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 НИТГ 
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Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, 

təbiidir ki, birinci növbədə, öz sərhədlərinin mühafizəsini 
təmin etməli idi. Çünki hər bir ölkənin dövlət müstəqilliyini və 

ərazi bütövlüyünü təsdiq edən amillərdən biri onun dövlət 
sərhədləri və bu sərhədlərin toxunulmazlığıdır. O zamandan 

indiyə qədər xeyli vaxt keçibdir. Sərhəd xidmətinin – indi biz 
buna Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti deyirik – Sərhəd 

QoĢunlarının yaranması prosesi gedibdir. Ancaq təəssüflər 
olsun ki, bu iĢ ilk vaxtlar istənilən səviyyədə aparılmayıbdır. 

Bunun müəyyən obyektiv səbəbləri var. Biz keçmiĢdə müstə-

qil dövlət olmamıĢıq, sərhədi mühafizə etmək təcrübəmiz 

olmayıbdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan SSRĠ-nin tərkibində 
baĢqa ölkələrlə böyük sərhədə malik idi, amma bu sərhəd 

Sovetlər Ġttifaqının Sərhəd QoĢunları tərəfindən mühafizə 
edilirdi. Hərbi hissələrin tərkibi də sovet dövlətinin siyasəti ilə 

əlaqədar olmuĢdur. 

                                                 
     


 Эюрцшдя Дювлят Сярщяд Хидмятинин ряиси, эенерал-майор Елчин Гулийев 

Азярбайъан президентиня вя Али Баш Командана рапорт веряряк гябул ишти-
ракчыларынын эюрцшя щазыр олдуьуну билдирди. 
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Birincisi, yerli kadrlardan ya istifadə olunmurdu, ya da 

çox az istifadə olunurdu. Ġkincisi də, Azərbaycandakı sərhəd 
dəstələrində həqiqi hərbi xidmətə çağırılanların əsas hissəsi 

baĢqa xalqların nümayəndələrindən ibarət idi.  
Mən özüm sərhəd məntəqəsində doğulmuĢam, uĢaqlığımı 

orada keçirmiĢəm, böyümüĢəm və sərhədin nə olduğunu o 
vaxtdan bilirəm. Ancaq bilirsiniz ki, sonra mənim iĢ fəaliy-

yətim təhlükəsizlik orqanlarında keçibdir. Bu da, təbii ki, 
sərhəd məsələləri ilə çox sıx əlaqədə olubdur. Ona görə də 

mən bu fikirləri təkcə ayrı-ayrı mənbələrdən alınan biliklər 
əsasında yox, özümün on illərlə apardığım müĢahidələr nəti          

cəsində deyirəm.  
Bütün bunlar da ona gətirib çıxarmıĢdı ki, Azərbaycan 

dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman bizdə milli sərhəd 
xidməti zabitləri, peĢəkar sərhədçilər olmayıbdır. Yaxud da 

çox az olubdur. Onu da deyim ki, olanda da, sovet dövründə 
onları ikinci, üçüncü dərəcəli iĢlərə təyin edirdilər. 

Mən Azərbaycanda uzun illər təhlükəsizlik xidmətinin rəh-
bəri olmuĢam və ondan əvvəl də müxtəlif vəzifələrdə iĢləmi-
Ģəm. Biz o vaxtlar inciyirdik ki, nə üçün azərbaycanlılardan 

sərhədlərdə, sərhəd qoĢunlarında istifadə olunmur, çalıĢırdıq 
ki, heç olmasa sərhəd xidmətində olan azərbaycanlıları ora-

dan-buradan tapıb gətirək ki, Azərbaycan sərhədlərində xid-
mət etsinlər. Biz buna müəyyən qədər nail olurduq. Ola bilər 

indi sizin içərinizdə də keçmiĢ iĢçilərdən belələri var. Deyəsən, 
Xəlilov da onlardandır.  

И n a y ə t   X ə l i l ov (Sərhəd Qoşunlarının Baş qərargah rəisi 
vəzifəsini icra edən, general-mayor): Bəli, cənab Prezident. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: ƏyləĢ. Ancaq bunları vəzifəcə çox 
yuxarıya qaldırmaq mümkün deyildi. Mən o vaxt artıq Döv-
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lət Təhlükəsizliyi Komitəsinin baĢçısı kimi yox, uzun illər 

respublikanın rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyim zaman yenə 
də bu məsələ ilə məĢğul olurdum. Yeganə ona nail olduq ki, 

mən Azərbaycanda bir sərhəd dəstəsinə çox böyük çətinliklə 
Mustafa Nəsirovu rəis təyin elətdirə bildim. Bir müddət 

ondan sonra da mən vəsatət qaldırdım, ona general rütbəsi 
verildi. Ġndi o, ilk azərbaycanlı sərhədçi  general hesab olu-

nur. Mən eĢidirəm ki, o bunu orada-burada böyük iftixar 
hissi ilə deyir.  

Görürsünüz, XX əsrdə 70 il Sovetlər Ġttifaqının tərkibində 
olmuĢuq, amma nəyə nail olmuĢuq? Mən bütün bunları ona 

görə deyirəm ki, müəyyən qədər əsaslandırım, bizdə sərhəd 
xidməti peĢəsi olmayıbdır.  

Ġkinci tərəfi də demək istəyirəm. O illərdə bizim gənclər nə-

dənsə bu peĢəyə o qədər meyl göstərmirdilər. Bu da bizə çə-

tinliklər yaradırdı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azər-
baycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra  ölkəmizdə 

sərhəd xidməti orqanları tədricən yaranmağa baĢladı. Təəs-
süflər olsun ki, ilk illərdə bu iĢ nəinki zəif gedibdir, hətta hesab 
edirəm ki, 1990-cı illərin əvvəllərindəki hərc-mərclik, hakimiy-

yətsizlik, özbaĢınalıq sərhəd dəstələrinin təĢkil olunmasına da öz 
mənfi təsirini göstəribdir.  

Təsadüfi deyil ki, vaxtilə SSRĠ sərhəd dəstələrində qulluq 
etmiĢ bəzi zabitlər sonra müstəqil dövlətin sərhəd dəstələrində 

xidmət edərkən vəzifələrini yaxĢı apara bilməyiblər, yaxud da 
çox hallarda bundan sui-istifadə ediblər. Siz bunu bilirsiniz. 

Bəlkə də məndən yaxĢı bilirsiniz. Mən bunun üzərində dayan-
maq istəmirəm. Ancaq bu fikri burada ona görə səsləndirirəm 

ki, keçmiĢin o mənfi hallarından ciddi nəticə çıxarmaq la-
zımdır.            
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Əvvəl sərhəd qoĢunları Azərbaycanda müstəqil yaranıbdır. 

Bir müddətdən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibinə 
verilibdir. Sərhəd dəstələri çox illər Milli Təhlükəsizlik Nazir-

liyinin tərkibində fəaliyyət göstəribдиr. Ancaq mən bu sahəyə 
xüsusi əhəmiyyət verərək, bir neçə ay bundan öncə qərar qəbul 

etdim, fərman verdim, onu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
tərkib hissəsi kimi, müstəqil xidmətə çevirdim və ona da Dövlət 

Sərhəd Xidməti adı verdik. Təbiidir, bu sizin iĢlərinizin daha da 
uğurla aparılmasına kömək edir və edəcəkdir. Ancaq eyni 

zamanda, bu sizin üzərinizə çox böyük məsuliyyət də qoyur. 
Əgər əvvəllər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində idiniz-

sə, deyirdiniz ki, nazirlik bunu etdi, ya bunu etmədi. Amma indi 
hər Ģey sizin əlinizdədir və hər Ģeyə siz cavabdehsiniz, siz mə-

suliyyət daĢıyırsınız.  
Güman edirəm, ötən illərdə sərhəd xidmətində də müəyyən 

qədər keyfiyyət dəyiĢikliyi əmələ gəlibdir. Yəni loru dildə 
desək, bir az çıxdaĢ olubdur. Kim bu sənəti sevir, kim bu 

sənətə yararlıdır – yəqin onlar indi sizdə daha çox yer tutur-
lar. Kimsə, sadəcə, hərbi xidmət edib özünü dolandırmaq 
istəyirsə, belə adamlar sərhəd xidmətində lazım deyillər.  

Bütün bunları nəzərə alaraq, mən 10 ilə yaxın Azərbaycan 
prezidenti olduğum dövrdə ilk dəfədir Sərhəd Xidmətinin 

rəhbər heyəti ilə görüĢürəm, sizi buraya dəvət etmiĢəm. Mən 
sizin iĢləməyiniz üçün bütün Ģəraiti yaratmıĢam. Əsasnaməniz 

təsdiq olunub, Ģtatınız müəyyən edilib, nə qədər lazımdırsa 
vəsait ayrılmıĢdır. Yəni Azərbaycan sərhədlərini etibarlı qo-

rumağınız üçün dövlət tərəfindən bütün imkanlar, bütün Ģə-

rait yaradılıbdır. Əvvəlkinə nisbətən indi sizdən daha çox tə-

ləb etməyə haqqım var. Mən hələ nəzərə alıram ki, indi 10 il 
keçsə də hələ demək olmaz ki, Sərhəd Xidməti tamamilə 
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təkmilləĢibdir. Bu xidmətin özünün xüsusiyyətləri var. Bu, 

Silahlı Qüvvələrin baĢqa növlərindən fərqlidir və onu da bilin 
ki, keçmiĢdə, Sovetlər Ġttifaqında sərhəd qoĢunları SSRĠ-nin 

bütün Silahlı Qüvvələri içərisində ən yüksək səviyyəli hərbi 
hissələr hesab olunurdu. Sərhəddə xidmətə hər adamı göndər-

mirdilər.  
Məsələn, SSRĠ vaxtı hər il milyonlarla gənc orduya səfər-

bər olunurdu. Biz özümüz Azərbaycanda hər il 70 min gənci 
həqiqi hərbi xidmətə göndərirdik, özü də iki illiyə.    

Ancaq onların içərisindən fiziki nöqteyi-nəzərdən daha 
sağlam, bilik nöqteyi-nəzərindən daha hazırlıqlılarını seçirdi-

lər. Həm də baxırdılar ki, ailələrində hakimiyyətə qarĢı mənfi 
münasibət göstərənlər və s. olmasın.  Çünki o vaxt hesab edi-

lirdi ki, müharibə hər gün olmur. Ġkinci dünya müharibəsi ol-
du, qurtardı, sonra nə vaxt müharibə olacaqsa, olacaqdır. 

Ancaq sərhəd qoĢunları daim ön xətдə gedir. 
Məsələn, ordunun müəyyən hissələri sərhəddən 100 kilo-

metr, 200 kilometr aralıda yerləĢir ki, hansısa bir dövlət tərə-

findən hücum olsa, qarĢısını alsın. Amma bilavasitə sərhəddə 
sərhəd qoĢunları yerləĢir. Demək, ölkənin müdafiəsini birinci 

növbədə, sərhəd qoĢunları öz üzərinə götürür. Ona görə də 
onlara xüsusi qayğı göstərirdilər. Yenə də deyirəm, ancaq 

oraya əsgərləri seçib göndərirdilər. Onların arasında çox ciddi 
ideoloji iĢ aparılırdı. Bunlar keçmiĢin təcrübələridir. 

Amma fərqi yoxdur, o vaxt ölkəmizi Sovet Ġttifaqı qoru-
yurdu, indi müstəqil Azərbaycan dövləti qoruyur. Biz ölkəmi-

zi sərhədlərimizdə qoruyuruq. Niyə qoruyuruq?! Düzdür, 
bizim dost ölkələrlə sərhədlərimiz var. Rusiyadır, Gürcüs-

tandır, Ġrandır – bunlarla bizim düĢmənçiliyimiz yoxdur. Bi-
zim indi müharibə apardığımız, müharibə vəziyyətində 
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olduğumuz həmsərhəd ölkə Ermənistandır. Orada da sərhəd 

qoĢunları durmur, bizim ordu durur. Demək, sizin vəzifəniz 
bu sahələri mühafizə etməkdir. Bu sahələri mühafizə edəndə 

də nəzərə almaq lazımdır ki, dost dostdur, amma indi dostun 
içində də – mən hakimiyyəti demirəm, ayrı-ayrı təbəqələrdə – 

müxtəlif fikirli adamlar var.  
Beynəlxalq terrorizmi götürək. Hər bir ölkəni beynəlxalq 

terrorizmdə günahlandırmaq olmaz ki? Amma sərhədlər 
lazımi səviyyədə qorunmasa, beynəlxalq terrorizmin qüvvə-

lərinin hər bir ölkədən keçmək imkanı var. 
Məsələn, Amerikada baĢ vermiĢ 11 sentyabr terror hadi-

sələrindən sonra biz dərhal Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə bir-
likdə antiterror koalisiyasına qoĢulduq və bu koalisiyada 

fəaliyyət göstəririk. Biz beynəlxalq terrorizmlə bütün sahələr-
də mübarizə aparırıq və bundan sonra da aparacağıq. Amma 

nə təminat var ki, beynəlxalq terrorizmin ayrı-ayrı qüvvələri 
ya bizim ölkədə öz terror əməliyyatlarını həyata keçirmək 

üçün, yaxud da buradan tranzit kimi istifadə edib, baĢqa öl-
kələrə, Avropaya, Qərb ölkələrinə getmək üçün qonĢu Gür-
cüstandan, Ġrandan, yaxud da Rusiyadan Azərbaycana keç-

məsin? Ona görə də sərhəd qoĢunlarının vəzifəsi çox məsuliy-
yətlidir və dövlət üçün çox əhəmiyyətlidir.  

Bəzən məndə belə təsəvvür yaranır: indiyə qədər də bizim 
sərhədçilərin bəziləri hesab edir ki, onların vəzifəsi təkcə 

ondan ibarətdir ki, qaçaqmalçını buraxmasın, nə bilim, sənə-

di düz olmayan adamı buraxmasın. Yox, elə deyil. Ġndiki 

dünyada, son iki ildə əmələ gəlmiĢ vəziyyətdə beynəlxalq ter-
rorizmlə, bütün təxribatçı qüvvələrlə mübarizə ön plandadır 

və bu mübarizədə ən ön sırada sərhəd qoĢunları durur. Mə-

nim dediklərimi anlayırsınızmı?!  
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Məhz buna görə də – baxmayaraq ki, bu gün iĢlərim çoxdur, 

proqramım da çox gərgindir, sizdən sonra xarici ölkələrin 
nümayəndələri ilə iki böyük görüĢüm də olacaq – öz fikirlərimi 

çatdırmaq üçün sizi buraya dəvət etdim. Baxmayaraq ki, bunu 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevə dəfələrlə – bu 

vəzifəyə təyin olunanda da, ondan sonra da demiĢəm.  
Bilirəm ki, siz bu günlərdə ilin yekunlarını müzakirə 

etmisiniz. Çox yaxĢı, bəlkə də mənim dediyim bu fikirləri də 
istifadə etmisiniz, buna da Ģübhə etmirəm. Ancaq mən istə-

dim ki, siz Ali BaĢ Komandanın, prezidentin fikirlərini eĢidə-

siniz. Özü də kiminsə vasitəsilə yox, bilavasitə eĢidəsiniz, əmə-

li iĢinizdə daim rəhbər tutasınız və öz iĢlərinizi bu istiqamətdə 
qurasınız.  

BaĢqa problemlər də var. Məsələn, qaçaqmalçılıqla müba-
rizə. Bu da çox ciddi məsələdir. Çünki biz ölkəmizin iqtisa-

diyyatını qorumalıyıq. Ölkəmizin iqtisadi potensialını artır-
maq üçün biz çox böyük səylər qoyuruq. Mal istehsal edirik, 

xaricə göndəririk, xaricdən mal alırıq, ticarət dövriyyəsi 
gedir. Bunların da nəticəsində biz gömrük rüsumları alırıq. 
Gömrük rüsumları bizim dövlət büdcəmizin formalaĢmasının 

mühüm bir hissəsini təĢkil edir. Əgər bizdə istehsal olunan və 
xaricə göndərilən mal gömrük rüsumundan yayınacaqsa, 

hansısa sərhədçinin cibinə bir az pul qoyaraq keçəcəksə, onda 
siz bizim iqtisadiyyatımıza zərbə vurursunuz. Çünki məsuliy-

yət daĢıyan sizsiniz.  
Eyni zamanda, xaricdən gələn mal. Xaricdən gələn hər bir 

malın müəyyən gömrük rüsumları var, onlar verilməlidir. 
Əgər verilməsə, buraxılmamalıdır. Ona görə verilməlidir ki, 

yenə də deyirəm, biz gəlirlər əldə etməliyik. Əgər biz gəlir əldə 
etməsək, məvacibi sizə haradan verəcəyik?! Elə bilirsiniz o 
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pullar göydən tökülür?! Sizin aldığınız məvaciblər, sizin 

maddi-texniki təminatınız – bunların hamısı üçün, xalqımızı 
yaĢatmaq üçün, xalqın rifah halını yüksəltmək üçün biz gecə-

gündüz çalıĢırıq və bunun da əsası iqtisadiyyatdır. Ġqtisadiy-
yatda da mal dövriyyəsi, ticarət dövriyyəsi birinci yerdə du-

rur. Bunun düzgün aparılması sizdən, sərhədçilərdən də asılı-
dır. Əgər siz Ģəxsi mənafeyinizi dövlət mənafeyindən üstün 

tutsanız, qaçaqmalçı sizin cibinizə pul doldurub dövlətə zərbə 
vurarsa, onda sizin özünüzə zərbə dəyəcəkdir.  

Mən demirəm ki, bütün qaçaqmalçılar elə sizin vasitənizlə 
keçirlər. Yox, amma sizin səhlənkarlığınız, qaçaqmalçıların 

qarĢısını yaxĢı almamağınız və baĢqa səhvləriniz, təbii ki, bu 
cür ciddi nöqsanlara gətirib çıxarır. Bu nöqsanlar sizin də 

iĢinizdə, gömrük orqanlarının da iĢində var və bunlar çox 
ciddi nöqsanlardır. Mən sizdən birinci növbədə tələb edirəm 

ki, bu nöqsanlara da son qoyasınız. 
E l ç i n    Q u l i y e v: Cənab Ali BaĢ Komandan, aydındır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Mənim sizə deyəsi sözlərim çoxdur. 
Ancaq indi istərdim görüm, siz nə demək istəyirsiniz. Buyu-
run.   

  

Dövlət Sərhəd Xidmətinin  rəisi, general-mayor 

Elçin Quliyevin чыхышы 
 
Möhtərəm cənab Prezident!  
Cənab Ali BaĢ  Komandan!  

Gərgin iĢ rejiminizə və vaxtınızın məhdud olmasına bax-
mayaraq, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyətini və sər-

həd dəstələrinin rəislərini  tərəfinizdən qəbul edilmək Ģərəfinə 
layiq bildiyinizə, dövlət sərhədlərinin mühafizəsinə daimi 
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diqqət və qayğınıza görə Azərbaycan sərhədçiləri adından 

Sizə dərin təĢəkkür və ehtiramımızı bildirirəm.  
Möhtərəm cənab Prezident!  

Cari ilin fevral ayının 4-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin mər-
kəzi aparatında 2002-ci il ərzində xidməti-döyüĢ fəaliyyətinin 

yekunlarına dair xidməti müĢavirə keçirilmiĢdir. Sərhəd qo-
Ģunlarının il ərzindəki xidməti-döyüĢ fəaliyyəti, əldə olunmuĢ 

nəticələr, nöqsanlarımız təhlil edilmiĢ, gələcək iĢimizin isti-
qamətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir.  

Xidməti müĢavirədə bildirilmiĢdir ki, ötən il dövlət sər-
hədlərinin mühafizəsində yeni dövrün baĢlanğıcı olmuĢ və qo-

Ģunların perspektiv inkiĢafının təməlinin qoyulması ilə səciy-
yələnmiĢdir.  

Cənab Prezident, 2002-ci il ərzində Dövlət Sərhəd Xidmə-

tinin fəaliyyətində ən əlamətdar hadisə mart ayının 6-da 

Sərhəd QoĢunlarının 2001-ci il üçün xidməti-döyüĢ hesabatı-
nın tərəfinizdən qəbul edilməsi olmuĢdur. Siz qarĢımızda bey-

nəlxalq terrorizmə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına, 
narkotik maddələrin və silah-sursatın qanunsuz dövriyyəsinə, 
qaçaqmalçılığa qarĢı mübarizə aparılması, dəniz sərhədləri-

nin möhkəmləndirilməsi kimi vəzifələr qoyaraq, fəaliyyət 
proqramımıza çevrilmiĢ dəyərli tövsiyələrinizi verdiniz. Sər-

həd QoĢunlarının tarixinə çox mühüm hadisə kimi yazılmıĢ 
bu görüĢ gələcək uğurlarımızın ilkin zəmini olmuĢ, göstəriĢ və 

tapĢırıqlarınız qoĢunlarin gələcək inkiĢafının istiqamətlərini 
müəyyənləĢdirmiĢdir.  

Möhtərəm cənab Prezident!  
2002-ci il iyul ayının 31-də Dövlər Sərhəd Xidmətinin ya-

radılması haqqında verdiyiniz fərman Azərbaycan sərhədçi-
lərinə inam və etimadınızın göstəricisi olaraq, dövlət sərhəd-
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lərinin etibarlı mühafizəsinin ön plana çəkildiyini, bu məsə-

lələrin xüsusi diqqət mərkəzində olduğunu nümayiĢ etdirdi.  
Ötən ilin noyabr ayının 1-dən etibarən Dövlət Sərhəd Xid-

mətinin hərbi qulluqçularının və mülki iĢçilərinin vəzifə və 
rütbə maaĢlarının artırılması, dekabr ayının 12-də isə Dövlət 

Sərhəd Xidməti haqqında Əsasnamənin, Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin strukturunun, hərbi qulluqçularının və iĢçilərinin 

ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi, eləcə də Dövlət Sərhəd 
Xidmətinə 2003-cü il üçün büdcə ayırmalarının 44 faiz artı-

rılması dövlət sərhədlərinin mühafizəsinə xüsusi qayğınızın, 
sərhədçilərə olan diqqətinizin təcəssümü olmuĢdur.  

2002-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının dövlət sər-
hədinin mühafizəsi sərhəd dəstələri, sərhəd sahə komendant-

lıqları,  sərhəd zastavaları, sərhəd nəzarəti dəstəsi, sərhəd nə-

zarəti məntəqələri, sərhəd gözətçi gəmilər briqadası və hərbi 

hissələr vasitəsilə təĢkil edilmiĢdir.  
2002-ci ildə dövlət  sərhədinin mühafizəsinə aĢağıdakı əsas 

amillər təsir göstərmiĢdir:  
– müqabil ölkə xüsusi xidmət orqanlarının sərhəddə kəĢfiy-

yat-təxribat fəaliyyətlərinin davam etməsi;  

– üçüncü ölkə vətəndaĢlarının ərazimizdən tranzit kimi 
istifadə etməklə Qərbi Avropa ölkələrinə getmə cəhdlərinin 

artması;  
– ölkə ərazisinin narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə 

cəhdləri;  
– qacaqmalçılıq və digər məqsədlərlə dövlət sərhədinin po-

zulması halları;  
– ġimali Qafqazda gedən proseslərlə bağlı Dağıstan Res-

publikasında əməliyyat Ģəraitinin gərgin olaraq qalması;  
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– Zaqatala və Balakən hadisələri ilə əlaqədar bölgədə əmə-

liyyat Ģəraitinin gərginləĢməsi;  
– Gürcüstanla həmsərhəd rayonlarda əməliyyat Ģəraitinin 

qeyri-sabitliyi, müqabil ərazidə çeçen yaraqlılarının məskun-
laĢması və onlara qarĢı Gürcüstan Respublikasının güc struk-

turları tərəfindən antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi;  
– dəniz sərhədlərindəki mövcud gərginlik;  

– xidmətdə olan sərhəd naryadlarına qarĢı təzyiqlər, bəzi 
hallarda silahlı müqavimət göstərilməsi;  

– müqabil ölkələrin həmsərhəd rayonlarında sərhəd pozu-
cularına kömək göstərən mütəĢəkkil bələdçi qrupların fəa-

liyyəti;  
– RF ilə sərhəddə yerləĢən SNM-də müqabil tərəfdən vaxt-

aĢırı nəqliyyat vasitələrinin və vətəndaĢların hərəkətlərinə 
məhdudiyyətlərin qoyulması;  

– müqabil ölkələrdə çap olunmuĢ separatçı yönümlü və dini 
ədəbiyyatın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi cəhdləri.  

Cənab Ali BaĢ Komandan!  
2002-ci il ərzində Ģimal və Ģimal–qərb sərhədlərimizin möh-

kəmləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülmüĢ, 24 

sərhəd məntəqəsi, o cümlədən Zaqatala sərhəd dəstəsinin xid-
məti sahəsində Lələli, Almalı, Qarabulaq, Üzümlükənd və 

Çalban, ġəmkir sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Burun-
qovaq, Salahlı, Hacadağ, Çobandağ kəndləri ərazisində yeni 

sərhəd zastavaları, Zaqatala sərhəd dəstəsində üçmərtəbəli 
kazarma binası və qarnizon xidməti üçün digər tikililər, Xu-

dat sərhəd dəstəsinin Xaçmaz və ġirvanovka komendant-
lıqlarının binaları istifadəyə verilərək xidməti fəaliyyətə baĢ-

lanılmıĢdır. Daha 10 sərhəd zastavasının tikintisi davam et-
dirilir.  
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2002-ci il ərzində Zaqatala və Balakən rayonları ərazisində 

əməliyyat Ģəraitinin gərginləĢməsi ilə əlaqədar bu istiqamətdə 
dövlət sərhədinin mühafizəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə 

görülmüĢ tədbirlər, o cümlədən Zaqatala sərhəd dəstəsinin 
xidməti ərazisində kəĢfiyyat yoxlamasının aparılması, ərazidə 

sərhəd pozucularının ehtimal olunan hərəkət marĢrutlarının 
öyrənilməsi, yeni sərhəd zastavalarının xidməti fəaliyyətə baĢ-

laması, 5 sərhəd zastavasının dağlarda 3500–4000 metr hün-
dürlükdə xidmətinin təĢkil edilməsi sayəsində uzun müddət 

ərzində bölgədə qatı cinayətlər törətmiĢ Hacı Maqomedovun 
baĢçılıq etdiyi quldur dəstəsinin fəaliyyətinə son qoyulmuĢ, 

dəstənin baĢçısı məhv edilmiĢdir.  
Bölgədə terrorizmə qarĢı mübarizə çərçivəsində həyata ke-

çirilmiĢ tədbirlər nəticəsində Rusiya ərazisində bir sıra terror 
aktlarının keçirilməsində iĢtirakı olan bir nəfər RF vətəndaĢı 

və Gürcüstan ərazisində gedən antiterror əməliyyatları ilə 
əlaqədar Azərbaycan ərazisinə keçmiĢ 1 nəfər çeçen yaraqlısı 

tutulmuĢ, RF-də cinayət törədərək Zaqatala rayonunun Qə-

bizdərə kəndi ərazisində gizlənmiĢ iki Rusiya vətəndaĢı yaxa-
lanmıĢdır.  

