
NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan 

ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Praqa Zirvə görüşündə 

iştirak edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan 
prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşü oldu.  

Prezident Heydər Əliyev və prezident Eduard Şevardnadze 
ənənəvi xarakter almış və səmimilik, dostluq şəraitində keçən 
görüşlərindən məmnun olduqlarını bildirdilər.  

Sammitin işi, müzakirə edilən məsələlər barədə fikir mübadi-
ləsi aparan dövlət başçıları NATO-nun bu toplantısının dünya-

da sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsin-
dəki əhəmiyyətini vurğuladılar.  

Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri Cənubi Qafqazda və 
ümumən Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar olma-

sının regionun inkişafı və tərəqqisi üçün vacibliyini nəzərə çaт-
dırdılar, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, gürcü–ab-

xaz, gürcü–osetin münaqişələrinin həlli barədə fikir mübadiləsi 
apardılar.  

Prezidentlər Xəzərin zəngin karbohidrogen yataqlarının iş-
lənilməsi və enerji ehtiyatlarının dünya bazarına nəqli, o cümlədən 
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Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin inşası ilə 

bağlı həyata keçirilən konkret tədbirlərdən söhbət açdılar. Dövlət 
başçıları bu layihə ilə əlaqədar qarşıya çıxan çətinliklərin aradan 

qaldırılmasından da danışdılar.  
Ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin daha da genişlən-

dirilməsi və inkişaf etdirilməsi məsələlərindən bəhs edən pre-
zidentlər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər problemlər 

haqqında da fikir mübadiləsi apardılar. 
 
     * * *  
GörüĢdən sonra Gürcüstan prezidenti Eduard ġevardnadze 

Azərbaycan jurnalistinin sualına cavab verdi.  

S u a l: Eduard Amvrosiyeviç, Siz Bakı–Tbilisi–Ceyhan ət-

rafında yaranmış vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Azərbay-

can xalqı tikintidə ləngimələr ola biləcəyindən narahatdır.  
E d u a r d   Ş e v a r d n a d z e: Gürcü xalqı heç də az na-

rahat deyildir. Hesab edirəm ki, bir qərar tapılacaqdır. Dü-
nən mən bütün mütəxəssisləri topladım və biz bu vəziyyəti 

kifayət qədər nikbin ruhda araĢdırdıq. Zənnimcə, təbiətin 
qorunub saxlanması və neft kəmərinin çəkilməsi üçün məqbul 
variantlar var. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВИН ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
РОБЕРТ КЮЧЯРЙАН ИЛЯ  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ 
 
Прага, 
Конгрес Мяркязи 
 
21 нойабр 2002-ъи ил 

   
NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan 

ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Praqada keçirilən zir-

və görüşündə iştirak edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əli-
yevin Ermənistan prezidenti Robert Kючярyan ilə təkbətək 

görüşü oldu.  
Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-

şəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması məsələləri müzakirə 
edildi.  

Münaqişənin həlli üçün ikitərəfli görüşlərin və danışıqların 
əhəmiyyətini bildirən dövlət başçıları belə görüşlərin davam 

etdirilməsinin vacibliyini vurğuladılar. Prezidentlər tam sülh 
əldə olunanadək tərəflərin atəşkəs rejiminə əməl edəcəklərini 

bildirdilər.  
Prezident Heydər Əliyev və prezident Robert Kючярyan mü-

naqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in 
Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların davam etdirilməsinin 

zəruriliyini vurğuladılar.  
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* * * 
Görüş баша чатдыгдан  sonra Azərbaycan prezidenti Heydər 

Əliyev və Ermənistan prezidenti Robert Kючяryan jurnalistlər 
qarşısında bəyanatla çıxış etdilər.  

Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы барядя эениш мцзакиря апар-
дыгларыны вурьулайан дювлят башчылары, щялялик конкрет нятиъя ялдя 
едилмяся дя, яняняви характер дашыйан беля эюрцшлярин проб-
лемин щялли йолларынын тапылмасы цчцн чох бюйцк ящямиййяти 
олдуьуну билдирдиляр. 

 
Ермянистан президенти Роберт Кючярйанын бяйанаты 

 
Щюрмятли кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляри! 

Бир даща эюрцшмяк вя Даьлыг Гарабаь проблеминин щялли иля 
баьлы вязиййяти мцзакиря етмяк цчцн щяр бир имкандан, хцсу-
сян дя мцхтялиф бейнялхалг форумлар заманы йаранан имкан-
дан истифадя етмяк артыг яняняйя чеврилмишдир. Бу яняняйя о да 
ялавя олунмушдур ки, Минск групунун щямсядрляри дя щяр бир 
имкандан истифадя етмяйя чалышырлар. Инди бизим щям тякбятяк, 
щям дя щямсядрлярин иштиракы иля эюрцшцб сющбят етмяк имка-
нымыз вар. Мян буэцнкц сющбяти мцсбят гиймятляндирирям. 
Дейя билмярям ки, биз конкрет нятиъяляр ялдя етдик, лакин, садя-
ъя олараг, яминям ки, дцзэцн истигамятдя бюйцк аддым атыл-
мышдыр. Щям дя бу аддымлар эюрцшдян-эюрцшя артыр. Нятиъянин 
неъя олаъаьыны заман эюстяряъякдир. Индики заман ися кифайят 
гядяр мцряккябдир, Ермянистанда да, Азярбайъанда да сечки-
ляр кечириляъякдир вя она эюря дя биз щяр шейи етмялийик ки, 
Даьлыг Гарабаь проблеми кими мцщцм проблемин низама 
салынмасы сечкигабаьы ящвал-рущиййялярин, щансыса сечкигабаьы 
дялиллярин эировуна чеврилмясин. Одур ки, щесаб едирям, бу 
бахымдан данышыглар хцсусян индики дюврдя, садяъя олараг, 
зяруридир. Саь олун. 
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Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты  

 
Президент Кючярйан сизя артыг щяр шейи деди. Мян дя бу 

фикирдяйям ки, Ермянистан вя Азярбайъан президентляринин 
эюрцшляри артыг яняня характери алмышдыр вя бу, юз гцввясини, 
зярурилийини сахлайыр. Истядийимизя щялялик наил ола билмясяк дя, 
биз щяр дяфя эюрцшяркян йягин едирик ки, эюрцшмяк эюрцшмя-
мякдян йахшыдыр. Амма, билдийиниз кими, проблем сон дяряъя 
мцряккябдир, АТЯТ-ин Минск групу онун щяллиня сяфярбяр 
едилмишдир. Биз бир аз яввял Минск групунун щямсядрляри иля 
эюрцшдцк, онлар да бу мясяля иля мяшьул олурлар. Биз Ермянис-
тан вя Азярбайъан президентляринин нцмайяндяляринин вахташыры 
эюрцшляриндя дя йени имканлар эюрцрцк. Бцтцнлцкдя бунларын 
щамысы мцнагишянин динъликля щялли йолунун тапылмасына йюнял-
дилмишдир. Биз мягсядя чатмасаг да, бу эюрцшляр васитясиля 
ирялиляйирик. Бюйцк олмаса да, щяр щалда, ирялиляйиш вар. Бу, 
ирялилямямякдян, щеч ня етмямякдян даща йахшыдыр. Одур ки, 
буэцнкц эюрцшц мян дя мцсбят гиймятляндирирям. Щесаб 
едирям ки, 2003-ъц илдя Ермянистанда президент вя парламент 
сечкиляри, щабеля Азярбайъанда президент сечкиляри кечириляъяйи 
иля баьлы вязиййяти нязяря алмагла, биз эяляъякдя дя эюрцшляри 
дайандырмайаъаг вя бундан ютрц ялверишли имканлар тапаъаьыг. 
Сиз дя саь олун ки, эюрцшляримизя беля бюйцк диггят йетирирсиниз. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН 
ВЯ ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
РОБЕРТ КЮЧЯРЙАНЫН АТЯТ-ин МИНСК 
ГРУПУНУН ЩЯМСЯДРЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Прага, 
Конгрес Мяркязи 
 
21 нойабр 2002-ъи ил 
 

НАТОАвроатлантика Тяряфдашлыг Шурасынын цзвц олан 
юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын Прагада кечирилян зирвя 
эюрцшцндя иштирак едян Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин вя 
Ермянистан президенти Роберт Кючярйанын АТЯТ-ин  Минск 
групунун щямсядрляри Николай Грибков (Русийа), Рудолф Перина 
(АБШ), Цг Перне вя Анри Жаколян (Франса) иля эюрцшц олмушдур. 

Эюрцшдя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы мясяляляри барядя фикир 
мцбадиляси апарылды. 

Там сцлщ ялдя олунанадяк юз юлкяляринин атяшкяс режиминя 
ямял едяъяклярини вурьулайан президентляр мцнагишянин арадан 
галдырылмасы сащясиндя бирбаша эюрцшлярин зярурилийини билдирдиляр, 
бу просесдя АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя сяйлярин артырыл-
масынын ваъиблийини вурьуладылар. 

Минск групунун щямсядрляри данышыглар просесинин беля бир 
форматда апарылмасынын ящямиййятини, Прагада кечирилян бу эю-
рцшдян разы галдыгларыны билдирдиляр вя дювлят башчыларына миннят-
дарлыг етдиляр. 

Эюрцшдя бир даща вурьуланды ки, мцнагишянин щялли цчцн бцтцн 
сяйляр сяфярбяр олунмалыдыр. 
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NATO-NUN BAŞ KATİBİ CON ROBERTSON  

İLƏ GÖRÜŞ 

 
Прага,  
Конгрес  Мяркязи 
 
21 нойабр 2002-ъи ил 
 
NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkə-

lərin dövlət və hökumət başçılarının Praqada keçirilən zirvə görü-

şündə iştirak edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev NATO-
nun Бaş katibi lord Con Robertson ilə görüşmüşdür.  

Dəvətini qəbul edərək, NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq 
Şurasının toplantısında iştirak etmək üçün Praqaya gəldiyinə 

görə dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevə təşəkkürünü bildirən 
cənab Robertson vaxtilə Bakıya etdiyi səfəri və ona göstərilən 

qonaqpərvərliyi həmişə məmnunluqla xatırladığını söylədi. 
Azərbaycanın NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqra-

mına qoşulmasını və bu çərçivədə fəal əməkdaşlığını yüksək 
dəyərləndirən cənab Robertson respublikamız ilə NATO 

arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsindən razılıqla 
söhbət açdı.  

Dünyanın çox böyük əhəmiyyət daşıyan bölgələrindən biri 
olan Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və sabitlik məsələsinə 

NATO-nun böyük maraq göstərdiyini vurğulayan lord 
Robertson terrorizmə qarşı beynəlxalq koalisiyada Azərbay-
canın yaxından iştirakından razılıqla bəhs etdi.  

«Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı» çərçivəsində NATO ilə 
əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə Azərbaycanın xüsusi 
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maraq göstərdiyini vurğulayan prezident Heydər Əliyev bildirdi 

ki, 1994-cü ildən bu proqrama qoşulmuş Azərbaycan bölgədə 
sülhün, təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini özü üçün əsas 

məqsəd seçmişdir. 
NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələ-

rin dövlət və hökumət başçılarının Çexiyanın paytaxtında keçiri-
lən zirvə görüşünün böyük əhəmiyyət  daşıdığını nəzərə çaтdıran 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev əmin olduğunu bildirdi ki, 
Praqa sammiti dünyada sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin bərqə-

rar olunmasında, beynəlxalq terrorizmə və ekstremizmə qarşı 
mübarizədə Дünya Бirliyinin səylərinin daha sıx birləşməsinə yeni 

güclü təkan verəcəkdir.  
Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, Cənubi Qafqazdakı 

münaqişələrin, o cümlədən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq 

Şurasının üzvü olan ölkələrin maraqlarına uyğundur. 
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə NATO–

Azərbaycan əlaqələrinin perspektivləri, beynəlxalq aləmdə və 
regionda vəziyyət, habelə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər 
məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.   
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FRANSA PREZİDENTİ JAK ŞİRAK İLƏ  

TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ  
 
Прага,  
Конгрес  Мяркязи 
 
21 нойабр 2002-ъи ил 
 
NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan öl-

kələrin dövlət və hökumət başçılarının Praqa zirvə görüşündə 
iştirak edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin noyabrın 

21-də Fransa prezidenti Jak Şirak ilə təkbətək görüşü oldu. 
NATO sammitində görüşməkdən məmnun qaldıqlarını bildi-

rən prezidentlər bir-birini dostcasına, mehribanlıqla  salam-
ladılar. 

Respublikamızda hazırkı vəziyyətə, ölkə rəhbərliyi tərəfin-
dən görülən işlərə, əldə edilən uğurlara maraq göstərən 

prezident Jak Şirak Fransa ilə Azərbaycan arasında hərtərəfli 
münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət verdiyini bildirdi. 

Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanda həyata keçirilən 

islahatlardan, xarici sərmayələrin cəlb olunması üçün ölkədə 
yaradılmış əlverişli şəraitdən, Xəzərin Azərbaycan sektorun-

dakı karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi və Avropa bazar-
larına nəqli sahəsində görülən irimiqyaslı işlərdən, bu sahədə 

qarşıda duran vəzifələrdən geniş söhbət açdı. 
Dövlətimizin başçısı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədri kimi, Fransanın səylərinə böyük 

ümidlər bəslədiyini vurğuladı.  



_____________________________________________________________   381 

Fransa prezidentinin diqqətini torpaqlarımızın hələ də işğal 

altında qalmasına, yerindən-yurdundan zorla qovulmuş bir mil-
yondan çox vətəndaşımızın çadırlarda ağır şəraitdə yaşamasına 

yönəldən dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasında 

Jak Şirakdan öz şəxsi səylərini artırmağı xahiş etdi.  
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan işlərin, Azər-

baycanın  və Ermənistanın dövlət başçılarının birbaşa görüşlə-
rinin münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün 

əhəmiyyətli olduğunu bildirən  prezident Jak Şirak nizamasal-
ma prosesində Minsk qrupunun həmsədri kimi, öz ölkəsinin 

səylərini daha da artıraçağını söylədi. 
Dostluq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşdə 

Fransa–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlы 
fikir mübadiləsi də aparıldı. 
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НАТО/АВРОАТЛАНТИКА ТЯРЯФДАШЛЫГ 
ШУРАСЫНЫН ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ 
ВЯ ЩЮКУМЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН ЗИРВЯ 
ЭЮРЦШЦНДЯ ЧЫХЫШ 
 
Прага, 
Конгрес Мяркязи 
 
22 нойабр 2002-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев нойабрын 22-дя 

Чехийа пайтахтынын Конгрес Мяркязиня эялди. Дювлятимизин 
башчысыны бурада НАТО-нун йцксяк вязифяли рясми шяхсляри 
щюрмятля гаршыладылар. 

Еля щямин эцн Конгрес Мяркязиндя НАТО/Авроатлантика 
Тяряфдашлыг Шурасынын цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят 
башчыларынын зирвя эюрцшц башланды. НАТО-нун Баш катиби лорд 
Робертсон эюрцшц ачараг иштиракчылары саламлады, саммитин ишиня 
уьурлар арзулады. 

Чехийа Республикасынын Баш назири Владимир Шпидла дювлят вя 
щюкумят башчыларыны саламлады. 

Сонра НАТО/Авроатлантика Тяряфдашлыг Шурасынын цзвц олан 
юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары чыхыш етдиляр. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев зирвя 
эюрцшцндя чыхыш етди. 

 
Hörmətli cənab Sədr!  
Hörmətli həmkarlar!  

Dünya son dərəcə mürəkkəb bir dövr yaĢayır. Beynəlxalq 
terrorizm bəzi dövlətlərin dəstəyindən istifadə edərək, dünya 
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nizamına qarĢı həmlələr edir, ekstremizm, təcavüzkar mil-

lətçilik və davakar separatizm ideologiyası əsasında yeni qar-
Ģıdurma xətləri yaratmağa çalıĢır, sərhədləri yenidən bölməyə 

və dəyiĢməyə cəhd göstərir.  
Beynəlxalq sistemin ümumi təhlükəyə qarĢı səmərəli mü-

barizə aparmaq qabiliyyəti ciddi sınağa çəkilir. 11 sentyabr 
faciəsindən dərhal sonra Avroatlantika birliyi antiterror 

koalisiyası yaratdı və Azərbaycan ilk gündən bu koalisiyaya 
qoĢuldu. Biz bu gün də baĢqa ölkələr və beynəlxalq təĢkilatlar 

ilə birlikdə bu təhlükələrə qarĢı əlimizdən gələni edirik. Təh-
lükələrin xarakteri və miqyasları NATO/Avroatlantika Tərəf-

daĢlıq ġurası çərçivəsində birgə və hərtərəfli mübarizə üçün 
hər cür məhdudiyyətləri, o cümlədən də coğrafi məhdudiy-

yətləri aradan qaldırır.  
Lakin bu təhlükə 11 sentyabrdan əvvəl də mövcud idi. 

Terrorizm və onunla bağlı beynəlxalq cinayətkarlıq ocaqları 
münaqiĢə zonalarında və qanuni hakimiyyətlər tərəfindən nə-

zarət olunmayan ərazilərdə formalaĢır. Bu ərazilər isə təca-
vüzkar millətçilik və zorakı separatizm siyasətindən doğan 
müharibələr nəticəsində meydana çıxır. Bu mənada Cənubi 

Qafqaz ən çox narahatlıq doğuran regiondur.  
Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə və ekstremizmə qarĢı 

barıĢmaz mübarizə apararaq, əsas səylərini öz ərazilərini Er-
mənistanın iĢğalından azad etməyə və orada qanun-qaydanı 

və nəzarəti bərpa etməyə yönəldir. Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli Avroatlantika TərəfdaĢ-

lığının bütün dövlətlərinin mənafelərinə uyğundur. Nə qədər 
ki, gec deyil, Дünya Бirliyi beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinə uyğun olaraq, Azərbaycanın suverenliyinin və 
ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunması əsasında münaqiĢə-

nin sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün əlindən gələni etməlidir.  
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Azərbaycan NATO ilə tərəfdaĢlığı gələcək Avroatlantika 

təhlükəsizlik sisteminin əsası kimi qiymətləndirərək, Alyans 
ilə inteqrasiya tərəfdaĢlığına və intensiv ikitərəfli dialoqa səy 

göstərir. Bununla yanaĢı, Alyans və TərəfdaĢlıq üzvlərinin 
artmaqda olan qarĢılıqlı asılılığını, tərəfdaĢların mənafe və 

tələbatının daha çox nəzərə alınması zəruriliyini qeyd etmək 
istəyirəm.  

Biz NATO tərəfindən Cənubi Qafqaza diqqətin artdığını 
görürük. Lakin hər cür regional təĢəbbüslər və təkliflər ilk 

növbədə müharibələrin nəticələrinin aradan qaldırılmasına və 
dövlətlər arasında beynəlxalq miqyasda tanınmıĢ sərhədlərin 

bərpa olunmasına yönəldilməlidir.  
Biz məmnunluqla qeyd edirik ki, NATO ilə Rusiya ara-

sında yeni qarĢılıqlı münasibətlər inkiĢaf etməkdədir, bu isə 
Avropanın müxtəlif regionlarında böhranların aradan 

qaldırılması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər.  
Mən Alyansa daxil olmaq barədə dəvət almıĢ dövlətləri 

təbrik edirəm. NATO-nun yeritdiyi açıq qapı siyasətini qiy-
mətləndirirəm.  

Cənab Sədr! 

QarĢımızda duran məqsədlər böyük səylər tələb edir. Lakin 
bizim geri çəkilməyə ixtiyarımız  yoxdur. Bizim müqəddəs 

vəzifəmiz gələcək nəsillərə təhlükəsiz və sabit dünya bəxĢ 
etməkdir.  

Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm.  
  

* * * 
Зирвя эюрцшцнцн баша чатмасы мцнасибятиля НАТО-нун Баш 

катиби лорд Робертсонун адындан дювлят вя щюкумят башчыларынын 
шяряфиня рясми гябул тяшкил олунду. Дювлятимизин башчысы Щейдяр 
Ялийев гябулда иштирак етмишдир.  
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ТЦРКИЙЯ PREZİDENTİ  

ƏHMƏD NECDƏT SEZƏR İLƏ  

TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ  
 
Прага, 
Конгрес Мяркязи 
 
22 нойабр 2002-ъи ил 
 
NATO/Avroatlantikа Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan 

ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Praqada keçirilən zir-

və görüşündə iştirak edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əliye-
vin Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər ilə təkbətək görüşü 

olmuşdur.  
Bir-birini mehribanlıq və səmimiyyətlə salamlayan dövlət 

başçıları yenidən görüşmək imkanından məmnun qaldıqlarını 
bildirdilər. 