Ġl ərzində sərhəd-keçid məntəqələrindən keçən Azərbaycan 
vətəndaĢlarına qarĢı məhdudiyyətlərin təтbiq edilməsi və 

onlara qarĢı  cinayət xarakterli əməllərin qarĢısının alınması 
məqsədi ilə tərəfimizdən müvafiq tədbirlər görülmüĢ, o cümlə-

dən sərhəd nümayəndələri səviyyəsində aparılmıĢ danıĢıqlar 
nəticəsində bu cür qeyri-qanuni hərəkətlər törətmiĢ RF vətən-

daĢlarının cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına nail olun-
muĢdur.  

2002-ci il ərzində Rusiya ərazisindən Azərbaycana silah-
sursat gətirilməsi cəhdi qeydə alınmıĢdır. 2002-ci il sentyabrın 
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20-də Rusiya Federasiyasından Azərbaycan Respublikasına 

gətirilərkən 2 ədəd AKS, 1 ədəd AKSU  tipli silah, 16 ədəd 
avtomat darağı və 180 ədəd patron «Samur» sərhəd nəzarət 

məntəqəsində sərhəd naryadı tərəfindən aĢkarlanmıĢdır.  
Ġran Ġslam Respublikası ilə dövlət sərhədində qaçaqmal-

çılıq və digər məqsədlərlə sərhədin pozulma hallarına qarĢı 
mübarizə sahəsində görülmüĢ tədbirlər nəticəsində 715 nəfər 

sərhəd pozucusu saxlanılmıĢ, 25 halda 6 kiloqram 090 qram 
narkotik maddənin ölkə ərazisinə keçirilməsi cəhdinin qarĢısı 

alınmıĢdır.  
2002-ci ildə Xəzər dənizində dövlət sərhədinin mühafizəsi-

nin gücləndirilməsinə, neft yataqlarının mühafizəsində Dövlət 
Sərhəd Xidmətinə həvalə edilmiĢ mühüm vəzifələrin həyata 

keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əli-

yevin diqqət və qayğısı sayəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinə 
yüksək üzmə qabiliyyətinə malik 3 gəminin verilməsi və möv-

cud olan gəmilərin əsaslı təmiri nəticəsində sərhəd gözətçi gə-

milərinin sayı artırılmıĢ, Xəzər dənizində ilk dəfə olaraq ge-
niĢmiqyaslı sərhəd mühafizə təlimləri keçirilmiĢdir.  

Dəniz sərhədlərinin mühafizəsinin gücləndirilməsi üçün 
yeni, müasir tələblərə cavab verən sərhəd infrastrukturunun 

layihəsi hazırlanmıĢ, sərhəd gözətçi gəmilər briqadasının ba-
zası və 4 gözətçi gəmisi tam təmir olunmuĢdur. Briqadanın 

xidməti-döyüĢ fəaliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə müvafiq 
tədbirlər həyata keçirilmiĢ, Lənkəran rayonunun Nəriman-

abad və Xaçmaz rayonunun Niyazoba qəsəbələrində gəmilər 
üçün sahil məntəqələrinin yaradılması iĢləri baĢlanılmıĢdır. 

Sərhəd gözətçi gəmiləri müasir tipli naviqasiya cihazları ilə, 
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radiostansiyalarla, kiçik müasir qayıqlarla, digər avadanlıq-

laр təmin edilmiĢdir.  
2002-ci ildəki əlamətdar hadisələr sırasında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanları ilə Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusunun respublikanın döv-

lət mükafatlarına layiq görülməsini, görülmüĢ iĢlərdən isə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstəriĢinə əsasən, 

Səngəçal aerodromunun Dövlət Sərhəd Xidmətinə verilməsi 
sayəsində qoĢunların aviadəstəsinin formalaĢdırılmasına baĢ-

lanılmasını, Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2005-ci ilə qədər pers-
pektiv inkiĢaf proqramının hazırlanmasını, ġəki sərhəd dəstə-

sinin xidməti fəaliyyətə baĢlamasını qeyd etmək istərdim.  
2002-ci il ərzində qoĢunların xidməti-döyüĢ hazırlığının 

yüksək səviyyədə saxlanılması xüsusi diqqət mərkəzində ol-
muĢ, hərbi hissələrin təlim-tədris bazalarının geniĢləndiril-

məsi məqsədi ilə məqsədyönlü iĢlər görülmüĢdür. Tədris yeni 
proqram əsasında aparılmıĢ, sərhəd dəstələrində və bölmə-

lərdə yoxlamalar keçirilmiĢdir.  
Ötən il ərzində Sərhəd QoĢunlarında yeni, müasir tələblərə 

cavab verən döyüĢ və komandir hazırlığı proqramları, müxtə-

lif dərsliklər və təlimatlar hazırlanmıĢdır.  
Dövlət sərhədinin mühafizəsinin mühəndis baxımından 

gücləndirilməsi məqsədi ilə iyun və dekabr aylarında sərhəd 
dəstələrində «mühəndis aylıqları» təĢkil edilərək, 20 ədəd mü-

Ģahidə qülləsi və 16 ədəd müĢahidə məntəqəsi tikilmiĢ, 364,9 
kilometr nəzarət-iz zolağı və 39,6 kilometr nəzarət zolağı 

çəkilmiĢ, 122 ədəd müĢahidə qülləsi, 87,5 kilometr mühəndis-
texniki və maneə çəpəri, 35 körpü təmin olunmuĢ, bütün sər-

həd zastavalarında və sərhəd naryadlarının xidməti ərazisin-
də müdafiə mövqeləri təkmilləĢdirilib bərpa edilmiĢdir.  
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Hesabat müddətində DSX-nin müasir radiotelekommuni-

kasiya sistemi, bütün sərhəd dəstələrinin ərazisində naryad – 
zastava– komendantlıq – sərhəd dəstəsi radiorabitə Ģəbəkələri 

yaradılmıĢdır.  
2002-ci ildə Dövlət Sərhəd Xidmətinin beynəlxalq əlaqələri 

inkiĢaf etdirilmiĢ və müsbət nəticələr əldə olunmuĢdur. Azər-
baycan Respublikası ilə NATO arasında «Sülh naminə tərəf-

daĢlıq» proqramı çərçivəsində yaradılmıĢ əlaqələr ardıcıl su-
rətdə inkiĢaf etdirilmiĢdir. Ġyun ayında NATO-nun BaĢ Qə-

rargahında «NATO–Azərbaycan» formatında ikitərəfli görüĢ 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri-

nin təhlükəsizliyi mövzusunda müĢavirə keçirilmiĢ, dövlət sər-
hədlərinin mühafizəsinin gücləndirilməsi istiqamətində NATO 

ilə əməkdaĢlığın perspektivləri nəzərdən keçirilmiĢdir. Azərbay-
can sərhədlərinin mühafizəsinin monitorinqinin keçirilməsi 

məqsədi ilə NATO mütəxəssislərinin Bakıya səfərləri təĢkil edil-
miĢdir. «Kütləvi qırğın silahlarının komponentlərinin yayılma-

sının qarĢısının alınması» proqramı çərçivəsində Azərbaycan 
Respublikası və ABġ hökumətləri arasında sərhəd mühafizəsi 
üzrə əlaqələr daha da inkiĢaf etdirilmiĢ, proqram üzrə ayrılmıĢ 

maliyyə vəsaiti dəniz briqadasının maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsinə və dövlət sərhədində rabitə sisteminin qurul-

masına yönəldilmiĢdir.  
2002-ci ilin oktyabr ayında Dövlət Sərhəd Xidmətinin nü-

mayəndə heyəti ABġ-a səfər etmiĢ, aparılmıĢ danıĢıqlar za-
manı DSX-yə ayrılmıĢ bir sərhəd gözətçi gəmisinin gətiril-

məsi, mövcud gəmilərin müasir avadanlıqla təmin edilməsi, 
Ģəxsi heyət üçün treninqlərin keçirilməsi barədə razılıq əldə 

olunmuĢdur.  
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Ġl ərzində sərhəd mühafizə orqanlarının Macarıstan Res-

publikasında keçirilən Beynəlxalq ġiofok konfransının iclas-
larında fəal iĢtirak edilmiĢ, Almaniya Federativ Respublika-

sına, PolĢa Respublikasına iĢgüzar səfərlər edilmiĢdir. Beynəl-
xalq Miqrasiya TəĢkilatı ilə əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi 

nəticəsində 15 nəfər hərbi qulluqçu PolĢa Respublikasında 1 
illik təlimə göndərilmiĢdir.  

2002-ci ilin yanvar ayında Ġranin Daxili ĠĢlər Nazirliyi ilə 
qarĢılıqlı əməkdaĢlıq haqqında memorandum, Rusiya Fede-

rasiyası ilə «Sərhəd nümayəndələrinin fəaliyyəti haqqında» 
saziĢ, mart ayında Gürcüstanın Dövlət Sərhədinin Mühafizəsi 

Departamenti ilə sərhəd nəzarəti sahəsində, əməliyyat-axtarıĢ 
fəaliyyətində əməkdaĢlıq və məlumat mübadiləsi barəsində 3 

protokol imzalanmıĢdır.  
Sərhədyanı əhalinin, təĢkilatların sərhədin mühafizəsində 

sərhədçilərə kömək göstərilməsi iĢində məsuliyyətlərinin artı-
rılması məqsədi ilə hüquq mühafizə orqanları ilə birgə dövlət 

sərhədi haqqında qanunvericiliyin tələblərinin izah edilməsi-
nə dair yığıncaqlar və görüĢlər keçirilmiĢdir.  

Kadrların seçilməsi, yerləĢdirilməsi də il ərzində fəaliyyəti-

mizin əsas istiqamətlərindən biri olmuĢdur. Məruzə edirəm 
ki, təsdiq etdiyiniz  strukturu, hərbi qulluqçuların və iĢçilərin 

ümumi say tərkibi əsasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin mərkə-

zi aparatının, sərhəd dəstələrinin və digər hərbi hissələrin yeni 

Ģtatları hazırlanaraq təsdiqlənmiĢ, zabit və gizir heyəti yeni 
vəzifələrə təyin olunmuĢlar. Dövlət Sərhəd Xidmətində zabit 

heyətinin çatıĢmazlığını aradan qaldırmaq üçün keçən il 
verdiyiniz göstəriĢlər əsasında MTN Akademiyasının sərhəd 

fakцltəsi fəaliyyətə baĢlamıĢ, 68 kursant tədrisə cəlb edil-
miĢdir.  
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Sərhəd-keçid məntəqələrinin xidmətinin Avropa standart-

ları səviyyəsində təĢkil edilməsi üçün bir sıra beynəlxalq təĢ-

kilatlar, xüsusən Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatı ilə sıx əla-

qələr yaradılmıĢ, Binə hava limanında sərhəd fəaliyyətinin 
sadələĢdirilməsi məqsədi ilə monitorinq keçirilmiĢdir.  

Möhtərəm cənab Prezident!  
Ötən il ərzində dövlət sərhədinin mühafizəsinin əməliyyat 

cəhətdən təminatı gücləndirilmiĢ, ölkəmizə qarĢı kəĢfiyyat-
pozuculuq fəaliyyətinin aĢkarlanması istiqamətində aparılan 

tədbirlər nəticəsində bir sıra uğurlar qazanılmıĢdır.  
2002-ci il ərzində müqabil ölkə xüsusi xidmət orqanlarının 

5 nəfər məxfi əməkdaĢı ifĢa edilmiĢdir.  
Hesabat dövründə üçüncü ölkə vətəndaĢlarının saxta sə-

nədlərlə Aзярбайъан Rеспубликасы ərazisindən tranzit kimi 
istifadə edərək, Avropa ölkələrinə getmə kanalı müəyyən 

olunmuĢdur. Binə hava limanında saxta sənədlərlə Avropa və 
MDB ölkələrinə getmək istəyən 178 nəfər, o cümlədən 45 

nəfər ĠĠR vətəndaĢı saxlanılaraq, müvafiq tədbirlər həyata 
keçirildikdən sonra ölkə hüdudlarından kənarlaĢdırılmıĢlar.  

Ötən il ərzində Ģəxsi heyətin təlim-tərbiyə iĢləri də ciddi 

nəzarətdə saxlanılmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının daxili 
və xarici siyasətini, respublikada gedən ictimai-siyasi proses-

ləri, əlamətdar tarixi hadisələri, Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti, Respublika Silahlı Qüvvələrinin Ali BaĢ Koman-

danı cənab Heydər Əliyevin nitqlərinin Ģəxsi heyətə çatdırıl-
ması təmin edilmiĢ, bu nitqlərdən irəli gələn tələblərin öyrə-

nilməsi və təbliğ olunması üçün sərhəd dəstələrində və hərbi 
hissələrdə müvafiq iĢlər aparılmıĢdır. «Heydər Əliyev siyasi 

məktəbini öyrənirik» silsiləsindən rayon icra hakimiyyətləri-
nin ictimai-siyasi Ģöbələrinin, Gənclər, Ġdman və Turizm Na-
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zirliyinin yerli təĢkilatlarının nümayəndələrinin iĢtirakı ilə 

«Heydər Əliyev – Azərbaycan dövlətçiliyi və ordu quruculu-
ğu» mövzusunda elmi-praktiki konfranslar keçirilmiĢdir.  

2002-ci il ərzində tərbiyə iĢləri təĢkil edilərkən respublika-
nın ictimai, iqtisadi və mədəni həyatı ilə bağlı əlamətdar hadi-

sələrə, habelə sərhəd qoĢunlarının xidməti döyüĢ fəaliyyətinin 
təbliğ edilməsinə geniĢ yer verilmiĢ, televiziya kanallarının və 

digər kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə 
edilərək, Sərhəd QoĢunlarının Xidməti döyüĢ fəaliyyətini əks 

etdirən çoxsaylı silsilə veriliĢlər hazırlanmıĢ və müntəzəm 
olaraq ölkə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmıĢdır.  

Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar Ġttifaqı, Bəstəkarlar Ġtti-
faqı, Yazıçılar Birliyi ilə qarĢılıqlı əlaqədə «Azərbaycan Sər-

həd QoĢunları bu gün» mövzusunda sənədli telefilm, nəsr, 
musiqi, rəsm əsəri və tətbiqi incəsənət nominasiyaları üzrə 

müsabiqə keçirilmiĢ, qaliblər qiymətli hədiyyələrlə mükafat-
landırılmıĢ, təqdim olunmuĢ əsərlərin nümayiĢ etdirilməsi 

məqsədi ilə sərgi təĢkil olunmuĢ, tədbir kütləvi informasiya 
vasitələrində geniĢ iĢıqlandırılmıĢdır.  

Gənclərdə sərhədçi peĢəsinə marağın artırılması, hərbi və-

tənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi məqsədi ilə Təhsil Nazir-
liyi ilə qarĢılıqlı əlaqədə sərhədyanı rayonların məktəbliləri 

arasında «Vətən sərhəddən baĢlayır» mövzusunda zonalar 
üzrə inĢa müsabiqələri keçirilmiĢdir. Müsabiqənin qaliblərinə 

qiymətli hədiyyələr və fəxri fərmanlar verilmiĢdir. Bu tədbirin 
keçirilməsində Zaqatala məktəblilərinin fəallıq nümayiĢ etdir-

diklərini xüsusi vurğulamaq istərdim.  
Aprelin 11-də Qusar Ģəhərində, iyunun 15-də isə Xaçmaz 

Ģəhərində «Dövlət sərhədini qorumaq ümumxalq iĢidir» devi-
zi altında Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin və təhsil nazirinin 
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rayon ictimaiyyəti və məktəblilərlə görüĢü keçirilmiĢdir. Gö-

rüĢdə yerli əhali və sərhədçilər arasında əlaqələrin geniĢlən-
dirilməsi, rayon gənclərinin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 

edilməsi məsələləri müzakirə olunmuĢdur.  
Dövlət Sərhəd Xidmətinin mərkəzi aparatında C.Naxçı-

vanski adına Hərbi Liseyi bitirmiĢ və hazırda sərhəd qoĢun-
larında xidmət edən məzunların toplantısı keçirilmiĢ, Heydər 

Əliyev hərbи məktəbinin məzunları olan sərhədçi-naxçıvanskiчи-
лər adından Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət 

qəbul edilmiĢdir.  
Hesabat ilində Dövlət Sərhəd Xidmətində idmançıların ye-

tiĢdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiĢ, hərbi hissələrdə kütləvi 
idman tədbirləri keçirilmiĢdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin id-

mançıları beynəlxalq yarıĢlarda müsbət nəticələr əldə etmiĢlər.  
Möhtərəm cənab Prezident!  

Yuxarıda sadalanan tədbirlərin həyata keçirilməsi sayə-

sində əldə olunmuĢ nəticələr statistik göstəricilərdə öz əksini 

tapmıĢdır. Belə ki, il ərzində dövlət sərhədində sərhəd rejimi 
pozuntularında iĢtirakı olan 8299 nəfər (2001-ci ildə 6853 
nəfər) saxlanılmıĢdır.  

Təxmini dəyəri 8 milyard 693 milyon 601 min manat olan 
qaçaqmal, o cümlədən 21 ədəd zinət əĢyaları, 8 ədəd «AK» mar-

kalı avtomat silah, 2 ədəd tapança, 37 ədəd pnevmatik tapança, 
155 ədəd ov tüfəngi, 6 ədəd qumbara, 4 ədəd gecəgörmə cihazı, 

38,6 kiloqram barıt, 22,3 ton əlvan metal, 6 kiloqram 500 qram 
narkotik maddə, 544 ədəd peyk teleqəbuledicisi, 168 min 503 

ədəd müxtəlif növ geyim əĢyaları, 29 min 845 ədəd spirtli içki, 
18 min 206 litr spirt, 517 min 816 qutu siqaret, 316,1 kiloqram 
balıq kürüsü, 1211 baĢ mal-qara və sair tutulmuĢdur.  
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Hesabat ilində dövlət sərhədindən keçən Ģəxslərin nəqliy-

yat vasitələrinin üzərində etibarlı sərhəd nəzarəti təmin edil-
miĢdir. 268 (2001-ci ildə 38) nəfər axtarıĢda olan Ģəxs saxlanı-

laraq hüquq-mühafizə orqanlarına, habelə Ġnterpola təhvil 
verilmiĢdir.  

Cənab Ali BaĢ Komandan!  
Bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin fəaliyyətində nöqsanlar 

da mövcuddur. Bunların aradan qaldırılması üçün Dövlət 
Sərhəd Xidməti heyətinin bütün qüvvə və bacarığı səfərbər 

edilmiĢdir. ÇalıĢırıq ki, 2003-cü ilin xidməti-döyüĢ fəaliyyətin-
də daha yüksək nailiyyətlər əldə edək.  

Bu gün hər bir Azərbaycan sərhədçisi Vətənimizin xoĢbəxt 
gələcəyinə əmindir. Cənab Prezident, bizim nikbinliyimiz Si-

zin yeritdiyiniz müdrik siyasətə və rəhbərliyiniz altında əldə 
edilən taleyüklü qələbələrə əsaslanır!  

Möhtərəm cənab Prezident!  
Məruzə edirəm ki, 2003-cü ildə Dövlət Sərhəd Xidməti 

tərəfindən aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuĢdur:  

– Dövlət Sərhəd Xidmətinin Ģəxsi heyətinin peĢə hazırlığını 

artırmaq, hərbi nizam-intizamı möhkəmləndirmək, Ģəxsi hey-
ətin mənəvi-psixoloji vəziyyətini Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ 

Komandanının tələbləri səviyyəsində təmin etmək;  
– Dövlət Sərhəd Xidmətinin normativ-hüquqi bazasını tək-

milləĢdirmək, bütün xidmət istiqamətləri üzrə yeni əsasnamə 
və təlimatlar hazırlamaq;  

– dəniz sərhədlərinin mühafizəsinin gücləndirilməsi məqsə-

di ilə sərhəd gəmiləri üçün sahil məntəqələrinin yaradılması 

iĢlərini davam etdirmək, ilin sonuna qədər dəniz mühafizə 
sistemini tam hazır vəziyyətə gətirmək;  
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– beynəlxalq əlaqələrin inkiĢafını davam etdirmək;  

– Dövlət Sərhəd Xidmətinin telekommunikasiya sisteminin 
təkmilləĢdirilməsi iĢini davam etdirmək.  

Horadiz, Xudat, Zaqatala, ġəmkir və ġəki sərhəd dəstələ-

rində yeni sərhəd zastavaları və komendantlıqlar üçün kazar-

ma binalarını, «Sərhədчi» istirahət və idman komplekslərini 
inĢa etmək.  

Cənab Ali BaĢ Komandan!  
Bütün sərhədçilərimiz adından Sizi əmin edirəm ki, 2002-ci 

ildə yaratdığınız Dövlət Sərhəd Xidməti Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə, xalqına sədaqətlə xidmət edəcək, döv-

lətçiliyimizin keĢiyində ayıq-sayıq duracaq, qarĢımıza qoydu-
ğunuz tapĢırıqların yerinə yetirilməsi üçün daima çalıĢacaqdır.  

Cənab Ali BaĢ Komandan, məruzə bitdi.  
 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 

yekun nitqi 
  

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin məruzə-

sindən görünür ki, ötən müddətdə xeyli iĢ görülübdür. Mən 

bunu müsbət qiymətləndirirəm. Amma nöqsanlarınız barədə 
çox qısa danıĢdın, dedin ki, onları bilirsiniz. Mən də heç istə-

mirəm ki, bu barədə geniĢ danıĢasan. Əsas budur ki, əgər 
özünüz nöqsanlarınızı yaxĢı bilirsinizsə, nöqsanları təhlil edə, 

onların aradan qaldırılmasını təmin edə bilirsinizsə, artıq söz 
deməyə ehtiyac yoxdur. Mən inanıram ki, siz 2003-cü ildə 

bunları edəcəksiniz.  
Xarici ölkələrlə qısa bir müddətdə çox geniĢ əlaqələr qur-

mağınız, hesab edirəm, sərhəd xidmətinin çox əhəmiyyətli 
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nailiyyətlərindən biridir. Çünki əgər biz dünya təcrübəsindən 

istifadə etməsək, onda çox irəliyə gedə bilmərik.  
Sənin mənə vaxtaĢırı verdiyin məlumatlardan və bugünkü 

məruzəndən belə baĢa düĢürəm ki, bu əlaqələriniz təkcə təcrü-

bə məsələsindən ibarət deyil, eyni zamanda, sizə böyük mad-

di-texniki yardımdır. Onlardan çox fəal və səmərəli istifadə 
etmək lazımdır. O ölkələr ki, xüsusən mən Avropa ölkələrini 

deyirəm – bu barədə təĢəbbüs göstərirlər və verdiyin məlu-
matlara görə, yardımlar edirlər, onlarla əlaqələri daha da 

geniĢləndirmək lazımdır. 
907-ci maddənin qüvvəsi dayandırıldıqdan sonra Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları Azərbaycana hərbi sahədə yardımını birinci 
növbədə sərhəd xidmətinə, sərhədlərin möhkəmləndirilməsinə 

yönəltməyi planlaĢdırıbdır və bunu da edir. Sən bunu bilir-
sən, orada da olmusan, danıĢıqlar aparmısan. Güman edi-

rəm, 2003-cü il üçün də yaxĢı proqram var. ÇalıĢmaq lazımdır 
ki, o proqramı artıqlaması ilə yerinə yetirəsiniz.  

Beləliklə, biz sərhəd dəstələrimizin hamısını, zastavaları, 
komendantlıqları, hissələri müasir rabitə, elektron sistemləri 
ilə təchiz etməliyik və onlardan səmərəli istifadə etməyi ba-

carmalıyıq. Ona görə gərək siz bunu daha da geniĢləndirəsi-
niz ki, orada xüsusi kurslar keçirəsiniz. Nəinki zabitlərinizi, 

həm də əsgərlərinizi hazırlayasınız. Rabitə iĢlərinin əksəriyyə-

tini həyata keçirən sıravi əsgərləri deyirəm, onları da hazır-

lamaq lazımdır.  
Mən bunu ona görə deyirəm ki, siz bu vasitələrdən sə-

mərəli istifadə edə biləsiniz. Ġkincisi də, bu cür müasir, qiy-
mətli avadanlığı alıb onları naĢı əllərə versəniz, istifadə etmək 

əvəzinə, onları xarab edərsiniz. Ona görə bu iĢlərlə çox ciddi 
məĢğul olun. Yenə də deyirəm, xarici əlaqələri gücləndirin.  
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BaĢqa bir sözü olan var? Bir də qeyd edirəm ki, bu görüĢ 

mənim üçün əhəmiyyətlidir, amma sizin  üçün daha çox əhə-

miyyətli olmalıdır. Özüm üçün ona görə əhəmiyyətli hesab 

edirəm ki, mən fikirlərimi bilavasitə sizə çatdırdım. Tələb-
lərimi sizin qarĢınızda qoydum. Sizin üçün də bu əhəmiy-

yətlidir ona görə ki, bu sizin üçün ilk görüĢdür və güman edi-
rəm, burada çox iĢgüzar söhbət getdi. Burada sərhəd dəstələ-

rinin rəisləri, baĢqa rəhbər vəzifəli Ģəxslər var, hər biriniz Ali 
BaĢ Komandanın göstəriĢlərini aldınız. Əgər bundan səmərəli 

istifadə edə bilsəniz, bu, 2003-cü ildə sizin qarĢınızda duran 
vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir. Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
ЭЮРКЯМЛИ АЗЯРБАЙЪАН БЯСТЯКАРЫ  
ГАРА ГАРАЙЕВИН 85 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР 
ОЛУНМУШ ХАТИРЯ ЭЕЪЯСИНДЯ  
ИШТИРАК ЕТМИШДИР 
 
Азярбайъан Дювлят Академик Опера вя Балет Театры 
 
6 феврал 2003-ъц ил 

 
Азярбайъан Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında 

fevralin 6-da dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq 
artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Lenin və  Dövlət mükafat-

ları laureatı, akademik Qara Qarayevin anadan olmasının 85 
illiyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi keçirilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev gecədə iştirak etmək 
üçün teatra gəldi. Salona toplaşanlar dövlətimizin başçısını hə-

rarətli alqışlarla qarşıladılar.  
Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu gecəni açaraq, bunu 

ölkəmizin musiqi həyatında əlamətdar hadisə kimi qiymətlən-
dirdi. O, Qara Qarayevin yaradıcılığının  əhəmiyyətindən danı-

şaraq, dahi bəstəkarın qüdrətli istedadının bəhrəsi olan «Yeddi 
gözəl», «İldırımlı yollarla» kimi baletlərinin,  zəngin simfonik 

irsinin  təkcə Azərbaycan musiqisinin  deyil, həm də dünya 
mədəniyyəti xəzinəsinin incilərindən olduğunu vurğuladı. Nazir 

bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev bəstəkarın 
yaradıcılığına və şəxsiyyətinə həmişə diqqət və hörmət göstər-

mişdir. Beş il əvvəl prezidentin fərmanыna əsasən, Azərbaycan 
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musiqisi klassikinin 80 illiyi  ölkəmizdə təntənəli surətdə keçi-

rilmişdir. Yubiley Rusiyada və YUNESKO-nun xətti ilə Fran-
sada da geniş qeyd edilmişdir. 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının birinci katibi, Xalq 
artisti Vasif Adıgözəlov çıxışında dedi ki, Qara Qarayev Azər-

baycan bəstəkarlıq  məktəbinin yaradıcılarından biridir, onun 
musiqisi bütün qitələrdə, dünyanın ən yaxşı konsert salonların-

da səslənmişdir və indi də səslənir. O, dövlətimizin başçısının 
incəsənət xadimlərinə, yaradıcı ziyalılara daim qayğı göstərmə-

sini yüksək qiymətləndirdi. 
Sonra  Xalq artisti Rauf Abdullayevin idarəsi ilə Üzeyir Ha-

cıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasın-
da dahi Qara Qarayevin əsərlərindən parçalar səsləndi. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev böyük uğurla keçən 
konsertdən sonra səhnəyə gələrək, yüksək ifaçılıq məharətinə 

görə dirijor Rauf Abdullayevə, orkestrin musiqiçilərinə təşək-
kür etdi.  

Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbə-

ri Ramiz Mehdiyev, Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, Tür-
kiyə, Qazaxıstan, Türkmənistan, Başqırdıstan, Tatarıstan,  Tu-

va, Xakasiya, Altay, Saxa (Yakutiya)  respublikalarının, Şimali 
Kiprin mədəniyyət nazirləri, Qırğızıstan və Qaqauziyanın mədə-

niyyət nazirliklərinin nümayəndələri, xarici ölkələrin səfirləri, 
digər rəsmi şəxslər xatirə gecəsində iştirak edirdilər.  
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
СЕЙИД МЯЩЯММЯД ХАТЯМИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Иран Ислам Республикасынын милли байрамы –Ингилаб эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы тябрик едирям. 
Юлкяляримизин гоншулуьу халгларымызын достлуьу вя ямяк-

дашлыьы цчцн эениш имканлар ачмышдыр. Яминям ки, бу имкан-
лардан там истифадя етмяк цчцн бундан сонра да ардыъыл сяйляр 
эюстяряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Иран хал-
гына ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 феврал 2003-ъц ил 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЛИ РЯЩБЯРИ  
АЙЯТУЛЛАЩ СЕЙИД ЯЛИ ХАМЕНЕИ 
ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ 
 
Мющтярям гардашым! 
Иран Ислам Республикасынын милли байрамы – Ингилаб эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Иран халгыны тябрик едирям. Ями-
ням ки, халгларымыз арасында достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри-
нин тарихи яняняляри буэцнкц вя эяляъяк нясилляр тяряфиндян дя 
горунуб сахланылаъаг вя инкишаф етдириляъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 феврал 2003-ъц ил 
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ЛИТВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ РОЛАНДАС ПАКСАСА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Литва Республикасынын милли байрамы – Литва дювлятинин 

бярпасы эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасында достлуг вя ямякдашлыг 

мцнасибятляринин инкишафы даим халгларымызын рифащына хидмят 
едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Литва хал-
гына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 феврал 2003-ъц ил 
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QURBAN BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ 

AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRĠK  
 

Əziz bacı və qardaĢlar! 
Sizi bütün dünya müsəlmanlarının müqəddəs Qurban 

bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
Müsəlmanların böyük bir təntənə ilə həmrəylik və qardaĢ-

lıq rəmzi kimi qeyd etdikləri Qurban bayramı insanlar üçün 
yüksək bəĢəri-mənəvi dəyərlərdən faydalanmaq imkanları 

yaradır. Ġslamın insanpərvərlik, mehribanlıq və mərhəmət 
prinsiplərinə həmiĢə sadiq qalmıĢ Azərbaycan xalqı tarixinin 

çətin dövrlərində belə, Qurban bayramını özünün ən əziz 
günlərindən biri kimi qeyd etmiĢdir. Dövlət müstəqilliyimizin 

bərpasından sonra bu günün rəsmi Ģəkildə bayram edilməsi 
xalqımızın öz milli və dini ənənələrinə sədaqətinin parlaq 

ifadəsidir. Ġnsanları bir-birinə daha da doğmalaĢdıran bu 
bayram günündə ürəklərdən kin-küdurət silinir, fədakarlıq və 

Ģəfqət hissləri güclənir, doğma və yaxın adamlar yad olunur, 
əzizlərin ruhlarına dualar oxunur.  

Azərbaycanın müstəqilliyi və torpaqlarımızın toxunulmaz-

lığı uğrunda canlarından keçmiĢ övladlarımıza bu mübarək 
bayramda Allahdan rəhmət diləyir, onların ailələrinə və ya-

xınlarına səbr arzulayıram. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, 
doğma ocaqlarından didərgin düĢmüĢ həmvətənlərimizin öz 

yurd-yuvalarına qayıtmaları üçün bu müqəddəs bayram 
günlərində edilən arzu və niyyətlər gerçək olacaqdır. Qoy bü-

tün böyük milli və dini bayramlarımız kimi, mübarək Qurban 
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bayramı da xalqımızın yüksək ideallar ətrafında daha sıx 

birləĢməsini təmin etsin, azad, müstəqil və demokratik Azər-
baycan dövlətinin gələcək inkiĢafı naminə bütün azərbaycan-

lılar arasında ümummilli həmrəyliyi möhkəmləndirsin!  
Sizi Ulu Tanrının islamı bir din kimi tamamlayıb insanlara 

bəxĢ etdiyi bu əziz bayram günündə bir daha ürəkdən təbrik 
edir, hamınıza cansağlığı, xoĢbəxtlik və əmin-amanlıq arzula-

yıram.  
Bayramınız mübarək olsun! 

      HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı Ģəhəri, 10 fevral 2003-cü il 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАКЫДАКЫ 
СЯФИРЛИЙИНИН КЕЧИРДИЙИ ИРАН ИСЛАМ 
ИНГИЛАБЫНЫН 24-ъц ИЛДЮНЦМЦНЯ ЩЯСР 

ОЛУНМУШ МЯРАСИМДЯ

 НИТГ 

 
Азярбайъан Академик Милли Драм Театры 
 
12 феврал 2003-ъц ил 
 

Hörmətli cənab səfir! 
Hörmətli cənab Səlamiyən! 

Mən buraya sizdən hədiyyələr almaq üçün gəlməmiĢəm. 
Ancaq mənə təqdim etdiyiniz hədiyyələrə görə sizə təĢəkkür 

edirəm. Çox sağ olun ki, mənə belə diqqət göstərmisiniz. Mə-

nim bu gün buraya gəlməyimin səbəbi hörmətli cənab səfirin 

dəvətidir və həm Qurban bayramı münasibətilə, həm də Ġran 
islam inqilabının 24-cü ildönümü münasibətilə bu mərasimdə 
iĢtirak etmək olmuĢdur.  

Hörmətli cənab səfir! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mən sizi, bütün dünya müsəlmanlarını müqəddəs Qurban 
bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, bütün dünya 

müsəlmanlarına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzu edirəm.  
Bu günlər Ġran islam inqilabının 24-cü ildönümüdür. Ġran 

xalqı bunu böyük iftixar hissi ilə qeyd edir, bayram edir. Bu 
milli bayram münasibətilə mən də Ġran Ġslam Cümhuriy-

                                                 
   


 Мярасими Иранын юлкямиздяки сяфири Ящяд Гязаи ачды. 



_________________________________________________________ 

 

36 

yətinin prezidenti hörmətli cənab Xatəmiyə və Ġranın Ali dini 

rəhbəri hörmətli cənab Xamеneiyə təbrik məktubları göndər-
miĢəm. Məktublar bizim mətbuatda dərc olunubdur. Azər-

baycan xalqının bu bayram münasibətilə fikirlərini, arzularını 
orada ifadə etmiĢəm. Ancaq bundan əlavə, bu gün bir daha 

burada sizinlə birlikdə  bayram mərasimində iĢtirak edirəm 
və sizi, qardaĢ Ġran xalqını, Ġran Ġslam Cümhuriyyəti dövlətini 

Ġran islam inqilabının 24-cü ildönümü münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm. Ġran xalqına gələcəkdə daha böyük uğurlar 

arzulayıram. 
Ġran ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox böyük, 

qədim və olduqca zəngin tarixə malikdir. Bunu siz də bilir-
siniz, biz də bilirik. Bu gün buna vaxt itirməyə ehtiyac yox-

dur. Ancaq eyni zamanda, bir daha təsdiq etmək lazımdır ki, 
xalqlarımızın müĢtərək adət-ənənələri, mədəniyyəti, dini 

mənsubiyyəti və bir çox baĢqa amillər həmiĢə bizi bir yerdə 
etmiĢ, dost etmiĢdir və bu dostluq münasibətləri bu gün də 

davam edir. Bizim bugünkü münasibətlərimizin keçmiĢdən 
keyfiyyətcə böyük fərqi ondan ibarətdir ki, bu, Ġran Ġslam 
Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət-

lərarası münasibətlərdən ibarətdir. Xalqlar arasında münasi-
bətlər həmiĢə çox xoĢ, mehriban olubdur və bizim xalqlarımız 

arasında heç vaxt heç bir ixtilaf olmayıbdır.  
Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən 

sonra Azərbaycan Respublikası ilə Ġran Ġslam Cümhuriyyəti 
arasında dövlətlərarası diplomatik əlaqələr qurulub və ötən 

illərdə inkiĢaf edibdir. Biz indi müstəqil dövlətlər kimi əmək-
daĢlıq, dostluq edirik və müĢtərək çox iĢlər görürük. Bizim 

ticarət əlaqələrimiz, iqtisadi əlaqələrimiz çox geniĢdir və 
çalıĢırıq ki, bu əlaqələri daha da geniĢləndirək. Buna həm 
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Ġran tərəfindən, həm də Azərbaycan tərəfindən böyük cəhdlər 

göstərilir və bundan sonra da göstəriləcəkdir. Bu həm Ġran 
xalqının, həm də Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğundur. 

Biz dost ölkələrik, dostluğumuzu davam etdiririk və etdirə-

cəyik. Mənim 2002-ci ilin may ayında Ġrana rəsmi səfərim, 

hesab edirəm ki, bizim bu əlaqələrin tarixində mühüm bir ha-
disə oldu. Biz bu səfər zamanı çox səmərəli, çox əhəmiyyətlı, 

dostluğumuzu, əməkdaĢlığımızı gücləndirə biləcək qərarlar 
qəbul etdik, müqavilələr imzaladıq. Ġran ilə Azərbaycan ara-

sında prezident Xatəmi və prezident Heydər Əliyevin tərə-

findən imzalanmıĢ müqavilə tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bir 

çox baĢqa sənədlər də imzaladıq. Amma bizim bu görüĢləri-
mizin mənası, əhəmiyyəti təkcə bu sənədlərlə bitmir, biz Ġran–

Azərbaycan əlaqələrinin, demək olar ki, yeni bir mərhələsinin 
bünövrəsini qoyduq. Çox məmnunam ki, bu görüĢlər, bu 

sənədlər ötən aylarda öz bəhrəsini verir və bizim əlaqələrimiz 
daha da sürətlə inkiĢaf edir. 

Mən prezident cənab Xatəmini Azərbaycana rəsmi səfərə 
dəvət etmiĢəm. Ġndi biz onun səfərini gözləyirik. Güman edi-
rəm ki, bu səfər də həyata keçəndən sonra bizim əlaqələrimiz 

daha da yüksək səviyyəyə qalxacaqdır.  
Bizim dövlətlərarası əlaqələrimizdə bəzi məsələlər də mey-

dana çıxır. Amma bu məsələləri danıĢıqlar, qarĢılıqlı anlaĢma 
vasitəsilə həll edirik və güman edirəm ki, bundan sonra da biz 

bunları həll edəcəyik.  
Ġranda da, Azərbaycanda da hamı bilir ki, – respublikamı-

zın ən ağır problemi Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsidir 
və Azərbaycan ərazisinin bir qisminin müəyyən səbəblərdən 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal olunması, iĢğal 
edilmiĢ torpaqlardan bir milyona qədər azərbaycanlı, müsəl-
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man bacı-qardaĢlarımızın yerlərindən-yurdlarından köçürül-

məsi və ağır vəziyyətdə çadırlarda yaĢamasıdır. O illərdə bu-
rada qanlı müharibə,  döyüĢlər getdi. Dediyim kimi, bəzi sə-

bəblərdən Ermənistan qəsbkarları Azərbaycan torpaqlarının 
bir qismini iĢğal etdilər.  

Ancaq biz 1994-cü ildən atəĢi dayandırdıq, bu məsələnin 
sülh yolu ilə həll olunması üzərində iĢləməyə baĢladıq və bu 

gün də iĢləyirik. Biz bu iĢdə həmiĢə Ġranla məsləhətləĢmələr, 
danıĢıqlar aparmıĢıq. Bəzən bu danıĢıqlar nəticə verib, bəzən 

isə nəticə verməyibdir. Ancaq Ġran Ġslam Cümhuriyyəti Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Ermənistanı təcavüzkar 

ölkə kimi qiymətləndiribdir. Bu həm Ġran dövlətinin bəyanat-
larında, həm də Ġslam Konfransı TəĢkilatının müĢtərək, bir 

yerdə qəbul etdiyimiz bəyannamələrində öz əksini tapıbdır.  
Тябиидир ки, Иран Ислам Ъцмщуриййятинин Азярбайъанла яла-

гядар беля принсипиал мювгейи мясялялярин щялл едилмясиндя 
бизя мцяййян гядяр дястяк вермяк демякдир. Цмидварам ки, 
биз бу дястяйи бундан сонра даща да чох щисс едяъяйик. 

Бизим юлкяляримиз бир-бириня ня гядяр чох бянзярдися, дювлят 
гурулушунда о гядяр дя чох фягрляр вар. Фяргляр ондан иба-
рятдир ки, Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини елан едяндян 
юлкямиздя демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просеси 
щяйата кечирилир вя биз бу сащядя бюйцк наилиййятляр  ядя ет-
мишик. Бу бизим ясас йолумуздур. Биз бу йол иля эедирик. Йяни 
демократик дювлят, базар игтисадиййаты, инсанлара бцтцн азад-
лыгларын верилмяси, мятбуат, сюз азадлыьы, дин азадлыьы вя де-
мократийанын тялябляри иля ялагядар бир чох мясяляляр – бунлар 
Азярбайъанда тямин олунубдур вя бундан сонра да тямин 
олунаъагдыр. 

Азярбайъан дцнйяви дювлятдир вя бу да бизим стратежи 
йолумуздур. Биз бундан ня о тяряфя, ня дя бу тяряфя дюня 
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билмярик. Дюня билмярик она эюря йох ки, дюнмяк истямирик. 
Чцнки биз юзцмцз цчцн бу йолу уйьун щесаб едирик вя бу йол 
иля дя эедирик. 

Мямнуниййятля дейя билярям ки, Иран Ислам Ъцмщурий-
йятиндя дя демократийа чох эениш инкишаф едибдир. Президент 
Хатяминин биринъи, икинъи дяфя президент сечилмясиндя дя мян 
бу сечкилярин ня гядяр йцксяк демократик шяраитдя кечмясинин 
шащиди олдум. Няинки мян, бцтцн дцнйа бунун шащиди олду. 
Бу чох эюзял бир щалдыр вя Иранда демократийанын бу ъцр 
инкишаф етмяси, бизим фикримизъя, цмумиййятля, Иранын инкишаф 
етмясиндя вя дцнйа сивилизасийасына гатылмасында чох бюйцк 
рол ойнайыр вя ойнайаъагдыр. Иранда бу сащядя башга наилий-
йятляр дя вар, сиз онлары мяндян йахшы билирсиниз. 

Бу фяргляр щеч дя бизим достлуьумуза, гардашлыьымыза, 
ямякдашлыьымыза мане олмур вя мане дя ола билмяз. Бир дя 
эюрцрсян, ики гардаш олур. Бири бир ъцр йашайыр, о бири дя башга 
ъцр йашайыр. Онун кефи еля истяйир, еля йашайыр. Бу бирисинин дя 
кефи беля истяйир, беля йашайыр. Ня бу гардаш о гардашы мяъбур 
едя биляр, ня дя о гардаш бу гардашы мяъбур едя биляр. Щеч 
лазым да дейил, эяряк инсан азад олсун. Щяр инсанын дахили 
азадлыьы бюйцк бир шейдир. Гоншунун да бири беля, бири еля олур. 
Цмумиййятля, дцнйа белядир. 

Биз дцнйада щеч бир юлкяйя бянзямяк истямирик. Анъаг, 
ейни заманда, цмумбяшяри дяйярляр вар. Бизим милли-мяняви 
дяйярляримиз – динимиз, адят-яняняляримиз вар. Биз щеч вахт 
бунлардан ял чякмярик. Мясялян, о мяняви дяйярляр ки, Азяр-
байъан халгына мянсубдур, башга йердя онун яксини эюрцрцк, 
амма биз ону гябул едя билмярик. Йяни биз юз милли кюкляри-
мизи, дини мянсубиййятимизи горумушуг, горуйаъаьыг. Мяня-
ви яняняляримизи, адятимизи горуйуб инкишаф етдиряъяйик. 
Анъаг бунунла бярабяр, биз цмумбяшяри дяйярлярдян дя бящ-
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рялянирик. Щесаб едирик ки, бизим милли-мяняви дяйярляримизин 
цмумбяшяри дяйярлярля бирэя инкишаф етмяси, онларын синтези 
халгымызын эяляъяйи цчцн, инкишафы цчцн даща да ящямиййятли 
олаъагдыр. 

Bunları deyərək, onu bildirmək istəyirəm ki, hər bir ölkə-

nin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı beynəlxalq 

hüquq normalarının əsas prinsipidir, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢ-

kilatının əsas prinsipidir və biz bu prinsipin həyata keçi-

rilməsini tələb edirik. Biz heç kəsin ərazi bütövlüyünə göz 
dikməmiĢik. Ancaq pozulmuĢ öz ərazi bütövlüyümüzü isə 

bərpa etməyə çalıĢırıq və bərpa etməliyik. Hər bir ədalətli 
dövlət, yəni öz hüquqlarını qiymətləndirən dövlət gərək baĢqa 

dövlətlərin də hüquqlarını qiymətləndirsin. Lakin öz hüquq-
larını qoruyub saxlasın, baĢqa dövlətin hüquqları tapdala-

nanda isə buna biganə olsun, yaxud da bəzi hallarda ona dəs-
tək versin – bu, yaramaz haldır. Bu barədə Ġran Ġslam Cüm-

huriyyəti ilə bizim münasibətlərimiz tam gözəldir, tam yaxĢı-

dır. Mən bunları ona görə demirəm ki, burada bir məsələ, 

problem var. Yox, sadəcə, bizim  münasibətlər haqqında da-
nıĢanda bunları bir daha demək istəyirəm. 

Ġran böyük, qüdrətli bir ölkədir. Böyük ərazisi, zəngin təbii 
sərvətləri, çox fədakar insanları və çoxsaylı əhalisi, qədim 
tarixi var. Biz Ġranın  bütün bu varlığını, yəni vahid Ġranı, 

onun ərazi bütövlüyünü həm tanıyırıq, həm də hesab edirik 
ki, buna heç kəs qəsd etməməlidir. Biz kiçik ölkəyik, amma 

bizim vəziyyətimiz baĢqa cürdür. Güman edirəm, bu da daim 
belə olmayacaqdır. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcə-

yik, yaĢayacağıq, inkiĢaf edəcəyik. 
Дünyada bir prinsip də çox mühümdür: bir ölkənin o biri 

ölkənin daxili iĢlərinə qarıĢmamaсы. Biz heç bir ölkənin iĢinə 



_________________________________________________________ 

 

41 

qarıĢmaq istəmirik. QarıĢmaq da istəmirik ona görə ki, biz 

dünyanın ədalətli qanunlarına riayət edirik, bir də bizim o 
qədər öz iĢlərimiz var ki, nə üçün baĢqa ölkənin daxili iĢinə 

qarıĢmalıyıq? Allah imkan versin ki, biz öz iĢlərimizi həll edək, 
öz xalqımızın problemlərini həll edək. Amma eyni zamanda, 

hesab edirik ki, Azərbaycanın da daxili iĢlərinə heç kəs qarıĢ-
mamalıdır. Yəni ölkələrin bir-birinin daxili iĢlərinə qarıĢmaması 

çox vacib məsələdir. Biz bunu may ayında mən Tehranda olan-
da söhbətlərdə əks etdirdik və hətta bu bizim imzaladığımız 

müqavilədə də var. Bunlar hamısı Ġran–Azərbaycan xalqlarının 
və dövlətlərinin dostluğunu daha da möhkəmləndirən, inkiĢaf 

etdirən amillərdir. Buna görə də biz bunu həmiĢə bilməliyik və 
bu amillərə həmiĢə riayət etməliyik.   

Ġndi bizim bölgədə, yəni ġərqdə bəzi proseslər gedir. Ġstə-

yirik ki, bunların hamısı ədalət çərçivəsində olsun. Ancaq 

bunların heç biri Ġran–Azərbaycan dostluğuna, əməkdaĢlı-
ğına heç bir mənfi təsir göstərə bilməz. Bizim bu əməkdaĢlığı-

mız, dostluğumuz bu gün də var, sabah da olacaq, gələcəkdə 
də olacaqdır. Biz qonĢu xalq kimi, özü də qədim zamanlar-
dan bir-birinə qarıĢmıĢ xalq kimi, bir yerdə, bir ərazidə 

dostluq, mehribanlıq Ģəraitində yaĢamağa məhkumuq. Bunu 
bilməliyik və belə bir yaĢayıĢın təmin olunması üçün də lazımi 

səylərimizi qoymalıyıq.  
Mən hesab edirəm ki, bu gün Ġslam inqilabının 24-cü ildö-

nümünü qeyd edərək, Ġranın böyük nailiyyətlərlə fəxr etməyə 
haqqı var. Ġranın iqtisadiyyatı inkiĢaf edir, həyat çox yüksək 

səviyyədə inkiĢaf edir. Ġnanıram ki, gələcək illər Ġranın daha 
da sürətlə inkiĢaf etməsini təmin edəcəkdir. Dost, qardaĢ 

ölkənin prezidenti kimi, mən bu bayram günü bunu arzu edi-
rəm. Sizi bu bayramlar münasibətilə bir daha təbrik edirəm, 
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hamınıza cansağlığı arzu edirəm, xoĢbəxtlik arzu edirəm. Sağ 
olun. 

    * * * 
Ə m i r Ģ a h r u x    S ə l a m i y ə n (İranın Azərbaycanda fəa-

liyyət göstərən ticarət və iş adamları adından): Mən Azərbay-

canda olan iranli iĢ adamlarının nümayəndəsi kimi, bu hə-

diyyəni möhtərəm cənab Heydər Əliyevə təqdim etməyə icazə 

verdiyinə və Ģərait yaratdığına görə cənab səfirimizə minnət-
darlığımı bildirirəm.  

Möhtərəm prezidentə iki hədiyyə təqdim olundu. Bu hə-

diyyənin biri cənab səfirin qeyd etdiyi münasibətlə əlaqədar 
idi. Mən iqtisadi və hüquqi sahədə bir sıra kəskin problemlər-

lə üzləĢmiĢdim və cənab Heydər Əliyevin mənə göstərdiyi qay-
ğı sayəsində öz fəaliyyətimi bərpa edə bildim. Möhtərəm Hey-

dər Əliyev prezidentliyi müddətində bizə və digərlərinə  bura-
da fəaliyyətləri üçün gözəl Ģərait yaratmıĢdır. Ġkinci hədiyyə 

bununla bağlı minnətdarlıq əlamətidir.  
Fikrimi bu sözlərlə yekunlaĢdırmaq istəyirəm ki, cənab 

Heydər Əliyev qat-qat böyük, dünyanın ən böyük siyasi mə-

kanının, sabiq SSRĠ-nin idarəçiliyinə qabil insan olmuĢdur və 

indi öz ölkəsini belə gözəl idarə etməsi onu sevənlər üçün 
böyük iftixar mənbəyidir. 
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ЕСТОНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АРНОЛД РЦЙТЕЛЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Естонийа Республикасынын милли байрамы  – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы тябрик едирям. 
Яминям ки, бу эцн мцстягиллик шяраитиндя йашайан халг-

ларымыз арасындакы достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри даим 
инкишаф едяъяк вя мющкямляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы вя ишляриниздя уьурлар, дост Ес-
тонийа халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 14 феврал 2003-ъц ил 
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БРУНЕЙ ДЯРУССАЛАМЫН СУЛТАНЫ 
ЯЛАЩЯЗРЯТ ЩЯССЯНАЛ БОЛКИАЩА 
 
Ялащязрят! 
Бруней Дяруссаламын милли байрамы мцнасибятиля Сизи вя 

халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, халгларымызы йахынлашдыран гаршылыглы ряь-

бят вя достлуг щиссляри ялагяляримизин бцтцн сащялярдя эениш-
лянмясиня щямишя юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 14 феврал 2003-ъц ил 
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КЦВЕЙТ ДЮВЛЯТИНИН ЯМИРИ  
ЯЛАЩЯЗРЯТ ШЕЙХ ЪАБИР ЯЛ-ЯЩМЯД  
ЯЛ-ЪАБИР ЯС-САБАЩА 
 
Ялащязрят! 
Кцвейт дювлятинин милли байрамы мцнасибятиля Сизи вя 

бцтцн Кцвейт халгыны црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан Республикасы иля Кцвейт дювляти 

арасында достлуг вя ямякдашлыг ялагяляринин инкишафы даим 
халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Кцвейт 
халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан  Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 15 феврал 2003-ъц ил  
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БАКЫ ШЯЩЯРИНДЯ ИЧЯРИШЯЩЯР ТАРИХ-
МЕМАРЛЫГ ГОРУЬУНУН МЦЩАФИЗЯСИ ВЯ 
БЯРПАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫ БЯЗИ ТЯДБИРЛЯР 
ЩАГГЫНДА 
  

Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы 
 

Азярбайъанын пайтахты Бакы шящяринин гядим вя зянэин 
тарихи вардыр. Улу яъдадларымызын бизя йадиэар гойдуьу бу 
эюзял шящярин щяр бир эцшяси, щяр бир дашы Азярбайъан халгынын 
йцксяк дцщасыны, бюйцк гцдрятини, улу мядяниййятини яйани 
шякилдя нцмайиш етдирир. Мемарлыг тарихимизин даш енсиклопе-
дийасы олан Бакы Азярбайъанын щяр бир бюлэясиндя инша едилмиш 
гядим тикилилярля гырылмаз теллярля баьлыдыр. Азярбайъанлыларын 
бир нечя нясли тарих бойу Бакынын уникал мемарлыг эюркяминин 
формалашмасына юз тющфялярини вермишдир. Пайтахтымызын ясрляр-
ля йарадылмыш симасы юзцнямяхсус релйеф иля надир мемарлыг 
инъиляринин вящдятини якс етдирир. Бакы шящяринин мемарлыг аби-
дяляри артыг бизим милли мядяниййятимизин вя тарихимизин рямз-
ляриня чеврилмишдир. Бакы юз милли колоритиня вя тякраролунмаз 
эюзяллийиня эюря дцнйанын танынмыш шящярляри ичярисиндя лайигли 
йер тутмушдур. 