NATO sammitinin işiни, müzakirə edilən məsələlər barədə 
fikir mübadiləsi aparan prezidentlər Praqa zirvə görüşünün, 
dünyada sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

sahəsində növbəti addım olduğunu vurğuladılar.  
Dost və qardaş dövlətlər arasında əməkdaşlığın bütün 

sahələrdə genişlənməkdə və dərinləşməkdə olmasından razılıq 
hissi ilə söhbət açan prezidentlər iki ölkə arasında münasi-

bətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını qeyd etdilər.  
Dövlət başçıları Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin 

neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və enerji daşıyıcılarının 
Avropa bazarlarına nəqli sahəsində Azərbaycan–Türkiyə 

əməkdaşlığı barəsində, bu yaxınlarda təməlqoyma mərasimində 
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birgə iştirak etdikləri Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft 

kəmərinin inşası və Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri layihə-

sinin reallaşması yolunda qarşıda duran vəzifələr barədə söhbət 

apardılar.  
Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-

şəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində danışıqlar 
prosesinin gedişindən bəhs olundu. Türkiyə prezidenti Əhməd 

Necdət Sezər nizamasalma prosesində öz ölkəsinin Azər-
baycanı bundan sonra da həmişə dəstəkləyəcəyini vurğuladı.  

Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə hər iki 
ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər ətrafında da fikir 

mübadiləsi oldu. 
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ПРАГАЙА СЯФЯРИНИ БАША ЧАТДЫРАРАГ  
БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА 
ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
22 нойабр 2002-ъи ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizin bəziləriniz orada mənimlə 

idiniz, yəqin ki, hər Ģeyi görmüsünüz, bilirsiniz.  
NATO-nun toplantısı yaxĢı keçdi. Mən bundan çox 

razıyam, çox məmnunam. Bunu deyə bilərəm. Orada prezi-
dent ġevardnadze ilə görüĢüm oldu. Prezident Kючяryan ilə 

təkbətək görüĢüm oldu, Minsk qrupunun həmsədrləri də 
orada idilər, onlar da bu görüĢə qoĢuldular. DanıĢdıq, yenə 

də bəzi məsələləri müzakirə etdik. Mən də, Kючяryan da  və  
Mиnsk qrupunun həmsədrləri də belə fikirdə olduq ki, biz bu 

görüĢləri davam etdirəcəyik ki, bunların vasitəsilə, ümumi 
səylərlə məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olaq.  

Prezident ġevardnadze ilə görüĢümüzdə bizim müxbirlər-
dən, deyəsən, Elmira Axundova ona Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
haqqında sual verdi. BaĢqa söhbətlərimiz də oldu. Amma 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında da söhbətimiz oldu. Onlarda 
ekologiya ilə məĢğul olanlar marĢrut məsələsini yenidən 

qaldırıblar. O mənə dedi ki, buraya gəlməmiĢdən bir gün 
əvvəl bp-nin prezidenti Vudvordu və baĢqalarını qəbul 

edibdir. Onlara deyib ki, bu məsələləri ayın 30-dək həll edə-
cəkdir. Mənə söz verdi ki, Tbilisiyə dönən kimi, bu iĢlə daha 

da ciddi məĢğul olacaqdır. Görək.  
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S u a l: Cənab Пrezident, Siz Türkiyə və Fransa prezident-

ləri ilə də görüşdünüz. Bu barədə mətbuata açıqlama verilmədi. 

Görüşlərdə hansı məsələlər müzakirə olundu? 

C a v a b: Bəli, mən Fransa prezidenti Jak ġirak ilə də gö-
rüĢdüm. Bu, əvvəlcədən planlaĢdırılmıĢdı. Onun vasitəçilik 

missiyası, iĢtirakı ilə əvvəllər iki dəfə Parisdə də Kючяryanla 
görüĢmüĢdük. Yenə də bu mövzuya qayıtdıq, ümumi söhbət 

etdik. Jak ġirak görüĢdə də, ziyafətdə biz rastlaĢanda da dedi 
ki, o bu məsələdə əlindən gələni etməyə hazırdır. Onunla 

görüĢümüz bu barədə oldu.  
Prezident Sezər ilə də görüĢdük, Türkiyədə, Azərbaycanda 

iĢlər, bizim münasibətlərimiz haqqında söhbət etdik.  Yəni 
yeni bir Ģey olmadı. 

С у а л: Ъянаб Президент, о, Эцръцстанда ортайа чыхан 
мясяля иля баьлы наращатлыьыны билдирдими? 

Ъ а в а б: Бяли, о да наращатдыр. 
С у а л: Ъянаб Президент, Американын дювлят башчысы Ъоръ 

Буш дцнйада танынмыш террорчу тяшкилатларын дюври олараг си-
йащысыны ачыглайыр. Амма Азярбайъанда террор актлары тюрятмиш 
«Асала» вя «Садвал» кими тяшкилатлар о сийащыда йохдур. Азяр-
байъан бунунла баьлы мясяля галдыраъагмы? 

Ъ а в а б:  Валлащ, билмирям, ъянаб Ъоръ Буш о сийащыны 
щарада ачыглайыбдыр. Мян билмирям. Инди дцнйада о гядяр 
тяшкилатлар вар ки, онларын щамысынын адыны орайа салмаг бялкя 
дя мцмкцн дейилдир. Йягин ки, бейнялхалг терроризмдя ян чох 
мяшщур олан тяшкилатларын адларыны дейибляр. Щяр щалда, биз 
щямишя демишик, йеня дя дейирик, Азярбайъана гаршы террорлар 
олубдур вя бу тящлцкя бу эцн дя вар. Она эюря дя биз щям 
цмумбяшяри нюгтейи-нязярдян, щям дя юз юлкямизин мянафейи 
нюгтейи-нязяриндян антитеррор коалисийасына гошулмушуг. 

С у а л: Ъянаб Президент, Америка Бирляшмиш Штатларынын 
Ирагла баьлы сийасятини неъя гиймятляндирирсиниз? 
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Ъ а в а б: Мяним сизя дейиляси бир сюзцм йохдур. 
С у а л: Ъянаб Президент, 907-ъи маддянин тамамиля ляьв 

олунмасы иля баьлы АБШ щюкумятиндя беля фикирляр ирялийя сцрцр-
дцляр ки, Конгресдя чохлуг тяшкил етмирляр, она эюря бу мясяля 
щялл олунмур. Инди президент Ъоръ Бушун Республикачылар Пар-
тийасы Конгресдя чохлуьу яля алыбдыр. Сиз дя онлара тябрик мяк-
тубу эюндярмишдиниз. Цмумиййятля, данышыгларынызда бу мяся-
ляни галдырмысынызмы? 

Ъ а в а б:  Билирсиниз, биз щяля дя ки, бу мясяляни галдырма-
мышыг. Эялин дяриня эетмяйяк. Мян президент Ъоръ Бушла 
Прагада консертдя – орада балет эюстярдиляр – айагцстц эю-
рцшдцк, бир балаъа сющбят етдик. Анъаг биз щяля бу мясяляни 
галдырмамышыг. Эялин бу эеъя вахты мясялянин дярининя эетмя-
йяк. Саь олун. 
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АЛБАНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АЛФРЕД МОИСИУЙА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Албанийа Республикасынын милли байрамы мцнасибятиля 

Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында достлуг мцнасибятляри 

халгларымызын ирадясиня уйьун олараг даим эенишляняъяк вя 
инкишаф едяъякдир. 

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

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 22 нойабр 2002-ъи ил 
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ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЖАК ШИРАКА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент, язиз достум! 
Сизи – эюркямли дювлят хадимини 70 иллик йубилейиниз мцна-

сибятиля црякдян тябрик едирям.  
Мцасир дцнйа сийасятиндя хцсуси нцфуз сащиби кими, Сиз 

Йер цзцндя сцлщцн бяргярар олмасында, бейнялхалг просесля-
рин ядалятля тянзимлянмясиндя фяал иштирак едир, мцщцм рол 
ойнайырсыныз. 

Халгынызын Сизя бюйцк инам вя етимады Франса гаршысында 
хидмятляринизя верилян ян йцксяк гиймятдир. 

Юлкямизя эюстярдийиниз диггятя, Ермянистан – Азярбайъан, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырыл-
масы цчцн мцтямади сяйляринизя эюря Сизя миннятдарам. 

Сизинля щяр бир эюрцшцмцздян, арамыздакы сямимиййятдян 
вя достлуг мцнасибятляриндян бюйцк мямнунлуг дуйурам.  

Бу яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, сяадят, дост 
Франса халгынын рифащы наминя фядакар ишиниздя уьурлар арзу-
лайырам. 

 
Сямими достлуг щисси иля,   

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 24 нойабр 2002-ъи ил 
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ABŞ PREZİDENTİNİN XƏZƏR HÖVZƏSİNİN 

ENERJİ DİPLOMATİYASI ÜZRƏ XÜSUSİ 

NÜMAYƏNDƏSİ, SƏFİR STİVEN MƏNН  

İЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 нойабр 2002-ъи ил 
 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Щюрмятли сяфир, Сизи  salamlayырам, 
вя йенидян  görüĢməyiмdən çox məmnun olduğuмu bildiri-
рям. Hesab edirəm, Azərbaycana bu səfərinizi çox vaxtında 

həyata keçirmisiniz. Bu, sizə məlum olan səbəblərə görə indi 
çox vacibdir. Güman edirəm ki, bu səfəriniz indiki mərhələdə 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqə-

dar məsələlərin həllinə kömək edəcəkdir.  

Burada elə bir gizli Ģey yoxdur, ona görə mən mətbuatdan 
da gizlətmək istəmirəm. Son vaxtlar Gürcüstanda Bakı–

Tbilisi–Ceyhan layihəsinin inĢasına baĢlanması ilə əlaqədar 
bəzi problemlər yaranıbdır.  Mən Praqaya getməzdən qabaq 

səfir Ross Uilson gəlmiĢdi, o məndən xahiĢ edirdi ki, bu mə-
sələnin həllinə kömək edim, Praqada Gürcüstan prezidenti 
Eduard ġevardnadze ilə bu barədə lazımi danıĢıqlar aparım. 

Mən isə ona dedim ki, onsuz da bu problemlə məĢğulam. 
Təbiidir ki, Praqada prezident ġevardnadze ilə söhbət etdik. 

Amma mən arzu edərdim ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bu 
məsələdə ciddi addımlar atsın. Güman edirəm ki, siz elə bu 

məqsəd üçün gəlmisiniz.  
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S t i v e n   M ə n н: Ъянаб Президент, səmimi qəbul üçün tə-

Ģəkkür edирям. Сизинля  hər bir görüĢdən Ģərəf duyduğuмu 
vurğulaйырам.  

Мялумат верим ки, Ġqtisad Universitetindəki görüĢüмdən 
чох razı qaldıм. Чох валещедиъи университетдир, тялябялярдя чox 

ruh yüksəkliyi var.  
Mən sizinlə razıyam ki, boru kəməri layihəsinin həyata 

keçirilməsi üçün həqiqətən, çox vacib məqama gəlib çatmıĢıq. 
HəmiĢəki kimi, indi də inanıram ki, bu çətinliyin də öhdə-

sindən gələcəyik.  
Burada olduğum müddətdə cənab Ġlham Əliyevlə və onun 

həmkarları ilə həm Bakı–Tbilisi–Ceyhan, həm də ki, «ġah-
dəniz» layihələrinə aid çox maraqlı görüĢlərim olubdur. Siz 

tamamilə doğru deyirsiniz, Bakı–Tbilisi–Ceyhanla əlaqədar 
görülməli iĢlər çoxdur. Mən həftənin birinci günü Gürcüstana 

gedəcəyəm, bu məsələləri müzakirə edəcəyəm.  
Bu gün səhər cənab Ġlham Əliyevin sədrliyi ilə görüĢümüz 

oldu. Bu görüĢə gürcülər də qatılmıĢdılar. Orada mən Gürcüs-
tanın həmin məsələni necə gördüyünü daha yaxĢı anlamağa 
baĢladım. Eyni zamanda, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının da 

mövqeyini bildirdim. Bəyan etdim ki, biz bu marĢrutu düzgün 
hesab edirik.  

Mənim səfərimin məqsədi odur ki, layihəni irəli aparaq, 

tərəddüdlərə yer qalmasın. Bildirmək istəyiрəm ki, Amerika 
BirləĢmiĢ ġtatları, həmiĢəki kimi, bu dəfə də öz mövqeyində 

möhkəmdir. Cənab Prezident, bu məsələdə möhkəm iradə 
göstərdiyinizə, ġərq–Qərb enerji dəhlizinin yaradılması ilə 

bağlı Azərbaycanın bütün səylərinə görə Sizə minnətdaram. 
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МОСКВА ВИЛАЙЯТИНИН ГУБЕРНАТОРУ,  
ВИЛАЙЯТ ЩЮКУМЯТИНИН СЯДРИ   
БОРИС ГРОМОВУН БАШЧЫЛЫЬЫ ИЛЯ  
ВИЛАЙЯТ ЩЮКУМЯТИНИН  
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
25 нойабр 2002-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqları salam-

layaraq, Azərbaycan hökuməti ilə Moskva vilayəti hökuməti 

arasında aparılmış danışıqlardan və bu danışıqlar nəticəsində 
iqtisadi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmasından məmnun 

qaldığını bildirdi. Azərbaycanla Rusiya Federasiyasının bir çox 
subyektləri arasında artıq bu cür sazişlər var və пrezidentin 

dediyi kimi, bu, hər iki ölkənin mənafelərinə uyğundur və 
ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirir.  

Moskva vilayətinin qubernatoru Boris Qromov səmimi qə-

bula görə  təşəkkürünü bildirərək dedi ki, o, Azərbaycan prezi-
dentinə, Azərbaycan xalqına həmişə ən səmimi hiсslər bəslə-

mişdir. Onun fikrincə, Moskva vilayəti hökumətinin nüma-
yəndə heyətinin Azərbaycana səfəri hər cəhətdən çox mü-

hümdür. Aparılmış danışıqlarda hökumətlərarası komissiya 
çərçivəsində Moskva vilayəti üzrə işçi qrupu yaradılması, 

sənaye sahəsində əməkdaşlıq proqramının müddəalarının işlə-

nib təkmilləşdirilməsi barədə razılıq əldə edilmiş, torpaq 

islahatının keçirilməsində Azərbaycanın təcrübəsi haqqında fi-
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kir mübadiləsi olunmuşdur. Rusiya tərəfi Azərbaycandan kənd 

təsərrüfatı məhsulları göndərilməsinə maraq göstərmişdir.  
Boris Qromov Heydər Əliyev ilə 10 il əvvəl Naxçıvanda 

olmuş ilk görüşü də xatırladı və dedi ki, mən indiki və gələcək 
işimizin əsas, müsbət səmərəsini qarşılıqlı münasibətlərimizdə, 

həm də belə səmimi, mehriban əhval-ruhiyyənin olmasında 
görürəm. Boris Qromov vurğuladı ki, azərbaycanlı iş adamları 

Moskvada və Moskva vilayətində orta və iri biznesdə böyük 
uğurlar əldə etmişlər. 

O, Azərbaycan prezidentinə vilayətin iqtisadi göstəriciləri 
barədə məlumat verərək bildirdi ki, gələn il üçün büdcəнин 

mədaxil hissəsi təxminən 70 milyard rubl məbləğində plan-
laşdırılır və bu sahədə vilayət yalnız Moskvadan geri qalır.  

Vilayətin iqtisadi və sosial vəziyyəti MDB ölkələri ilə, o 
cümlədən də Azərbaycanla qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi və 

mədəni əməkdaşlıq etməyə imkan verir. Vilayət hökumətində 
indi Bakıda imzalanmış sazişin həyata keçirilməsinə məsul şəxs 

təyin olunacaqdır.  
Boris Qromov Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi ölkədə 

siyasi sabitliyin bərqərar olmasında böyük rol oynamış Yeni 

Azərbaycan Partiyasının 10-cu ildönümü münasibətilə təbrik etdi. 
Moskva vilayətinin qubernatoru dedi: «Siz təkcə öz ölkəniz üçün 

deyil, həm də şəxsən mənim üçün böyük şəxsiyyətsiniz». O, 
Azərbaycan prezidentinə uğurlar, ölkəmizə tərəqqi arzuladı.  

Prezident Heydər Əliyev vaxtilə SSRİ Nazirlər Soveti sədri-
nin birinci müavini olarkən Moskva vilayətinə səfərindən, o 

illərdə toxuculuq sənayesinin inkişafı üçün görülmüş təd-
birlərdən danışdı və bildirdi ki, Azərbaycan və Rusiyanın 

yüngül sənayesinin indiki problemləri oxşardır və bu, ilk növ-
bədə, Qərbin məhsulları ilə rəqabətə girə bilməməsi ilə bağlıdır.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi 
islahatlardan söz açaraq dedi ki, son vaxtlar kiçik və orta 
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biznesin inkişafı üçün bir sıra tədbirlər görülmüş, sahibkarların 

fəaliyyətinə müdaxilənin aradan qaldırılmasına yönəldilən 
фərmanlar verilmiş, əlverişli vergi mühiti yaradılmışdır.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan şəxs-
lərin, torpaq vergisi istisna olmaqla, bir çox vergilərin ödənil-

məsindən 5 il müddətinə azad edilməsi nəzərəçarpacaq nəticələr 
vermişdir. Bu il respublikada 2 milyon 200 min ton taxıl 

məhsulu yığılmışdır və indi hətta onun satışı ilə bağlı prob-
lemlər var. Prezident Heydər Əliyev dedi: «Əvvəllər biz taxılı 

xaricdən gətirirdik, indi isə istehsalçı taxılı satmaq istəyir, 
amma sata bilmir. Özümüzü çörəklə təmin etməyimiz artıq 

yaxşı haldır. Başlıcası çörəkdir, qalanları ola da bilər, olmaya 
da bilər». Kartofçuluqda da yaxşı uğurlar əldə olunmuşdur. Bu 

il özəl sektorda 757 min ton kartof məhsulu götürülmüşdür. 
Təkcə Gədəbəy rayonunda 170 min ton kartof yetişdirilmişdir. 

Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının 98 faizini özəl sektor 
istehsal edir.  

Belə faiz nisbəti ticarətdə, şəhər nəqliyyatında da müşahidə 
olunur, ölkədə ümumi daxili məhsulun 70 faizi özəl sektorun 

payına düşür. Prezident vurğuladı ki, hazırda paytaxtda böyük 
tikinti işləri aparılır ki, bu da əhalinin tələbatından və maliyyə 

imkanlarından xəbər verir. Bütün bu inşaat işləri də özəl sektor 
tərəfindən həyata keçirilir.  

Boris Qromov görüşün sonunda dövlətimizin başçısına 
üzərində onun və Zərifə xanım Əliyevanın şəkilləri təsvir olun-

muş bədii vaza hədiyyə etdi.  
Azərbaycan prezidenti isə qonağa «Bir həsədin tarixi» və 

«Heydər Əliyev – əsl məhəbbət haqqında» sənədli filmlərinin 
videokassetlərini təqdim etdi. 

Nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan prezidenti ilə 
xatirə şəkli çəkdirdilər.  
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   Г Е Й Д Л Я Р  
 
1. Йунаныстан, Й у н а н ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Авропада дювлят. Сащяси 132 мин км2, ящалиси 10,5 милйон няфярдир. Инзи-
бати яразиси 13 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, Али ганунвериъи 
органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Афина. – 5. 

 
2. Сидней – Австралийада шящяр. Йени  Ъянуби Уелс штатынын инзибати мяр-

кязи. Ясасы 1788-ъи илдя  гойулмушдур. – 5,13. 
 
3. 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, 1997-2003-ъц илляр биринъи витсе-президенти. Азяр-
байъан Республикасынын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм 
хидмятляри 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 вардыр. Онун  шяхси тяшяббцсц иля Бакыда, Нахчыванда, Эянъядя, 
Шякидя вя республиканын яксяр районларында дцнйа стандартларына ъаваб 
верян бюйцк олимпийа комплексляри тикилиб истифадяйя верилмиш, эцълц мадди-
техники база йарадылмышдыр. 

Илщам Ялийевин доьма Азярбайъанымызын инкишафында мцстясна хидмятляри 
вардыр. Онун дюврцндя  юлкя игтисадиййаты, гейри-нефт сектору сцрятля инкишаф ет-
миш, ейни заманда  юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли артмышдыр. 

Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын сосиал-игтисади инки-
шафы щаггында дювлят програмы»на ясасян республиканын шящяр вя районларын-
да онларла сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри йарадылмыш вя 
бюйцк абадлыг ишляри эюрцлцр.     

Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуруъулу-
ьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющкямлян-
мясиндя  уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбайъан Партийа-
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сынын I гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайында сядрин биринъи 
мцавини сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени Азярбайъан Партийа-
сынын сядридир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
(1–2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында 
Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин башчысы олмушдур. 
Азярбайъан щаггында, хцсусиля Ермянистанын юлкямизя щярби тяъавцзц вя 
онун нятиъяляри, ермяни терроризми барядя щягигятлярин ян мютябяр бей-
нялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында мцс-
тясна хидмятляри вардыр. «Щейдяр Ялийев» вя Франсанын «Фяхри леэионун 
бюйцк хач командору» орденляри иля тялтиф олунмуш, бир нечя юлкянин вя 
бейнялхалг тяшкилатларын фяхри ад вя мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр. Бир 
нечя хариъи академийаларын вя университетлярин фяхри цзвцдцр. – 5,13,39, 
242,248,252,260,264,265,266,278,295,316,318,332,393. 

 
4.  Советляр  Иттифагы,  С о в е т   С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а л а р ы   

И т т и ф а г ы (ССРИ) – 1922–1991-ъи иллярдя кечмиш Русийа империйасынын бюйцк 
щиссясиндя мювъуд олмуш дювлят. ССРИ-нин йарадылмасына даир Мцгавиляйя 
(дек.1922) ясасян онун тяркибиня Белорусийа (БССР), Русийа (РСФСР), Ъянуби 
Гафгаз республикалары (ЗСФСР; 1936-ъы илдян мцттяфиг республикалар – Азярбай-
ъан ССР, Ермянистан ССР, Эцръцстан ССР) вя Украйна ССР, 1925-ъи илдя  
Юзбякистан ССР, Тцркмянистан ССР, 1929-ъу илдя Таъикистан ССР, 1936-ъы илдя 
Газахыстан ССР, Гырьызыстан ССР, 1940-ъы илдя Молдавийа ССР, Латвийа ССР, 
Литва ССР, Естонийа ССР дахил олмушдулар. 

1991-ъи илин декабрында Белорусийа, Русийа вя Украйна ССРИ-нин мюв-
ъудлуьунун дайандырылдыьыны елан едяряк Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин 
(МДБ) йарадылмасы щаггында Сазиш имзаладылар (8 декабр, Минск). 1991-ъи 
ил декабрын 21-дя Латвийа, Литва вя Естонийа истисна олмагла кечмиш ССРИ-
нин диэяр мцттяфиг республикаларынын башчылары Алма-Атада Бяйаннамя 
имзалайараг МДБ-нин йарадылмасы щаггында мягсяд вя принсипляря го-
шулдугларыны бяйан етдиляр. – 6,21,37,87,96,112,135,145,146,222,257,349. 

 
5. Ряфигя Шабанова, Р я ф и г я   М а щ м у д   г ы з ы  (д.1943) – щяндболчу 

мяшгчи вя мцяллим.  21-ъи Олимпийа ойунлары чемпиону (1976; Монреал) ССРИ 
вя Азярбайъан ямякдар идман устасы. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 7. 

 
6. Шубина Лйудмила (д.1948) – щяндболчу, мяшгчи вя мцяллим. 1973-ъц ил дцн-

йа чемпионатларынын эцмцш (1973) вя бцрцнъ (1975) мцкафатчысы, 1976-ъы ил 
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Монреал олимпийа ойунларынын чемпионудур. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур . – 7. 

 
7. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 107 км2, яща-

лисинин сайына эюря Бакыдан сонра икинъи шящярдир. Эянъя Азярбайъанын 
гядим шящярляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Бязи мцяллифляр 
Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя (е.я.336–323) салындыьыны 
гейд етмишляр. – 10,12,189,311,354. 

 
8. Шяки – (1968-ъи илядяк Нуха району) – Азярбайъан Республикасында 

инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яра-
зиси Оьуз районуна верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мустягил район олмушдур. 
Сащяси 2397 км2, ящалиси 173 мин няфярдир. – 10,235,248–336. 

 
9. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 661 км2, ящалиси 146,9 мин няфярдир. – 10. 
 
10. Губа – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 2575 км2, ящалиси 140,0 мин няфярдир. –  10.  
 
11. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван Мухтар 

Республикасынын пайтахты. Яразиси  0,013 мин  км2, ящалиси 67 мин няфярдян 
чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нах-
чыван гядим, антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляш-
мишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, ерамызын яв-
вялляриндя  Албанийанын, ЫВ ясрдян  Сасанилярин тяркибиндя олмушдур. 654-ъц 
илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр 
дювлятинин (1136–1225) пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмян-
чай 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. – 12,29,30,31, 
37,108,123,124,130,205,274,290,296,395. 

 
12. Маштаьа – Азярбайъан Республикасында – Сабунчу  районунда шя-

щяр типли гясябя. Маштаьа гядим йашайыш мянтягяляриндяндир. Маштаьа  сюзц-
нцн етимолоэийасыны вахтиля бурада мяскунлашмыш массаэетляр (маскутлар) 
тайфасынын ады иля ялагяляндирирляр. Маштаьа Абшеронун халг мемарлыьы  мяр-
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кязляриндян олмушдур. Маштаьада Ширваншащ Ы Ибращимин дюврцндя (1414-ъц 
илдя мясъид – китабяси Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя сахланылыр) тикил-
мишди. 1669-ъу илдя Степан Разинин дястяси Маштаьаны даьытмыш, чохлу 
гянимятля эери дюнмцшдц. Мемарлыг абидяляриндян щамам (ХВЫЫ яср), Агил-
баба тцрбяси, Хунхар тцрбяси, Хоъа Аслан, Щясянбяй, Пиршад (ХВЫЫЫ яср) 
мясъидляри вя с. галыр. – 13. 

 
13. 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 390 мин няфяр-
дир. Щазырда 7 инзибати району (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, 
Шярур, Кянэярли),  4 шящяри (Нахчыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 
160 кянди вар. – 15–26,131. 

 
14. Васиф Талыбов, В а с и ф  Й у с и ф   о ь л у (д.1960) – Азярбайъанын 

дювлят хадими, 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин депутаты, Нахчыван 
Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядридир. – 15–26. 

 
15. Зянэязур – Азярбайъанын тарихи яразиси. Тарихи вилайят кими индики 

Ермянистан яразисинин ъянуб–шяргини, Эюйчя эюлц щювзясини, Азярбайъан 
Республикасынын ъянуб–гярбини ящатя едирди. Зянэязур яразиси ян гядим 
дюврлярдян башлайараг Азярбайъан дювлятляринин тяркиб щиссяси олмушдур. 
Русийа–Иран мцщарибяляриндян (1804–13; 1826–28) сонра Тцркмянчай 
мцгавилясиня (1828) ясасян, Русийайа гатылмышдыр. Бу вахтдан етибарян 
Зянэязура чар щюкумятинин щимайяси алтында Тцркийя вя Ирандан кцтляви 
сурятдя ермянилярин кючцрцлмясиня башланылмыш, беляликля, гядим Азяр-
байъан торпаьы олан Зянэязурда сцни сурятдя ермяни ящалисинин сайъа 
чохалдылмасы сийасяти йеридилмишдир. Зянэязур 1829-ъу илдя Гарабаь яйа-
лятиня гатылмыш, 1861-ъи илдян Азярбайъан яразисиндя Зянэязур гязасы 
тяшкил олунмуш, 1867-ъи илдя Йелизаветпол (Эянъя) губернийасы йарадылдыг-
да гяза онун тяркибиня дахил едилмишди. Ъянуби Гафгазда мцстягил дюв-
лятляр йарадылдыгдан сонра ермянилярин Зянэязура гаршы ярази иддиалары 
сойгырымлары иля мцшайият олунду. Совет Русийасынын йахындан кюмяйи иля 
Зянэязур гязасы торпагларынын бюйцк бир щиссясинин Ермянистана илщаг 



_____________________________________________________________   401 

едилмясиля Азярбайъана даща бир зярбя вурулду, Нахчыван бюлэяси Азяр-
байъандан айры салынды. – 19,274. 

 
16. Гарс мцгавиляси (1921) – Азярбайъан, Ермянистан вя Эцръцстан Совет 

Сосиалист Республикалары иля, Тцркийя, РСФСР-ин иштиракы иля  октйабрын 13-дя 
Гарсда баьланмышдыр. Гарс мцгавилясинин 5-ъи маддяси вя ЫЫЫ ялавяси 
Нахчыванын ярази мянсубиййяти мясялясини бир даща тясдигляди, онун сярщяд-
лярини гяти сурятдя мцяййянляшдирди. Гейд олунан маддядя дцрцст вя конкрет 
эюстярилирди: «Тцркийя щюкумяти, Совет Ермянистаны вя Совет Азярбайъан 
щюкумятляри Нахчыван вилайятинин щазыркы мцгавилянин ЫЫЫ ялавясиндя эюс-
тярилян сярщяд дахилиндя Азярбайъанын щимайяси алтында мухтар ярази тяшкил 
етмясиня разыдырлар». Гарс мцгавиляси бейнялхалг мцгавиля кими, Нахчыванын 
Азярбайъанын тяркибиндя мухтар ярази статусуну тясбит етмишдир. Тясадцфи 
дейилдир ки, Нахчыван МР-нин тящлцкясизлийи щядяляняндя Гарс мцгавиляси 
мцщцм тарихи сяняд олмагла, онун талейинин гаранты кими, эцндялийя эялир. – 20. 

 
17. Москва мцгавиляси (1921) – РСФСР иля Тцркийя арасында баьланмыш 

«Достлуг вя гардашлыг щаггында» мцгавиля. Москва мцгавилясинин 3-ъц мад-
дяси бцтцнлцкля Нахчыван мясялясиня щяср едилмиш вя орада айдын шякилдя 
эюстярилмишдир ки, данышыгларда иштирак едян щяр ики тяряфин разылыьы иля щазыркы 
мцгавилянин I маддясинин  В ялавясиндя эюстярилян сярщядлярдя Нахчыван вила-
йяти Азярбайъанын щимайяси алтында, щямин протектораты Азярбайъанын щеч бир 
цчцнъц дювлятя эцзяштя эетмямяси шярти иля мухтар ярази тяшкил едир. – 20. 

 
18. Эцръцстан,  Э ц р ъ ц с т а н  Р е с п у б л и к а с ы –  Ъянуби Гаф-

газын мяркязи вя гярб щиссясиндя дювлят. Сащяси 69,7 мин км2, ящалиси 
5493 мин няфярдир. Дювлятин башчысы президент, ганунвериъи органы парла-
ментдир. Пайтахты Тбилиси шящяридир. – 20,35,39,48,69,73,84,94,172,184,257, 
258,350,368,372–373,388,392,393. 

 
19. 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. – 20,49,58,65,80,96, 
101,111,112–113,138,156,161–164,195,221,222,232,246,250,270,274,284,305, 
318,332,370,377,384,394–396. 
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20. Азярбайъан Халг Ъябщяси (АХЪ) – иътимаи-сийаси тяшкилат. 1989-ъу 

илдя тясис конфрансы кечирилмиш, Програм вя Низамнамяси гябул олунмуш-
дур. 1999-ъу ил ийулун 25-дя кечирилмиш гурултайынын гярары иля Азярбайъан 
Халг Ъябщяси Партийасы адландырылмышдыр. – 21. 

21. Сисйан нащийяси – ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Османлыларын идарясиндя 
олан Нахчыван санъаьынын 14 нащийясиндян бири. Сисйан нащийяси 42 йа-
шайыш мянтягясини ящатя етмишдир.  – 21. 

 
22. Эорус – Азярбайъан Русийа империйасынын тяркибиня гатылдыгдан 

сонра тарихи яразимиз олан Зянэязур гязасынын мяркязи. Эорусда 1823-ъц 
илдя 119 аиля (азярбайъанлы вя ермяни) йашайырды. Яразиси 752 км2-дир. 
1829–1931-ъи иллярдя Ирандан вя Тцркийядян хейли сайда ермяни 
кючцрцляряк Эорус району яразисиндя  йерляшдирилмиш, эялмя ермянилярин 
щесабына шящярин ящалиси артмышдыр. 1905 вя 1918-ъи ил Зянэязурдакы 
ермяни–мцсялман давалары заманы Эорус ермяниляри хцсусиля гяддарлыг 
эюстярмишляр 1920-ъи иллярин сонларындан щяйата кечирилян районлашдырма 
заманы Эорус району тяшкил едилмишдир. Зянэязур гязасынын ясас щиссяси 
Ермянистана инщар едилди вя Эорус Зянэязур гязасынын, даща сонра 
Эорус районунун мяркязи олмушдур. – 21. 

 
23. Лачын – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 1835 км2, ящалиси 51 мин няфяр. 1992-ъи илдя ер-
мяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 21. 

 
24. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядябиййатда 

Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гарабаь ханы Пянащяли хан 
Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстярился дя, тядгигатлар Шушанын гядим 
йашайыш мянтягяси олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи 
олан Шуша бир мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь ханлыьы тярки-
биндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартында ермяни дашнакларынын 
Гарабаьда тюрятдикляри гырьын нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля 
йандырылды вя минлярля эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун айынын 
яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни 
гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин декретиня 
ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олундугда Шуша мухтар 
вилайятин тяркибиня дахил едилди. 
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1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны зябт етдиляр. Щазырда Шуша йадел-
лилярин тапдаьы алтындадыр. – 21. 

 
25. Йереван бах: Иряван. 
 
26. Иряван – гядим Азярбайъан шящяри. Азярбайъан Милли Шурасынын 

1918-ъи ил 29 май  тарихли гярары иля «бир сийаси мяркяз» олараг ермяниляря 
эцзяшт едилмиш вя о дюврдя Ъянуби Гафгазда йарадылмыш илк ермяни 
дювлятинин – Ермянистан Республикасынын пайтахтына чеврилмишди. Иряван 
мцхтялиф дюврлярдя Сасани дювлятинин (3–7-ъи ясрляр), Яряб хилафятинин (7–
9-ъу ясрляр), Сялъуг дювлятинин (11–13-ъц ясрляр), Монгол 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. – 
21,225. 

 
27. 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 68,2 млн. няфярдир. Пай-
тахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али ганун-
вериъи щакимиййят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. 
Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 22,24,41,45, 
47,49,58 –59,78,96,97,204,206,270. 

 
28. «Цмид кюрпцсц», Щ я с р я т   к ю р п ц с ц – Араз чайы цзяриндя кюрпц 

(уз. 286 метр). Тцркийя иля Азярбайъан арасында сярщяддя (Тцркийянин Дилу-
ъу вя Азярбайъанын Сядяряк бюлэяляри) ики гардаш дювлят вя юлкяни бирляшдирир. 
90-ъы иллярин яввялляриндя Нахчыван МР-нин кечирдийи игтисади чятинликлярин, 
хцсусиля  няглиййат блокадасынын ляьвиндя кюрпцнцн мцстясна ролу олмуш-
дур. – 24,30. 

 
29. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб–шярг 

кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 млн. няфярдир. Инзибати 
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ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы 
президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 24, 
29–40,41–59,62–76,78–81,83,84,95,96,97,157,158,159,184,190–195,290,330, 
338–346,348,352,360,366,385–386,388. 

 
30. Шямкир (1930–91-ъи иллярдя Шамхор району) – Азярбайъан Респуб-

ликасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1656,8 км2, 
ящалиси 183,5 мин няфярдир. – 24,311,312. 

 
31. Атабяйляр дювляти – Азярбайъанда Елдяэизляр сцлалясинин идаря  етдийи 

гцдрятли феодал дювлят 1136–1225. Азярбайъан Атабяйляри Дювлятинин 
ясасыны Шямсяддин Елдяэиз гоймушдур. Азярбайъан Атабяйляри Дювлятинин 
йаранма тарихи Султан Мясудун (1135–52) Арраны (Бярдяни) бир игта кими 
Шямсяддиня вермяси иля баьлыдыр. Пайтахты мцхтялиф вахтларда Нахчыван, 
Щямядан, Тябриз олмушдур. – 25. 

 
32. Маъарыстан,  М а ъ а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  Мяркязи Авропада 

дювлят. Сащяси 93 мин км2, ящалиси 10,2 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы бирпалаталы  Дювлят Шурасыдыр. Пайтахты Будапештдир. –  27. 

 
33. Ферентс Мадл (д.1931) – Маъарыстан сийаси вя дювлят хадими. Ма-

ъарыстан Академийасынын академики. 2000–05-ъи иллярдя Маъарыстанын 
президенти олмушдур. – 27. 

 
34. Ватикан – Авропада Папа дювляти. Монте-Ватикано тяпялийиндя, 

Италийанын пайтахты Рома шящяринин гярб щиссясиндядир. Рома-католик 
килсясинин сийаси, инзибати вя идеоложи мяркязидир. Ватикан теократик мо-
нархийадыр. Дювлят башчысы Рома папасыдыр. –  28. 

 
35. ЫЫ Иощанн Павел, дцнйяви ады  К а р о л  В о й т ы л а   (1920–2005) – 

илащиййат елмляри доктору. 1523-ъц илдян бяри илк гейри-италйан мяншяли 
(полйак) Рома папасы олмушдур. Сцлщ вя бейнялхалг эярэинлийин зяиф-
лядилмясиндя бюйцк хидмятляри вар. ЫЫ Иощанн Павел 1978-ъи илдя Рома 
папасы сечилмишдир. Дцнйанын бир чох юлкясиндя, о ъцмлядян президент 
Щейдяр Ялийевин дявяти иля 2002-ъи илдя Азярбайъанда рясми сяфярдя ол-
мушдур. – 28. 

 
36. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы яра-

зисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг Гара-
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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 
торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары 
щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 30,50,53,54,55,56,59,63,65,74,88,98, 
169,171,175,184,185,199,200,205,212–214,231,274,286,357,372,374–376, 
379,380,383,386. 

 
37. Сядяряк – Нахчыван МР-дя инзибати район. Сярщяд бюлэясинин 

сосиал-игтисади инкишафыны даща да сцрятляндирмяк вя эцъляндирмяк, щям-
чинин яразинин эеостратежи мювгейи нязяря алынараг 1990-ъы ил августун 28-
дя Азярбайъан ССР Али Советинин фярманы ясасында йарадылмышдыр. Сащяси 
0,15 мин км2, ящалиси 12,9 мин няфярдир. – 30. 

 
38. 1993-ъц ил ийун щадисяляри – Азярбайъаны вятяндаш мцщарибяси щяд-

диня 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. – 31,89,253. 

 
39. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакыда «Хязяр дя-

низинин 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. – 
32,48,68,94,148,256. 

 
40. 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. – 33,34,35,36,39,53,68,69,70,73,74, 
78,79,80,94,168,176,203,255,342,343,345,368,373,386,387,392,393. 
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41. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-ъу ил-
дя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын 
ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя 
чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгугларыны мцдафия 
етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяниййятляринин йахын-
лашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, 
Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Катибликдир. 
Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цзвцдцр. – 34,95,103,177,187. 

 
42. «Боташ» –Тцркийядя хам нефт вя мави газ кямярляринин вя тиъарят  

дювлят компанийасы. «Боташ» 1974-ъц илдя Киркук–Ъейщан кямяринин 
тикилмяси вя истисмары цчцн йарадылмышды. 1987-ъи илдян «Боташ», щям-
чинин мави газын ютцрцлмясиндя вя сатылмасында иштирак едир. «Боташ» 
Набукко кямяринин лайищясиндя дя иштирак едир. – 35. 

 
43. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын ян нцфузлу 

бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящяриндядир. Ясас вязифяси бей-
нялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр ара-
сында ямякдашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил 
ийулун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяря-
финдян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Щазырда 
БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, Игтисади вя Иъ-
тимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящкямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр. Дювлятимизин 
апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азярбайъан 2011-ъи илин октйабр 
айында БМТ Тящлцкясизлик Сурасына гейри-даими цзв гябул олунмушдур. – 
35,103,141,145,147. 

 
44. 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. 
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Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йа-
рысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал 
иштирак едир. – 35,65,97,171,175,185,348. 