ЫВ–ВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъанын яразисиндя мцдафия харак-
терли истещкамлар вя гала диварларынын уъалдылмасы юлкянин тябии 
сярвятляринин зянэинлийиня, юз дюврц цчцн  инкишаф етмиш игти-
сади-сосиал дурумун тяшяккцл тапдыьына дялалят едир. Щямин 
дюврдя Азярбайъанда формалашмиш тарихи мцщит юлкя мядя-
ниййятинин бир чох сащяляринин инкишафына тякан вериб. Гядим 
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тарихчилярин вя сяййащларын гейд етдикляри кими, Азярбайъанын 
Бюйцк Ипяк Йолунун цзяриндя йерляшмяси онун Бакы, Нахчы-
ван, Эянъя, Бярдя, Гябяля, Бейляган кими шящярляриндя ме-
марлыг, халчачылыг, дулусчулуг, зярэярлик вя башга сянятлярин 
инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыб. Бяшяр тарихиня дащи шаир 
вя мцтяфяккир Низами кими бюйцк шяхсиййятляр вермиш ХЫЫ 
ясрдя мядяниййятин, демяк олар ки, бцтцн сащяляриндя бюйцк 
вцсят алан дирчялиш мемарлыьын, шящярсалма сянятинин дя сцрятля 
инкишаф етмясиня эцълц тясир эюстяриб. 

Бакынын ян гядим, вахтиля бцтювлцкдя гала диварлары иля 
ящатя олунмуш щиссяси Ичяришящярдир. Орада бу эцня гядяр го-
рунуб сахланмыш мцдафия, дини ибадят, иътимаи вя мяишят ха-
рактерли бир сыра тикилилярин вя гурьуларын мцщяндис-мемарлыг 
щяллинин камиллийи халгымызын мядяниййят тарихиндя мцщцм йер 
тутан мемарлыг мяктябляринин йцксяк пешякарлыг сявиййясин-
дян хябяр верир. Юз адларыны Ичяришящярин даш китабяляри цзярин-
дя щякк етмиш гядим Азярбайъан мемарлары вя сяняткарлары-
нын зякасы вя зящмяти иля ачыг сяма алтында йарадылмыш бу 
«музей-шящяр» щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя сонсуз гцрур 
щисси доьурур. Ичяришящяр Азярбайъан халгынын милли сярвяти, 
милли ифтихарыдыр. 

Ичяришящяр орта ясрлярдя Азярбайъанда йцксяк инкишаф етмиш 
шящярсалма сянятинин олдугъа гиймятли инъисидир. Онун ярази-
синдя йерляшян Гыз галасы, гала диварлары, Ширваншащлар сарайы 
комплекси, мясъидляр, карвансара, зорхана, щамам, базар 
мейданы вя саир обйектляр Азярбайъан мемарлыг сянятинин 
кечдийи айры-айры мярщяляляри юзцндя яйани шякилдя тяъяссцм 
етдирян мисилсиз абидялярдир. Ичяришящярин илк бахышда хаотик 
тикилиляр тясири баьышлайан биналарында дахили бир  ащянэдарлыг 
щюкм сцрцр. Бурада мейдан, мящялля, бина вя кцчялярин гу-
рулушу яразинин релйефи, тябияти вя иглиминин, Азярбайъан халгы-
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нын милли менталитетинин хцсусиййятлярини нязяря алмагла план-
лашдырылыб. 

Исяришящярин яразисиндя мцтямади олараг апарылан газынты 
ишляри нятиъясиндя ялдя олунмуш археоложи материалларын зянэин-
лийи ямяли сурятдя нцмайиш етдирир ки, Ичяришящяр Азярбайъан 
халгынын тарихинин, о ъцмлядян онун милли дювлятчилик тарихинин 
бир чох ачылмамыш сящифяляри щаггында, зянэин мяняви вя 
мадди сярвятляр хязиняси барядя дяйярли, мютябяр мялуматлар 
верян вя тядгигиня щяля дя ещтийаъ дуйулан тцкянмяз мянбя-
дир. Мцтяхяссисляр Ичяришящярин гядим йашайыш мяскяни олмасы 
иля йанашы, онун яразисиндя апарылан археоложи газынтылар за-
маны ашкар етдикляри мядяни тябягялярин Азярбайъан халгынын 
тарихи вя мядяниййяти цчцн хцсуси ящямиййятя малик олдуьуну 
мцяййян етмишляр. 

Ичяришящяри ящатя едян гала диварлары Азярбайъан яразисин-
дяки диэяр гядим истещкамлар вя мцдафия характерли тикилиляр-
дян юз орижиналлыьы вя мющтяшямлийи иля сечилир. Азярбайъан Бю-
йцк Ипяк Йолунун цзяриндя йерляшян ясас мянтягялярдян бири 
олдуьуна эюря, Ичяришящярдя чохлу карвансара вя тиъарят бина-
сы инша едилмишдир. ХВ ясрдя Бакынын Ширваншащлар дювлятинин 
пайтахтына чеврилмяси иля ялагядар олараг тикилмиш Ширван-
шащлар сарайы комплекси Ичяришящярин симасына хцсуси бир йара-
шыг вя язямят вермишдир. Комплекся дахил олан сарай бинасы, 
диванхана, тцрбя вя мясъидляр биналарын мигйасынын мящарятля 
уйьунлашдырылмасы, йерли тикинти материалларындан уьурла истифа-
дя олунмасы, бядии оймаларын вя мемарлыг елементляринин 
ащянэдар шякилдя йерляшдирилмяси иля сечилир. ХЫХ ясрин ортала-
рында Бакыда нефтин сянайе цсулу иля истещсалына башланмасы 
Ичяришящярин симасына юз тясирини эюстярмишдир. Халгымызын 
нечя-нечя няслинин истедады вя ямяйи сайясиндя Ичяришящяр артыг 
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ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын тарихи вя мемарлыьынын 
уникал абидяси кими формалашмышдыр. 

1952–1957-ъи иллярдя Ичяришящярин гала диварлары бярпа 
едилмишдир. О, 1977-ъи илдя Азярбайъанын тарих-мемарлыг го-
руэуна чеврилмиш, 1985-ъи илдя ися онун яразиси Дювлят Тарих-
Мемарлыг Горуьу елан едилмишдир. 2000-ъи ил декабрын 2-дя 
ЙУНЕСКО-нун «Дцнйа Ирс Сийащысы»на дахил едилмиш  Ичяри-
шящяр тякъя Азярбайъанын дейил, бцтювлцкдя дцнйа шящярсалма 
сянятинин надир нцмуняляриндяндир. 

Азярбайъан халгынын милли сярвяти олан Ичяришящяр тарих-
мемарлыг горуьунун горунуб сахланылмасы, эениш тяблиь едил-
мяси вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасы Азярбайъан дювлятинин, 
щяр бир Азярбайъан вятяндашынын мцгяддяс боръудур. 

Тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасында тясбит олунмушдур. Аби-
дялярин бярпа вя горунма мясяляляри Азярбайъан Республи-
касынын «Мядяниййят щаггында» вя «Тарих вя мядяниййят 
абидяляринин горунмасы щаггында» ганунлары иля тянзимлянир. 
Абидялярин горунмасы, бярпа вя газынты ишляри ЙУНЕСКО-
нун Цмумдцнйа мядяни вя тябии ирсин горунмасы щаггында 
Конвенсийасы, Археоложи ирсин горунмасы щаггында Авропа  
Конвенсийасы, Тарихи ансамблларын горунуб сахланылмасы вя 
мцасир ролу щаггында тювсийянин вя диэяр бейнялхалг сяняд-
лярин тялябляриня уйьун апарылыр. 

Ичяришящяр тарих-мемарлыг горуьунун мцщафизяси, бярпасы 
вя орада археоложи ишлярин апарылмасы мясяляляри дя мцвафиг 
норматив щцгуги актларын вя Азярбайъан Республикасынын 
бейнялхалг мцгавиляляринин тялябляриня уйьун шякилдя щялл 
едилир. Мювъуд ганунвериъилийя эюря, горуьун яразисиндя йер-
ляшян елми, тарихи  вя йа мядяни ящямиййяти олан бцтцн аби-
дяляр дювлят тяряфиндян горунур, онларын даьыдылмасы, кючцрцл-
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мяси вя дяйишдирилмяси гадаьан олунур. Щазырда Ичяришящярин 
горунмасы, тядгиги вя тяблиьи иля горуьун мцдириййяти, «Азяр-
бярпа» Елми-Тядгигат Лайищя Институту вя Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын «Ичяришящяр» Археоложи Експедисийасы 
мяшьул олур. 

Тяяссцф щисси иля гейд олунмалыдыр ки, Ичяришящярин дювлят 
ящямиййятли горуг кими горунуб сахланылмасы ишиндя бир сыра 
сящвляря, щятта ганунсузлуг щалларына йол верилмишдир. Бакы 
Шящяри Иъра Щакимиййятинин кечмиш рящбярлийи вязифя сялащий-
йятлярини ашараг Ичяришящяр яразисиндя бязи ганунсуз тикинти-
лярин апарылмасына имкан йаратмышдыр. Бу ися горуьун цмуми 
мянзярясиня хялял эятирмиш, орадакы бир нечя мемарлыг абидя-
синин даьыдылмасына сябяб олмуш, бязиляри цчцн тящлцкя йарат-
мышдыр. Ичяришящярдя йени биналарын инша едилмяси узун ясрляр 
ярзиндя формалашмыш бир чох археоложи материалын мящв олма-
сына эятириб чыхармышдыр. Азярбайъан Республикасынын Мядя-
ниййят Назирлийи вя яввялляр бу ишя ъавабдещ олан Тарих вя 
Мядяниййят Абидяляринин Мцщафизяси вя Бярпасы Комитяси 
Ичяришящярля баьлы баш верян мянфи щалларын гаршысынын алынмасы 
цчцн вахтында лазыми гятиййят вя принсипиаллыг эюстярмямишдир. 

Халгымызын олдугъа зянэин мадди-мядяниййят нцмуняля-
рини вя мяняви дяйярлярини тяъяссцм етдирян Ичяришящяр тарих-
мемарлыг горуьунун мцщафизяси вя бярпасы иля баьлы йаранмыш 
вязиййят тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едир. 
Ичяришящярин ЙУНЕСКО-нун «Дцнйа Ирс Сийащысы»на салын-
масы да  цзяримизя даща бюйцк вязифя вя ъидди мясулиййят го-
йур. Ичяришящяр горуьунун Азярбайъан тарихи вя мядяниййяти, 
щабеля дцнйа сивилизасийасы цчцн ящямиййятини нязяря алараг, 
онун горунуб сахланылмасы вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасыны 
тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам: 
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1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня 
тапшырылсын ки: 

– Ичяришящяр яразисиндя йаранмыш вязиййятин йериндя араш-
дырылмасынын нятиъяляри щаггында ятрафлы арайышын бир ай ярзиндя 
щазырланыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим 
олунмасыны тямин етсин; 

– Ичяришящяр горуьунун узунмцддятли горунмасы, консер-
васийасы вя бярпасы иля баьлы консепсийанын вя фяалиййят програ-
мынын лайищялярини алты ай мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан 
Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

– Ичяришящяр тарих-мемарлыг горуьунун идаря олунмасынын 
бейнялхалг стандартларын тялябляриня уйьун олараг гурулмасы 
иля баьлы тяклифлярини бир ай мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан 
Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

– Ичяришящяр тарих-мемарлыг горуьунун йени Ясаснамясини 
ики ай мцддятиня ишляйиб тясдиг етсин. 

2. Бакы Шящяри Иъра Щакимиййяти Ичяришящярин узунмцд-
дятли горунмасы, консервасийасы вя бярпасы консепсийасы гябул 
едиляня гядяр онун яразисиндя, бярпа ишляри истисна олмагла, 
апарылан бцтцн тикинти ишляринин дайандырылмасыны тямин етсин. 

3. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи вя 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы ялагядар тяшкилатларын 
нцмайяндялярини вя ЙУНЕСКО-нун експертлярини ъялб ет-
мякля 2003-ъц илин апрелиндя Ичяришящяр горуьунун мцщафи-
зяси, бярпасы, тядгиги вя тяблиьи мясяляляриня щяср олунмуш 
бейнялхалг елми-практики конфрансын кечирилмясини тямин ет-
синляр. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 17 феврал 2003-ъц ил 
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RUSИYA DÖVLƏT DUMASININ  BEYNƏLXALQ 

MƏSƏLƏLƏR KOMИTƏSИNИN SƏDRИ,  

RUSИYA PARLAMENTИNИN AVROPA ġURASI 

PARLAMENT ASSAMBLEYASINDAKI 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИNИN RƏHBƏRИ  
ДМИТРИ РОГОЗИНИН БАШЧЫЛЫЬЫ ИЛЯ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 

 
18 феврал 2003-ъц ил  

 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Щюрмятли qonaглар, сизи salamla-

йырам. Сизин Bakıda keçirdiyиниз бцтцн эюрцшляр Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da geniĢlənməsinə 

və dərinləĢməsinə yönəlmiĢ konstruktiv xarakter daĢıyır. Biz 
bunu istəyirik, mən bu barədə dəfələrlə demiĢəm, əslində bu 

həm də strategiyamızla müəyyən olunmuĢdur. Elə dünən 
Vladimir Vladimiroviç Putin bəzi məsələlərlə əlaqədar mənə 

zəng etmiĢdi. Sabah RuĢaylo Bakıya gələcəkdir. Mən dedim 
ki, Roqozin buradadır. Biz hər iki tərəfi maraqlandıran digər 

məsələləri də müzakirə etdik. Bunlar bir kompleks təĢkil edir, 
yəni elə edək ki, maneələrin olmasına baxmayaraq, münasi-

bətlərimiz daha səmimi, daha mehriban olsun. Bu baxımdan 
mən hesab edirəm ki, sizin səfəriniz böyük əhəmiyyətə ma-
likdir.  
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D m i t r i   R o q o z i n: Səmimi qəbula görə ъянаб Пrezi-

dent, təĢəkkür edирям. Щeydər Əliyev mənim həmyaĢıdlarım 
üçün o böyük ölkədə də yüksək vəzifələr tutmuĢ və yeni müs-

təqil Azərbaycanda da hakimiyyətə gələrək, çoxsaylı prob-
lemləri həll etməyə nail olmuĢ əfsanəvi insandır. Əlbəttə, mən 

ilk təəssüratlarıma görə belə nəticəyə gəlirəm ki, Azərbay-
candakı indiki vəziyyət, məsələn, 10-11 il bundan əvvəl, 

burada ilk dəfə olduğum dövrdəkindən qat-qat yaxĢıdır. Mən 
bura 1992-ci ildə, mərhum Elçibəy ölkənin prezidenti olanda 

gəlmiĢdim. O zaman mən Rusiya Ali Sovetinin nümayəndə 
heyətinin tərkibində ekspert kimi gəlmiĢdim və ölkə barədə 

ilk təəssüratlarım o zaman yaranmıĢdı. Ġndi fərqi həqiqətən 
görürəm. Ümumi ab-hava, insanların əhval-ruhiyyəsi, günü-

gündən gözəlləĢən Bakı – bütün bunlar sübut edir ki, ölkə 
inkiĢaf etməkdədir. Burada hiss olunan sabitlik, gələcəyə 

inam vətəndaĢlara belə bir hiss aĢılayır ki, öz respublikasının 
gələcəyi uğrunda çalıĢmaq gərəkdir, heç yana çıxıb getmək 

lazım deyil, özlərinin problemlərini burada həll etmək 
lazımdır. Bu mənim üçün çox xoĢdur və öz təəssüratlarımı 
Moskvada dostlarımla mütləq bölüĢəcəyəm.   

Ъянаб Президент, мян Azərbaycan parlamentinin Avropa 
ġurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin 

rəhbəri Ġlham Əliyevin AġPA sədrinin müavini və Büro üzvü 
seçilməsi münasibətilə Сизи təbrik edирям. Avropa ġurası 

mürəkkəb, Ģıltaq təĢkilatdır. Onlar bəzi problemləri bizdən 
yaxĢı baĢa düĢdüklərini göstərmək istəyirlər, halbuki, bu belə 

deyildir. Əgər onlar bizim problemlərlə üzləĢsəydilər, çoxdan 
bunların içində itib-batardılar, biz isə hələ birtəhər dözürük 

və problemləri həll edirik. Azərbaycan parlamenti nümayən-
də heyəti baĢçısının Azərbaycanın bu təĢkilata daxil oлmasın-
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dan heç iki il keçməmiĢ Avropa ġurası Parlament Assamble-

yası sədrinin müavini seçilməsi və Büronun üzвü olması çox 
ciddi hadisədir. Bu çox ciddi hadisədir və rəmzi mənası var və 

hamı tərəfindən layiqincə – Azərbaycanın demokratik dəyiĢik-
liklər yolunda real nailiyyətləri, Azərbaycan vətəndaĢlarının 

təhlükəsizliyinin və normal həyatının bərpa edilməsi iĢində 
bütövlükdə ölkə rəhbərliyinin, o cümlədən parlamentin 

xidmətlərinin etirafı kimi qiymətləndirilmiĢdir.      
H e y d ə r   Ə l i y e v: Сизин  Avropa ġurasındakı fəaliy-

yətiniзи, rusiyalı deputatların Azərbaycandan olan həmkar-
larına göstərdiyi fəal dəstəyi və köməyi yüksək qiymətləndirи-

рям. Azərbaycan nümayəndə heyətinin belə tərəqqiyə nail 
olması və onun rəhbərinin AġPA sədrinin müavini və Büro 

üzvü seçilməsi бизим цчцн xoĢdur və mən burada da fəal 
əməkdaĢlığımızın rolunu görürəm.  

D m i t r i   R o q o z i n: Avropa ġurası və digər beynəlxalq 
təĢkilatlar çərçivəsində əməkdaĢlığın perspektivlərindən danı-

Ģaraq демяк истяйирям ki, qloballaĢma mərhələsində Avropa 
strukturlarında qarĢılıqlı surətdə faydalı fəaliyyətin istiqa-
mətlərini Aġ-nыn üzvü olan MDB ölkələri ilə birlikdə təhlil 

etmək zəruridir.    
Мян Rusiya tərəfinin bu təĢəbbüsü dəstəklədiyini biliрям. 

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 
həllində beynəlxalq təĢkilatların rolu бюйцк ящямиййятя 

маликдир. Dünyanın bütün ölkələrinin diqqətini cəlb edən 
qlobal xarakterli problemlər var. Amma dünyanın gələcək 

nizamı üçün təhlükəli olan çoxdankı problemlər də var, lakin 
onlar yavaĢ-yavaĢ unudulur. Mən müxtəlif regionlardakı mü-

naqiĢələri nəzərdə tuturam. Ermənistan tərəfindən Azərbay-
cana qarĢı təcavüzkar separatçılıq hərəkatının baĢlanmasın-
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dan 15 il keçir.  Bu hələ Sovetlər Ġttifaqı dövründə baĢlamıĢ-

dır və indi də davam edir. 
Ġndi hamı Ġraq məsələsini necə həll etmək barədə düĢünür, 

yaxud Balkanlarda Kosovo, Боснийа вя Щерсеговина проб-
лемляри йаранмышды. Орада эцъ тятбиг едилди вя инди дя етмяк 
истяйирляр. Анъаг бурада 15 ил яввял тяъавцз  baĢlamıĢ və 
mərhələlərlə davam etmiĢ, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi-

nin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal olunmasına 
gətirib çıxarmıĢdır. Bir milyon qaçqın-köçkün çadırlarda ağır 

Ģəraitdə yaĢayır, amma bütün bunlar unudulur. Bilirsiniz ki, 
ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri – Rusiya, Fransa 
və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları var. Mən dünən Vladimir Vla-

dimiroviçlə söhbətimdə bu mövzuya toxundum. Mən baĢa 
düĢürəm ki, indi bu məsələni ön plana çəkmək məqsədəuyğun 

deyil. Lakin bunu unutmaq, bu torpaqları ermənilərə saxla-
maq ki, onlar gələcəkdə də orada azğınlıqlarını davam etdir-

sinlər – bu ola bilməz.  Bilirsinizmi, əgər dünya ədalətlidirsə, 
kimin iĢğalçı, kimin isə onun qurbanı, kimin təcavüzkar, kimin 

isə onun qurbanı olduğunu müəyyən etməlidir. Bu, müəyyən 
edilməsə, ədalət olmayacaqdır. Qoy bunu ABġ, Rusiya, Ġngil-

tərə və ya Fransa, NATO müəyyən etsin, amma ədalət olmalı-
dır.  Bu mövzuda çox danıĢmaq istəmirəm, bilirəm ki, bu barə-

də söhbətiniz olub, təkrar etməyin mənası yoxdur. Lakin Duma 
komitəsinin sədri kimi, sizdən xahiĢ edirəm ki, buna ciddi diq-

qət yetirəsiniz. Sadəcə olaraq, obyektiv yanaĢın, baĢqa heç nə 
lazım deyildir.  

 Əgər sən günahkarsansa, danıĢıqların gələcəkdə də davam 
etdirilməsindən ötrü gərginliyi azaltmaq üçün, heç olmasa, 

günahının müəyyən hissəsini aradan qaldır. Ermənistan 
silahlı qüvvələri isə yaranmıĢ vəziyyətdən, Ģəraitdən istifadə 
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edərək və bəzi ölkələrin, o cümlədən vaxtilə Rusiyanın kömə-

yi ilə Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini iĢğal etmiĢlər və 15 
ildir ki, əhalini əzabda saxlayırlar. Doğrudur, iĢğal 15 il 

bundan əvvəl baĢlamamıĢdır, bu hərəkat isə artıq baĢlanmıĢ-

dı və bu torpaqlar artıq 10 ildir ki, iĢğal altındadır. Bu məsə-

lədə, sadəcə, ədalətli olmaq lazımdır. Hətta qərar qəbul edil-
məsə belə, bütün dünyaya ədaləti çatdırmaq lazımdır ki, 

səbəb bu, onun nəticəsi isə budur, günahkar da budur. Onda 
bu bizim üçün, heç olmasa, mənəvi təsəlli olar. Yoxsa deyirlər 

ki, iki prezident, gedin razılığa gəlin. Mən onunla necə 
razılığa gələ bilərəm? Əgər mövqelər daban-dabana ziddirsə, 

özü də bir tərəfdə güc, təcavüz, iĢğal, digər tərəfdə isə təcavü-

zün qurbanı durursa, necə razılığa gəlmək olar?  

Mən münaqiĢənin qurbanı kimi, hamının bizə yazığı gəl-
məsini istəmirəm. Mən bunu dünyada mövcud olan beynəl-

xalq qayda-qanunlar, beynəlxalq hüquq, dövlətlərarası müna-
sibətlər, BMT-nin Nizamnaməsi, ATƏT-in Əsasnaməsi baxı-

mından deyirəm. Əgər bu məsələni, heç olmasa, düzgün təhlil 
etməyə cəhd göstərilmirsə, onda BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı 
nəyə lazımdır, ATƏT, Minsk qrupu nəyə lazımdır? Əgər biz 

bu nüfuzlu təĢkilatların köməyi ilə heç nəyə nail ola bilmirik-
sə, onlar lazım deyildir. Belə çıxır ki, onlar problemləri həll 

etmək üçün deyil, bir təĢkilat kimi, özlərini qoruyub saxla-
maq üçün mövcuddurlar.  

Mən hər Ģeydən öncə ATƏT-ə, Minsk qrupuna, ən baĢlıca-
sı isə həmsədrlərə – ABġ-a, Rusiyaya və Fransaya irad tutu-
ram.  

D m i t r i   R o q o z i n: Щейдяр Ялийевич  ölkədə vəziyyət 
sabitləĢdikcə və prezident Vladimir Putinin nüfuzu möhkəm-

ləndikcə, Rusiya Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün Minsk 
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qrupunda fəaliyyətini gücləndirmək niyyətindədir. Onun 

sözlərinə görə, Qarabağ münaqiĢəsi vaxtilə Sovet Ġttifaqının 
dağılmasına təkan vermiĢdir və onun həlli bütün Qafqazda 

normal həyatın bərpa edilməsinin bir mərhələsi olmalıdır. 
Bakıda keçirdiyiмиз görüĢlərdə bu ağrılı problemlə bağlı fikir 

mübadiləsi olmuĢdur və Moskvaya qayıtdıqdan sonra bu 
barədə prezident Putinə məlumat vermək niyyətindəйям.  

Ъянаб Президент, мян həmkariм Ġlham Əliyevi bu il 
ərzində Rusiyaya səfərə dəvət etmiĢям.  
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ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ  
АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН  
СЯДРИ ЛУЗИУС ВИЛДЩАБЕР  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 феврал 2003-ъц ил 
 

Qonağı səmimiyyətlə salamlayan dövlətimizin başçısı 
Heydər Əliyev  Strasburqda ilk görüşü zamanı onu Azərbayca-

na dəvət etdiyini xatırlatdı, özünün, habelə Konstitusiya Məh-
kəməsinin sədri Xanlar Hacıyevin dəvəti ilə Bakıya gəldiyinə 

görə təşəkkür etdi. 
Səmimi qəbula görə prezident Heydər Əliyevə dərin minnət-

darlığını bildirən Avropa Məhkəməsinin sədri Luzius  Vildha-
ber dedi ki, cənab Prezident, çox sağ olun. Dəvəti qəbul edib 

buraya gəldik və bizə böyük qonaqpərvərlik və hörmət gös-
tərirlər.  