 
45. Енка – Тцркийя ширкяти. 1957-ъи илдя йарадылмышдыр. Тцркийя вя Ру-

сийа тикинти базарынын лидерляриндян бири. Мянзил-гярарэащы Истанбулдадыр. 
Ширкятин тикинти бюлмяси Тцркийядя сянайе обйектляри, кюрпцляр, тиъарят 
мяркязляри, аеропортлар, бору кямярляринин чякилишиндя фяал иштирак едир. – 
36,37. 

 
46. Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты,  Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф 

Тяшкилаты (ИЯИТ) – 1961-ъи илдя йарадылмыш дювлятлярарасы игтисади тяшкилат. 
ИЯИТ-ин мягсяди инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади сийасятин координасийасы 
вя гябул едилмиш програмларын инкишафына кюмяк етмякдир. 1974-ъц илдян 
ИЯИТ тяркибиндя Бейнялхалг Енержи Аэентлийи фяалиййят эюстярир. Мянзил-гя-
рарэащы Парисдядир. – 36,41–59,62–76,95,206. 

 
47. Истанбул  (1453-ъц илядяк Константинопол) – Тцркийядя ян бюйцк 

шящяр. Истанбул илинин инзибати мяркязи. Сащяси 285,4 км2, ящалиси 13,0 
милйон няфярдян чох. 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 императору Константинин шяряфиня Константинопол адландырылмыш-
дыр. 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  им-
перийасынын, 1923-ъц иля кими Тцркийя Республикасынын пайтахты олмушдур. 
– 36,39,41–59,62–76,78–81,96,342,343. 

 
48.  Индонезийа, И н д о н е з и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Ъянуб–Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 1904,5 мин км2, ящалиси 198,2 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 24 яйалятя, яйалят статусу олан 2 хцсуси инзибати яразийя, 1 
метрополитен мащалына (пайтахт) бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы парламент  – Халг Нцмайяндяляри Шурасыдыр. Пай-
тахты Ъакарта шящяридыр. – 37,60,61. 

 
49. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя прези-

денти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи 
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иллярдя Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 41,45,46,48, 
52–53,63,72,73,78,79,94,158,385–386,388. 

 
50. Пакистан, П а к и с т а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Асийада дювлят. Сащяси 796 мин км2, ящалиси 133,5 милйон няфярдир. Пай-
тахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя вя федерал пайтахт 
яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалата-
лы парламентдир. – 41,42,45,54–55,78. 

 
51. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2008-ъи иллярдя Пакистан Респуб-

ликасынын президенти, орду эенералы. 1988–90 вя 1993–96-ъы иллярдя Пакис-
танын Баш назири, 1998-ъи илдя Баш  гярарэащ ряиси олмушдур. – 41,42,45, 
54–55,78. 

 
52. Хатями, С е й и д   М я щ я м м я д   Х а т я м и (д.1943) – 

Иранын сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989–92-ъи иллярдя Иранын Мя-
дяниййят вя Ислам Орийентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ис-
лам Республикасынын президенти олмушдур. –41,45,49,78,96,205,206. 

 
53. Вилайят Гулийев, В и л а й я т  М у х т а р   о ь л у (д.1952) – филолог, 

дипломат. Филолоэийа елмляри доктору. 1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин 
депутаты олмушдур. 1999–2004-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын 
Хариъи Ишляр назири вязифясиндя чалышмышдыр. Щазырда Азярбайъан  Рес-
публикасынын Маъарыстанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. – 44. 

 
54. 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. – 44,76. 

 
55. Аббасяли Щясянов,  А б б а с я л и   К я р я м   о ь л у (д.1953) – 

шяргшцнас, дипломат. 1998-2012-ъи илляр Азярбайъан Республикасынын 
Иранда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. 2012-ъи илдян 
Азярбайъанын Таъикистан Республикасында сяфири.  Ейни заманда 1998-
ъи илдян ИЯТ – Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында идаря щейятинин цзвц, 
щазырда ися сядридир. – 44,76. 

 
56. Хейряддин  Гоъа, Г о ъ а й е в  Х е й р я д д и н  С а й я д д и н  о ь- 

л у  (д.1950) – Журналист. 1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты, 
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1997–2002-ъи иллярдя ися Тцркийя Республикасынын Истанбул шящяриндя 
Азярбайъан Республикасынын Баш консулу олмушдур. – 44,76. 

 
57. Яфганыстан, Я ф г а н ы с т а н   И с л а м   Д ю в л я т и – Ъянуб–Гярби 

Асийада дювлят. Сащяси 652,2 мин км2, ящалиси 22,7 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 29 вилайятя вя 2 табе мяркязи мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидентдир. Пайтахты Кабил шящяридир. – 45,56–57,78,83,84,97,352. 

 
58. Щямид Кярзаи (д.1957) – 2004-ъц илдян Яфганыстан Ислам Дювлятинин 

президенти. 2001–2002-ъи иллярдя Яфганыстанын Баш назири олмушдур. Кярзайи 
Яфганыстаны 200 ил идаря етмиш танынмыш Популзай гябилясиндян олан пушту 
кланынын нцмайяндясидир. – 45,56–57,78. 

 
59. Тцркмянистан, Т ц р к м я н и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта 

Асийанын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 488,1 мин км2, ящалиси 4574 мин 
няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 45,96,118. 

 
60. Гырьызыстан, Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал–Шярги 

Орта Асийада дювлят. Сащяси 198,5 мин км2, ящалиси 4526 мин няфярдир. 
Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,  
ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 45. 

 
61. Ясэяр Акайев (д.1944) – Гырьызыстанын  дювлят хадими. 1989–90-ъы 

иллярдя Гырьызыстан ЕА-нын президенти, 1990–2005-ъи иллярдя Гырьызыстан 
Республикасынын президенти олмушдур. – 45. 

 
62. 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 шящяридир. – 45. 

 
63. 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. Щямин илин нойабрындан Таъикистан Республикасынын прези-
дентидир.  – 45. 
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64. Газахыстан, Г а з а х ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Авроасийанын 
мяркязи щиссясиндя дювлят. Сащяси 2724,9 мин км2, ящалиси 16 679 мин ня-
фярдир. Пайтахты Астана шящяридир.  Дювлят башчысы  президент, ганунвериъи ор-
ганы бирпалаталы Али Советдир. – 45,49,69,96,119,154,305. 

 
65. Гасымъомярд Токайев (д.1953) – Газахыстан  дювлят  хадими, дипло-

мат. Сийаси елмляр доктору. 1990–2002-ъи иллярдя Газахыстанын Баш назири, 
2002–2007-ъи иллярдя Хариъи Ишляр назири, 2007–2011-ъи иллярдя Газахыстан 
Сенатынын спикери, 2011-ъи илдян БМТ Баш катибинин мцавини вя БМТ-нин 
Ъеневря шюбясинин Баш директорудур. – 45. 

 
66. 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. – 47,49,65,67,68,82–85,95,96,97, 
143,196–200,269,337,351–353,377,388,392–393. 

 
67. Шеварднадзе  Е д у а р д  А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцста-

нын 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 Республи-
касынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 48,69,73,94,350,368,369, 
372–373,387,392. 

 
68. Бакы–Супса нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азярбайъан 

щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин 
щяйата кечирилмясинин мцщцм бир вясиляси Бакы–Супса нефт кямяридир. 
Кямярин узунлуьу 830 км, эцндялик максимум ютцрмя эцъц 115 мин 
барелдир. Супсада щяр биринин тутуму 250 мин барел олан дюрд терминал 
тикилмишдир. 

1999-ъу ил апрелин 17-дя Супсада илкин Хязяр нефтинин гярб истигамя-
тиндя нягли цчцн Бакы–Супса ихраъ бору кямяринин вя Супса йерцстц тер-
миналынын тянтяняли рясми ачылыш мярасими олмушдур. – 48,69,79,149,176. 

 
69. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азярбай-

ъан Республикасы щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин 
мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Ново-
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российск нефт кямяридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя 
верилмишдир. –48,69,149. 

 
70. Бакы– Тбилиси – Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. Рясмян 2007-

ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин диаметри 420 мм, узунлуьу 970 км-дир (442 км 
Азярбайъандан, 248 км Эцръцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя 
сярщядиндян Ярзурума гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. – 
53,70,73,78,79,94,169,386. 

 
71. 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. – 53,73,169,175,185,197,212–214,262,335,348,374,375,376,377,380, 
381,387. 

 
72. Мегавати Сукарнопутри  (д.1947) – 2001–2004-ъц иллярдя Индонези-

йанын президенти олмушдур. Президент Сукарнонун гызыдыр. – 60. 
 
73. Бали – Кичик Зонд адалары архипелагынын гярб щиссясиндя ада. Индо-

незийанын тарихи - мемарлыг абидяляри иля зянэиндир. Сащяси 5,6 мин км2. –60. 
 
74. Австралийа, А в с т р а л и й а   И т т и ф а г ы –  Австралийа гитясиндя 

дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 7,7 милйон км2, ящалиси 
18,3 милйон няфярдир. Австралийа Иттифагы инзибати ъящятдян  6 штата вя ики 
яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы Бюйцк Британийа краличасыдыр. Юлкядя 
краличаны эенерал-губернатор тямсил едир. Ганунвериъи органы икипалаталы 
(Сенат вя Нцмайяндяляр палатасы) парламентдир. Пайтахты  Канберра 
шящяридир. – 61. 

 
75. Ъон Щовард (д.1939) – 1996-ъы илдян Австралийанын Баш назири. 

Австралийа Либерал Партийасынын лидери. – 61.  
 
76. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иътимаи 

вя дювлят хадими. Йедди дяфя щюкумятя башчылыг етмиш, 1993–2000-ъи ил-
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лярдя Тцркийя Республикасынын президенти олмушдур. Йени тцрк дюв-
лятляри иля мцнасибятлярин, хцсусиля Азярбайъанла ялагялярин эенишлянмяси 
вя мющкямлянмяси Сцлейман Дямирялин диггят мяркязиндя олмушдур.  

С.Дямирял Тцркийя–Азярбайъан, халгларымыз вя дювлятляримиз арасын-
да сарсылмаз достлуг мцнасибятляриня хцсуси диггят эюстярдийиня эюря 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 62, 
63,64,69,73,80. 

 
77.  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. – 65,212–214, 
269,295,369,377,380–381,388,391. 

 
78. 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. – 65,95,175,177,187. 

 
79. 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, цчцнъц 
сяняд ися сийаси бяйаннамя иди. – 69. 

 
80. 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 
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дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы иля мцнасибятлярин йах-
шылашдырылмасына мцщцм ящямиййят вермишдир. – 69. 

 
81. Босфор – Авропа иля Кичик Асийа арасында боьаз. Гара вя Мяр-

мяря дянизлярини бирляшдирир. Узунлуьу тягрибян 30 км, ени 750 м-дян 
3,7 км-дяк, дяринлийи ян дайаз йердя 33 м-дир. Гара дяниздян йеэаня чыхыш 
йолу олан Босфорун мцщцм игтисади вя стратежи ящямиййяти вар. – 69,79. 

 
82. Ъейщан – Аралыг дянизи сащилиндя лиман.  1998-ъи ил октйабрын 29-да 

Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя 
АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян 
«Анкара бяйаннамяси»ни имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–
Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 69,183, 
256,342. 

 
83. Нурсултан  Назарбайев,  Н у р с у л т а н   А б и ш   о ь л у (д.1940) – 

Газахыстанын дювлят вя сийаси хадими. 1979-ъу илдя Газахыстан  КП МК-нын 
катиби, 1984-ъц илдя Газахыстан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин сядри, 
1989–91-ъы иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1990-ъы илдя щям дя 
Али Советин сядри, 1991-ъы илдя Газахыстан ССР-нин президенти вя 1991-ъи илин 
декабрындан Газахыстан Республикасынын президентидир.  – 69,119. 

 
84. Мустафа Камал Ататцрк, Г а з и  М у с т а ф а   К а м а л (1881–

1938) –Тцркийянин дювлят, сийаси вя щярби хадими, Тцркийя Респуб-
ликасынын баниси вя илк президенти (1923–1938). Биринъи дцнйа мцщарибяси 
заманы Дарданел боьазынын мцдафиясиндя (1915) шцъаят эюстярмишдир.  

Ататцрк 1919-ъу илдя «Камалчылар щярякаты»на – мили-азадлыг щярякатына 
башчылыг етмишдир. 1920-ъи илдя Ататцрк Анкарада йени парламент – Тцркийя 
Бюйцк Миллят Мяълисини (ТБММ) йаратды, мяълисин вя тяшкил едилян 
щюкумятин сядри сечилди. Сакарйа чайы йахынлыьында гялябяйя эюря 
ТБММ Ататцркя маршал рцтбяси вя «Гази» фяхри адыны вермишдир. 1922-
ъи илдя Ататцркцн команданлыьы иля тцрк ордусу Тцркийяни хариъи 
мцдахилячилярдян тамамиля азад етди. 

Ататцрк сойады она 1934-ъц илдя ТБММ тяряфиндян верилмишдир. – 
71,190. 

 
85. «Шащдяниз» – Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда ян бюйцк вя ян 

зянэин газ йатагларындан бири. – 74,81,183,184,393. 
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86. Финландийа, Ф и н л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шимали 
Авропада дювлят. Сащяси 397 мин км2, ящалиси 5,13 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 11 лйанийя (яйалятя) бюлцнцр. Аланд адалары ися мухтар 
яразидир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пай-
тахты Щелсинки шящяридир. – 77. 

 
87. Тарйа Щалонен (д.1943) – Финландийанын иътимаи вя сийаси хадими. 

Мцхтялиф иллярдя  Ядлиййя, Сосиал Мцдафия вя Хариъи Ишляр назирликляриня башчы-
лыг етмишдир. 2000-ъи илдян Финландийа Республикасынын президентидир. – 77. 

 
88. Супса – Гара дяниз сащилиндя лиман. 1996-ъы ил мартын 8-дя Бакы-

дан Супса лиманына нефт кямяринин чякилмясиня даир бейнялхалг сазиш им-
заланмышдыр. 1999-ъу ил апрелин 17-дя Бакы–Супса ихраъ бору кямяри, 
Супса йерцстц терминалы истифадяйя верилмишдир. Ачылышда Азярбайъан пре-
зиденти Щейдяр Ялийев башда олмагла Азярбайъан нцмайяндя щейяти ишти-
рак етмишди. – 80. 

 
89. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-сийаси итти-

фаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, 
Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, Португалийа, Норвеч, 
Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси яса-
сында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Ал-
манийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр 
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа цзв-
лцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ 
наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын 
сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 80,82–85,95,97,177,187,351–
353,368–389. 

 
90. «907-ъи маддя» – АБШ Конгресинин 1992-ъи ил октйабрын 24-дя ермяни 

лоббисинин тязйиги иля гябул етдийи «Русийанын вя йени мцстягиллик 
газанмыш дювлятлярин азадлыьыны мцдафия акты»на 907-ъи дцзялиш нязярдя 
тутулур. Дцзялиш АБШ щюкумятинин Азярбайъан щюкумятиня йардымыны 
гадаьан едир. Буна бахмайараг, истяр Билл Клинтон, истярся дя ондан 
сонра АБШ президенти сечилян Ъоръ Буш администрасийасы бу дцзялишин 
реаллыьы нязяря алмадыьыны тясдиг едяряк онун ляьв едилмяси тяклифини 
мцдафия етмишляр. Ъ.Буш щюкумяти 2002-ъи илдя бу дцзялишин фяалиййятдян 
дцшдцйцнц гярара алмышдыр. – 82,84,85,95,200,389. 
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91. «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмы – НАТО иля Шярги Авропа вя 
кечмиш ССРИ юлкяляри арасында сийаси вя щярби сащялярдя ямякдашлыг сяняди. 
1994-ъц ил йанварын 10–11-дя НАТО Шурасынын дювлят вя щюкумят башчылары 
сявиййясиндя Брцсселдя кечирилян эюрцшдя АБШ тяряфиндян тяклиф едилмишдир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 1994-ъц ил майын 4-дя НАТО-нун 
Брцсселдяки мянзил-гярарэащында Азярбайъанын «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» 
програмына гошулмасы щаггында сяняди имзаламышдыр. 1996-ъы илин апрелиндя 
Щейдяр Ялийев НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында НАТО-нун 
Баш катиби Щавйер Солана иля эюрцшцндя Азярбайъан Республикасынын 
тягдимат сянядини она вермишдир. Щямин сяняд ясасында Азярбайъанын 
НАТО иля тяряфдашлыьынын фярди програмы щазырланмышдыр. – 82,83,378. 

 
92. Конгрес,  А м е р и к а  Б и р л я ш м и ш  Ш т а т л а р ы  К о н г р е с и – 

али ганунвериъи щакимиййят органы. Ики палатадан – Сенатдан вя Нцма-
йяндяляр палатасындан ибарятдир. 

Сенатын 100 няфяр цзвц вар. Юлкянин щяр штатындан Сената ики сенатор 
сечилир. Нцмайяндяляр палатасынын 435 цзвц вар. Бу палатанын цзвляри щяр 
сечки даирясиндя йашайан ящалинин сайына эюря сечилир. Ганун лайищяляри 
щяр ики палатада мцзакиря олунур. Конгрес тяряфиндян гябул олунан га-
нунлары АБШ президенти тясдиг едир. – 84,200,389. 

 
93. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя илк дяфя дцн-

йяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш мцстягил Азярбайъан дюв-
ляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын 28-дя йарадылмыш, 1920-ъи ил апрелин 28-дя 
болшевиклярин вя дашнакларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. Пайтахты яввял-
ъя Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр – 
1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюкумяти йени суверен милли дювлятин 
мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында бюйцк язмля чалышырды. Назирляр 
Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли фярманы иля республикада дювлят дили тцрк 
(Азярбайъан) дили елан едилди. Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-
ъу ил августун 11-дя Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул етди. 
Халг маарифи сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр щяйата кечирилди. Гори 
мцяллимляр семинарийасынын Азярбайъан шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы 
Дювлят Университети тясис едилди, хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди иля 
1919–20-ъи тядрис илиндя 100 няфяр эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцясси-
сяляриня эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китабханалар 
ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. Азярбайъан 
Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли байраг, эерб, щимн) милли 
Азярбайъан рямзляри кими танынды. Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 
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1918-ъи илин мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри 
бярпа едилди. – 87,123,250,362. 

 
94. Мяммядямин Рясулзадя (1884–1955) – Азярбайъан Халг Ъцмщу-

риййятинин гуруъуларындан бири. Эюркямли иътимаи-сийаси вя дювлят  хадими, 
публисист, Мцсават Партийасынын йарадыъыларындан бири. Онун Азярбай-
ъанын милли-азадлыг щярякатында мцстясна ролу олмушдур.1922-ъи илдян  
мцщаъирятдя йашамыш, 1955-ъи илдя Анкарада вяфат етмишдир. – 87. 

 
95. Фятяли Хан Хойски (1875–1920) – Азярбайъанын эюркямли сийаси вя 

дювлят хадими. 1918–20-ъи иллярдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Назир-
ляр Шурасынын сядри, Дахили Ишляр, Ядлиййя вя Хариъи Ишляр назири олмушдур. 
1920-ъи илдя Тифлис шящяриндя ермяни террорчулары тяряфиндян хаинъясиня 
гятля йетирилмишдир. – 87,250. 

 
96. Ялимярдан бяй Топчубашов (1865–1934) – Азярбайъан Халг 

Ъцмщуриййятинин гуруъуларындан бири. Эюркямли щцгугшцнас, иътимаи-
сийаси вя дювлят хадими, дипломат. 1917–1920-ъи иллярдя Бакы Мцсялман 
Шурасы Мцвяггяти Иъраиййя Комитясинин сядри, Азярбайъан парламен-
тинин сядри. Парис (Версал) сцлщ конфрансында Азярбайъан нцмайяндя 
щейятинин башчысы олмушдур. 1934-ъц илдя Парисдя вяфат етмишдир. – 87. 

 
97. Йусиф   бяй Нясиббяйли,  У с у б б я й о в   Н я с и б   б я й  Й у с и ф   

о ь л у (1881–1920) – Азярбайъанын эюркямли дювлят вя сийаси хадими, 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин баниляриндян бири. Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййятинин 4-ъц вя 5-ъи щюкумят кабиняляриня башчылыг етмишдир.  

Бакынын Гырмызы орду тяряфиндян ишьалындан вя АДР-ин сцгутундан 
сонра Н.Б. Усуббяйли фаъияли сурятдя гятля йетирилир. – 87. 