O, Bakıda olduğu müddətdə keçirdiyi görüşlərdən danışaraq 
vurğuladı ki, mən öz Konvensiyamız haqqında məlumat verdim, 

bildirdim ki, biz heç kimi zorla məcbur etmirik ki, onu tətbiq 
etsinlər. Lakin hamımız onun müsbət tərəfini anlamalı, qəbul və 

tətbiq etməliyik.  
Qonağın fikirləri ilə tamamilə razı olduğunu söyləyən pre-

zident Heydər Əliyev onların Konvensiyası əsasında qəbul edi-

lən qərarlara riayət olunduğunu nəzərə çaтdırdı və dedi ki,  
Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən, Avropa Şurasına daxil 
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olandan yeni bir məhkəmə instansiyası ilə rastlaşırıq. Biz öz 

vəziyyətimizi və məsuliyyətimizi bilirik. Biz bu barədə Stras-
burqda sizinlə çox ətraflı söhbət etdik. Sizin bütün qanun-

qaydalarınızı öyrənmişik. Güman edirəm ki, bunun əsasında da 
biz yaxşı əməkdaşlıq edəcəyik. 
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КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ КИМ ДЕ ЧЖУНА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Теду шящяринин метросунда тюрядилмиш йаньын нятиъясин-

дя чохсайлы инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 
Баш вермиш фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиля 

цзвляриня вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, 
йаралананларын вя хясарят аланларын тезликля саьалмасыны ар-
зулайырам. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 19 феврал 2003-ъц ил 
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РУСИЙА ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК ШУРАСЫНЫН КАТИБИ 
ВЛАДИМИР РУШАЙЛОНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
20 феврал 2003-ъц ил 
 
Qəbuldan əvvəl Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və 

Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vladimir Ruşaylonun 
təkbətək görüşü oldu.  

İki saatdan çox çəkən görüşdə Azərbaycan–Rusiya münasi-

bətlərinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, beynəlxalq 
vəziyyət barədə söhbət getdi, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə və digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

Sonra görüş geniş tərkibdə davam etdirildi.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Щюрмятли qonaqlar, сизи сямими-
гялбдян саламлайырам. Ики юлкянин мцщцм strukturlarы – təh-
lükəsizlik Ģuralarının aparatları arasında yaranmıĢ yaxĢı, iĢ-

güzar münasibətlərin səviyyəsindən məmnun qaldığıмı bildi-
riрям. Moskvada da, Bakıda da bir neçə görüĢ keçirilmiĢ, 

indi isə Rusiya nümayəndə heyəti rəsmi səfərə gəlmiĢdir. 
Hesab edirəm, dünən və bu gün görülmüĢ iĢlər – biz məhz bu 

barədə danıĢırdıq – çox faydalıdır. Mən əməkdaĢlığın, bax, 
belə formalarını dəstəkləmiĢəm və indi də dəstəkləyirəm, çün-

ki onlar, təbii ki, bir məqsədə – Rusiyanın və Azərbaycanın 
dövlətlərarası münasibətlərinin inkiĢafına və möhkəmlən-
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məsinə, xalqlarımız arasında dostluğun möhkəmlənməsinə 

xidmət edir.  
Təkbətək görüĢün məzmunundan danıĢaraq bildiriрям ki, 

həm Rusiya Federasiyasının, həm də Azərbaycan Respubli-
kasının maraqlarına aid məsələlər haqqında ciddi söhbət 

getmiĢdir. Bu heç də ona görə deyildi ki, çoxsaylı mürəkkəb 
problemlər var və onları həll etmək lazımdır, yaxud həll edə 

bilmirik. Söhbətimizdə ən çox bunu əsas tuturduq  ki, Rusiya 
da, Azərbaycan da bu mərhələdə çox mühüm tədbirlər, o 

cümlədən də öz dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, öz iqtisa-
diyyatının, demokratik prinsiplərin inkiĢaf etdirilməsi sahə-

sində tədbirlər həyata keçirir və təbii olaraq, beynəlxalq hə-

yatda fəal iĢtirak edirlər. Əlbəttə, bizim beynəlxalq həyatda 

Rusiya qədər iĢtirak etmək imkanımız yoxdur, biz kiçik  
ölkəyik. Rusiya isə indi beynəlxalq aləmdə və dünyanın 

müxtəlif regionlarında baĢ verən proseslərin həllində, Ģübhə-

siz, çox mühüm rol oynayır.  

Тякбятяк эюрцшдя Азярбайъан иля Русийа арасында ikitərəfli 
iqtisadi münasibətlərin daha da inkiĢaf etdirilməsinin, beynəl-
xalq terrorizmlə və onun hər cür təzahürləri ilə mübarizənin 

gücləndirilməsinin zəruriliyinə xüsusi diqqət yetirdiк. Biz bu 
baxımdan Rusiya ilə Azərbaycan arasında həm yaxĢı əmək-

daĢlıq təcrübəsinin, həm də yaxĢı nəticənin olmasından məm-
nunuq. Ölkəmizin ərazisində cinayətlər törətmiĢ və ədalət 

mühakiməsindən qaçıb Rusiyada gizlənmiĢ 2 mindən çox 
Azərbaycan vətəndaĢı fəal qarĢılıqlı tədbirlər və əməkdaĢlıq 

nəticəsində yaxalanaraq, Azərbaycanın hüquq-mühafizə or-
qanlarına verilmiĢdir. Məlumdur ki,  Rusiya ərazisində də, 

Dağıstanda və digər regionlarda cinayətlər, terror aktları tö-

rətmiĢ bir sıra çox təhlükəli cinayətkarları biz burada, Azər-
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baycanda məhz beynəlxalq terrorizmlə mübarizə çərçivəsində 

yaxalamıĢ və Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına vermiĢik. 
ġadam ki, Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin bu 

sahədə aktiv fəaliyyətimizi dəfələrlə qeyd etmiĢ və bizə 
təĢəkkürünü bildirmiĢdir. 

Terrorizmlə daim mübarizə aparmaг чох мцщцм бир 
мясялядир. Təəssüf, indi dünya elədir ki, hər hansı bir dövrə 

yekun vurmaq və terrorizmin, xüsusən də beynəlxalq terroriz-
min daha olmadığını demək səhv olardı. Dünyanın əslində 

bütün regionlarında, xüsusən Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında 
baĢ vermiĢ 11 sentyabr hadisələrindən sonra terrorçular baĢ 

qaldırmıĢlar – bunlar narkotiklərlə və bir çox digər əməllərlə 
məĢğul olan müxtəlif cinayətkarlardır. Ona görə də mübarizə 

davam edir və indi də, gələcəkdə də birgə fəaliyyətimizin mü-

hüm istiqaməti beynəlxalq terrorizmlə və onun hər cür təza-

hürləri ilə mübarizədə fəal əməkdaĢlıqdan ibarət olacaqdır.  
Təkbətək görüĢdə beynəlxalq siyasətin problemləri, o cüm-

lədən Ġraq ətrafında vəziyyət barədə fikir mübadiləsi apardıг. 
Bu ölkə coğrafi cəhətdən bizə də, Rusiyaya da çox yaxındır, 
ona görə də biz bu hadisələrə biganə qala bilmərik. 

Söhbətimizdə Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin ni-
zama salınması məsələsinə xeyli yer ayrıldı. Mən Vladimir 

Borisoviçi bu məsələnin bütün tarixi ilə və real vəziyyətlə 
müfəssəl tanıĢ etdim, ATƏT-in 10 ildən çoxdur bu məsələ ilə 

məĢğul olmasına və 7 ildən artıqdır ATƏT-in Minsk qrupuna 
Rusiyanın, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının və Fransanın baĢ-

çılıq etməsinə baxmayaraq, problemin indiyədək nə üçün öz 
həllini tapa bilmədiyini öz mövqeyimiz baxımından açıqla-

dım. Bununla əlaqədar bizim aramızda geniĢ fikir mübadiləsi 
oldu. Mən həmiĢə belə düĢünmüĢəm və demiĢəm. Əslində biz 
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Vladimir Vladimiroviç Putinlə də bu məsələni müzakirə edər-

kən ona məhz belə yanaĢmıĢıq ki, bu, yalnız Ermənistan–
Azərbaycan məsələsi deyildir, bütün Qafqaza aid məsələdir. 

Əgər bu, Qafqazın məsələsidirsə, deməli, həm Rusiyanın, 
həm də Qafqazın digər ölkələrinin məsələsidir. Zənnimcə, bu 

cür görüĢlər, vəziyyətin təhlili nəticə etibarilə belə bir əminlik 
yaranmasına kömək etməlidir ki, dünyada haqq-ədalət 

olmalıdır. Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqiĢənin 
timsalında isə biz beynəlxalq hüquq, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢ-

kilatının Nizamnaməsi, ATƏT-in və digər beynəlxalq təĢki-
latların əsasnamələri baxımından haqq-ədalətin əsla olmadı-

ğını müĢahidə edirik. Əgər hamı  vəziyyəti ədalətlə qiymətlən-
dirmək lüzumu barədə yekdil rəyə gələ bilsə, onda bu məsə-

lənin həlli yolunu tapmaq çox asan olar. Bu baxımdan biz 
Vladimir Borisoviçlə yaxĢı fikir mübadiləsi apardıq və mən 

bundan çox razıyam. Ümumən, hesab edirəm ki, söhbətimiz 
çox faydalı oldu, ölkələrimiz arasında, Azərbaycanın və Ru-

siyanın təhlükəsizlik Ģuraları arasında münasibətlərin inkiĢafı 
üçün bu söhbətin, Ģübhəsiz, böyük əhəmiyyəti olacaqdır.  

V l a d i m i r   R u Ģ a y l o: Ъянаб Президент, səmimi qəbula 

görə Сизя təĢəkkür edирям. Azərbaycanlı həmkarlarımızla və 
ölkənin ali siyasi rəhbərliyi ilə görüĢlər bizim üçün son dərəcə 

vacibdir. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimi-
roviç Putin də buna xüsusi əhəmiyyət verir. Son illər ərzində siz 

daim görüĢürsünüz. Bu görüĢlər Azərbaycanda da, Moskvada 
da olmuĢdur. Cari ilin əvvəllərində Kiyevdə, MDB-nin zirvə 

toplantısında da görüĢmüsünüz. Bu həftə Rusiya Federasiya-
sının Prezidenti ilə Sizin telefon danıĢığınız olmuĢdur. Bir sözlə, 

siz daim əlaqə saxlayırsınız. Dövlət baĢçılarının göstərdikləri 
nümуnə baĢqa rəhbərlərə də sirayət edir. 
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Azərbaycan Təhlükəsizlik ġurasının aparatı ilə qarĢılıqlı 

fəaliyyətin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayaraq bildiri-
рям ki, 2003–2004-cü illər üçün birgə iĢ planı hazırlanmıĢdır. 

O iĢlənib təkmilləĢdirildikdən sonra mükəmməl bir sənəd 
halına düĢmüĢdür. 

QarĢılıqlı fəaliyyətimiz bir neçə formatda qurulur. Bu, ilk 
növbədə, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri formatında gö-

rülən iĢdən, «Qafqaz dördlüyü» formatında və bilavasitə iki-
tərəfli münasibətlər çərçivəsində görülən iĢdən ibarətdir. 

Müasir dünyada Qafqaz mühüm coğrafi-siyasi mərkəzə çev-
rilir və məhz Sizin sayənizdə və Rusiya prezidentinin sayəsin-

də münasibətlərimiz getdikcə daha çox strateji tərəfdaĢlıq xa-
rakteri alır.  

Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, инди ися иъазя верин мян Rusiya 
dövləti baĢçısının Ģəxsi məktubunu və «Beynəlxalq təhlükəsiz-
liyin təmin olunmasında xidmətlərə görə» medalını Сизя təq-
dim ediм.  

Ölkələrimizin güc strukturları, xüsusi idarələri, hüquq-

mühafizə orqanları arasında qarĢılıqlı fəaliyyətin səviyyəsini 
Heydər Əliyev щямишя yüksək qiymətləndirmишдир. Бu sahədə 

böyük iĢ görülмцшдцр. Беynəlxalq terrorizmə qarĢı birgə 
mübarizə məsələlərinə konstruktiv yanaĢdığına görə Azərbay-

can rəhbərinə təĢəkkür ediрям. Azərbaycan 170-dən artıq 
Ģəxsin axtarılıb tapılmasında Rusiyaya böyük kömək göstər-

miĢdir, onların bir qismi RF ərazisində terror aktları törədil-
məsində iĢtirak etmiĢdir. Son dərəcə mühümdür ki, biz müx-

təlif protokol tədbirlərindən tamamilə konkret iĢə keçmiĢik 
və bu öz bəhrəsini vermiĢdir. Biz Sizin bu konstruktiv mövqe-

yinizi qiymətləndiririk, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də 
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bunu yüksək dəyərləndirir və bu barədə öz fikrini dəfələrlə 

söyləmiĢdir.  
Ölkələrimizin təhlükəsizlik Ģuraları aparatlarının xətti ilə 

cari ildə bir sıra tədbirlər – iĢin 10 istiqaməti üzrə məsləhətləĢ-

mələr, birgə konfranslar, o cümlədən mütəĢəkkil cinayətkar-

lıqla, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə məsələ-

lərinə həsr edilmiĢ konfranslar keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Мян Azərbaycan Prezidentinin Ġcra Aparatının rəhbəri Ra-
miz Mehdiyevi həmin mövzuda beynəlxalq konfransda iĢtira-

ka dəvət ediрям. Kollektiv təhlükəsizlik haqqında regional 
müqavilə çərçivəsində tədbirlərdə müĢahidəçi kimi daim iĢti-

rakına görə Azərbaycan tərəfinə təĢəkkürüмü bildirирям. Martın 
19–21-də Moskvada bu müqavilənin iĢtirakçısı olan ölkələrin 

Təhlükəsizlik ġuraları Katibləri Komitəsinin iclasını keçirmək 
nəzərdə tutulmuĢdur. Мян Азярбайъан dövlətiнin baĢçısının 

razılığı ilə Ramiz Mehdiyevi bu iclasda iĢtiraka dəvət eдiрям.  
Sözüмün sonunda демяк истяйирям ки, ümumiyyətlə, son 

vaxtlar Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında bütün sə-

viyyələrdə əməkdaĢlıq ən müsbət qiymətə layiqdir. Rusiya 
Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin bu iĢi öncül isti-

qamətlərdən hesab edir. Siyasi istiqamət müəyyənləĢmiĢdir və 
biz onu həyata keçirəcəyik. Bildiyimə görə, Sizin də rəyiniz 

belədir. 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СЕЙИД МЯЩЯММЯД ХАТЯМИЙЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Иранын ъянубунда щярби-сярнишин тяййарясинин гязайа уь-

рамасы нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян 
кядярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, Сизя, щялак олан-
ларын аиляляриня вя бцтцн Иран халгына дярин щцзнля башсаьлыьы 
верирям. 

Аллащ рящмят елясин! 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 20 феврал 2003-ъц ил 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОРЪ БУША 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Род-Айленд штатында дискотекада баш вермиш йаньын ня-

тиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядяр-
ляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 
бцтцн Америка халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, йара-
лананларын вя хясарят аланларын тезликля саьалмасыны арзу-
лайырам. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 феврал 2003-ъц ил 
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БОЛГАРЫСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЭЕОРЭИ  ПИРВАНОВА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Болгарыстан Республикасынын милли байрамы мцнасибятиля 

Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан–Болгарыстан ялагяляринин щяр-

тяряфли инкишафы истигамятиндя сяйляримизи давам етдирмякля халг-
ларымызын рифащына тющфяляр веряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Болга-
рыстан халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 феврал 2003-ъц ил 
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МЯРАКЕШИН МЯЛИКИ  ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ВЫ МЯЩЯММЯДЯ 
 
Ялащязрят! 
Мяракешин Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн 

халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасында эенишлянмякдя олан 

достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри даим халгларымызын рифащына 
хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Мяракеш 
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 феврал 2003-ъц ил 
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ГАНА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОН КОФИ АЭИЙЕКУМ КУФУОРА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Гана Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында ялагяляр халгларымызын 

мянафейи наминя даим инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Гана 

халгына ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам. 
 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 феврал 2003-ъц ил 
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ТУНИС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЗЕЙНУЛАБИДИН БИН ЯЛИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Тунис Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, халгларымызын мянафейи наминя Азярбай-

ъан – Тунис ялагяляринин инкишафы цчцн бирэя сяйляримизи давам 
етдиряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Тунис 
халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 феврал 2003-ъц ил 
 
 

 
 



_________________________________________________________ 

 

73 

 
 

 
ИРЛАНДИЙАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ МЕРИ МАКАЛИСЯ 
 
Щюрмятли ханым президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцгяддяс Ратрик эцнц мцна-

сибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында достлуг мцнасибятля-

ринин инкишафы гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьымыз  цчцн 
эениш имканлар ачаъагдыр. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 феврал 2003-ъц ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ 
ШТАТЛАРЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЪОРЪ БУШУН 
ДЯВЯТИ ИЛЯ АБШ-а ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН  
ЯВВЯЛ БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА  
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ ВЕРДИЙИ  
МЦСАЩИБЯ 

 
23 феврал 2003-ъц ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına səfə-

rim haqqında məlumatınız var. Bu ayın 26-da prezident BuĢ 

ilə, habelə vitse-prezident Çeyni və Dövlət katibi ilə görüĢə-

cəyəm.  

Biz bu gün oraya çatacağıq. Sabah, ayın 24-də nazirlərlə 
bir neçə görüĢlər nəzərdə tutulmuĢdur. Ayın 25-də böyük bir 

konfrans keçiriləcəkdir. Bunu Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüs-
tan və Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının hökuməti bir yerdə 
təĢkil edir. Konfrans «ġərq–Qərb dəhlizi reallıqdır» mövzusu-

na, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinə və Bakı–

Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinə həsr olunacaqdır. Konfransda 

Amerika hökumətinin rəhbər Ģəxsləri də iĢtirak edəcəklər. 
Konfransa çox böyük maraq var. Həm siyasətçilər, həm iqti-

sadiyyatçılar, həm də neft Ģirkətlərinin nümayəndələri ona 
çox böyük maraq göstərirlər. 

Bir də ki, indiyə qədər də müxtəlif ölkələrdə bizim bu layi-
hələrin əleyhinə çıxanlar var. Gürcüstanın özündə bəzi qüv-
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vələr indiyə qədər buna mane olmaq istəyirlər. Yaxud da ki, 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında həddindən çox qeyri-hökumət 
təĢkilatları toplaĢıblar. Deyəsən orada, Brukinqs Ġnstitutunda 

onlar da konfrans keçirmək istəyirlər. Hər halda, belə görü-

nür və əvvəldən də bilirdik ki, bu layihələrin həyata keçiril-

məsi bəzi ölkələrə əlveriĢli deyildir. Onlar müxtəlif mərhələ-

lərdə bu layihələrə mane olmaq istəyirdilər. Ancaq son mər-

hələdə, məsələlər həll olunandan sonra açıq mübarizəyə 
keçiblər. Bizdə isə bu layihələrin həyata keçirilməsinə baĢla-

maq, maliyyələĢdirmək vaxtıdır. Ona görə də tez-tez ortaya 
müxtəlif məsələlər çıxır. Bunların hamısını bir də müzakirə 

edib, onlara son qoymaq üçün orada belə bir konfransın keçi-
rilməsini məsləhət görüblər. Mən də orada çıxıĢ edəcəyəm, 

Devid Vudvord da çıxıĢ edəcəkdir. Bizdən Natiq Əliyev, 
Gürcüstandan Çanturiya, Türkiyədən Xarici IĢlər nazirinin 

müavini və baĢqa Ģəxslər çıxıĢ edəcəklər. Ayın 25-də belə bir 
konfrans keçiriləcəkdir. Səfər Proqramının qalanı isə ayrı-

ayrı görüĢlərdir, özü də yüksək səviyyədə. 

S u a l: Cənab Prezident, Siz Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi-

nə kredit ayıracaq beynəlxalq maliyyə qurumlarının rəhbərləri 

ilə də görüĢəcəksiniz. Umumiyyətlə, kredit ayrılmasında ciddi 

problemlər varmı?    
C a v a b: Bilirsiniz, elə problem yoxdur. Çünki vaxtilə biz 

bunların  hamısını danıĢmıĢıq, razılaĢmıĢıq. Amma indi kim 

isə bu tərəfdən çıxır, kim isə o tərəfdən çıxır, bir bəhanə gə-

tirir. Orada da belədir ki, meydana çıxan hər bir yeni suala 

cavab vermək lazımdır. Güman edirəm ki, mübarizəmiz da-
vam edəcək və biz istədiyimizə nail olacağıq.  

S u a l: Cənab Prezident, Corc BuĢla görüĢünüzdə hansı mə-

sələlərə toxunulacaqdır?  
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C a v a b: Birinci, Amerika–Azərbaycan münasibətləri. 

Sonra, təbii ki, bizim üçün çox vacib olan Ermənistan–Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi məsələsi, beynəlxalq 

terrorizmlə mübarizə, ümumiyyətlə, dünyada gedən proseslər 
və sair. Məsələlər çoxdur.  

S u a l: Cənab Prezident, Ġraqla bağlı məsələ müzakirə 

olunacaq. Gürcüstan prezidenti öz mövqeyini konkret bildirdi, 

Azərbaycan prezidenti olaraq Sizin rəsmi mövqeyiniz necədir? 

C a v a b: Biz mövqeyimizi bildirmiĢik, bəyanatımız var. 

Bizim mövqeyimizə dair bəyanatı siz oxumamısınızsa, mən 
neyləyim?!  

J u r n a l i s t: Bilirik, Xarici iĢlər naziri bəyanat verdi...  

H e y d ə r  Ə l i y e v: Xarici IĢlər naziri özbaĢına bəyanat 

vermir. O, dövlətin adından bəyanat verir.  

S u a l: Cənab Prezident, Ġraq məsələsində Amerikanın Azər-

baycana indiyədək hər hansı bir formada dəstək almaq barədə 

müraciəti olubmu? 

C a v a b: Yox, olmayıb. Biz onlarla əməkdaĢlıq edirik, Əf-
qanıstanda antiterror koalisiyasında çox böyük iĢlər görürük. 
Ancaq konkret hələlik heç bir müraciət olmayıbdır.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz dediniz ki, Amerika prezidenti 

ilə Dağlıq Qarabağ məsələсини мцзакиря едяъяксиниз. Йягин ки, 
Сиз она фикирляринизи чатдыраъагсыныз. Цмумиййятля, Американын 
Минск групундакы ролу Сизи разы салырмы, йяни кифайят гядяр 
фяаллыьы вармы? Йохса еля буну чатдыраъагсыныз?    

C a v a b: Bilirsiniz, mən oraya Ģikayət etməyə getmirəm. O 

bizim öz iĢimizdir. Mən Kiyevdə Minsk qrupunun həmsədr-
ləri ilə danıĢanda – Dilarə xanım iĢtirak edirdi – onlara nə 

qədər ciddi iradlar bildirdim. Ancaq prezidentlə prezident 
səviyyəsində danıĢacağam. Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН  
АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНА  
СЯФЯРИ 
 
Америка Бирляшмиш Штатларынын президенти Ъоръ Бушун 

дявяти иля февралын 23-дя Вашингтона сяфяря эедян Азярбайъан 
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев  щямин эцн йолцстц 
Лондонда дайанмышдыр. 

Дювлятимизин башчысыны Стенстед щава лиманында Севил ханым 
Ялийева вя Азярбайъанын Бюйцк Британийадакы сяфири Рафаел 
Ибращимов гаршыладылар. 

Президент Щейдяр Ялийев Лондондан Бирляшмиш Штатлара йола 
дцшдц. 

 
    * * * 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев щямин 

эцн Вашингтона эялдт. 
Дювлятимизин башчысыны АБШ пайтахтынын «Ендрус» щярби щава 

лиманында Дювлят Департаментинин йцксяк вязифяли ямякдашлары, 
щава лиманынын команданы эенерал Глен Спиарс, Азярбайъанын 
Вашингтондакы сяфири Щафиз Пашайев вя юлкямизин БМТ-дяки 
даими нцмайяндяси сяфир Йашар Ялийев сямимиййятля гаршы-
ладылар. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев машын карванынын мц-
шайияти иля Вашингтонда онун цчцн айрылмыш игамятэаща «Фер-
монт» мещманханасына эялди. 
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АТЯТ-ин МИНСК ГРУПУНУН АБШ ЩЯМСЯДРИ   
РУДОЛФ ПЕРИНА ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Вашингтон, 
Азярбайъан президентинин игамятэащы – «Фермонт» 
мещманханасы 
 
24 феврал 2003-ъц ил 
 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Corc Buşun də-

vəti ilə Vaşinqtonda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti Heydər Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ tə-

rəfdən həmsədri səfir Rudolf Perinanı qəbul etmişdir.  

Səfir Rudolf Perina dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə sa-
lamlayaraq vurğuladı ki, Minsk qrupunun həmsədrləri özlərinin 

əməli fəaliyyətində prezident Heydər Əliyevin fikirlərinə hə-

mişə böyük əhəmiyyət verirlər.  

Azərbaycan prezidenti ABŞ diplomatının onunla Vaşinq-
tonda görüşmək təşəbbüsünü bəyəndiyini söylədi.  

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsindən söhbət getdi. Prezident 

Heydər Əliyev dedi ki, uzun sürən bu münaqişənin indiyədək 
həll edilməmiş qalması mümkün deyildir. Azərbaycan xalqı, 

dövlətimiz vəziyyətin bundan sonra da belə davam etməsi, tor-
paqlarımızın işğal altında qalması ilə razılaşa bilməz. Ona görə 
də bu vəziyyətə son qoymaq, münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə 

həllinə nail olmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edilməlidir.  
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Səfir Rudolf Perina Azərbaycan rəhbərinin fikirləri ilə ra-

zılaşaraq bildirdi ki, Minsk qrupunun həmsədrləri də bu yöndə 
işləmək istəyirlər.   

Daha sonra görüş jurnalistlərin iştirakı olmadan davam 
etdirildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________ 

 

80 

 
 
 

АБШ-ын ТИЪАРЯТ НАЗИРИ ДОНАЛД ЕВАНС  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Вашингтон, 
Азярбайъан президентинин игамятэащы –«Фермонт» 
мещманханасы 
 
24 феврал 2003-ъц ил 
 
Дювлятимизин башчысы иля эюрцшмяк имканындан шяряф дуй-

дуьуну сюйляйян назир Азярбайъан президентинин Вашингтона 
сяфярини йцксяк гиймятляндиряряк деди ки, АБШ мцстягил Азяр-
байъанын уьурларыны марагла изляйир. О, глобал ящямиййятя ма-
лик лайищя адландырдыьы Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищясинин щяйата 
кечирилмясини Азярбайъан Республикасынын вя шяхсян президент 
Щейдяр Ялийевин бюйцк уьуру кими дяйярляндирди. 