 
98. 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. – 88,89. 
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99. 1994-ъц ил октйабр щадисяляри –октйабрын 3-дя Эянъя вя Газахда, 
щямчинин Бакыда Азярбайъанын дювлятчилийиня, мцстягиллийиня дцшмян 
олан гцввяляр тяряфиндян дювлят чеврилиши ъящди нязярдя тутулур. Щямин 
эцн Бакыда фювгяладя вязиййят елан едилмиш вя Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийев телевизийа вя радио иля халга мцраъият етмишди. Эеъя олма-
сына бахмайараг Бакы вя она йахын йерлярдян йцз минлярля инсан Прези-
дент сарайы гаршысына топлашараг милли вя вятяндашлыг щямряйлийи нцмайиш 
етдиряряк  Щейдяр Ялийевин сийасятини  дястяклямишляр. – 89,254. 

 
100. 1995-ъи ил март щадисяляри – мартын 12–13-дя Газах вя  Аьстафа, 

мартын 16–17-дя ися Бакынын 8-ъи километр гясябясиндя Хцсуси Тяйинатлы 
Полис Дястясинин бир груп цзвцнцн силащлы чыхышы нязярдя тутулур. Республи-
ка рящбярлийинин гяти тядбирляри нятиъясиндя чеврилиш ъящдинин гаршысы алынды 
вя силащлы дястя тярксилащ олунду. –  89,254. 

 
101. 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. – 90,151,273. 

 
102. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисас-

лашдырылмыш 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. – 90,151. 

 
103. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – респуб-

ликада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящбярлик 
едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын 
газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир 
сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр баьламышдыр. – 93, 
114,154,173,184,299,342,369. 
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104. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас фяалиййяти Азяр-
байъанын нефт стратеэийасындан ялдя едилян эялирлярин идаря едилмясидир. – 92,93, 
149,152. 

 
105.  П у т и н  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч (д.1952) – 2000–2008-ъи 

иллярдя Русийа Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы президенти адми-
нистрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин 
августундан Русийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа Фе-
дерасийасынын Баш назири тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында Русийа 
Федерасийасынын Президенти сечилмишдир. – 96,113,138,156,162,163,232. 

 
106. 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. – 96,112,114,163,224, 
225,231,255,330,395. 

 
107. С а п а р м у р а д   Н и й а з о в, Т ц р к м я н б а ш ы  (1940–2007) 

– Тцркмянистанын сийаси вя дювлят хадими. 1985-ъи илин декабрындан 1990-
ъы иля гядяр Тцркмянистан КП МК-нын биринъи катиби, 1990-ъы илдян 2007-
ъи илядяк  Тцркмянистан Республикасынын президенти олмушдур. – 96,118. 
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108. Шящидляр хийабаны – Азярбайъанын азадлыьы, мцстягиллийи, ярази 
бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш мярд оьул вя гызларын уйудуьу мцгяд-
дяс зийарятэащ. 1990-ъы ил йанварын 20-дя Совет Ордусунун щцъуму за-
маны щялак олмуш онларла адам «Даьцстц парк»ын гярб щиссясиндя дяфн 
едилмишдир. Бура о вахтдан «Шящидляр хийабаны» адланыр. Хийабанда ейни 
заманда Ермянистан ишьалчыларына гаршы Азярбайъан торпагларынын мц-
дафияси уьрунда гящряманъасына щялак оланлар да дяфн едилмишдир. 1998-
ъи илдя бурада щцндцрлцйц 22 метр олан ябяди мяшял - абидя гойулмушдур. 
– 100–101. 

 
109. Вагиф Мустафайев, В а г и ф   Б е щ д у д   о ь л у (д.1953) – 

кинорежиссор. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Бир чох филм-
лярин, о ъцмлядян президент Щейдяр Ялийев щаггында филмин режиссору-
дур. «СПАЪЕ» мцстягил телерадио ширкятинин  президентидир. Азярбайъан 
Республикасы Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 101.  

 
110. 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. – 101. 

 
111. 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 елм-
ляри докторудур. – 102,124,166,211,357,358,359. 

 
112. ЭУЮАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггында мцгавиля-

нин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан сонра щямин сяняди бяйянян юлкя-
лярдян – Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан вя Молдовадан ибарят гейри-рясми 
«дюрдляр групу» йарадылды. Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды (10 
октйабр 1997). 2005-ъи илдя  Юзбякистан бу гуруму тярк етди. – 103. 

 
113. Мялащят Щясянова, М я л а щ я т   И б р а щ и м   г ы з ы (д.1958) – Икинъи 

вя цчцнъц чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты, Йени 
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Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц, ЙАП Нясими район тяшкилатынын 
сядридир. Милли Мяълисин Сосиал сийасят даими комиссийасынын цзвц, Щесаблайыъы 
комиссийасынын сядри, НАТО-нун Парламент Ассамблейасында Азярбайъан 
нцмайяндя щейятинин цзвцдцр. – 103. 

 
114. Леонид Данилович Кучма (д.1938) – Украйнанын сийаси вя дювлят 

хадими. 1994–2005-ъи иллярдя Украйна Республикасынын президенти олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур.  
– 103,115. 

 
115. Мялейкя  Аббасзадя,  М я л е й к я   М е щ д и   г ы з ы (д.1953) – ри-

йазиййатчы, техники елмляр намизяди. 2000-ъи илдян Тялябя Гябулу цзря 
Дювлят Комиссийасынын  сядридир. – 103. 

 
116. Ясмятханым Мяммядова, Я с м я т х а н ы м   Б я й я щ м я д  г ы- 

з ы (д.1941) – шяргшцнас. Филолоэийа елмляри намизяди. 1995–2000-ъи иллярдя 
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. – 103. 

 
117. Айнур Софийева, А й н у р   М я м м я д и й й я   г ы з ы (д.1970) – 

Азярбайъан шащматчысы, Бейнялхалг гросмейстер, Милли Мяълисин (2-ъи 
чаьырыш) депутаты олмушдур. Щазырда Азярбайъан Республикасынын Аиля, 
Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитяси сядринин мцавинидир. – 
103. 

 
118. Амалйа Пянащова, А м а л й а   Я л и ш   г ы з ы (д.1945) – 

Азярбайъан актрисасы. Ямяк фяалиййятиня Азярбайъан Академик Драм 
Театрында башламышдыр. Театр сящнясиндя рянэарянэ вя йаддагалан об-
разлар йаратмышдыр. Азярбайъанын Халг артистидир. Бакы Бялядиййя Театры-
нын бядии рящбяри вя директорудур. 2000–2005-ъи иллярдя Милли Мяълисин де-
путаты олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. – 103. 

 
119. Эцлчющря Мяммядова, Э ц л ч ю щ р я   Щ ц с е й н   г ы з ы (1953) – 

мемарлыг доктору, профессор, Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат 
Университетинин ректору. 2000–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. 2010-ъу илдя йенидян Милли Мяълисин 
депутаты сечилмишдир.  – 103. 
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120. Щцсейн Ъавид,    Щ ц с е й н    А б д у л л а   о ь л у    Р а с и з а д я 
(1882–1941) – бюйцк Азярбайъан шаири, драматург. Щцсейн Ъавид Азяр-
байъан романтизминин баниляриндян бири олмушдур. О, лирик шеирлярин, 
лирик-епик, епик поемаларын мцяллифидир. 

Щцсейн Ъавид даща чох драматург кими танынмышдыр. Онун фялсяфи вя 
тарихи фаъияляри форма йенилийи бахымындан Азярбайъан драматурэийа-
сында йени бир мярщяля йаратмыш, милли театр мядяниййятинин инкишафына 
гцввятли тясир эюстярмишдир. Азярбайъанын ян дяйярли милли зийалы нцмайян-
дялярини мящв едян совет тоталитар режиминин репрессийа гурбанларындан-
дыр. – 103,104,107,120–121,122–132,133–137,141. 

 
121. Зярош Щямзяйева, З я р о ш   М и р з я б а ь ы р   г ы з ы  (д.1925) – 

актриса. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Сящня фяалиййятиня 
1942-ъи илдян башламышдыр. Азярбайъан драматургларынын, хцсусиля 
Ъ.Ъаббарлынын, щабеля дцнйа классикляринин ясярляри Щямзяйеванын репер-
туарында хцсуси йер тутур. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени 
иля тялтиф олунмушдур. – 104. 

 
122. Габил,  И м а м в е р д и й е в  Г а б и л  А л л а щ в е р д и  о ь л у 

(д.1926–2007) –Азярбайъан Республикасынын Халг шаири. Азярбайъан 
Дювлят мцкафаты лауреаты. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Ис-
тиглал» орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 104.  

 
123. Ялиаббас Гядиров, Я л и а б б а с   Г у л у   о ь л у (1946–2006) – 

Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Азярбайъан Дювлят мцкафаты 
лауреаты. Ялиаббас Гядиров Азярбайъан Дювлят Милли Драм Театрында 
бири-бириндян эюзял образлар йаратмышдыр. Она Яли Ямирлинин «Мессенат» 
пйесиндяки Щаъы Зейналабдин Таьыйевин образы даща чох шющрят 
газандырмышдыр. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. – 104. 

 
124. Ялигулу Гямкцсар, Я л и г у л у   Я л я к б я р   о ь л у (1880–

1919) – Азярбайъан шаири, журналист. «Молла Нясряддин» ядяби мцщитинин 
ян габагъыл нцмайяндяляриндян олан Гямкцсар 1906-ъы илдян 
«Ъцвяллаьы», «Ъцвяллаьыбяй», «Симург» вя с. имзаларда дяръ етдирдийи 
сатирик шеир вя фелйетонларда фанатизми, эерилийи, ъящаляти кяскин сатира 
атяшиня тутмушдур. – 107. 

 



_____________________________________________________________   422 

125. Шювкят Ялякбярова, Ш ю в к я т   Ф е й з у л л а   г ы з ы (1922–
1993) – Азярбайъан мцьянниси. Мялащятли, йумшаг тембрли сяси олан 
Шювкят ханымын ифачылыьы цчцн йцксяк вокал мядяниййяти, дярин емо-
сионаллыг вя лиризм сяъиййяви иди. Мящарятли эязишмяляр, импровизасийа 
усталыьы онун муьам йарадыъылыьынын ясас мязиййятляриндяндир. Азяр-
байъан Республикасынын Халг артисти. – 109–110. 

 
126. 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 
бястякарларындандыр. Ясярляри, хцсусиля симфоник муьамлары Нийази, Рож-
дественски (Русийа), Л.Стоковски (АБШ), Ш.Мцнш (Франса), Ч.Абендрот 
(Алманийа) кими мяшщур дирижорларын репертуарында сяслянмишдир. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ вя Азярбайъан Дювлят 
мцкафатлары лауреаты иди. – 109,233–234. 

 
127. Ъащанэир   Ъащанэиров,   Ъ а щ а н э и р о в   Ъ а щ а н э и р   Ш и р- 

э я ш т   о ь л у  (1921–1992) – Азярбайъан бястякары. Азярбайъан Рес-
публикасынын халг артисти. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 109. 

 
128. Сяид Рцстямов, С я и д   Я л и   о ь л у  (1907–1983) – Азярбайъан 

бястякары, дирижор, педагог. Азярбайъан Халг артисти, ССРИ Дювлят мцка-
фаты лауреаты. С.Рцстямовун йарадыъылыьы Азярбайъан мусиги фолклору иля 
сых баьлыдыр. Мащны жанры йарадыъылыьында ящямиййятли йер тутмушдур. 
1949–53-ъц иллярдя Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын сядри, Азярбайъан 
ССР Али Советинин депутаты олмушдур. – 109. 

 
129. 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-
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. – 109. 

 
130. Москва Академик Театры, В. М а й а к о в с к и  а д ы н а– драм 

театры. Ясасы 1922-ъи илдя Москвада Ингилаб Театры кими гойулмушдур. – 
111. 
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131. Сомерсет Моем (1874–1965) – инэилис йазычысы, драматург, новел-
ла устасы. –111. 

 
132. Немолйайева Светлана (д.1937) – Русийа актрисасы. 1959-ъу илдян 

В.Майаковски адына Академик Драм Театрынын солистидир. Кинофилм-
лярдя дя чякилир. Русийа Федерасийасынын Халг артисти. – 111. 

 
133. Виторган Емманиул (д.1939) – Русийа театр вя кино актйору. 

1984-ъц илдян В.Майаковски адына Академик Драм Театрында фяалиййят 
эюстярир. Русийа Федерасийасынын  Ямякдар артисти. – 111. 

 
134. Йевэенийа Симонова (д.1955) – Русийа театр вя кино артисти. 1976-

ъы илдян В.Майаковски адына Академик Драм Театрынын артистидир. 
Русийа Федерасийасынын Халг артисти, ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. – 
111. 

 
135. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1993-ъц илдя Русийа Федерасийасы щюку-

мятинин гярары иля йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-малиййя комплексиня 
малик олан «ЛУКойл» ширкяти Русийа, МДБ вя дцнйанын бир чох юлкя-
ляриндя нефт мящсулларынын кяшфиййаты, щасилаты, емалы вя сатышы иля мяшьул 
олур. Ширкят 1993-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. – 111,369. 

 
136. 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. – 
114–115,221,289. 

 
137. Австрийа, А в с т р и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада 

дювлят. Сащяси 83,8 мин км2, ящалиси 8,1 милйон няфярдир. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы икипалаталы (Милли Шура вя Федерал Шура) 
парламентдир. Пайтахты Вйанадыр. – 116. 

 
138. Томас Клестил (д.1932) –  Австрийанын президенти. 1987–92-ъи илляр-

дя ХИН-ин Баш катиби олмушдур. – 116. 
 
139. Чехийа, Ч е х и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада 

дювлят. Сащяси 78,9 мин км2, ящалиси 10,3 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 7 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи ор-
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ганы икипалаталы (Сенат вя Депутатлар палатасы) парламентдир. Пайтахты 
Прагадыр. 1993-ъц илдян Чехословакийа  Федерасийасынын фяалиййяти да-
йандырылдыгдан сонра Чехийа мцстягил дювлятдир. – 117,371. 

 
140. Ватслав Щавел (д.1936) – Чехийанын эюркямли сийаси вя дювлят ха-

дими, драматург. Коммунист режими заманы юлкядя щцгуг мцдафиячи-
ляринин лидерляриндян бири олмушдур. Дяфялярля щябс едилмишдир. 1989-ъу ил-
дян «Вятяндаш форуму» щярякатынын башчысы иди. 1989–92-ъи иллярдя Чехосло-
вакийанын, 1993-ъц илдян 2003-ъц иля гядяр  Чехийанын президенти ол-
мушдур. – 117. 

 
141. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы – Азярбайъан Республика-

сында елмин инкишафыны тяшкил вя тямин едян, дювлятин елми вя елми-техники 
сийасятини щяйата кечирян али дювлят елми тяшкилаты. 1945-ъи илдя Бакыда тясис 
едилмишдир. 2001-ъи илин май айындан Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасы адланыр. Азярбайъан Милли ЕА-нын ашаьыдакы бюлмяляри вар: физика; 
техника вя рийазиййат елмляри; кимйа елмляри; йер елмляри; биолоэийа елм-
ляри; аграр елмляри; щуманитар вя иътимаи елмляр. Бурада елмин мцхтялиф 
сащяляриня даир актуал проблемляр цзяриндя тядгигат ишляри апарылыр. Щяр ил 
онларла елми ишин нятиъяси истещсалатда тятбиг олунур. – 122,134,137,349. 

 
142. Ялйазмалар Институту – Азярбайъан вя Шярг юлкяляриня аид гядим, 

надир ялйазмалар сахланылан вя тядгиг едилян елми идаря. 1928-ъи илдя тясис 
едилмишдир. Институтда Азярбайъан, яряб, фарс, тцрк, юзбяк, тцркмян, эцръц, рус 
вя башга диллярдя 40 миндян артыг тарихи сяняд, надир ялйазмалар, гядим чап 
китаблары топланмышдыр. Институтда сахланылан ян гядим ялйазма (пергамент 
цзяриндя гядим куфи ялифбасы иля йазылмыш Гуран суряси) 1200 иллк  тарихя 
маликдир. – 122,134,137,141. 

 
143. Фцзули, М я щ я м м я д  С ц л е й м а н  о ь л у  (1494–1556) – 

Азярбайъанын дащи шаири вя мцтяфяккири. Азярбайъан, фарс вя яряб дилля-
риндя  гязял, поема, гясидя, мцсяддяс, рцбаи, гитя вя с.  йазмышдыр. Ашига-
ня гязялляри иля лирик шаир кими шющрятлянмишдир. Йарадыъылыьынын зирвяси олан 
«Лейли вя Мяънун» поемасы Азярбайъан, еляъя дя Шярг вя дцнйа поези-
йасынын надир инъиляриндяндир. Кярбялада дяфн едилмишдир. – 122. 

 
144. Туран Ъавид (1923–2011) – мядяниййят хадими. Азярбайъан Рес-

публикасы Ямякдар мядяниййят ишчиси, Щцсейн Ъавид мцкафаты лауреаты, 
Щцсейн Ъавидин гызы. Щцсейн Ъавидин Бакыдакы ев мцзейинин директору 
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олмушдур. Мятншцнаслыг сащясиндя йахындан фяалиййят эюстярмишдир. 
Щцсейн Ъавидин 1958–85-ъи иллярдя няшр олунмуш бцтцн китабларынын тяр-
тибчисидир. – 122–132,133–137. 

 
145. Щаъы Зейналабдин Таьыйев (1838–1924) – мяшщур мессенат, 

маарифпярвяр. Бакы милйончусу. Яввялляр бянна ишлямиш  Щаъы 1872-ъи 
илдян нефтчыхарма ишиня капитал гоймуш вя сащибкарлыг фяалиййятиня 
башламышдыр. Бакыда «Таьыйев Щ.З. лифли маддялярин емалы цзря Гафгаз 
сящмдар ъямиййяти»ни, тохуъулуг фабрикини, «Хязяр мануфактура 
ъямиййяти»ни, «Таьыйев балыг сянайеси сящмдар ъямиййяти»ни, йерли 
сащибкарларла бирликдя Бакы тиъарят банкыны йаратмыш вя Банк Шурасынын 
сядри сечилмишди. 

Савады олмайан Щаъы савадсызлыьын аъысыны дуймуш вя буна эюря дя 
Вятян ювладларынын, хцсусиля, касыб оьлан вя гызларын тящсил алмасына 
бюйцк гайьы эюстярмишди. О юз вясаити иля Йахын Шяргдя – Бакыда илк гыз 
эимназийасы, гадынлары ишля тямин етмяк цчцн тохуъулуг фабрики, Мярдя-
канда  сянят мяктяби, театр бинасы тикдирир. Гираятханалар цчцн гязет вя 
журналларын пулуну юдяйир, юз хяръиня Азярбайъан шаир вя алимляринин 
ясярлярини, щямчинин  азярбайъанъайа тяръцмяляри чап етдирир. 1905–11-ъи 
илляр Иран мяшрутя щярякатына силащ вя пулла йардым едир. Иранда онларла 
мяктябин ачылмасына, мяктяб лявазиматы вя зярури китабларла тямин едил-
мясиня, дахилдя вя хариъдя охуйан вя мадди тямината ещтийаъы оланлара 
даим йардым едирди. «Каспи», «Щяйат», «Фцйузат» кими  гязет вя журнал-
ларын няшри цчцн вясаит айырмышды. 

Щаъы Бакыйа «Шоллар суйу» кямярини чякдирмиш, Мярдяканда дян цйц-
дян електрик дяйирманы тикдирмиш вя гясябянин ящалисини илк дяфя електрик 
ишыьы иля тямин етмишдир. – 122. 

 
146. Тифлис – Эцръцстан Демократик Республикасынын (1918–21) пай-

тахты. Шящярин мейдана эялдийи ярази ерамыздан яввял 4–3-ъц минилликлярдя 
мцщцм йашайыш мяскянляриндян бири олмушдур. Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йарадылмасы щаггында Истиглал бяйаннамяси Тифлисдя елан 
едилмиш, 10-ъу щюкумят кабинясинин тяшкили вя илк дювлятчилик тядбирляри 
бурада щяйата кечирилмишди. – 123. 

 
147. Мещди Мяммядов, М е щ д и  Я с я д у л л а   о ь л у (1918–1987) 

– режиссор, актйор, педагог. ССРИ Халг артисти. О, мцхтялиф иллярдя Азяр-
байъан Милли Драм Театрынын, Азярбайъан Дювлят Рус Драм Театрынын 
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Баш режиссору олмушдур. Мяммядовун режиссорлуг цслубу ясярин фялсяфи 
мянасынын габарыг верилмяси  иля сяъиййялянир.  – 127. 