Назир юлкямиздя ялдя олунан тярягги мцнасибятиля дювлятими-
зин башчысыны тябрик етди, глобал игтисадиййат цчцн чох бюйцк 
ящямиййятя малик олан ясас ихраъ бору кямяри лайищясиндя бир 
сыра АБШ ширкятляринин иштиракындан мямнунлуьуну билдирди. 

Президент Щейдяр Ялийев Хязярин Азярбайъан секторундакы 
зянэин нефт-газ йатагларынын бирэя ишлянилмясиня даир дцнйанын, 
о ъцмлядян АБШ-ын апарыъы ширкятляри иля мцгавилялярин имзалан-
масында, щабеля ясас ихраъ бору кямяри лайищясинин реаллашдырыл-
масында Бирляшмиш Штатлар щюкумятинин хцсуси ролу олдуьуну 
вурьулады. Ейни заманда, бцтцн бу ишлярдя эянъ, мцстягил 
Азярбайъан дювлятинин дя бюйцк гятиййят вя ирадя нцмайиш 
етдирдийини хатырлатды. Дювлятимизин башчысы деди ки, Бакы–Тбили-
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си–Ъейщан лайищясинин щяйата кечирилмясиня инди дя ъцрбяъцр 
манеяляр вар. Биз онларын арадан галдырылмасында АБШ-ын дяс-
тяйиня цмид бясляйирик. 

Дцнйа игтисадиййатына даща сых интеграсийа олунмаг сащя-
синдя Азярбайъанын эюрдцйц ишляри  АБШ щюкумятинин вя юлкянин 
ишэцзар даиряляринин нцмайяндяляринин йцксяк гиймятляндирди-
йини вурьулайан назир Доналд Еванс билдирди ки, Бирляшмиш Штат-
лар ясас ихраъ бору кямярини Хязяр реэионуну дцнйа игтисадий-
йатына говушдуран мцщцм васитя щесаб едир. Биз бу сащядя 
Азярбайъаны щяр ъящятдян дястякляйяъяйик. АБШ Азярбайъанла 
щям нефт-газ секторунда, щям дя диэяр сащялярдя ямякдашлыьы 
эенишляндиряъякдир. 

Ъямичилик, рабитя вя щава няглиййаты сащяляриндя ялагялярин 
инкишаф етдирилмясиня даир конкрет фикирляр сюйляйян назир АБШ-
ын хариъи сийасятдя, хцсусян игтисади-тиъарят ялагялярдя Азярбай-
ъана бюйцк ящямиййят вердийини вурьулады, бу сащядя Азярбай-
ъан президенти Щейдяр Ялийевин ардыъыл вя мягсядйюнлц сийася-
тини йцксяк гиймятляндирди. 

Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев АБШ ширкятляринин юлкя-
миздя мцхтялиф ишляр эюрдцйцнц, республикамызын нефт секторуна 
2,2 милйард доллар инвестисийа гойдуьуну хатырлатды, назири 
марагландыран мясяляляря ъаваб веряряк деди: 

Бизим юз ширкятимизин нефт щасилаты илдя 9 милйон тондур. «Яс-
рин мцгавиляси»ня ясасян, «Чыраг» платформасындан илдя 7 мил-
йон тон нефт щасил олунур. Мцгавиля цзря артыг 27 милйон тон 
нефт ихраъ олунубдур. Бунун тяхминян 4 милйон тону Бакы–Но-
вороссийск кямяри иля, галан щиссяси ися Бакы–Супса кямяри васи-
тясиля ихраъ едилибдир. 

Азярбайъан нефти чох кейфиййятлидир вя дцнйа базарында баш-
га нефтлярдян бир доллар баща сатылыр. Сизин ширкятляр гойдуьу 
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инвестисийанын 78 фаизини эютцрцбляр, йяни 1,2 милйард  доллар 
эялир ялдя едибляр. 

2005-ъи илдя Бакы–Тбилиси–Ъейщан бору кямяринин тикинтиси 
баша чатдырылаъагдыр. О, там ишя дцшяндя илдя 20 милйон тон нефт 
ихраъ едя биляъяйик. Амма онун цмуми эцъц 50 милйон тондур. 
Бир нечя илдян сонра ися инди ишлянилян йатаглардан тяхминян 40 
милйон тон нефт щасил едиляъякдир. Газахыстанын да Бакы–
Тбилиси–Ъейщана гошулмасы чох ящямиййятлидир. Онда бу нефт 
кямяри иля даща чох нефт дашына биляр. Азярбайъанда газ ещти-
йатлары да ашкар олунубдур. «Шащдяниз» йатаьынын ещтийаты 1 
трилйон кубметрдир. Хязярин тякъя Азярбайъан секторунда тях-
минян 5 трилйон кубметр газ, 4 милйард тон нефт вар. Амма 
бунлар илкин мялуматлардыр. Эяляъякдя газы Тцркийяйя, орадан 
да Йунаныстан яразиси иля Авропайа ютцрмяк  имканымыз бю-
йцкдцр. 

Президент Щейдяр Ялийевля эюрцшцн чох ящямиййятли олду-
ьуну, Азярбайъанын зянэин карбощидроэен ещтийатларынын дцнйа 
базарларына ихраъы цчцн чох ваъиб олан лайищялярин узун мцд-
дятя нязярдя тутулдуьуну билдирян ъянаб Доналд Еванс деди ки, 
бу, дцнйа иля чох мцщцм бир баьланты йарадаъагдыр. Биз ширкят-
ляримизин Сизин юлкянин инкишафында иштиракыны тямин едяъяйик. 
Бцтцн бунлар коммерсийа, тиъарят ялагяляринин, тяряфдашлыьымы-
зын мющкямлянмясиня, бирэя мцяссисялярин йарадылмасына им-
кан веряъякдир. Бунун нятиъясиндя АБШ ширкятляринин эюзял олкя-
низдя иштиракыны даща чох эюряъяксиниз. Бу ися йени иш йерляринин 
ачылмасына, инсанларын эцзяранынын йахшылашмасына сябяб ола-
ъагдыр. 

Назир даща сонра билдирди ки, дцнйайа лазым олан енержи 
дашыйыъыларыны Азярбайъан, Газахыстан вя Хязярин ятрафында 
йерляшян диэяр юлкяляр веряъякдир. Эяляъякдя Газахыстан вя 
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диэяр юлкяляр дя бу лайищяйя гатылаъагдыр. Азярбайъанын газ ещ-
тийатлары да щям дцнйа, щям дя АБШ цчцн чох ваъибдир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев мараглы эюрцшя эюря 
ъянаб Доналд Еванса бир даща тяшяккцр етди вя ону юлкямизя 
сяфяря дявят етди. Дявят мямнунлугла гябул олунду. 
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БЕЙНЯЛХАЛГ МАЛИЙЙЯ КОРПОРАСИЙАСЫНЫН 
РЯЩБЯРИ ПИТЕР УОЙКЕ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Вашингтон, 
Азярбайъан президентинин игамятэащы – «Фермонт» 
мещманханасы 
 
25 феврал 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев корпорасийанын рящ-

бярини сямимиййятля саламлайараг, бу эюрцшц йцксяк гиймят-
ляндирдийини, Азярбайъан нцмайяндя щейятинин ъянаб Уойке иля 
эюрцшц барядя мялуматы олдуьуну сюйляди вя беля мцщцм 
сющбятляря ещтийаъ дуйулдуьуну вурьулады. 

Президент Щейдяр Ялийевин Вашингтона сяфярини йцксяк дя-
йярляндирян, онунла эюрцшмяк имканына эюря дярин миннятдар-
лыьыны билдирян Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын рящбяри 
Питер Уойке деди ки, ъянаб Президент, Сиз юлкяниздя юзял секто-
ра бюйцк диггят йетирирсиниз. Биз республиканызда игтисадиййатын 
гейри-дювлят бюлмясинин инкишаф етдирилмясиня эюстярилян гай-
ьыдан мямнунлуг дуйуруг.  

Азярбайъан президенти «Шярг–Гярб енержи дящлизи реаллыгдыр» 
мювзусунда конфранс барядя мялумат верди вя деди ки, биз 
бяйан етдик, сон илляр эюрцлян ишляр нятиъясиндя артыг Бакы–Тбили-
си–Ъейщан нефт кямяринин иншасына башланылыбдыр. Эцман едирик 
ки, бу чох ваъиб, Шяргля Гярби бирляшдирян вя Америка Бирляшмиш 
Штатларынын сийасятиня ъаваб верян бир лайищядир. Тябиидир ки, 



_________________________________________________________ 

 

85 

бунун малиййяляшмяси мясяляси дя щялл олунаъагдыр. Биз бу 
барядя хейли тядбирляр эюрмцшцк. Сиз бунлары билирсиниз. 

Ъянаб Уойке республикамызын бу нцфузлу малиййя гуруму 
иля ялагяляриня эениш йер верди, Азярбайъанын иштирак етдийи ири 
лайищялярин малиййяляшдирилмясиндя онун имканларындан истифадя 
барядя фикир мцбадиляси апарылмасынын ящямиййятли олдуьуну 
сюйляди. О деди ки, ъянаб Президент, айдындыр ки, Азярбайъанын 
Гярбля бирляшмяси цчцн бу лайищянин щяйата кечмяси чох ваъиб 
бир амилдир. Ейни заманда, бу лайищя цч юлкянин – Азярбайъа-
нын, Эцръцстанын вя Тцркийянин интеграсийасы цчцн дя чох ваъиб-
дир, кямярин кечяъяйи юлкяляр цчцн эениш игтисади имканлар ачыр. 

Корпорасийанын рящбяри ютян эцн Азярбайъан, Тцркийя вя 
Эцръцстанын нцмайяндяляри, щабеля Азярбайъан Бейнялхалг 
Ямялиййат Ширкятинин рящбяри иля Бакы–Тбилиси–Ъейщан кямяри-
нин тикинтисиня даир малиййя мясяляляриля ялагядар апарылан фикир 
мцбадиляси барядя дя мялумат верди вя деди ки, бизим ясас 
мягсядимиз тякъя нефтин няглиня кюмяк етмяк, кямярин малий-
йяляшдирилмяси дейил, реэионда щяйата кечирилян диэяр лайищялярдя 
дя фяал иштирак етмяк, ейни заманда, бу юлкялярин игтисадиййа-
тына йахындан фикир вермякдир. Бу чох нящянэ, глобал лайищя ол-
дуьуна эюря, айры-айры шяхслярин дя, бейнялхалг гурумларын да 
диггятини чох ъялб едир. 

Президент Щейдяр Ялийев ясас ихраъ бору кямяринин тикинтиси-
нин малиййяляшдирилмясиндян бир даща сющбят ачды, бирэя щяйата 
кечирилян бу лайищянин АБШ-ын милли марагларына уйьун ишбирлийи 
олдуьуну хатырлатды. 

 



_________________________________________________________ 

 

86 

 
 

 
АБШ-ын ЕНЕРЭЕТИКА НАЗИРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Вашингтон, 
Азярбайъан президентинин игамятэащы – «Фермонт» 
мещманханасы 
 
25 феврал 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

АБШ-ын Енерэетика назири Спенсер Абращамы гябул етмишдир. 
Дювлятимизин башчысы иля йенидян эюрцшмясиндян бюйцк 

мямнунлуг дуйдуьуну билдирян АБШ-ын Енерэетика назири деди 
ки, биз щамымыз Сизи Вашингтонда саламлайырыг вя бу гябула 
эюря Сизя миннятдарлыьымызы билдиририк. Биз Сизинля эюрцшяркян 
юзцмцзц чох хошбяхт щисс едирик вя сяфяриниздя Сизя уьурлар 
арзулайырыг. Президент Буш вя витсе-президент Чейни Сизинля 
эюрцшц сябирсизликля эюзляйирляр вя бизим щамымыз Сизин 
Вашингтона эялмяйиниздян чох шадыг. 

Президент Щейдяр Ялийев бу эюрцшя эюря вя дедийи хош 
сюзляря эюря назиря тяшяккцр етди вя хатырлатды ки, ютян илин 
сентйабрын 18-и бизим цчцн тарихи бир щадися олду. Биз нечя илляр 
ишлядийимиз, щазырладыьымыз лайищянин иъра олунмасына башладыг. 
Мящз  Америка Бирляшмиш Штатлары тяряфиндян сизин, Енерэетика 
назиринин орада иштиракы бизим цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб 
едир. 

Дювлятимизин башчысы Вашингтонда «Шярг–Гярб енержи дящлизи 
реаллыгдыр» мювзусунда Америка Бирляшмиш Штатларынын, 
Азярбайъанын, Эцръцстанын вя Тцркийянин бирликдя кечирдийи 
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бейнялхалг конфрансы йцксяк гиймятляндирди вя деди ки, беля 
конфранс щеч олмамышды. Мян буну тяклиф етдим вя чох мям-
нунам ки, Америка тяряфи дя, бизим тяряфдашларымыз – Эцръцстан 
да, Тцркийя дя буну йахшы гябул етди, бирликдя топлашдыг вя 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Ярзурум кямярляринин ящямий-
йяти щаггында щамымыз бир даща данышдыг. Демяк олар  ки, 
ъямиййят цчцн бир даща онун тягдиматыны етдик. Лайищя баш-
ланандан Америка Бирляшмиш Штатлары бизя дястяк верибдир. Яэяр 
бу дястяк олмасайды, тябии ки, биз ирялийя эедя билмяздик. 

Президент Щейдяр Ялийев ъянаб Абращамын индийядяк эю-
рцшдцйц АБШ-ын дюрдцнъц Енерэетика назири олдуьуну хатырла-
дараг бу эюрцшлярин ящямиййятини, назирлярин щяр биринин бюйцк 
тяърцбяйя малик олдуьуну сюйляди. Дювлятимизин башчысы деди ки, 
эцман едирям, Америка Бирляшмиш Штатларынын енержи назири 
кими, Сизин Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищясинин мящз инди щяйата 
кечирилмясиня бюйцк кюмяйиниз олаъагдыр. 

АБШ-ын Енерэетика назири Спенсер Абращам Бакыдакы эю-
рцшляри йада салды вя деди ки, бизим щяйата кечирдийимиз бу ла-
йищя президент Бушун енержи стратеэийасынын ваъиб бир щиссясидир 
вя бу, дцнйада нефтин нягли истигамятляринин чохшахяли олмасыны 
тямин етмяк цчцндцр. 

Ъянаб президент Буш вя АБШ щюкумяти нефт вя газла баьлы 
олан бцтцн лайищялярин щамысыны дястякляйир. Бу лайищяляр тякъя 
Азярбайъан цчцн дейил, реэион цчцн дя чох ваъибдир вя шцбщясиз 
ки, глобал сявиййядя нефт вя газ тяъщизатыны артыраъагдыр. Бунлар 
Азярбайъан цчцн дя, Бирляшмиш Штатлар цчцн дя чох ящямиййятли 
лайищялярдир. Биз онлары бу эцня гядяр мющкям дястяклямишик вя 
ирялийя эетдикъя дя буну давам етдиряъяйик. 

Ъянаб Спенсер Абращам «Шярг–Гярб енержи дящлизи реаллыг-
дыр» мювзусундакы конфрансын йахшы кечмясинин еля бу лайищя-
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лярин уьурла реаллашдырылмасынын яламяти олдуьуну вурьулайараг 
деди: 

Президент Буш мяня тапшырмышдыр ки, мян бу ишлярля мяшьул 
олум. Чох тяяссцф едирям ки, конфрансын ишиндя иштирак едя 
билмямишям. Лакин биз бу ишля чох йахындан мяшьулуг. Бизя 
тапшырылыб ки, вахташыры Конгреся эедиб конгресменляри бу 
лайищянин лазымлы олмасына инандырмаьа сяй эюстяряк. Бу эцн 
мяним нювбямдир. Бакыда да демишдим, инди дя тякрар етмяк 
истяйирям ки, щямин лайищянин уьурла щяйата кечирилмяси Сизин 
хидмятляриниз, Сизин лидерлик габилиййятиниз сайясиндядир. Бундан 
сонра да лайищяйя дястяк вермякдя давам  едяъяйик. Бу, 
юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин инкишафына, хцсусян дя 
енержи мясяляляри иля баьлы ямякдашлыьа йени тякан веряъякдир. 

Ихраъ бору кямярляри лайищяляринин реаллашдырылмасына АБШ-ын 
дястяйини бир даща хцсуси вурьулайан президент Щейдяр Ялийев 
ямин олдуьуну билдирди ки, юлкяляримизин чохшахяли ямякдашлыьы 
эяляъякдя дя уьурла давам етдириляъяк вя Бирляшмиш Штатлар 
Гафгаз бюлэясиндя тящлцкясизлик вя сабитлийин тямин олунмасына, 
тяряггийя кюмяйини артыраъагдыр.  
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XOCALI SOYQIRIMININ ĠLDÖNÜMÜ ĠLƏ 

ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN XALQINA 

MÜRACĠƏT 
 

Əziz həmvətənlər! 

Hörmətli soydaĢlar! 
Bu gün mən Sizə insanlığın tarixində ən qəddar və 

amansız kütləvi terror hadisələrindən biri olan Xocalı soyqı-

rımı münasibəti ilə müraciət edirəm. 

Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə davakar erməni 
millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarĢı aparılan etnik təmiz-

ləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. Müxtəlif vaxt-
larda fərqli Ģəkildə, xüsusi incəliklə yeridilən bu mənfur siya-

sət və düĢmənçilik heç zaman dayanmamıĢ, gah açıq qarĢı-

durma və qanlı toqquĢmalar Ģəklini almıĢ, gah da dövrün 

tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələnmiĢdir.  
15 il əvvəl təcavüzkar erməni Ģovinistlərinin irəli sürdükləri 

ərazi iddiaları azərbaycanlıların qədim torpaqlarından kütlə-

vi deportasiyasına, çoxsaylı terror aktlarına və tammiqyaslı 
amansız müharibəyə səbəb oldu. Nəticədə on minlərlə insan 

həlak oldu, əlil vəziyyətinə düĢdü, yüz minlərlə soydaĢımız 
qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Dağlıq Qarabağ və onun 

ətrafında olan 7 rayonumuz erməni hərbi birləĢmələri tərəfin-
dən iĢğal edildi. Lakin 1992-ci il fevralın 26-da qədim Xocalı 

Ģəhərinin misli görünməmiĢ qəddarlıqla məhv edilməsi bu 
faciələrin ən dəhĢətlisi oldu. Erməni hərbi birləĢmələri 366-cı 

sovet alayı ilə birlikdə qadınlara, uĢaqlara, qocalara aman 
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vermədən yüzlərlə insanı xüsusi vəhĢiliklə qətlə yetirdi, onları 

hərb tarixində analoqu olmayan iĢgəncə verməklə öldürdü, 
təhqirlərə  məruz  qoydu. Öz amansızlığına, vəhĢiliyinə, kütlə-

viliyinə və törədilən cinayətlərin ağırlığına görə Xocalı faciəsi 
insanlığın tarixində qara ləkə kimi qalacaqdır. 

Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni Ģovinistlərinin məq-
sədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində saxlamaq, onun 

mübarizə əzmini qırmaq, iĢğal faktı ilə barıĢmasına nail ol-
maq idi. Lakin düĢmən öz məkrli niyyətlərinə çata bilmədi. 

Xocalı müdafiəçiləri təpədən dırnağa qədər müasir silahlarla 
təchiz olunmuĢ düĢmən qarĢısında özünü itirmədi, əyilmədi, 

qəhrəmanlıq və rəĢadət nümunələri göstərdi. Onlar qeyri-
bərabər döyüĢdə igidliklə vuruĢaraq, əsl fədakarlıq və vətən-

pərvərlik nümayiĢ etdirdilər. 
Xocalı faciəsindən danıĢarkən o zaman Azərbaycana rəh-

bərlik edən Ģəxslərin və xalqa rəhbərliyə iddialı olan qüvvələ-

rin siyasi və mənəvi məsuliyyətini ayrıca qeyd etmək lazımdır. 

Öz vəzifə borcuna görə vətəndaĢların asayiĢini və təhlükəsiz-
liyini qorumalı olan dövlət orqanları Ģəhərin müdafiəsini 
təĢkil etmək üçün heç bir əməli tədbir görməmiĢ, Ģəhər sakin-

lərini taleyin ümidinə buraxmıĢdılar. Uzun müddət mühasirə 
Ģəraitində qalan güclü düĢmənlə mərdliklə vuruĢan Ģəhərin 

müdafiəçilərinə heç bir kömək göstərilməmiĢdir. Respublika-
nın rəsmi rəhbərliyi baĢ vermiĢ ağır cinayət və soyqırım 

aktının miqyasları və ağırlığı haqqında dünya dövlətlərinə və 
beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, həqiqəti çatdırmaq 

əvəzinə, real vəziyyəti gizlətməyə cəhd etmiĢ, tam fəaliyyətsiz-
lik, məsuliyyətsizlik və xalqın taleyinə biganəlik nümayiĢ 

etdirmiĢdi.  Sonradan da Xocalı soyqırımının mahiyyətini aç-

maq, onun təĢkilatçılarını və icraçılarını ifĢa etmək üçün heç 
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bir iĢ görülməmiĢdir. Xalqımızın faciəsi, yüzlərlə insanın 

məhv olmuĢ həyatı o zamankı hakimiyyət və müxalifət tərə-

findən yalnız siyasi mübarizədə qarĢılıqlı ittihamlar üçün va-

sitə rolunu oynamıĢdır.  
1994-cü ildən baĢlayaraq Azərbaycan hökuməti və par-

lamenti Xocalı soyqırımı və bütövlükdə erməni Ģovinist-
millətçilərinin azərbaycanlılara qarĢı törətdiyi cinayətlər 

haqqında həqiqətləri olduğu kimi bütün dəhĢətləri ilə dün-
ya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniĢ ictimaiyyətə çatdır-

maq, bütün bunların soyqırımı siyasəti kimi tanınmasına 
nail olmaq xətti yeridir. Bu, Xocalı Ģəhidlərinin, Vətən 

müdafiəcilərinin ruhu qarĢısında bizim vətəndaĢlıq və in-
sanlıq borcumuz olmaqla bərabər, həm də faciənin  bey-

nəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun ideoloqları-

nın, təĢkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalan-

dırılmasına yönəlmiĢdir.  
Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi Ermənistan–Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin beynəlxalq hüquq prinsiplə-

rinə uyğun ədalətli həlli, ərazilərimizin iĢğaldan azad edilməsi 
üçün məqsədyönlü və ardıcıl iĢ aparır. Haqq-ədalət, beynəl-

xalq hüquq bizim tərəfimizdədir, zaman bizim xeyrimizə 
iĢləyir. Bu gün dövlətimiz və xalqımız iqtisadi, siyasi və mə-

nəvi cəhətdən müqayisəolunmaz dərəcədə güclənib, müstəqil 
Azərbaycan dövləti dünya siyasətinin mühüm faktoruna çev-

rilib. Ġnanıram ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daha 
da möhkəmlənməsi, sərhədlərinin toxunulmazlığının və ərazi 

bütövlüyünün təmin edilməsi Xocalı Ģəhidlərinə və xalqımızın 
bütün qəhrəman övladlarına ucaldılan möhtəĢəm abidə 

olacaqdır! 
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Bu milli matəm günündə Xocalı Ģəhidlərinin və qəhrəman-

larının müqəddəs ruhu qarĢısında baĢ əyərək, Allahdan onla-
ra rəhmət diləyir, onların yaxınlarına, bütün xalqımıza baĢ-

sağlığı verirəm! 

     HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
25 fevral 2003-cü il  
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ЧИН ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЯДРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ТСЗЙАН ТСЗЕМИНЯ 
 
Щюрмятли ъянаб сядр! 
Синсзйан-Уйьур Мухтар районунда баш вермиш зялзяля 

нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты вя даьынты хябяри мяни цряк-
дян кядярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 
йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, йаралананлара 
вя хясарят аланлара шяфа диляйир, тябии фялакятин нятиъяляринин 
тезликля арадан галдырылмасыны арзулайырам. 

 
HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
25 fevral 2003-cü il  
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«ШЯРГ–ГЯРБ ЕНЕРЖИ ДЯЩЛИЗИ РЕАЛЛЫГДЫР»  
МЮВЗУСУНДА БЕЙНЯЛХАЛГ  
КОНФРАНСДА НИТГ 
 
Вашингтон 
 
25 феврал 2003-ъц ил 

   
Февралын 25-дя Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 

Вашингтонда Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын Амери-
ка–Эцръцстан Бизнес Шурасы вя Америка–Тцркийя Шурасы иля бир-
эя тяшкил етдийи «Шярг–Гярб енержи дящлизи реаллыгдыр» мювзу-
сунда бейнялхалг конфрансда иштирак етди. 

Салона топлашанлар – АБШ щюкумятинин нцмайяндяляри, ири 
нефт ширкятляринин, нцфузлу бейнялхалг малиййя гурумларынын рящ-
бярляри, дипломатлар, мцхтялиф сащяляри тямсил едян мцтяхяссисляр 
дювлятимизин башчысыны щярарятля гаршыладылар. 

Конфрансы ачан АБШ Дювлят Департаментинин Хязярин енержи  
дипломатийасы цзря мцшавири Стивен Мянн Шярг–Гярб енержи 
дящлизинин реаллыьа чеврилмясинин чох бюйцк ящямиййяти олдуьу-
ну вурьулады. Америка– Тцркийя Шурасынын сядри Френк Скоук-
рофт бейнялхалг енержи лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя Азяр-
байъанын юнямли ролуну хцсуси гейд етди. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев конфрансда эениш нитг 
сюйляди. 
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* * * 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Hörmətli cənab Skoukroft! 

Hörmətli cənab Stivен Mənн! 
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Mən sizin hamınızı burada, Amerika BirləĢmiĢ ġtatların-
da, VaĢinqtonda indi iĢinə baĢladığımız konfrans münasi-

bətilə təbrik edirəm, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və 
konfransın iĢinə uğurlar arzulayıram.  