 
148. Салман Мцмтаз,  С а л м а н   М я м м я д я м и н   о ь л у  Я с- 

э я р о в (1884–1941) – эюркямли ядябиййатшцнас – алим, мятншцнас, шаир, 
публисист. Милли мятншцнаслыьын инкишафында бюйцк хидмяти олмушдур. Мил-
ли бахышларына эюря  тягиб олунмуш, репрессийайа мяруз галмышдыр. – 128, 
250. 

 
149. Юмяр Елдаров, Ю м я р   Щ я с я н   о ь л у (д.1927) – эюркямли Азяр-

байъан щейкялтярашы. Азярбайъан МЕА-нын щягиги цзвц. Ряссамлыг Ака-
демийасынын ректору. Щейкялтярашлыьын мцхтялиф жанрларында (мониментал 
абидя, портрет, бцст, горелйеф вя с.) ясярляр йарадыр. Ы чаьырыш Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. Азярбайъан Респуб-
ликасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 132. 

 
150. «Китаби-Дядя Горгуд» – тцрк халглары вя Азярбайъан халг ядя-

биййатынын ян гядим йазылы абидяси. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын йа-
ранмасындан 1300 ил кечир. Елм аляминя ХIХ  ясрдян мялум олан бу 
гящряманлыг дастанынын  щялялик ХВ–ХВI ясрлярдя кючцрцлмцш ики ялйаз-
ма нцсхяси (Дрезден вя Ватикан) сахланылыр. – 136,137,361. 

 
151. Аьамуса Ахундов, А ь а м у с а   А ь а с ы   о ь л у (д.1932) – 

ядябиййатшцнас, дилчи, тцрколог. Филолоэийа елмляри доктору, профессор, 
АМЕА-нын щягиги цзвц. А.Ахундовун «Цмуми дилчилик», «Азярбайъан 
дили» китаблары дюня-дюня няшр олунмушдур. Азярбайъан МЕА Нясими 
адына Дилчилик Институтунун директору, ейни заманда АМЕА-нын щума-
нитар вя иътимаи елмляр бюлмясинин академик катиби олмушдур. Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. «Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. – 137. 

 
152. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал–шяргиндя вя Асийанын 

Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин км2, ящалиси 61 милйон 
няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Халг 
Мяълисидир. Пайтахты Гащиря шящяридир. – 139–143. 

 
153. Щцсни Мцбаряк,  С е й и д   М я щ я м м я д   (д.1928) – 1975–81-ъи 

иллярдя Мисир Яряб Республикасынын витсе-президенти, 1981–2011-ъи иллярдя 
президенти олмушдур. – 140,141,142,143. 
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154. Исэяндяриййя китабханасы – гядим дюврцн ян мяшщур китабханасы. Е.я. 
3-ъц ясрин яввялляриндя Исэяндяриййя мусейону няздиндя йарадылмышды. 
Исэяндяриййя китабханасына эюркямли алимляр –Ератосфен, Зенодот, Каллимах 
вя башгалары башчылыг етмишляр. Фондунда 100 миндян 700 минядяк ъилд китаб 
олмушдур. Исэяндяриййя мцщарибяси дюврцндя (е.я.47-ъи ил) Исэяндяриййя 
китабханасы йанмыш, сонрадан йеня бярпа едилмишдир. Ерамызын 391-ъи илиндя 
Исэяндяриййя китабханасынын бир щиссясини фанатик христианлар даьытмыш, 
яряблярин щакимиййяти дюврцндя (ВЫЫ–ВЫЫЫ яср) китабхана тамамиля мящв 
едилмишдир. – 141. 

 
155. Македонийалы Исэяндяр, Б ю й ц к   А л е к с а н д р,   И с э я н д я р   

З ц л г я р н е й н (е.я. 356–323) – гядим дцнйанын ян бюйцк 
сяркярдяляриндян бири, 336-ъы илдян Македонийанын чары. Чар ЫЫ Филиппин 
оьлу. Аристотелин йанында  тярбийя алмышдыр. О, Орта Асийаны вя Щиндис-
таны фятщ едяряк уъу-буъаьы эюрцнмяйян бир дювлят йаратды. Македо-
нийалы Исэяндярин Азярбайъанда олмасы щаггында рявайятляр вар. – 141. 

 
156. Сяддам  Щцсейн (1937–2006) – 1979–2003-ъц иллярдя Ираг Респуб-

ликасынын президенти, Яряб Сосиалист Дирчялиш Партийасынын Баш катиби вя Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш Команданы олмушдур. 2003-ъц илдя АБШ Ирага 
гаршы эенишмигйаслы щярби ямялиййата башлады, Сяддам Щцсейн щябс едилди 
вя 2006-ъы илдя  едам едилди. – 141. 

 
157. 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. – 144. 

 
158. Ислам Инкишаф Банкы (ИИБ) – бейнялхалг малиййя институту. ИИБ-нин 

ясасы 1973-ъц илин декабрында Ъиддядя кечирилян мцсялман юлкяляри малиййя 
назирляринин конфрансында гябул олунмуш бяйаннамяйя ясасян гойул-
мушдур. Банк ислам, шярият гайдаларына риайят едян юлкяляря малиййя йардымы 
эюстярир. Банкын 55 цзвц вар. Азярбайъан Республикасы Ислам Инкишаф Бан-
кынын 1991-ъи илдян цзвцдцр. – 151.  

 
159. Асийа Банкы, А с и й а   И н к и ш а ф   Б а н к ы – Асийа вя  Сакит 

океан щювзяси юлкяляриндя инкишаф лайищяляриня узунмцддятли кредит верян 
бейнялхалг реэионал банк. Ясасы 1966-ъы илдя гойулмушдур. Асийа Инкишаф 
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Банкына 50-йя  йахын юлкя дахилдир. Ясас ауксионерляри Йапонийа, АБШ вя 
Чиндир. Мянзил-гярарэащы Манилададыр (Филиппин). – 151,300. 

 
160.  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, 
емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюс-
тярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас операторудур. – 154,368. 

 
161. Бцлянд Еъевит (1925–2006) – Тцркийянин сийаси вя дювлят хадими. 

1974, 1978–79 вя 1997–2003-ъц иллярдя Тцркийя Республикасынын Баш назири 
олмушдур. 1972–80-ъи иллярдя Республика Халг Партийасынын, 1978–88-ъи ил-
лярдя Тцркийя Демократ Сол Партийасынын Баш катиби олмушдур. – 157. 

 
162. Юмяр Изэи (д.1940) – тцрк щцгугшцнасы вя сийасятчиси. Миллиййятчи 

Щярякат Партийасынын цзвц. 2000–2002-ъи иллярдя ТБММ-нин сядри ол-
мушдур. – 159. 

 
163. Ялъязаир,  Я л ъ я з а и р   Х а л г  Д е м о к р а т и к  Р е с п у б л и- 

к а с ы – Шимали Африкада дювлят. Сащяси 2382 мин  км2, ящалиси 30,6 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 48 вилайятя  бюлцнцр. Дювлят башчысы прези-
дент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Халг Мяълисидир. Пайтахты Ял-
ъязаир шящяридир. – 160. 

 
164. Ябдцлязиз Бутефликай (д.1937)  – Ялъязаир дювлят хадими, 1999-ъу 

илдян Ялъязаир президенти. – 160. 
 
165. Бразилийа, Бразилийа Федератив Республикасы – Ъянуби Америка-

да дювлят. Сащяси 8,5 милйон км2, ящалиси 157,9 милйон няфярдир. Бразили-
йа федерасийасы 26 штата вя федератив (пайтахта) мащала бюлцнцр. Дювля-
тин вя щюкумятин башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Милли 
Конгресдир. Пайтахты Бразилийадыр. – 165. 

 
166. Луис Инасиу Лула Силва (д.1945) – 2003–2011-ъи иллярдя Бразилийа 

Федератив Республикасынын президенти олмушдур. –165. 
 
167. Румынийа  – Ъянуби Авропада, Дунайын ашаьы щювзясиндя дюв-

лят. Сащяси 237,5 мин км2, ящалиси  22,7 милйон няфярдир. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъилик органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Буха-
рест шящяридир. – 166–189. 
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168. Ион Илийеску (д.1930) – Румынийанын сийаси вя дювлят хадими. 
1989-ъу илдя Н.Чаушеску режими деврилдикдян сонра юлкянин вя дювлятин 
бцтцн мясулиййятини юз цзяриня эютцрян Милли Дирчялиш Ъябщя Шурасына 
башчылыг едиб. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф 
едилмишдир. 1992–96-ъы вя 2000–04-ъц иллярдя Румынийанын президенти 
олмушдур. – 166–189. 

 
169. 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. – 166. 

 
170. Елдар   Щясянов ,  Е л д а р   Щ ц м б я т   о ь л у  (д.1955) – 

щцгугшцнас. Щцгуг елмляри доктору, профессор, дипломат. 1995–2000-ъи 
иллярдя Азярбайъан Республикасынын Баш прокурору олмушдур. 2001-ъи 
илдян Азярбайъан Республикасынын Румынийада вя щямчинин 2010-ъу 
илдян Сербийа, Боснийа вя Щерсоговина, Монтенегрода Фювгяладя вя 
Сялащиййятли сяфиридир. –  166. 

 
171. 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 ясринядяк 
фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа гядяр узанараг, 
айры-айры голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар ки, бцтцн 
юлкялярини бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди сярвятляря малик 
олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заманлардан дцнйа юлкяляри арасын-
да игтисади вя мядяни ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур. 

XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчялдилмяси идейасыны иряли сцр-
мяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян 
юлкялярдя ъидди марагла гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрын-
да Бакыда 33 дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг 
конфранс кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан 
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йолунун бярпа-
сынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд 
олунду. – 171,176,182. 

 
172. Констанса – Гара дяниз сащилиндя Румынийанын мцщцм порту. 

Констансада  ХVIII–ХIХ ясрлярдя  тикилмиш мясъид вардыр. – 172,173,176. 
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173. Италийа, И т а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Авропанын ъянубунда 
дювлят. Яразисиня Алп даьларынын гярб йамаълары, Радан дцзянлийи, Апен-
нин йарымадасы, Сиъилийа вя Сардинийа адалары дахилдир. Сащяси 301 мин 
км2, ящалиси 57,5 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. 
Пайтахты Рома шящяридир. –  173,207,208. 

  
174. Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты – 1992-ъи илдя 

Истанбул зирвя эюрцшцндя йарадылмышдыр. Бурайа Албанийа, Азярбайъан, 
Болгарыстан, Ермянистан, Эцръцстан, Молдова, Румынийа, Русийа, Сербийа, 
Хорватийа, Тцркийя, Украйна вя Йунаныстан дахилдир. Бу тяшкилат анъаг 
игтисади ямякдашлыг мараглары ясасында гурулмуш тяшкилатдыр. Игамятэащы 
Истанбулдадыр. – 174. 

 
175. ТРАСЕКА, Т р а н с х я з я р    н я г л и й й а т   д я щ л и з и – Авро-

паны Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини Шяргля Гярби бирляшдирян 
орта материк хятти дя адландырмаг олар. Трансхязяр няглиййат дящлизи Азяр-
байъаны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля бирляшдирир. –176. 

 
176. Азярбайъан Милли Аерокосмик Аэентлийи – 1974-ъц илдян АМЕА-нын 

тяркибиндя «Каспий»  елми мяркязи кими фяалиййят эюстярмиш вя 1981-ъи илдя 
онун базасында Космик Тядгигатлар Елми-Истещсалат Бирлийи йарадылмышдыр. 
1992-ъи илдя КТЕИБ-ин базасында АМАКА  йарадылмышдыр. 2006-ъы илдян 
Аэентлик Азярбайъан Республикасы Мцдафия Сянайеси Назирлийинин табелийиня 
верилмишдир. – 178. 

 
177. Минэячевир  – Азярбайъанда шящяр. «Минэячевир» сюзцнцн етимо-

лоэийасы барядя мцхтялиф мцлащизяляр вар. Академик  З.Бцнйадов Мин-
эячевирин адыны 839-ъу илдя Азярбайъанда Хилафятя гаршы чыхмыш Минки-
чявр ял-Фярганинин ады иля ялагяляндирир. ХВЫЫ яср тцрк сяййащы Евлийа 
Чяляби «Сяйащятнамя» ясяриндя Кцр чайынын саь сащилиндя ипяк парча 
емалатханалары, мясъиди вя щамамы олан Минэячевир адлы йашайыш мян-
тягяси барядя мялумат верир. Минэячевир ЫЫ дцнйа  мцщарибясиндян сон-
ракы иллярдя йарадылмыш ири сянайе мяркязляриндяндир. Индики Минэячевир 
щидротехники комплексинин тикинтиси иля ялагядар салынмышдыр. – 189,328. 

 
178. 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 
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дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя мяняви-яхлаги 
идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами Эянъяви Йахын Шярг ядя-
биййатында мянзум роман жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб 
йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмуш-
дур. Онун бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы 
тяряннцм олунур. – 189. 

 
179. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) – ики коалисийа дювлятляри 

арасында мцщарибя, Мяркязи дювлятляр (Алманийа, Австрийа–Маъарыстан, 
Тцркийя, Болгарыстан) вя Антанта (Русийа, Франса, Бюйцк Британийа, 
Сербийа, Йапонийа, Румынийа, Италийа вя АБШ). Мцщарибянин башланма-
сына сябяб Австрийа–Маъарыстан шащзадяси Франс Фердинандын юлдцрцл-
мяси олду. 1918-ъи иля гядяр щяр ики тяряф бир-бириня аьыр зярбяляр вурараг 
зяифляди. 1918-ъи илдя Совет Русийасы Алманийа иля сепарат  Брест сцлщ 
мцгавиляси имзалады вя мцщарибядян чыхды. Антанта гошунлары 1918-ъи илин 
сентйабрында Болгарыстаны, октйабрында Тцркийяни, нойабрда Австрийа–
Маъарыстаны вя нящайят, Алманийаны там мяьлуб етдиляр. Парис сцлщ 
конфрансында бир нечя мцгавиля имзаланды. Алманийа вя онун мцття-
фигляри хейли ярази итирдиляр, бюйцк юдянъ вермяйя вя юз силащлы гцввялярини 
кяскин шякилдя азалтмаьа мяъбур олдулар. – 190. 

 
180. Османлы  империйасы,   О с м а н л ы   и м п е р а т о р л у ь у  – 

Султан Тцркийясинин рясми ады (Османлылар сцлалясинин ясасыны гоймуш I 
Османын адындандыр). ХВ ясрин 2-ъи йарысындан Османлы дювляти импе-
рийайа чеврилмяйя башламыш, ХВ–ХВI ясрлярдя бязи Асийа, Авропа вя 
Африка юлкяляринин фятщ едиб  дцнйанын ян бюйцк дювлятляриндян бири ол-
мушдур. 1918-ъи илдя Биринъи дцнйа мцщарибясиндяки мяьлубиййятдян 
сонра тамамиля даьылды, 1922-ъи илдя Тцркийя султанлыьына да сон го-
йулду. – 190. 

 
181. Рембрандт, Щ а р м е н с   в а н   Р е й н (1606–1669) – щолланд 

бойакары вя графики. Дцнйа инъясянятинин ян эюркямли нцмайяндяляриндян 
бири. 1630–40-ъы иллярдя  ясасян груп портретляр йаратмышдыр. Рембрандт эюр-
кямли рясм вя офорт устасы олмушдур. Тягрибян 800 табло, 300 офорт вя 2000 
рясм ясяри ирс гойуб эетмиш Рембрандтын йарадыъылыьы дцнйа инъясянятиня 
бюйцк тясир эюстярмишдир. – 194. 

 
182. Рафаел, Р а ф а е л л о   С а н т и (1483–1520) – италйан бойакары 

вя мемары. Ренессанс инъясянятинин эюркямли сяняткарларындан бири. Ян 
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эюркямли, камил ясяри «Сикст мадоннасы»дыр. Бу таблода инсан эюзяллийи 
вя ана мящяббяти идеаллашдырылмыш, кюрпясини баьрына басмыш Мярйям 
тясвир олунмушдур. – 194.  

 
183. 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 рясмлярин мювзусу Библийа яфсаняляри вя рявайятляриндян эютц-
рцлмцшдцр. 

Микеланъело Пенессанс дюврц мемарлыьында монументал ансамбл 
проблеминин щялли сащясиндя илк тяшяббцс эюстяряряк мющтяшям Капитоли 
мейданыны лайищяляшдирмишдир. –  194. 

 
184. 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. – 195,225,232. 

 
185. Ермитаж – Санкт-Петербургда ян бюйцк бядии вя мядяни-тарихи му-

зей; дцнйанын ян бюйцк музейляриндян бири. 1764-ъц илдя ЫЫ Йекатеринанын 
шяхси коллексийасы ясасында йарадылмыш, 1852-ъи илдя кцтляви бахыш цчцн 
ачылмышдыр. Ермитажда ибтидаи иъма дюврцнцн, Гядим Шярг, антик вя орта 
ясрлярин зянэин мадди-мядяниййят абидяляри топланмышдыр. Ермитажда Гярби 
Авропа инъясяняти  Рафаел, Леонардо да Винчи, Микеланъело, Ъоръоне, 
Тисиан, Д.Веласкас, Рембрандт вя башгаларынын надир ясярляри, ХВЫЫ–ХВЫЫЫ 
ясрляр франсыз бойакарлыьынын ян эюзял нцмуняляри иля тямсил олунур. Орта 
ясрлярдя Шяргдя, о ъцмлядян Азярбайъанда щазырланмыш декоратив-тятбиги 
сянят ясярляриндян надир нцмуняляр Ермитажда сахланылыр. – 195. 

 
186. 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. – 196,197, 
351–353. 

 
187. 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 



_____________________________________________________________   433 

(инъясянят маэистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирма-
сынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору олмушдур. – 200, 
337,388,389. 

 
188. Болгарыстан, Б о л г а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Авропада, Балкан йарымадасында дювлят. Сащяси 110,9 мин км2, ящалиси 8,4 
милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 9 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа 
шящяридир. – 174,201–203. 

 
189. Желйу Желев (д.1935) – Болгарыстан  философ  вя сийасятчиси. 1990–

1997-ъи иллярдя Болгарыстан Республикасынын президенти олмушдур. – 201–
203. 

 
190. 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 
юйрянилир. Университетдя  40-дан чох  елмляр доктору, 200-я йахын елмляр 
намизяди фяалиййят эюстярир, цч мин тялябя ися тящсил алыр.  –  201,202. 

 
191. Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театры – республиканын ян бюйцк 

мусиги театры. Азярбайъан ХКС-нин 1920-ъи ил 1 ийул тарихли гярары иля 
Бирляшмиш Дювлят Театры тяркибиндя опера труппасы кими йарадылмышды. 1924-
ъц илдя опера труппасы бу театрдан айрылараг мцстягил опера вя балет театрына 
чеврилмишдир. 1928-ъи илдя театра М.Ф.Ахундовун ады верилмишдир. 1959-ъу 
илдян Академик Опера вя Балет Театры адланыр. – 201. 

 
192. 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. – 202. 

 
193. Ростропович Мстислав Леополдович (1927–2007) – Бакыда доьул-

муш эюркямли мусигичи, виолончелист, дирижор. Ленин мцкафаты лауреаты, 
ССРИ Халг артисти. Бакы Мусиги Академийасынын фяхри профессору. Азяр-
байъан Республикасынын  «Истиглал» вя «Щейдяр Ялийев»  орденляри иля тял-
тиф едилмишдир. – 202. 
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194. 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. – 202. 

 
195. Карло Адзелйо Чампи (д.1920) – Италийа сийаси хадими. 1999–2006-

ъы иллярдя Италийа Республикасынын президенти олмушдур. – 207. 
 
196. Силвио Берлускони (д.1936) – 1994–95, 2001–2006 вя 2008–2011-ъи 

иллярдя Италийа Республикасы Назирляр Шурасынын сядри олмушдур. – 208. 
 
197. Вагиф Ахундов, В а г и ф   Я л и б а л а   о ь л у (д.1950) – эенерал-

лейтенант. 1993-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Али Дювлят Щакимий-
йяти вя Идаряетмя Органлары Баш Мцщафизя Идарясинин ряисидир. – 210. 