Bu konfransın VaĢinqtonda indi keçirilməsinin çox böyük 
əhəmiyyəti var. Konfrans «ġərq–Qərb enerji dəhlizi reallıqdır» 
mövzusundadır və onu Amerika–Azərbaycan Ticarət Palatası, 

Amerika–Gürcüstan Biznes ġurası, Amerika–Türkiyə ġurası və 
təbiidir ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının hökuməti birlikdə 

təĢkil  etmiĢlər. Dövlət Departamenti də bu iĢlə məĢğul olubdur. 
Belə bir konfransın keçirilməsinin zəruri olduğu haqqında qərar 

qəbul etmiĢlər və bu konfrans baĢ tutmuĢdur.  
Bunun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada həm Ame-

rika BirləĢmiĢ ġtatlarının, həm Türkiyənin, həm Gürcüstanın, 
həm də Azərbaycanın nümayəndələri iĢtirak edirlər. Bu da 

təbiidir, çünki ġərq–Qərb dəhlizi böyük məsafəni əhatə edir. 
Ancaq daha çox Xəzər dənizi hövzəsində həyata keçirdiyimiz 

proqramlar, layihələr əsasında bizim regionu – Xəzər dəni-
zini, Azərbaycanı, Gürcüstanı və Türkiyəni əhatə edir.  

ġərq–Qərb dəhlizi təkcə bundan ibarət deyildir. O daha 
böyük bir ərazini əhatə edir. Ancaq bizim layihələr indi məhz 

bu ölkələr arasında  həyata keçirilir. Lakin bu layihələrin 
həyata keçirilməsində Amerika BirləĢmiĢ ġtatları və onun 

böyük neft Ģirkətləri xüsusi rol oynayırlar. Qərb ölkələrinin 
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bir neçə böyük neft Ģirkəti və xüsusən Böyük Britaniyanın bp 

Ģirkəti bu iĢlərdə əvvəldən xüsusi rol oynayır.  
Bu məsələ Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının ictimaiyyətinə, 

güman edirəm ki, xüsusən də burada iĢtirak edənlərə, bu mə-

sələyə maraq göstərənlərə məlumdur. Ancaq mən bu layi-

hənin tarixi haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, hər 
Ģey daha da aydın olsun.  

Sovetlər Ġttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan öz müstə-

qilliyini əldə edib ölkəsində yeni, demokratik, dünyəvi dövlət 

qurmaq iĢinə baĢlamıĢdır. Azərbaycan dövlət quruculuğunda 
demokratiya, dünyəvilik, qanunun aliliyi və bazar iqtisa-

diyyatı prinsiplərinin həyata keçirilməsini əsas götürmüĢdür 
və artıq on ildən çoxdur ki, bu yolla gedir.  

Bu illər Azərbaycan üçün asan olmayıbdır. Biz bir neçə 
sınaqlardan keçmiĢik, bir neçə dəfə Azərbaycanda qanuni 

hakimiyyəti devirməyə çalıĢıblar və bəzən də buna nail olub-
lar. Ancaq  biz 1993-cü ildən baĢlayaraq – 1994-cü və 1995-ci 

illərdə Azərbaycanda hakimiyyət çevriliĢinə cəhd edənlərin 
qarĢısını ala, ölkəmizdə sabitlik yarada bildik. Ġndi Azərbay-
can tam daxili sabitlik içərisində yaĢayan bir ölkədir və de-

mokratik prinsiplər əsasında inkiĢaf edir, bazar iqtisadiyyatı, 
iqtisadi islahatların keçirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının 

əsas istiqamətləridir. Biz bu istiqamətdə irəliləyirik və deyə 
bilərəm ki, xeyli nailiyyətlər də əldə etmiĢik.  

Bu yolda Azərbaycan birinci növbədə özünün təbii sərvət-
lərindən istifadə olunmasına xüsusi əhəmiyyət verdi. Sizə mə-

lumdur ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Ġlk dəfə sənaye 
üsulu ilə neftin hasilatı 150 il bundan öncə məhz Azər-

baycanda baĢlamıĢdır. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbay-
cana bir çox Qərb Ģirkətləri gəlib neftin hasilatı ilə məĢğul 
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olublar. Burada Nobel qardaĢları xüsusi rol oynayıblar. So-

vet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan, demək olar ki, SSRĠ-
nin ən böyük neft regionu olmuĢdur. Çoxları indi də deyir ki, 

əgər Azərbaycan nefti olmasaydı, Ġkinci dünya müharibəsində 
SSRĠ-nin Ġngiltərə–Amerika koalisiyası ilə birlikdə alman 

faĢizminə qalib gəlməsi mümkün olmazdı. Bu da həqiqətdir, 
o vaxt SSRĠ-də istifadə olunan neftin 70 faizi Azərbaycandan 

daĢınırdı, Azərbaycanda hasil edilirdi.  
Beləliklə, Azərbaycan neft və qazла zəngin bir ölkə olmuĢ-

dur. Azərbaycanda neftçilər, alimlər, geoloqlar hətta Xəzər 
dənizində də kəĢfiyyat iĢləri, neft hasilatı ilə məĢğul olmuĢ və 

1949-cu ildə – yarım əsr  bundan əvvəl ilk dəfə sahildən 100 
kilometr uzaqda neft çıxarılmıĢdır. Ona görə də Azərbaycan 

bir müstəqil dövlət kimi, özünün böyük neft və qaz ehtiyatları 
olduğunu bilirdi. Bunlardan istifadə etmək üçün – təbiidir ki, 

özünün buna imkanı yox idi – Qərbə, yəni Amerika BirləĢmiĢ 
ġtatlarına, Avropa ölkələrinə üzünü tutdu və bu ölkələrdən 

gələn böyük neft Ģirkətləri Azərbaycanda bu ölkənin dövləti 
ilə, Dövlət Neft ġirkəti ilə yataqların iĢlənilməsinə baĢladılar. 
Dünyanın 14 ölkəsindən olan 32 neft Ģirkəti ilə 21 müqavilə 

imzalanıbdır. Onların birincisi «Azəri», «Çıraq», «GünəĢli» 
neft yataqları ilə əlaqədardır. Bunların iĢlənilməsi üçün həm 

Amerika Ģirkətləri, həm Böyük Britaniya, həm də digər 
ölkələrin Ģirkətləri – 11 neft Ģirkəti müqavilə imzalamıĢdır. 

1994-cü ildə bu müqavilə imzalananda məhz Qərbdə, Ameri-
kada ona «Əsrin müqaviləsi» adı verildi.  

Biz nəzərdə tuturduq ki, bu yataqlardan 540 milyon ton 
neft hasil olunacaqdır. Ancaq sonra aparılan iĢlər göstərdi ki, 

orada 740 milyon ton neft hasil etmək mümkündür. Demək, 
bu yataqların iĢlənilməsinə baĢlanıldı.  
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Ancaq neftin ixracı bizim qarĢımızda duran əsas məsələ 

idi. Biz 1997-ci ildə «Çıraq» yatağından ilk neft aldıq. O vaxt 
bir boru xətti var idi – Bakı–Novorossiysk. O xətlə nefti ixrac 

etməyə baĢladıq. Sonra Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat 
ġirkəti ilə – onun baĢında bp durur – xüsusi bir neft kəməri, 

Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına neft kəməri 
çəkdik. Ġndi neft oradan ixrac olunur.  

Ancaq biz müqaviləni imzalayanda və ondan sonrakı illərdə 
də aparılan bütün danıĢıqlar bu nəticəni vermiĢdi ki, Xəzərin 

zəngin neftini ixrac etmək üçün böyük neft kəməri lazımdır. Bu 
da Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməridir. Biz ötən illərdə bu 

kəmərin layihəsi üzərində iĢləmiĢik. 1998-ci ildə Ankarada 
Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ix-

rac kəmərinin inĢa edilməsi haqqında bəyаnnamə imzalamıĢlar. 
O vaxt Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Energetika naziri də bu 

mərasimdə iĢtirak etmiĢdir. Qazaxıstan da bu bəyannaməyə 
qoĢuldu ki, gələcəkdə Xəzər dənizindəki neftini bu boru xətti ilə 

ixrac edə bilsin.  
Sonra, 1999-cu ilin noyabr ayında Ġstanbulda ATƏT-in 

zirvə görüĢü zamanı Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft 

kəmərinin inĢa edilməsi haqqında ölkələrimiz arasında saziĢ 
imzalandı. Türkiyə prezidenti, Azərbaycan prezidenti, Gür-

cüstan prezidenti saziĢ imzaladılar və Amerika BirləĢmiĢ 
ġtatlarının prezidenti də himayəsini göstərərək, bu saziĢə öz 

imzasını atdı. Yenə də Qazaxıstan bu saziĢə qoĢuldu, Qaza-
xıstan prezidenti də onu imzaladı. Onlar da bu boru xəttin-

dən istifadə edəcəklər. Bundan sonra layihə iĢləri daha da 
gücləndi. Nəhayət, keçən ilin sentyabr ayında Türkiyə, Gür-

cüstan və Azərbaycan prezidentləri Bakıda neft Ģirkətləri ilə 
birlikdə, bp və baĢqa Ģirkətlərlə birlikdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
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neft kəmərinin təməl daĢını qoydular və bununla da tikinti 

iĢləri baĢlandı. Demək, Bakı–Tbilisi–Ceyhan böyük ixrac neft 
kəməri reallıqdır. ĠĢə baĢlanılmıĢdır. Ġndi artıq bu kəmər üçün 

Yaponiyadan və baĢqa ölkələrdən alınan borular Gürcüs-
tana, Azərbaycana gətirilir. Beləliklə, biz artıq inĢaat iĢlərinə 

baĢlamıĢıq.  
Bu layihənin maliyyələĢdirilməsi də böyük məsələdir. Çünki 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri 1760 kilometr olacaqdır. Bu 
kəmər ildə 40 milyon ton neft nəql edəcək və bunu gələcəkdə 

ildə 60 milyon tona çatdırmaq olar. Neft kəmərinin 445 kilo-
metri Azərbaycandan, 245 kilometri Gürcüstandan, 1070 kilo-

metri Türkiyədən keçəcəkdir. Kəmərin tikintisinə 2 milyard 900 
milyon dollar sərmayə qoyulacaqdır. Bunda Azərbaycanın his-

səsi 600 milyon dollar, Gürcüstanın hissəsi 565 milyon dollar, 
Türkiyənin hissəsi 1 milyard 400 milyon dollardır. 

Ġndi neft Ģirkətləri maliyyələĢdirmə məsələsi ilə məĢğul 
olurlar. Azərbaycan artıq öz payının birinci hissəsinin maliy-

yələĢdirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul edibdir. 
Bildirmək istəyirəm ki, biz 1994-cü ildə neft müqaviləsini 

imzalayarkən bu, çoxlarına xülya kimi görünürdü. Deyirdilər 

ki, bu, mümkün olmayan Ģeydir. Amma bəziləri də dərhal çox 
narahatçılıq hissi keçirirdilər. Çünki Xəzər dənizinə qısa bir 

zamanda Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarından, digər Qərb ölkələ-

rindən dünyanın ən böyük Ģirkətlərinin gəlməsi və onların 

orada sərmayə qoyması, təbiidir ki, bəzi ölkələrdə narahatçı-

lıq doğururdu. Hətta bizim müqavilə imzalananda Xəzər də-

nizində belə bir iĢin mümkün olması, yenə də deyirəm, xülya 
hesab olunurdu. Amma eyni zamanda, biz nota da aldıq ki, 

Xəzər dənizinin hüquqi statusu sahilyanı ölkələr tərəfindən 
müəyyən olunmayınca, belə bir müqavilələrin imzalanması-
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nın qüvvəsi yoxdur. Bu etirazlara baxmayaraq, biz öz iĢimizi 

görürdük və iĢimizi gördükcə buna qarĢı maneçiliklər də hiss 
edirdik. Xüsusən, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin marĢru-

tunun seçilməsinə müxtəlif maneçiliklər törədilirdi. Biz Ģübhə 
etmirdik ki, bu kəmər Gürcüstandan keçməlidir. ġübhə 

etmirdik ki, bu böyük neft kəməri məhz Türkiyəyə getməlidir. 
Xəzərin nefti Türkiyənin Ceyhan limanı vasitəsilə dünya 

bazarına çıxmalıdır. Amma bəziləri hesab edirdilər ki, kəmər 
baĢqa ölkələrdən keçə bilər. Yəni artıq Azərbaycanda, Xəzə-

rin Azərbaycan sektorunda neftin hasil olunmasının reallığını 
görəndə bəziləri hesab edirdilər ki, bu neft borusu Cənuba 

gedə bilər, yaxud ġimala gedə bilər, ġərqə gedə bilər. Müx-
təlif belə fikirlər, müxtəlif iddialar var idi və getdikcə bunlar 

güclənirdi. Ancaq biz öz qərarımızda qəti idik. Əvvəldən də 
biz bunu elan etmiĢdik ki, kəmər yalnız bu marĢrut ilə keçə-

cəkdir. Bu barədə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə arasında 
qəti razılıq əldə edilmiĢdi. Demək istəyirəm ki, biz bu layihəni 

baĢlayandan indiyə qədər Amerika BirləĢmiĢ ġtatları onun 
həyata keçirilməsinə çox böyük diqqət, qayğı göstərmiĢdir, bu 
iĢi himayə etmiĢdir. Əgər Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının la-

yihəyə bu qədər dəstəyi olmasaydı, biz bunu həyata keçirə 
bilməzdik.  

Ancaq indi də, hər Ģey hazır olandan sonra da bəziləri 
cürbəcür marĢrutlar elan edirlər. Amma Azərbaycanda buna 

nail ola bilməzlər, çünki biz öz qərarımızda qətiyik. Mənə 
belə gəlir ki, Türkiyə də öz qərarında çox qətidir. Gürcüstan-

da da buna Ģübhə yoxdur. Amma Gürcüstanda bəzi təĢki-
latlar  «niyə bu, Gürcüstanın bu hissəsindən keçmədi, o hissə-

sindən keçdi, nə üçün oradan keçmir?» fikirlərini, ekologiya 
məsələlərini ortaya atıblar. Ekologiya hər yerdə var. Azər-
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baycan da ekologiya problemləri ilə yaĢayır. Türkiyə də 

ekologiya problemləri ilə yaĢayır. Gürcüstan da ekologiya 
problemləri ilə yaĢayır. Məgər Gürcüstanın xüsusi ekologiyası 

var? Yox, sadəcə, bu, ayrı-ayrı qüvvələrin Gürcüstan dövləti-
nə və onun prezidenti cənab ġevardnadzeyə göstərdikləri ma-

neçiliklərdir.  
Mən demək istəyirəm ki, Gürcüstan hökuməti, dövləti və 

prezident cənab ġevardnadze əvvəldən kəmərin məhz bu 
marĢrutla keçməsinin tərəfdarı olubdur. Yəni biz eyni fikirdə 

olmuĢuq və bu gün də bu fikirdəyik, fikir dəyiĢmir. Ancaq 
bəzi qüvvələr maneçilik törədirlər. Təsəvvür edin, iki ay bun-

dan qabaq Amerikanın bir qrup konqresmeni müraciət edib 
ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri Gürcüstandan yox, 

Ermənistandan keçsin. Biz 8 ildir bu iĢlə məĢğuluq, buna bir 
belə xərc qoymuĢuq, dünyada bir belə iĢlər görmüĢük, indi iki 

ay bundan qabaq məktub yazıblar ki, qoy bu, Ermənis-
tandan keçsin. Təəssüf ki, biz belə təkliflərlə də rastlaĢırıq.  

Bu qüvvələr niyyətlərinə nail ola bilmədiklərinə görə, indi, 
məhz layihənin bu vaxtında, bu zamanında istəyirlər ki, 
maneçiliklər törətsinlər.  Bəzi xüsusi xidmət orqanlarının biz-

də olan məlumatlarına görə, hətta bəzi ölkələrdə vəsait də 
ayrılıbdır ki, layihənin həyata keçirilməsinin qarĢısını almaq 

üçün tədbirlər görülsün. Bizdə belə məlumatlar da var. Ancaq 
sizə bildirmək istəyirəm ki, bu layihə əvvəldən axıra qədər 

düĢünülmüĢ layihədir. Birincisi, qeyd etmək istəyirəm ki, 
Xəzər dənizi dünyanın ən zəngin neft və qaz yataqları olan 

dənizlərindən biridir. Biz fəxr edirik ki, Xəzər dənizinin bu 
imkanlara malik olmasını məhz Azərbaycan açıb dünyaya 

təqdim edibdir. Əgər 1994-cü ildə təkcə biz Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda iĢlər görmək üçün müqavilə bağla-
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mıĢdıqsa, indi artıq Qazaxıstan da öz sektorunda bu iĢlərlə 

çox ciddi məĢğuldur və yaxĢı nəticələr əldə edir. Ġkincisi, Xə-

zər dənizinin sektorlara bölünməsi məsələsi. Əgər 5-6 il 

bundan öncə, sadəcə, bizə maneçilik etmək istəyirdilərsə və 
bizim təklifimizin mümkün olmadığını bildirirdilərsə, biz 

deyirdik ki, Xəzər dənizi sahilyanı ölkələr üçün sektorlara bö-

lünməlidir. Yəni onun dibinin istifadə olunması, onun enerji 

resurslarından istifadə olunması üçün bölünməlidir. Belə bir 
bölgü Xəzər dənizində 1970-ci ildə sovet hökuməti tərəfindən 

edilmiĢdi. Onda Xəzər dənizi ancaq sovet hökumətinə məxsus 
idi. Onun cənubunda bir balaca hissəsi Ġrana məxsus idi.  

Ancaq o vaxt bizimlə razı olmurdular. Ġndi isə aparılan 
danıĢıqlar nəticəsində Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstan ilə 

Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi haqqında saziĢlər imza-
layıbdır. Biz həm birinci sənədləri imzalamıĢıq, həm də o sek-

torların koordinatlarının müəyyən olunması, yəni o sərhədlərin 
tam dəqiq müəyyən edilməsi ilə əlaqədar ikinci saziĢləri imza-

lamıĢıq. Bunları mən Ģəxsən Rusiyanın prezidenti cənab Putin 
ilə, Qazaxıstan prezidenti cənab Nazarbayev ilə imzalamıĢam. 
Eləcə də Rusiya və Qazaxıstan arasında belə saziĢlər imzala-

nıbdır. Türkmənistan və Ġran ilə əlaqədar hələ ki, biz razılığa 
gəlməmiĢik. Bu günlərdə sahilyanı ölkələrin Xəzər dənizi üzrə 

ekspertləri Bakıda yenidən görüĢəcəklər. Biz çalıĢırıq ki, onlar 
da beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq dəniz hüququna 

uyğun olaraq, orta xətt prinsipi əsasında razılığa gəlsinlər.  
Onda hər bir Xəzəryanı ölkə öz sektorunda istədiyi iĢi görə 

bilər. Ancaq bildirmək istəyirəm ki, Xəzər dənizində neft və 
qaz ehtiyatları olduqca çoxdur. Ġlkin qiymətləndirmələrə gö-

rə, ancaq Azərbaycan sektorundan 4 milyard ton neft, 5 
trilyon kubmetr qaz gözlənilir. Birinci müqavilədən 740–750 
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min ton neft gözləyirik və bu, Bakı–Ceyhan kəməri ilə ixrac 

ediləcəkdir. Ancaq Azərbaycan sektorunda çox perspektivli 
baĢqa yataqlar da var. Ona görə də görürsünüz, ümumi 

miqdar çoxdur – 4 milyard ton neft və 5 trilyon kubmetr qaz. 
Bunlar ancaq Azərbaycan sektorundadır. Demək, bu, 50–100 

ilə qədər iĢlənilməsi mümkün olan bir sahədir. Ona görə də 
bu həm Azərbaycan üçün, onun iqtisadiyyatını inkiĢaf 

etdirmək, xalqımızın rifah halını yaxĢılaĢdırmaq üçün, həm 
də bizimlə əməkdaĢlıq edən Qərb ölkələri, Ģirkətləri üçün çox 

böyük mənfəət, fayda gətirəcəkdir.  
Bu konfransda bu nəticələri elan edərək bildirmək istəyirik 

ki,  gördüyümüz iĢ artıq layihə deyil, reallıqdır. Bu müddətdə 
Azərbaycanın neft sektoruna xarici Ģirkətlər tərəfindən 7 

milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Ümumiyyətlə, 1994-cü 
ildən indiyə qədər Azərbaycana gələn xarici sərmayə 9 

milyard dollar təĢkil edir. Yaxın vaxtlarda bu layihələrin 
həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana xarici Ģirkətlərdən 

təxminən 10–12 milyard dollar sərmayə gələcəkdir. Bunların 
hamısı, təbiidir ki, öz nəticələrini verəcəkdir.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri təkcə iqtisadi 

xarakter daĢımır. O, eyni zamanda, Qafqazda, xüsusən Cənu-
bi Qafqazda, Türkiyədə təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin etmək 

üçün əsas vasitələrdən biridir. Təəssüflər olsun ki, bizim 
regionda hələ tam sabitlikdən danıĢmaq mümkün deyildir. 

Çünki münaqiĢələr var: Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqiĢəsi, yaxud gürcü–abxaz münaqiĢəsi, yaxud 

bizdən Ģimalda – Çeçenistanda gedən hadisələr. Bunlar hamı-

sı Qafqazda çox mürəkkəb siyasi-iqtisadi vəziyyət yaradıbdır.  

Ona görə də biz Azərbaycanda yeni neft strategiyasını həyata 
keçirərək, bu nailiyyətləri əldə edərək, iqtisadiyyatı inkiĢaf 
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etdirərək çalıĢırıq ki, ölkəmizdə sabitliyi möhkəmləndirək və 

eləcə də, münaqiĢənin aradan qaldırılmasına müəyyən imkan-
lar yaradaq.  

Təəssüflər olsun ki, bu münaqiĢənin aradan qaldırılması 

çox çətinləĢibdir. Məlumdur ki, bu münaqiĢə 15 il bundan 
öncə Azərbaycana qarĢı torpaq iddiası, Dağlıq Qarabağ vila-

yətini əlinə keçirmək məqsədi ilə Ermənistan tərəfindən baĢ-

lanıbdır. Bu, müharibəyə çevrilib və sonra, xüsusən 1991-ci, 

1992-ci, 1993-cü illərdə Ģiddətli müharibə gedibdir. Müharibə 
nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri müəyyən səbəblərdən 

Azərbaycan ərazisinin 20 faizini iĢğal ediblər. Dağlıq Qara-
bağ vilayəti və onun ətrafındakı sırf azərbaycanlılar yaĢayan 

7 inzibati rayon Ermənistan silahlı qüvвələri tərəfindən iĢğal 
olunub və indiyə qədər iĢğal altındadır.  

ĠĢğal olunmuĢ torpaqlardan 1 milyona qədər azərbaycanlı 
zorla çıxarılıb, etnik təmizləmə aparılıbdır. Ġndiyə qədər onla-
rın əksəriyyəti çadırlarda yaĢayır. Öz yerlərindən, yurdların-

dan, torpaqlarından didərgin düĢüblər. Bu münaqiĢənin həlli 
ilə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı məĢğul olub, qətnamələr 

qəbul edibdir. Təklif edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri iĢğal 
olunmuĢ torpaqlardan qeyd-Ģərtsiz çıxsın. Ermənistan höku-

məti bunu yerinə yetirməyibdir. Sonra ATƏT Minsk qrupu ya-
radıbdır. Minsk qrupunun həmsədrləri – Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları, Rusiya, Fransa neçə illərdir ki, məsələni sülh yolu ilə 
həll etməyə çalıĢırlar. Ancaq təəssüf ki, onlar da hələ bir Ģeyə 

nail olmayıblar. Çünki Ermənistan çox qeyri-konstruktiv möv-
qe tutur.  

Biz heç vaxt razı ola bilmərik ki, Azərbaycanın hansısa bir 

hissəsi Ermənistanın tərkibinə qatılsın. Biz məsələnin beynəl-
xalq hüquq normaları əsasında, hər bir ölkənin suverenliyinin 
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qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin olunması, sərhədlərinin 

toxunulmazlığının təmin edilməsi prinsipləri əsasında həll 
olunmasını istəyirik. Ancaq Ermənistan özü üçün xüsusi 

prinsiplər ortaya atır. Təbii ki, biz bununla razı ola bilmərik. 
Mən bu məsələni indi çox geniĢ izah etmək istəmirəm. Çünki 

bu gün bizim əsas mövzumuz baĢqa mövzudur. Sadəcə, buna 
toxundum ki, biləsiniz – Qafqazda və xüsusən Cənubi Qaf-

qazda belə bir ağır vəziyyət var. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 
bundan sonra bu regiona daha da diqqətli olmalıdır. Biz 

hesab edirik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri kimi, Amerika 
BirləĢmiĢ ġtatları, Rusiya, Fransa bu məsələnin sülh yolu ilə 

həll olunmasında qəti addımlar atmalıdırlar. Biz yenidən 
müharibənin baĢlanmasını istəmirik. Baxmayaraq ki, Azər-

baycanda əhali artıq dözə bilmir. Belə vəziyyətə dözə bilmir 
ki, torpaqlarının 20 faizi on ildir iĢğal altındadır. Belə 

vəziyyətə dözə bilmir ki, bir milyon qaçqın-köçkün azərbay-
canlının əksəriyyəti çadırlarda yaĢayır. Ona görə xalq tərə-

findən çox təkliflər alırıq, insanlar tələb edirlər: «Biz istəyirik 
müharibə edək, ya gedək torpaqlarımızı geriyə alaq, ya da 
məhv olaq!» Biz bunların qarĢısını alırıq, bundan sonra da 

alacağıq. Ancaq  vəziyyəti həmiĢə bu cür saxlamaq mümkün 
deyildir. Güman edirəm ki, bizim bu layihələrin həyata keçi-

rilməsi münaqiĢələrin də həll olunmasına yardımçı ola bilər. 
Arzu edirəm ki, belə də olsun.  

Beləliklə, hörmətli xanımlar və cənablar, Azərbaycanın ye-
ni neft strategiyası, onun qarĢıya qoyduğu məsələlər, Azər-

baycanın iqtisadiyyatı və bunun gələcəyi, demokratik, hüqu-
qi, dünyəvi dövlət kimi ilbəil inkiĢaf etməsi, bazar iqtisa-

diyyatı ilə irəliləməsi – bunlar hamısı bizim əsas prinsipləri-
mizdir. Həmin prinsiplərimizdən biz istifadə edərək, ölkəmi-
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zin inkiĢafı ilə məĢğuluq. Bu layihələrdə də biz həm Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları ilə çox sıx əməkdaĢlıq edirik, həm də Av-
ropanın bir çox ölkələri və onların neft Ģirkətləri ilə əmək-

daĢlıq edirik və bunu gələcəkdə də davam etdirəcəyik.  
Diqqətinizə görə sağ olun, təĢəkkür edirəm!  
С т и в е н   М я н н: Ъянаб Президент, чох дяйярли, мянтигли 

вя мязмунлу нитгинизя эюря Сизя тяшяккцр едирик. Сямими вя 
дястяквериъи сюзляринизя эюря саь олун.  