 
198. Азярбайъан Ядябиййаты  Музейи,  А з я р б а й ъ а н  Р е с п у б л и к а- 

с ы    М Е А   Н и з а м и    а д ы н а    М и л л и     А з я р б а й ъ а н     Я д я б и й- 
й а т ы   М у з е й и – 1945-ъи илдя Низаминин щяйат вя йарадыъылыьыны якс етдирян 
музей кими, Бакыда йарадылмышдыр. Музейдя ян гядим заманлардан мцасир 
дюврядяк Азярбайъан ябядиййатынын инкишаф йолу якс етдирилир. Музейин 
експозисийасында 4 миндян чох ялйазмасы, надир китаб, йазычыларын хатиря 
яшйалары, портрет, щейкял, иллцстрасийа, миниатцр, бядии ишлямя вя с. експонатлар 
нцмайиш етдирилир. Низаминин «Исэяндярнамя» поемасынын 1413-ъц илдя, 
Фцзулинин «Бянэц-Бадя» ясяринин 1569-ъу илдя кючцрцлмцш ялйазма нцсхяляри 
ян гиймятли експонатлардыр. Музейин гядим вя орта ясрляр Азярбайъан 
ядябиййаты, 19–20-ъи илляр Азярбайъан ядябиййаты експозисийалары вя елми 
фондлар, бядии тяртибат, елми-кцтляви шюбяляри вар. Елми фондлар шюбясиндя 70 
миня йахын гиймятли яшйа горунуб сахланылыр. – 211. 

 
199. 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 
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илдя бу дювлятин ганунвериъи органы Шимали Кипр Тцрк Республикасы  
(ШКТР) – Кыбрыс елан етди. – 213. 

 
200. Боснийа вя Щерсоговина – 1945–92-ъи иллярдя  Йугославийа Сосиа-

лист Федератив Республикасы  тяркибиндя олмушдур. Йугославийанын тярки-
биндян чыхдыгдан сонра ящали арасында (мцсялман, серб вя хорват) милли-
дини зяминдя гаршыдурма йаранды вя ганлы щярби мцнагишяйя  сябяб олду. 
1993-ъц илдя Дейтонда (АБШ) цмуми сцлщ щаггында шазиш имзаланды. 
1995-ъи илдя гцввяйя минян Конститусийайа эюря юлкядя Бирляшмиш 
Боснийа вя Щерсоговинадан ибарят федератив республика йаранды. – 213.  

 
201. 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. 
1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин цзвц олмушдур. – 214. 

 
202. Камбоъа, К а м б о ъ а   К р а л л ы ь ы – Ъянуб–Шярги Асийада дювлят. 

Сащяси 181 мин км2, ящалиси 10 милйон няфярдир. Яразиси 19 яйалятя (кхетя) 
бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. 
Пайтахты Пномпен шящяридир. – 215. 

 
203. Нородом Сианук (д.1922) – 1945–55 вя 1993-ъц илдян Камбоъанын 

кралы. 1955-ъи илдя атасынын хейриня тахт-таъы тярк етмишди. 1955–60-ъы иллярдя 
щюкумят башчысы, 1970–75 вя 1979–90-ъы иллярдя ися мцщаъирятдя олмушдур. 1991-
ъи илдян йенидян дювлятин башчысы кими танынды. 1991-ъи илдян щям дя Али Милли 
Мяълисин (Милли барышыьын) сядридир. –  215. 

 
204. Ангола, А н г о л а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби 

Африкада дювлят. Сащяси 1246,7 мин км2, ящалиси 11,9 милйон няфярдир. 
Пайтахты Луанда шящяридир. Дювлятин вя щюкумятин башчысы президентдир. 
Ганунвериъи органы Милли Мяълисдир. – 216. 

 
205. Душ Сантуш, Ж о з е   Е д у а р д о  (д.1942) – Анголанын 

президенти вя МПЛА-нын сядри – 1975-ъи илдян назир вязифяляриндя олмуш-
дур. Орду эенералыдыр. Азярбайъан Нефт вя Кимйа Институтунда (Азяр-
байъан Нефт Академийасы) тящсил алмышдыр. – 216. 

 
206.  Романовлар – Русийада ХЫВ–ХВЫ ясрлярдя бойар нясли, 1613-ъц 

илдян чар, 1721–1917-ъи иллярдя император сцлаляси, яъдады Москва бойары 



_____________________________________________________________   436 

Андрей Кобыла иди. Романовлар няслиндян илк чар Михаил Фйодорович 
олмушдур. Онун нявяси Ы Пйотр (1721) император елан едилди. Император 
Алексей Петровичин юлцмц иля (1730)  Романовлар  сцлалясинин  киши  нясли, 
Ы Йелизавета Петровнанын юлцмц иля (1761) гадын нясли кясилди. Лакин 
Щолштейн – Готторплар сцлалясинин нцмайяндяляри – ЫЫЫ Пйотр, ЫЫ Йе-
катерина, Ы Павел вя онун хяляфляри дя Романовлар фамилийасы дашыйырдылар. 
Феврал буржуа-демократик ингилабындан сонра Романовлар монархийасы 
деврилди вя сонунъу император ЫЫ Николай вя онун аиляси эцллялянди. 
Романовлар няслиндян галанлар ися Италийайа, Франсайа, Б.Британийайа, 
АБШ-а, Австрийайа мцщаъирят етдиляр. – 232. 

 
207. Эюйчай – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 739 км2, ящалиси 102,9 мин няфярдир. – 242. 
 
208. Гябяля (1930–91-ъи иллярдя Гутгашен) – Азярбайъан Республика-

сында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Яразиси 1,55 км2, 
ящалиси 95,6 мин няфярдир. – 242–247,313. 

 
209. Аьдаш – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1048 км2, ящалиси 91,7 мин няфярдир. – 243. 
 
210. Мирзя Фятяли Ахундов (1812–1878) – бюйцк Азярбайъан йазычысы, 

драматург, материалист–философ. Ахундов Азярбайъан ядябиййаты тарихин-
дя пйесляри вя фялсяфи ясярляри иля шющрят газанмышдыр. 1850–55-ъи иллярдя 
йаздыьы алты комедийа иля Азярбайъан вя бцтцн Шярг ядябиййатында реалист 
драматурэийанын ясасыны гоймушдур. Ахундовун фяалиййятиндя йени 
ялифба уьрунда мцбаризя мцщцм йер тутур. – 250,272. 

 
211. Дювлят Думасы – 1906-ъы илдя Русийада йарадылан нцмайяндяли га-

нунвериъилик мцяссисяси. 17 октйабр Манифести ясасында йарадылмышдыр. Бура-
да ганунлар мцзакиря едиляряк Дювлят Шурасына тягдим едилир вя чар тяря-
финдян тясдиг едилирди. Дума 1917-ъи ил 6 октйабра гядяр фасилялярля фяалиййят 
эюстярмишдир. 1993-ъц ил Русийа Федерасийасынын Конститусийасына ясасян Ду-
ма тязядян бярпа олунду. – 250. 

 
212.  Ряшид бяй  Яфяндийев,   Я ф я н д и з а д я  Р я ш и д   б я й  И с м а- 

й ы л   о ь л у (1863–1942) – маариф хадими, йазычы. Гори мцяллимляр семи-
нарийасында орта педагожи, Александр Мцяллимляр Институтунда али тящсил 
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алмышдыр. Ясасян ушаг ядябиййаты, драматурэийа вя бядии тяръцмя сащя-
синдя чалышмышдыр.  

Ряшид бяй Яфяндийев Азярбайъан халгынын милли ойанышында мцщцм 
рол ойнамышдыр. – 250. 

 
213.  Сабит Рящман, С а б и т   К я р и м   о ь л у   М а щ м у д о в 

(1910–1970) –Азярбайъан йазычысы, драматург. Азярбайъан Республикасы 
Ямякдар инъясянят хадими. – 250,272. 

 
214. Йагуб Мащмудов,  Й а г у б   М и к а й ы л   о ь л у   (д.1939)  – 

тарих елмляри доктору, профессор, Ямякдар елм хадими. Дювлят мцкафаты 
лауреаты. Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц. Мцхтялиф 
иллярдя Азярбайъан Совет Енсиклопедийасында, Бакы Дювлят Университе-
тиндя,  Али Аттестасийа Комиссийасында вя с. мясул вязифялярдя  чалышмыш-
дыр. 2004-ъц илдян Азярбайъан МЕА  Тарих Институтунун директорудур. 
Тядгигатлары Азярбайъанын орта ясрляр тарихиня (Аьгойунлу вя Сяфяви 
дювлятляриня), дипломатийа тарихиня вя цмумдцнйа тарихиня аиддир. 2000-
ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин цзвцдцр. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» вя «Шяряф» орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 
250,272–277. 

 
215. Шяфигя Ахундова, Ш я ф и г я   Г у л а м   г ы з ы (д.1924) – бястякар. 

Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Онун Азярбайъан шаирляринин 
шеирляриня бястялядийи эюзял, лирик мащнылары вя романслары халг арасында 
чох мяшщурдур. Шяргдя илк опера – «Эялин гайасы» йазан бястякар гадын 
кими тарихя дцшцб. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят»» ордени иля 
тялтиф олунмушдур. – 251. 

 
216. Йашар Гарайев, Й а ш а р   В а щ и д   о ь л у  (1936–2002) – тян-

гидчи, ядябиййатшцнас; филолоэийа елмляри доктору, профессор. Азярбайъан 
Республикасы Дювлят мцкафаты лауреаты. АМЕА-нын мцхбир цзвц. – 250. 

 
217.  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) – Азярбайъан бястякары, педагог. 1957–69-ъу иллярдя Азяр-
айъан Мусиги Академийасынын ректору олмушдур.  Азярбайъан Респуб-
ликасынын Халг артисти. Ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. Азяр-
байъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир.  – 251. 
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218. Хяййам Мирзязадя, Х я й й а м   Щ а д ы   о ь л у (д.1935) – 
бястякар. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Бакы Мусиги Акаде-
мийасынын профессору, Азярбайъан Республикасынын Дювлят мцкафаты 
лауреаты. Мцасир композисийа техникасынын милли мусиги иля цзви ялагясиня 
ясасланан Мирзязадянин йарадыъылыьы динамизми иля фярглянир. Х.Мирзязадя 
Азярбайъан Республикасынын  «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 251. 

 
219. Расим  Оъагов,   Р а с и м   М и р г а с ы м   о ь л у (1933–2006) – 

эюркямли Азярбайъан кинорежиссору вя оператору. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Халг артисти. Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты. 
1956-ъы илдян «Азярбайъанфилм» киностудийасында ишлямишдир. Яввялляр 
оператор кими, 1974-ъц илдян ися режиссор кими фяалиййят эюстярмишдир. 
Азярбайъан Кинематографийа Иттифагынын катиби олмушдур. Филмляри «Тц-
тяк сяси», «Ад эцнц», «Истинтаг», «Баьлы гапы» вя с.-дир. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 251. 

 
220. Бяхтийар  Ващабзадя,  Б я х т и й а р   М а щ м у д   о ь л у (1925–

2009) – Азярбайъанын Халг шаири, драматург, ядябиййатшцнас. Азярбайъан 
Дювлят мцкафаты лауреаты, 1991–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин депутаты, Азярбайъан Милли ЕА-нын  академики олмушдур. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 
254,258,272–277,319. 

 
 221. Хан сарайы, Ш я к и   х а н л а р ы н ы н   с а р а й ы – ХВЫЫЫ ясрин 60-ъы 

илляриня аид Азярбайъан мемарлыг абидяси. Вахтиля Шяки галасынын (ичга-
ланын) дахилиндя инша едилмиш вя бир нечя тикилидян ибарят олмуш комплексдян 
Шяки ханы Щцсейн хан Мцштагын тикдирдийи,  щазырда Шяки ханларынын сарайы 
адланан икимяртябяли имарят галмышдыр. Ятраф мцщитля ащянэдар шякилдя 
тикилмиш сарайын план гурулушу онун баш (ъянуб) фасадында  яксини тапмышдыр. 
Таваны эцзэцлянмиш алт ханнишиндя фявваряли мярмяр щовуз тикилмишдир. 

Таванында 5 миндян артыг рясмли щяндяси фигурлардан йыьылмыш бядии 
тяртибат олан алт салон вя фризиндя ов, мцщарибя сящняляри тясвир олунан цст 
салон инъяликля ишлянмяси, ялван шябякяляр, рянэарянэ рясмляри, орнамент вя 
тясвирлярин зянэинлийиня эюря ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъанда тикилмиш сарай типли 
биналарын ян гиймятлиси щесаб олунур. 

Шяки ханларынын сарайынын диварларында ХВЫЫЫ ясрдя йашамыш тяртибатчы 
няггаш, уста Аббасгулунун (ону щям дя сарайын мемары щесаб едирляр) 
ады галмышдыр. – 259,272–277. 
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222. Абид Шярифов,  А б и д  Г о ъ а  о ь л у (д.1940) – иншаатчы. 1995-ъи илдян 
Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини.  – 261,272–277,312,319. 

 
223. Мюмцня хатын тцрбяси – Азярбайъан милли мемарлыьынын мющ-

тяшям абидяси, Шярг мемарлыг инъиляриндян бири. 1186-ъы илдя Нахъыван 
шящяринин гярб щиссясиндя тикилмишдир (мемары Яъями Ябу Бякр оьлу 
Нахчывани). Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин баниси Шямсяддин Елдяниз 
арвады Мюмцня хатынын гябри цзяриндя мягбяря йарадылмасына гярар 
вермиш, онун тикинтисини оьлу Мящяммяд Ъащан Пящляван щиъри 582-ъи 
илин мящяррям айында (апрел, 1186) баша чатдырмышдыр. Елин йаддашында 
«Атабяй эцнбязи» ады иля галмышдыр. Абидянин баштаьында кцфи хятти иля  бу 
сюзляр йазылмышдыр. «Биз эедирик, анъаг галыр ризиэар. Биз юлцрцк, ясяр галыр 
йадиэар». Композисийайа, йеткинлийя, айрынтыларынын инъя, зяриф ишлянмя-
синя вя мемарлыг щяллиня эюря тцрбя орта ясрляр мемарлыг сянятинин шащ 
ясярляриндян сайылыр. – 273,274. 

 
224. Ширваншащлар сарайы – Азярбайъан мемарлыг комплекси, Ширван – 

Абшерон мемарлыг мяктябинин эюркямли абидяси. Бакынын Ичяришящяр 
щиссясиндядир. Бакынын ХВ ясрдя Ширваншащлар дювлятинин пайтахтына чеврил-
мясиля ялагядар тикилмишдир. 1420–60-ъы илляр арасында салынмыш Ширваншащлар 
сарайы ансамблынын биналары йерин релйефиня уйьун олараг инша едилмишдир. 
Яразисинин ян щцндцр йериндя олан Йухары щяйятдя сарай бинасы (1420-ъи 
илляр) вя она битишик Диванхана (1450-ъы илляр), ашаьы щяйятдя тцрбя (1435) вя 
минаряли Шащ мясъиди (1442), йухары щяйятин йахынлыьында Сейид Йящйа 
Ъялаляддин Бакувинин тцрбяси (1450-ъи илляр) вя  она битишик  кичик мясъид 
йерляшир. Тцрбя олан щяйятин эириш баштаьы Шимал дарвазасы (1585) тикил-
мишдир. Ширваншащлар сарайы ансамблынын йахынлыьында щамам, «Шащ кящ-
ризи»нин гуртараъаьында 500 мин литр су тутан овдан галмышдыр. – 273. 

 
225. Яъями Ябубякр оьлу Нахчывани (ХII ясрин 20-ъи илляри – ХII ясрин 

сону) – орта яср Азярбайъан мемарлыьынын эюркямли нцмайяндяси, Нахчы-
ван мемарлыг мяктябинин баниси. О, Нахчыванда Йусиф ибн Кцсейир тцр-
бясини, Мюмцня хатын тцрбясини, бюйцк Ъцмя мясъидини вя мянбялярдя 
«Дарцлмцлк» адландырылан Елдяэязляр сарайыны йаратмышдыр. – 274. 

 
226. Йусиф ибн Кцсейир тцрбяси – Азярбайъан мемарлыг абидяси. Нах-

чыван шящяриндядир. Халг арасында «Атабаба тцрбяси» дя адланыр. Тцрбя-
нин цзяриндяки Китабядя онун 1162-ъи илдя мемар Яъями Ябубякр оьлу 
Нахчывани тяряфиндян тикилдийи вя орада дяфн олунмуш шяхсин ады (Йусиф 
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ибн Кцсейир) эюстярилмишдир. Абидянин эювдясиндяки флиздя (щашийя) куфи 
хятля Гурандан айяляр йазылмышдыр. Тцрбя йералты щиссядян вя сяк-
кизбуъаглы йерцстц эювдядян ибарятдир. Йералты щисся тцрбянин сярдабасы, 
йерцстц щисся ися хатиря абидяси олуб, мониментал характерлидир. Абидянин 
икигат юртцйцнцн дахили эцнбязи чатма таь, хариъи эцнбязи ися пирамида 
шяклиндядир. Композисийасына, тектоник айдынлыьына, щиссяляринин мц-
тянасиблийиня, мцщяндис гурулушунун сявиййясиня эюря тцрбя йцксяк бядии- 
мемарлыг нцмунясидир. – 274. 

 
227. Гарабаьлар тцрбяси – орта ясрляря аид Азярбайъан мемарлыг 

абидяси. Нахчыван Мухтар Республикасынын  Гарабаьлар кяндиндядир.  
Тцрбядян башга, бурада гоша минаря вя онларын арасында йерляшмиш 
дини бинанын галыглары вар. Гоша минарянин ХЫЫ ясрин сону – ХЫЫЫ ясрин 
яввялляриндя  тикилдийи ещтимал олунур. Минаряляри бир-бириня баьлайан 
баштаг ися ХЫВ ясря аиддир. Баштаьын цзяриндя Елханы щюкмдары Щцла-
ку ханын арвады Гути хатунун (Гутуй хатун) ады йазылдыьындан онун 
Гути хатунун шяряфиня тикилдийи  эцман едилир. –274. 

 
228. «Азяренержи» – Дювлят ширкяти. Електрик системляри аваданлыгларынын 

техники истисмары, електрик енержиси ютцрцлмяси, бюлцшдцрцлмяси, эенерасийа 
эцъляринин вя шябякяляринин планлашдырылмасы вя инкишаф мясялялярини щялл 
едир. – 280,306–315,330. 

 
229. РТР, Цмумрусийа Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри 

Компанийасы (ЦДТРВК) – 1990-ъы илдя йарадылмышдыр, Русийа Федераси-
йасы яразисиндя  телевизийа вя радио верилишляри тяшкил едир. 1998-ъи ил базасында 
йарадылмыш ЦДТРВК дювлят медиа щолдингы федерал «Российа» вя «Култу-
ра» телеканаллары, «Радио России», «Майак», «Орфей», «Йуност», «Голос 
России» радиостансийаларыны вя 92 реэионал дювлят телерадиокомпанийаларыны, 
Останкино телевизийа вя Русийа информасийа техники мяркязини, «Вести» 
аэентлийини ящатя едир. – 297. 

 
230. «Спаъе» – Азярбайъанда мцстягил телеширкят. 1997-ъи илдя йарадыл-

мышдыр. Дцнйанын бир сыра – МСМ, Фасщион ТВ, ЪНН, НТВ телеканалла-
ры, ИЩЛАС аэентлийи иля ямякдашлыг едир. – 297. 

 
231. Лидер– Азярбайъанда телевизийа каналы. 2000-ъи илдян фяалиййятя 

башламышдыр. «Лидер Тв Радио– Азярбайъан» ММЪ-нин няздиндя фяалий-
йят эюстярян телеканалын ясас мейары юзял, профессионал вя рянэарянэ 
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програмларын щазырланмасыдыр. 2001-ъи илдян Лидер телевизийасы дцнйа 
телемяканына дахил олараг, дцнйайа йайымланмаьа башламышдыр. – 297. 

 
232. АНС  – Азярбайъанда 1991-ъи илдян фяалиййят эюстярян мцстягил телеви-

зийа  каналларындан  бири. – 297. 
 
233. Балакян – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк Загатала районуна 
верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцстягил район олмушдур. Шималда Даьыс-
танла, гярбдя вя ъянуб–гярбдя Эцръцстан иля щямсярщяддир. Сащяси 923 
км2, ящалиси 85,3 мин няфярдир. – 307,310,313. 

 
234. Гах – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси Загатала районуна 
верилмиш, 1964-ъц илдя йенидян мцстягил район олмушдур. Шимал–шяргдян 
Даьыстанла, ъянуб–гярбдян Эцръцстанла щямсярщяддир. Сащяси 1494 км2, 
ящалиси 52,3 мин няфярдир. – 307,310,313. 

 
235. Загатала – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. Шимал–шяргдя Даьыстанла, ъянуб–гярбдя Эцръцс-
танла щямсярщяддир. Сащяси 1348 км2, ящалиси 109,3 мин няфярдир. – 307, 
310,313 

 
236. Оьуз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. Шяки райо-

нунун яразиси 1963–65-ъи иллярдя Оьуз районунун тяркибиндя олмушдур. 
Шималда Даьыстанла щямсярщяддир. Сащяси 1077 км2, ящалиси 37,7 мин 
няфярдир. – 310,313. 

 
237. Киш – Азярбайъан Республикасынын Шяки районунда кянд. Киш ча-

йынын сащилиндя даь ятяйиндядир. Ящалиси 4445 няфярдир. Киш Азярбайъанын 
гядим йашайыш мянтягяляриндяндир. Еркян орта ясрлярдя Гафгаз Алба-
нийасында христианлыьын мяркязляриндян олмушдур. ЫВ ясрдя христиан мябя-
ди тикилмишди. Кишдя ХЫВ–ХВЫ ясрлярдя мцдафия галасы олмушдур. – 318–
323. 

 
238. Дяниз Байкал (д.1938) – 1988–2010-ъу иллярдя Тцркийядя Ъцм-

щуриййят Халг Партийасынын лидери вя Баш катиби олмушдур. Бу партийа 
юлкядя бюйцклцйцня эюря икинъи, парламентдя ися ясас мцхалифят парти-
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йасыдыр. О, мцхтялиф иллярдя Тцркийядя Баш назирин мцавини, Малиййя, 
Енерэетика вя Хариъи Ишляр назири вязифясиндя чалышмышдыр. – 339. 

 
239. Канада – Шимали Америкада дювлят. Сащяси 9971 мин км2, ящалиси 

29,6 милйон няфярдир. Канада 10 яйалятя вя 3 яразийя бюлцнмцш федераси-
йадыр. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят башчысы Бюйцк Британийа кралича-
сыдыр. Ону юлкядя эенерал-губернатор явяз едир. Ганунвериъи органы ики-
палаталы (Сенат вя Иъмалар палатасы) парламентдир. Пайтахты Оттавадыр. – 
347–348. 

 
240. 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. – 349. 

 
241. Косово проблеми – 1980-ъи иллярдян башлайараг Йугославийа (Йу-

гославийа Федератив Сосиалист Республикасы) ъидди игтисади вя сийаси чятин-
ликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя миллятлярарасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР 
парчаланды. Федерасийанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя 
Щерсоговина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 1992-ъи илдя 
Сербийа вя Монтенегро Йугославийа  Республикасы йарадылды. 1999-ъу илдя 
серб щюкумяти тяряфиндян Косовода (Сербийанын тяркибиндя) йашайан 
албанлара гаршы зоракылыг башланды вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. 
Буна эюря дя НАТО авиасийасы тяряфиндян бомбардман едилди. Мящз 
бундан сонра Йугославийа юз ордусуну  Косоводан чыхартды вя НАТО-
нун сцлщмярамлы ордусу албанлары серблярдян горумаг цчцн Косовойа 
эирди. 2002-ъи илдя Сербийа вя Монтенегро ады иля адландырылды. 2006-ъы илдя 
кечирилян референдум нятиъясиндя Монтенегро  Сербийадан  айрылды вя 
мцстягил дювлят йаратды. – 353. 

 
242. Ъяфяр Ъаббарлы, Ъ я ф я р   Г а ф а р   о ь л у (1899–1934) – бюйцк 

Азярбайъан йазычысы, драматург. Ъаббарлы йарадыъылыьы Азярбайъан ядя-
биййатынын инкишафына бюйцк тясир эюстярмиш, истедадлы драматурглар няслинин 
йетишмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Ъаббарлынын зянэин ирси Азярбайъан 
ядябиййаты тарихиндя лайигли йер тутур. – 354,355. 
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243. Масаллы  – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя  
тяшкил едилмишдир. Сащяси 292 км2, ящалиси  178,8 мин няфярдир. – 355. 

 
244. Мящяммяд Пейьямбяр  (ялейщцссялам) (570/571–632) – Исламын 

баниси, сийаси вя дювлят хадими. Ислама эюря Мящяммяд ялейщцссялам бю-
йцк пейьямбяр вя «Аллащын елчиси» сайылмыш, бцтцн мцсялманларын 
мцгяддяс китабы «Гуран»ы  халга чатдырмышдыр. – 356. 

 

245. Щязряти  Яли ибн Ябу Талиб (598–661) – Мящяммяд ялейщцссяламын 
ямиси оьлу вя кцрякяни (гызы Фатимянин яри). Имам Яли ислам динини илк гя-
бул едянлярдян олмуш, мцсялманларын бцтцн вурушмаларында иштирак етмиш, 
иэидлийи иля фярглянмишдир. – 356. 

 
246. Зярифя ханым,  Я л и й е в а  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 Азярбай-
ъанда 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 тядгигатларын мцяллифидир. Щямчинин йцксяк ихтисаслы сящиййя 

кадрлары щазырланмасына бюйцк ямяк сярф етмишдир. О, Üмумиттифаг Оф-
талмологлар Ъямиййяти Ряйасят Щейятинин, Совет Сцлщц Мцдафия Коми-
тясинин, Азярбайъан Офталмолоэийа Ъямиййяти Идаря Щейятинин, «Вест-
ник офталмолоэии» (Москва) журналы редаксийа щейятинин цзвц олмушдур. 
Йцксяк елми наилиййятляриня эюря ССРИ Тибб ЕА-нын М.И.Авербах адына 
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 357,396. 

 
247. Абдуллащ Эцл (д.1950) – Тцркийя дювлят вя сийаси хадими, игтисад 

елмляри доктору, профессор. 1991-ъи илдя ТБММ-нын цзвц сечилмишдир. 
Абдуллащ Эцл Ряъяб Таййцб Ярдоьанла Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  
йарадыъыларындан биридир. 2007-ъи илдян Тцркийянин  президентидир. – 360. 

 
248. Ъямшид Нахчывански (1895–1935) – щярби хадим, бригада коман-

дири. Биринъи дцнйа мцщарибясиндя мцсялманлардан тяшкил олунмуш сцвари 
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ескадронун командири олмуш, сцъаятля вурушмуш, дюрдцнъц дяряъяли «Мц-
гяддяс Эеорэи» ордени иля тялтиф олунмушдур. Азярбайъанын мцстягиллийи 
уьрунда Ъямшид хан  инамла вурушмушдур. 1920-ъи илин мартында онун 
алайы Гарабаьда дашнаклара  гаршы дюйцш ямялиййатларында фяал иштирак 
етмишдир. 28 апрел (1920) чеврилишиндян сонра Азярбайъанын илк милли атыъы  
дивизийасынын командири тяйин олунмуш, йцксяк ихтисаслы кадр щазырлыьында 
мцщцм рол ойнамышдыр. 30-ъу иллярин ахырларында Ъямшид хан эуйа 
башчылыг етдийи «ъасус тяхрибатчы дястяси» иля мцщаъирятдя олан гардашлары 
(Иран)  иля ялагя сахламагда тягсирляндириляряк репрессийа гурбаны 
олмушдур. – 361–365. 

 
249. Ъяфяргулу Аьа Бакыханов (1799–1867) – эенерал–лейтенант. 

Аббасгулу Аьа Бакыхановун гардашы. Русийа –Иран мцщарибясиндя 
(1826–28) иштирак етмишди. Бакыхановун ири торпаг сащяляри вя чохлу 
кянди олмушдур. – 361. 

 
250. Балакиши Яряблински (1818–1902) – эенерал-лейтенант. Б.Яряб-

лински Петербургдакы кадет корпусуну битирмишдир. Мцхтялиф щиссялярдя 
гцсурсуз хидмят едян Яряблински эянъ икян подполковник рцтбясиндя 
бригада командири кими мясул вязифяйя иряли чякилмишдир. Сонралар 
дивизийа командири олан эенерал-лейтенант Б.Яряблински о вахт Русийанын 
апардыьы бцтцн щярби дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Яряблински йазылы гылынъ 
вя 1-ъи дяряъяли «Мцгяддяс Станислав» вя «Мцгяддяс Анна» орденляри иля 
тялтиф олунмушдур. – 361. 

 
251. Щцсейн хан Кялбяли хан оьлу Нахчывански (1863–1919) – щярби 

хадим. Кялбялы хан Нахчыванскинин оьлу, Ещсан хан Кянэярлинин 
нявясидир. Гафгазда вя Русийанын мцхтялиф шящярляриндя щярби хидмятдя 
олан Щцсейн хан Кялбялийя полковник рцтбяси верилмишдир. Биринъи дцнйа  
мцщарибяси ъябщясиндя газандыьы гялябяляря вя сяркярдялик мящарятиня 
эюря 1916-ъы илдя Щцсейн хана там сцвари гошуну эенералы рцтбяси верил-
мишдлир. «Мцгяддяс Эеорэи» орденинин дюрд дяряъяси иля, икинъи дяряъяли 
«Мцгяддяс Александр», «Мцгяддяс Владимир» вя бир чох башга юлкя-
лярин йцксяк дяряъяли орденляри иля тялтиф олунмушдур. Гябри Санкт-Пе-
тербургдакы Александр  Невски монастрынын гябиристанлыьындадыр.– 361. 

 
252. Сямядбяй  Мещмандаров,   С я м я д б  я й  С а д и г б я й  о ь л у  

(1857–1931) – щярби хадим. 1908-ъи илдян  артиллерийа эенерал-лейтенанты. 
1918–20-ъи иллярдя Азярбайъан Демократик Республикасынын щярби назири 
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олмушдур. 1921–28-ъи иллярдя Азярбайъан командирляр мяктябиндя дярс 
демишдир. – 362. 

 

253. Ялаьа Шыхлински, Я л а ь а   И с м а й ы л   А ь а   о ь л у (1865–
1943) – щярби хадим, артиллерийа эенерал-лейтенанты. Петербургда артилле-
рийа мяктябини битирмишдир. Русийа–Йапонийа мцщарибясиндя (1904–05) 
Порт-Артурун мцдафиясиндя эюстярдийи иэидлийя  эюря «Гызыл гылынъла» мц-
кафатландырылмышдыр. 1908-ъи илдя полковник, 1912-ъи илдя ися  эенерал-ма-
йор рцтбяси алмышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибясиндя (1914–18) Петроградын 
артиллерийа мцдафияси Шыхлинскийя тапшырылмышды. Шыхлински рус ордусунда 
«артиллерийанын аллащы» адыны газанмышдыр. 1920-ъи илдя Азярбайъан ССР 
Халг Щярби вя Дяниз Ишляри комиссарынын мцавини ишлямишдир. 1929-ъу илдя 
истефайа чыхмышдыр. – 362. 

 

254. Щязи Асланов, Щ я з и   Я щ я д   о ь л у (1910–1945) – танк гошунлары 
гвардийа эенерал-майору, ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы. Бюйцк Вятян 
мцщарибясинин илк эцнляриндян дюйцшлярдя иштирак едян Щ.Асланов Сталинград 
вурушмасында, 55-ъи ялащиддя танк полку фелдмаршал Манштейнин танк 
ордусунун дармадаьын едилмясиндя хцсуси мящарят эюстярмишдир. 1944-ъц 
илдян Аслановун 35-ъи гвардийа танк бригадасы Белорусийаны, Прибалтика 
республикаларыны азад етмяк уьрундакы вурушмаларда хцсусиля фярглянмишди. 
Щ.Асланов Митаьа шящяри йахынлыьындакы вурушмада гящряманъасына щялак 
олмушдур. – 362. 

 
255. 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. – 362. 

 
256. Аслан  Вязиров, А с л а н  Ф я р щ а д   о ь л у (1910–1987) – Совет 

Иттифагы Гящряманы, гвардийа полковники. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 3-
ъц Украйна ъябщясинин 51-ъи Гырмызы байраглы мцщяндис–истещкам брига-
дасынын, 2-ъи Белорусийа ъябщясиндя Баш команданлыьын 1-ъи гвардийа 
мцщяндис-истещкам бригадасынын командири олмушдур. – 362. 

 
257. Адил Гулийев, А д и л   Щ ц с е й н   о ь л у (1922–1992) – Совет Ит-

тифагы Гящряманы, гвардийа полковники. А.Гулийев Бюйцк Вятян мц-
щарибясиндя Орйол, Брйанск, Белорусийа, Прибалтика вя Шярги Пруссийанын 
азад едилмясиндя иэидлик эюстярмиш, Берлинядяк дюйцш йолу кечмишдир. –  
362.  
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258. Зийа Бцнйадов, З и й а   М у с а   о ь л у (1921–1997) – эюркямли 
Азярбайъан алими, шяргшцнас–тарихчи, иътимаи хадим. Бюйцк Вятян мцща-
рибяси (1941–45) иштиракчысы, Совет Иттифагы Гящряманы, Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц. 1989–1997-ъи иллярдя Азярбайъан Мил-
ли Елмляр Академийасынын витсе-президенти, 1995-ъи илдян Милли Мяълисин 
депутаты олмушдур. Зийа Бцнйадов Хилафят вя Азярбайъанын ВЫЫ–ХЫЫЫ 
ясрляр тарихинин эюркямли тядгигатчыларындандыр. 1997-ъи илдя Азярбайъанын 
дювлятчилийиня вя мцстягиллийиня дцшмян олан  гцввяляр тяряфиндян хаинъя-
синя гятля йетирилмишдир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля 
тялтиф едилмишдир.  –  362. 

 
259. Эярай Ясядов, Э я р а й   Л я т и ф   о ь л у (1923–1944) – Совет Ит-

тифагы Гящряманы. Эярай Ясядов 1944-ъц илдя Морэита (Румынийа) шящя-
риндяки дюйцшлярдя бядяни иля дцшмянин атяш нюгтясини юртмцш, ясэярлярин 
щцъума кечмясиня шяраит йаратмышдыр. – 362. 

 
260. Мещди  Щцсейнзадя, М е щ д и   Щ я н и ф я   о ь л у (1918–1944) – 

Йугославийада вя Шимали Италийада Мцгавимят щярякаты иштиракчысы, мяшщур 
партизан, Совет Иттифагы Гящряманы. Мещди Щцсейнзадя партизан щяряка-
тында фяал иштирак етмиш вя щитлерчиляря гаршы мцбаризядя ъясурлуьу иля яфса-
няви шющрят газанмышды. – 362. 

 
261. Аббас Гулийев, А б б а с   Ш а щ б а з   о ь л у (1916–1998) – 

Совет Иттифагы Гящряманы, гвардийа капитаны. Бюйцк Вятян мцщарибясинин 
(1941–45) иштиракчысы. А.Гулийев Гярби Днепрдян Висла чайына гядяр 
дюйцш йолу кечмиш, Полтава вя Харков ятрафындакы дюйцшлярдя иэидлик вя 
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   231,232,234,242,252,256,276,296,317,  
   330,336,337,349,350,354,359,360,365,  
   366,390,391 

Балакян   – 307,310,313 
Бали (ада)   – 60 
Балкан (йарымада)  – 174,176,203 
Батуми    – 172,176 
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Бярдя    – 10,214,284 
Билясувар   – 214 
Болгарыстан   – 174,201–203 
Боснийа вя Щерсоговина – 213 
Босфор    – 69,79 
Бразилийа   – 165 
Брцссел    – 38 
Бухарест   – 174,181 
Бурса    – 290 
Ъейщан    – 69,183,256,342 
Ъянуб-Гярби Авропа  – 175 
Ъянуб-Шярги Авропа  – 174 
Ъянуби Азярбайъан  – 274 
Ъянуби Гафгаз   – 19,174,183,184,307,348,372,378,379,384 
Ъулфа    – 275 
Чехийа    – 117,371 
Даьлыг Гарабаь  – 30,50,53,54,55,56,59,63,65,74,88,98,  

   169,171,175,184,185,199,200,205,212– 
   214,231,274,286,357,372,374–376,379,    
  380,383,386 

Дашкянд   – 225 
Днепропетровск  – 222 
Днестрйаны (Молдовада бюлэя)– 185 
Дрезден   –136,137 
Дунай чайы   – 176 
Яфганыстан    – 45,56–57,78,83,84,97,352 
Ялъязаир   – 160 
Ярзурум   –31,184,290 
Фялястин   – 143 
Финландийа   – 77 
Франса    – 65,212–214,269,295,369,377,380–381,  

   388,391 
Фцзули    – 211 
Эядябяй   – 396 
Эянъя    – 10,12,189,311,354 
Эорус    – 21 
Эюйчай   – 242  
Эюйнцк   – 275 
Эцръцстан – 20,35,39,48,69,73,84,94,172,184,257,258,    
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                350,368,372–373,388,392,393 
Щелсинки   – 6 
Щиндистан   – 58 
Ханкянди   – 286 
Харков    – 221,225 
Хязяр дянизи   – 48,49,52,70,74,94,96,102,154–155,164,  

   172,174,183,203,342,385 
Хорватийа   – 173 
Индонезийа   – 37,60,61 
Иран – 22,24,41,45,47,49,58–59,78,96,97,204–   

  206,270 
Исэяндяриййя   – 141 
Исмайыллы   – 235–242,304 
Исраил    – 143 
Истанбул   – 30,36,39,41–59,62–76,78–81,96,342,343 
Италийа    – 173,207,208 
Иряван    – 21,225 
Измир    – 343 
Камбоъа   – 215 
Канада   – 347–348 
Киш    – 318–323 
Киш чайы   – 258,332 
Кишинйов   – 96,97 
Кийев    – 103,220,221,222,225 
Констанса   – 172,173,176 
Косово    – 84,353 
Гафгаз    – 19,34,169,174,175,176,180,348,372 
Гащиря    – 143 
Гах    – 307,310,313 
Гара дяниз   – 171,176,183,342 
Газах    – 313 
Газахыстан   – 45,49,69,96,119,154,305 
Гябяля    – 242–247,313 
Гырьызыстан   – 45 
Губа    – 10 
Лачын    – 21 
Лянкяран   – 10 
Лондон    – 296 
Маъарыстан   – 27 
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Мадрид    – 352 
Масаллы    – 355 
Маштаьа   – 13 
Минэячевир   – 189,328 
Минск    – 225 
Мисир    – 139–143 
Москва   – 11,96,101,111,113,128,130,138,160,163,  

   218,220,221,222,224,228,287,394–396 
Нахчыван   – 12,29,30,31,37,108,123,124,130,205,274,  

                290,296,395 
Нахчыван МР   – 15–25,131 
Новосибирск   – 225 
Нйу-Йорк   – 83 
Оьуз    – 310,313 
Ордубад   – 275,286 
Юзбякистан   – 45 
Пакистан   – 41,42,45,54–55,78 
Пираллащы   – 354 
Поти    – 172,176 
Прага    – 97,352,368–389 
Румынийа   – 166–189 
Русийа –  20,49,58,65,80,96,101,111,112–113,138,  

   156,161–164,195,221,222,232,246, 250,  
   270, 274,284,305,318,332,370,377,384,  
  394–396 

Саатлы    – 316 
Сабирабад   – 316 
Санкт-Петербург  – 195,225,232 
Сарыъа (Шякидя кянд)  – 292 
Сядяряк   – 30 
Сибир    – 123,129 
Сидней    – 5,13 
Сисйан    – 21 
Супса    – 80 
Шяки    – 10,235,248–336 
Шямкир    – 24,311,312 
Шимали Кипр   – 213 
Шуша    – 21 
Таъыкистан   – 45 
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Тбилиси    – 123,183,220,221,222,225,387 
Тещран    – 204,205,206 
Тябриз    – 274,275 
Тцркийя    – 24,29–40,41–59,62–76,78–81,83,84,95,  

   96,97,157,158,159,184,190–195,290,330, 
  338–346,348,352,360,366,385–386,388 

Тцркмянистан   – 45,96,118 
Украйна   – 114–115,221,289 
Урал    – 174 
Вантаа    – 77 
Вашингтон   – 82,197 
Ватикан   – 28 
Вяндам   – 242–247 
Йахын Шярг   – 141,143 
Йалта    – 114 
Йапонийа   – 202 
Йекатеринбург   – 101 
Йевлах    – 307 
Йугославийа    – 173 
Йунаныстан   – 5 
Загатала    – 307,310,313 
Зянэязур   – 19,274 
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