Президент Щейдяр Ялийев разылыг верди ки, конфрансын ахы-
рында, чыхышлар гуртарандан сонра бир нечя суала ъаваб версин. 

 
    * * * 
Конфрансда Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин 

президенти Девид Вудворд, АРДНШ-ин президенти Натиг Ялийев, 
Эцръцстан Бейнялхалг Нефт Корпорасийасынын президенти Эеорэи 
Чантурийа, Тцркийянин Енерэетика вя Тябии Сярвятляр назиринин 
мцавини Йурдагул Йыьитэцдян чыхыш етдиляр. 

Конфрансын икинъи щиссяси суал-ъаваб шяклиндя кечди. 
 
    * * * 
С т и в е н   М я н н: Конфрансын суал-ъаваб щиссясиня кеч-

мямишдян яввял, истярдим, чыхыш едян щюрмятли гонагларымызын 
бурада олмасындан истифадя едяряк дейим ки, бу чох йцксяк 
сявиййяли фикир мцбадиляси иди. Америка Бирляшмиш Штатлары вя 
Азярбайъан арасында фикир мцбадиляляри мящз бу сявиййядя 
кечир. Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасына бу эюрцшя эю-
ря миннятдарлыьымы билдирирям. Азярбайъан Республикасынын 
Америкадакы сяфири  Щафиз Пашайевя тяшяккцр едирям. О, Азяр-
байъан президентини АБШ-да лайигинъя тямсил едир. Амери-
канын Азярбайъандакы сяфириня дя миннятдарлыьымы билдирирям. 
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Хащиш едирям суал веряркян юзцнцзц тягдим един вя суалы 
гыса шякилдя верин. 

С у а л: Мяним адым Саркис Потанъандыр, «Даьлыг Гарабаь 
Республикасы»нын Бирляшмиш Штатларындакы офисиндяням. Ики 
суалым вар. Биринъиси, ермяни силащлы гцввяляри Даьлыг Гарабаьы 
вя онун ятрафындакы районлары ишьал етмямишдир. 1992-ъи илдя 
Азярбайъанын Даьлыг Гарабаьа гаршы щярби тяъавцзц нятиъя-
синдя биз Азярбайъана щцъум етмяйя мяъбур олмушуг. Азяр-
байъанын ишьал адландырдыьы яразиляр бизим мцдафия ордумузун 
нязарят етдийи яразилярдир. Суалым белядир: няйя эюря Азярбай-
ъан щюкумяти «демократик» гайдада сечилмиш «Даьлыг Гара-

баь щюкумяти» иля бирбаша диалога эирмир? Икинъиси, Азярбайъан 
иля Даьлыг Гарабаь арасында няйя эюря етимад доьуран 
тядбирляр щяйата кечирилмир? 

С т и в е н   М я н н: Хащиш едирям, суаллары гыса едясиниз. 
Мян конфрансын апарыъысы щцгугундан истифадя едяряк, хащиш 
едирям ки, суаллар енержи мясяляляри ятрафында олсун. Щюрмятли 
президентин бурайа сяфяри мцддятиндя, бялкя бу суаллар цчцн 
башга вахт айырмаг мцмкцн олду. Инди ися эялин конфран-
сымызын мювзусу ятрафында суал-ъаваб апараг. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Дайан, мян бу суала ъаваб вермяли-
йям. Беля бир шяхсин бу конфрансда иштирак етмяйя ихтийары 
йохдур. Чцнки Даьлыг Гарабаь кими бир республика, бир юлкя 
мювъуд дейилдир. Даьлыг Гарабаь Ермянистан тяряфиндян 
зорла ишьал едилмиш Азярбайъан торпаьыдыр вя эцман едирям, 
еля бу ъцр шяхслярин беля конфранслара бурахылмасы онлара 
имкан верир ки, юзлярини «республика» адландырсынлар, «щюку-
мят» адландырсынлар вя дцнйа ганун-гайдаларына риайят етмя-
дян юзбашыналыгла мяшьул олсунлар. Хащиш едирям, бизи бурада 
беля инсанларла цзляшдирмяйясиниз. 
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С у а л: Мян Шяфяг Мещрялийева АзярТАъ аэентлийиндяням. 
Ъянаб президентя вя бцтцн натигляря чыхышларына эюря миннят-
дарам. 

Суалым бцтцн иштиракчыларадыр. Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищяси 
реэионда игтисади вязиййятя неъя тясир едяъякдир? Бу, Азярбай-
ъан вя Эцръцстан яразиляриндя йерли ящалинин ишля тямин олун-
масына ня дяряъядя кюмяк эюстяряъякдир? 

Д е в и д  В у д в о р д: Чыхышымда дедийим кими, биз чалы-
шаъаьыг ки, йерли ящалинин лайищя цзря ишля тяминатыны макси-
мум щяддя чатдыраг. Йалныз Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищяси 
цзря дейил, «Азяри»–«Чыраг»–«Эцняшли» лайищяси вя «Шащдя-
низ» газ лайищяси цзря дя, эюзлянилдийиня эюря, 10 минядяк 
адам бирбаша тикинти ишляриня ъялб олунаъагдыр. Бирбаша тикинти 
иля йанашы, кюмякчи ишляр дя мцмкцн олаъагдыр. 

Щамыныза айдындыр ки, нефт сянайеси бюйцк капитал тяляб 
едир. Узун мцддяти эютцрдцкдя, щяддиндян артыг ишчи нязярдя 
тутулмур. Тятбигетмя фазасына дахил олдугда ишчилярин сайы бир 
нечя минядяк еняъякдир. Бунлар да бирбаша лайищяйя гаты-
ланлар олаъагдыр. Малиййя тясисатлары, Гярб щюкумятляри иля 
бирликдя ишляйяряк, биз бу юлкялярдя гейри-нефт секторунун да 
инкишаф етдирилмясиня, игтисадиййатын чохшахялилийиня чалышырыг. 
Иш йерлярини бурадан эюзлямяк олар. Иш йерляри йалныз нефт вя 
газ сянайесиндян асылы ола билмяз. Биз инанырыг ки, Азярбай-
ъанда артыг бу йюнцмдя ишляр эюрцлцр. Юлкядя йаранмыш Нефт 
Фонду игтисадиййатын бцтцн сащяляринин инкишафына вя щяр бир 
сащядя иш йерляринин ачылмасына йюнялибдир. 

С т и в е н  М я н н: Иъазя верин, ялавя едим. Эялин бору 
кямярлярини яразисиндян кечяъяк юлкяляр цчцн щяддиндян 
артыг дяйярляндирмяйяк. Бору кямярляри бцтцн мясялялярин 
щялли дейилдир. Лакин нефт сянайесиндян кянар сащяляря чох 
сярмайя ъялб едя билмяйян юлкяляр цчцн мющкям ясаслы база 
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ролуну ойнайа биляр. Мян еля билирям ки, мясяляйя мцсбят 
йанашмаьын йолу будур. 

С у а л: Мян Нярэиз Аббасзадяйям, «Перлес» щцгуг ширкя-
тиндя ишляйирям. Азярбайъан дилиндя суал вермяк истяйирям. 
Ялбяття, бир гядяр даща дярин мювзулара тохунаъаьам. 

Ъянаб Президент, Сиз Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Ермя-
нистана гаршы гябул етдийи гятнамяляр щаггында данышдыныз. 
Амма бу  гятнамяляря бахмайараг, Ермянистан Азярбайъана 
гаршы тяъавцзцнц давам етдирир. Билмяк истярдим, Сиз Америка-
да кечирдийиниз эюрцшлярдя бу мясяляни галдырмысынызмы? Яэяр 
галдырмысынызса, Гярб юлкяляри, о ъцмлядян Америка бу мясяля-
ни щялл етмяк цчцн ъидди аддымлар атаъагмы? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Яэяр сиз бу барядя мялуматлары 
изляйирсинизся, биз бу мясяляни 1993-ъц илдян даим галдырырыг. 
Щяр дяфя Америка Бирляшмиш Штатларында оларкян, Америка 
щюкумятинин нцмайяндяляри иля эюрцшяркян, о ъцмлядян Аме-
риканын кечмиш президенти иля дя эюрцшяркян бу мясяляляри гал-
дырмышыг. Мян сабащ президент ъянаб Ъоръ Бушла эюрцшяъя-
йям. Бу онунла биринъи эюрцшцм дейил, яввял дя эюрцшмцшям. 
Тябии ки, бу мясяля бизим мцзакирямизин мяркязиндя олаъаг-
дыр. Анъаг мян нитгимдя билдирдим ки, бу, тякъя Американын 
иши дейилдир. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты бу мясяляни АТЯТ-я 
тапшырыбдыр. АТЯТ Минск  групу йарадыбдыр. Минск групу-
нун щямсядрляри Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Фран-
садыр. Онлар да нечя иллярдир бу ишля мяшьул олурлар. Амма 
щяля ки, бу мясялянин сцлщ йолу иля щяллиня наил ола билмяйибляр. 

С у а л: Мян ермяни милли комитясиндяням, адым Елизабет 
Чулчийандыр. Суалым президентядир. 

Сиз чыхышынызда Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля 
низамланмасына йер айырдыныз.  Ялбяття, нефтин тящлцкясиз вя вах-
тында нягли цчцн бу, реэионда ваъиб амилдир. Суалым белядир ки, 



_________________________________________________________ 

 

110 

президент Щейдяр Ялийевдян сцлщ щаггында ешидяркян, ейни за-
манда, Азярбайъанын Мцдафия назириндян вя парламент нцма-
йяндяляриндян мцщарибяйя чаьырышлар да ешидирик. Азярбайъан 
щюкумятинин мягсяди нядир? Сцлщ щаггында данышараг, ейни 
заманда, сакитъя Азярбайъан халгыны гейри-сцлщ йолуна, силащла 
щялля чаьырыр. 

Икинъи суалым ъянаб Вудвордадыр. Эцръцстанда бязи гейри-
щюкумят тяшкилатлары еколоэийа иля баьлы наращатлыгларыны ифадя 
едирляр. Бу мясяля неъя щялл олунаъагдыр? 

Д е в и д  В у д в о р д: Щягигятян, Эцръцстанда гейри-
щюкумят тяшкилатлары лайищя иля баьлы бцтцн наращатлыгларыны 
билдирмишляр. Еля билирям ки, бу, лайищянин эениш вцсятини вя 
ъялбетмя гцввясини нязяря алмагла там тябиидир. Мясафя 
бюйцкдцр, бир нечя юлкянин яразисиндян кечир. Кямярин кеч-
дийи ландшафтын мцхтялифлийиня эюря гейри-щюкумят тяшкилатлары 
дярин наращатлыг щиссляри кечирирляр. 

Чыхышымда дедийим кими, щюкумятлярля мяслящятляшмяляр 
апарылмыш, йерли експертлярин фикри юйрянилмиш, гейри-щюкумят 
тяшкилатлары вя ящали иля мяслящятляшмяляр кечирилмиш вя нящайят, 
оптимал маршрут сечилмишдир. Кямярин Босфор васитясиля кеч-
мямяси амилинин юзц бизим ятраф мцщитя эюстярдийимиз гай-
ьынын нятиъясидир. Бунунла беля, ятраф мцщит наращатлыьы доьу-
ран диэяр яразиляр дя нязяря алынмалыдыр. Щюкумят, гейри-щю-
кумят тяшкилатлары вя експертлярля апарылан фикир мцбадиляси би-
зя имкан вермишдир ки, иши ятраф мцщитя минимум тясирля йериня 
йетиряк. Еля билирям ки, бу, лайищянин йериня йетирилмясини ар-
зулайан гейри-щюкумят тяшкилатларынын бюйцк яксяриййятинин 
тяляблярини юдяйя биляъякдир. Ялбяття, еля груплар да вар ки, 
лайищянин ялейщинядирляр. Тяяссцф ки, онларын щамысынын тяляб-
лярини юдямяк мцмкцн дейилдир. 
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян байаг да билдирдим ки, биз дя, 
АТЯТ-ин Минск  групунун щямсядрляри Русийа, Америка Бир-
ляшмиш Штатлары, Франса да Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясини сцлщ йолу иля щялл етмяйя чалышырыг. Анъаг 
бу просес 1992–1993-ъц иллярдян давам едир. Индийя гядяр 
АТЯТ-ин Минск групу мясяляни щялл етмяйя наил олмайыбдыр. 
Сябяб дя ондан ибарятдир ки, Ермянистан гейри-конструктив 
мювге тутур. Ермянистан Даьлыг Гарабаьы ишьал едиб, Даьлыг 
Гарабаьын ятрафында Азярбайъанын 7 бюйцк инзибати районуну 
ишьал едиб, бир милйондан артыг Азярбайъан вятяндашыны йе-
риндян-йурдундан дидярэин салыб, 10 иля йахындыр ки, онлар 
чадырларда аьыр вязиййятдя йашайырлар. 

Инди Ермянистан юз щярби щиссялярини Азярбайъанын ишьал 
олунмуш торпагларынын сярщядляриндя йерляшдириб иддиа едир ки, 
Даьлыг Гарабаь йа Ермянистана бирляшдирилмялидир, йа да мцс-
тягил республика олмалыдыр. Азярбайъан щеч вахт бунунла разы 
олмайыб вя разылашмайаъагдыр. Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын 
яразисидир вя бу мясяля йалныз бейнялхалг щцгуг нормалары яса-
сында, бейнялхалг ганунлар ясасында, Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латынын низамнамяси ясасында, АТЯТ-ин принсипляри ясасында, 
щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйц, сярщядляринин тохунулмазлыьы 
принсипи ясасында щялл едилмялидир. Йяни Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйц бярпа олунмалыдыр, Ермянистан силащлы гцввяляри ишьал ет-
дийи торпаглардан гейд-шяртсиз чыхмалыдыр. Бундан сонра Ермя-
нистанла Азярбайъан арасында сцлщ йарана биляр. 

Бяли, буна эюря дя биз узун иллярдир истяйирик ки, мясяля сцлщ 
йолу иля щялл олунсун. Анъаг Ермянистан буна разы олмур. 
Беля олан щалда, щяр бир инсанын щаггы вар ки, истядийи йол иля 
юз торпагларыны азад етсин. Азярбайъанда бу барядя артан 
чаьырышлар – «биз юз торпагларымызы няйин бащасына олурса-ол-
сун, азад едяъяйик», «йа юляъяйик, йа да торпагларымызы азад 
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едяъяйик» чаьырышлары инсанларын щаггыдыр. Бу инсанларын щаг-
гыны гадаьан етмяк олмаз. Ермянистанда буну да бил-
мялидирляр вя суал верян дя билмялидир ки, Азярбайъан халгына 
гаршы бу гядяр ядалятсизлик етмяк олмаз. Саь олун. 

С у а л: Мян Гяниря Пашайева АНС телевизийа каналынданам. 
Мян ики суалла мцраъият едяъяйям. Биринъи суалымы, игтисади мя-
сяля олмаса да, ъянаб Стивен Мяння цнванлайырам. Сиз Америка 
президентинин нцмайяндясисиниз, демяли, рясми шяхссиниз. Сизя еля 
эялмирми ки, ишьалчы бир дювлятин нцмайяндяляринин бу ъцр ачыг, 
дцшмянъясиня чыхышлар етмясинин сябяби одур ки, Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилаты Тящлцкясизлик Шурасынын цзвц олан Америка 
БМТ-нин гятнамялярини йериня йетирмяк цчцн Ирага щяр ъцр 
тязйигляр едир, амма нечя илдир щямин БМТ-нин гятнамялярини 
йериня йетирмяк цчцн Ермянистана щеч бир тязйиг етмир? 

Икинъи суалым Эеорэи Чантурийайадыр. Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
лайищясинин малиййяляшдирилмясиндя йаранан проблемляр Эцр-
ъцстандакы еколожи тяшкилатларын галдырдыьы щай-кцйцн нятиъяси 
олду. Сиз там яминликля дейя билярсинизми ки, артыг Эцръцстан 
щюкумяти бцтцн бейнялхалг малиййя тяшкилатлары гаршысында юл-
кяниздя щеч бир проблемин олмадыьы барядя мясяляни дягиг 
гойубдур? 

С т и в е н  М я н н: Мян  суалын биринъи щиссясини ешитмядим. 
Она эюря дя суалын икинъи щиссясиня ъянаб Чантурийа ъаваб 
веря биляр. 

Э е о р э и  Ч а н т у р и й а: Суала эюря миннятдарам. 
Конфрансын бцтцн иштиракчылары билмялидир ки, Эцръцстан, 
Азярбайъан вя Тцркийя ширкятлярля ишляйир. Бяли, ятраф мцщитля 
баьлы мцяййян наращатлыг варды. Биз щямкарларымызла бирэя 
чалышараг ялимиздян эяляни етдик, ялавя сяйляр гойдуг ки, 
бцтцн наращатлыглара сон гойулсун. Эцръцстан яразисиндян 
кечян кямярин тящлцкясизлийи артырылды. Хцсусиля дя даща нара-
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щат яразилярдя бу лайищя, щеч шцбщясиз, ян йцксяк бейнялхалг 
стандартлара уйьун олаъагдыр. Мян щамыны ямин едирям ки, 
диэяр юлкялярин гейри-щюкумят тяшкилатлары кими, Эцръцстанын 
гейри-щюкумят тяшкилатларынын да там щаггы вар ки, бору 
кямяри лайищясинин лазыми стандартлара ъаваб вермясини тяляб 
етсинляр. 

Биз ХХЫ ясрдя йашайырыг, юлкяляримиздя демократийаны инки-
шаф етдиририк. Гейри-щюкумят тяшкилатлары иля йола эетмялийик. 
Бу наращатлыьын ня дяряъядя ъидди вя сямими олмасы ися башга 
мясялядир. Ялбяття, бу лайищя иля там разылашмайанлар, буна 
мане олмаг истяйянляр дя вар. Амма Эцръцстан тяряфи, эцръц 
халгы лайищяни щяйата кечирмяк, реэионал ямякдашлыьы эцълян-
дирмяк язминдядир. 

Биз инанырыг ки, бу ямякдашлыг Эцръцстанын эяляъяйи цчцн 
лазымдыр. Инанырыг ки, щяйата кечирдийимиз лайищяляр сайясиндя 
Эцръцстан ясл мцстягил юлкяйя чевриляъякдир. Бундан сонра 
Эцръцстанда илбяил газын, електрик енержисинин кясилмясиня йол 
верилмяйяъяк вя тяъщизат бизим Гярб йюнцмлц сийасятимиздян 
асылы олмайаъагдыр. 10–15 ил бундан яввялки вязиййятя дюнцш 
йохдур. Биз эери гайытмайаъаьыг. Эцръцстан иряли эедир. Биз 
артыг бу гярары гябул етмишик. Чох саь олун. 

С т и в е н  М я н н: Сюйлядикляри фикирляря эюря бцтцн на-
тигляря тяшяккцр едирям. Хцсусиля дя бу конфранса эялдийиня вя 
Шярг–Гярб енержи дящлизинин реаллыьа чеврилмясиндя лидерлик 
нцмайиш етдирдийиня эюря президент Щейдяр Ялийевя дярин 
миннятдарлыьымы билдирирям. Чох саь олун. 

 
    * * * 
Конфранс баша чатдыгдан сонра Бирляшмиш Штатларын танынмыш 

иш адамлары, сийасятчиляри дювлятимизин башчысына йахынлашараг 
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онунла сямими сющбят етдиляр, президент Щейдяр Ялийевля эюрцш-
мякдян бюйцк шяряф вя мямнунлуг дуйдугларыны сюйлядиляр. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев тяшяккцр едяряк иш 
адамларыны юлкямиздя чалышмаьа, фяалиййят эюстярмяйя дявят 
етди. Онлар Азярбайъана эяляъяклярини билдирдиляр вя конфрансын 
бюйцк ящямиййятини бир даща вурьуладылар. 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЪОРЪ БУШ ИЛЯ  

ЭЮРЦШ

 

 
Вашингтон, 
Аь ев 
 
26 феврал 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 

февралын 26-да Вашингтонда Аь евдя Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын президенти Ъоръ Буш иля эюрцшц олмушдур. 

АБШ президенти Азярбайъан дювлятинин башчысыны бюйцк щюр-
мят вя ещтирамла гаршылады, дювлятимизин башчысы иля йенидян 
эюрцшмяйиндян мямнунлуьуну билдирди. 

Сямимилик вя достлуг шяраитиндя  кечян эюрцшдя юлкяляримиз 
арасында икитяряфли мцнасибятляр, бейнялхалг терроризмя гаршы 
бирэя мцбаризя, Хязярин карбощидроэен ещтийатларынын ишлянил-
мяси вя нягли  иля баьлы мясяляляр, Ермянистан–Азярбайъан, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялли, реэионда вя 

                                                 
     


  Эюрцшдя Америка Бирляшмиш Штатларынын Дювлят катиби Колин Пауелл, 

Мцдафия назири Доналд Рамсфелд, президентин Мили Тящлцкясизлик цзря мцшавири 
Кондолиза Райс, Дювлят катибинин Аврасийа мясяляляри цзря мцавини Елизабет 
Ъонс, АБШ-ын Милли Тящлцкясизлик Шурасынын Аврасийа мясяляляри цзря директору 
Дан Фрид, АБШ-ын Азярбайъандакы сяфири Росс Уилсон, Азярбайъанын Хариъи 
Ишляр назири Вилайят Гулийев, игтисади сийасят цзря дювлят мцшавири Ващид 
Ахундов, Президентин Иъра Апаратынын шюбя мцдири Новруз Мяммядов, Азяр-
байъанын АБШ-дакы сяфири Щафиз Пашайев вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.   
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бейнялхалг алямдя баш верян просесляр щаггында фикир мц-
бадиляси апарылды. 

АБШ президенти бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризядя, 
антитеррор коалисийасында Азярбайъанын иштиракына вя бу сащядя 
хидмятляриня эюря Азярбайъан президентиня дярин тяшяккцрцнц 
билдирди, юлкямиз тяряфиндян бу истигамятдя эюрцлян ишлярдян 
мямнун галдыьыны сюйляди. Президент Ъоръ Буш деди ки, Азяр-
байъан Американын йахын досту, тяряфдашыдыр вя биз бунунла 
фяхр едирик. 

Президент Щейдяр Ялийев АБШ-а сяфяря дявят олундуьуна, 
юзцня вя нцмайяндя щейятинин цзвляриня эюстярилян гонагпяр-
вярлийя, Азярбайъан тяряфиндян эюрцлян ишляря йцксяк гиймят 
вердийиня эюря президент Буша миннятдарлыьыны билдиряряк деди 
ки, Азярбайъан Америка иля достлуг вя тяряфдашлыг мцнасибят-
лярини даим инкишаф етдирмяйя чалышыр. 

Хязярин зянэин карбощидроэен ещтийатларынын ишлянилмяси вя 
нягли иля баьлы мясялялярдян сющбят эедяркян президент Щейдяр 
Ялийев Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищяси, Вашингтонда Азярбайъан, 
Эцръцстан, Тцркийя вя Америка Бирляшмиш Штатларынын «Шярг–Гярб 
енержи дязлизи реаллыгдыр» мювзусунда бирэя кечирдикляри бейнял-
халг конфранс, ясас ихраъ бору кямяри лайищясинин щяйата кечи-
рилмяси йолундакы манеяляр барядя данышды. Азярбайъан прези-
денти бунунла ялагядар юлкямизин мювгейини бир даща бяйан 
едяряк деди ки, бу лайищянин щяйата кечирилмяси йолундакы бцтцн 
янэялляря бахмайараг, Азярбайъан нефтин нягли цчцн сечилмиш 
маршрутун реаллашдырылмасына наил олмушдур. 

Президент Ъоръ Буш Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищясинин АБШ 
цчцн бюйцк ящямиййят дашыдыьыны вурьулайараг билдирди ки, гар-
шыйа чыхан манеялярин, проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн 
лазыми тапшырыглар вя эюстяришляр веряъяк вя лайищянин эерчяк-
ляшмясини мцтляг тямин едяъякдир. 
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Сющбят заманы президент Щейдяр Ялийев юлкямиз цчцн ян 
абрылы проблем олан Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишяси щаггында данышды вя хяритя цзяриндя эениш мялумат 
верди. Дювлятимизин башчысы гейд етди ки, Ермянистанын тяъавцзц 
нятиъясиндя он илдян чохдур ки, Азярбайъан торпагларынын 20 
фаизи ишьал алтындадыр, бир милйондан чох сойдашымыз гачгын вя 
мяъбури кючкцн вязиййятиня дцшяряк, яксяриййяти чадырларда 
аьыр, дозцлмяз шяраитдя йашайыр. Азярбайъанын бу мцнагишянин 
сцлщ йолу иля щяллиня тяряфдар олдуьуну нязяря чатдыран президент 
Щейдяр Ялийев АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляриндян бири 
кими, АБШ-ын низамлама просесиндя юз сяйлярини даща да 
артыраъаьына цмидвар олдуьуну билдирди. 

Президент Ъоръ Буш бу мясяля иля баьлы Азярбайъанын нара-
щатлыьыны баша дцшдцйцнц вурьулады, мцнагишянин тезликля сцлщ 
йолу иля ядалятли щялли цчцн юз юлкясинин ялиндян эяляни ясирэямя-
йяъяйини билдирди вя еля орадаъа Дювлят катиби Колин Пауелля 
тапшырыглар верди. 

Сющбят заманы тяряфляри марагландыран диэяр мясяляляр, 
реэионда вя бейнялхалг алямдя баш верян щадисяляр барядя фикир 
мцбадиляси апарылды. 

 
    * * * 
Эюрцш баша чатдыгдан сонра Азярбайъан президенти Щейдяр 

Ялийев Аь евин фяхри гонаглар китабына цряк сюзлярини йазды:  
«Мян мямнунам ки, йеня дя Аь евдя, Рузвелт отаьында-

йам. Тяшяккцр едирям». 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
26.02.2003-ъц ил».  
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БЕЙНЯЛХАЛГ ЪИНАЙЯТ МЯЩКЯМЯСИНИН  
РОМА СТАТУСУНУН 98-ъи МАДДЯСИНЯ  
ДАИР САЗИШИН ИМЗАЛАНМА  
МЯРАСИМИ 
 
Вашингтон 
 
26 феврал 2003-ъц ил 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev февралын 26-да Аме-

рика Бирляшмиш Штатларынын Dövlət Departamentinə gəldi.  

Prezident Heydər Əliyevi АБШ-ын Dövlət katibinin birinci 
müavini Riçard Armitac və digər yüksək vəzifəli şəxslər böyük 

mehribanlıqla qarşıladılar.  
Dövlət Departamentinin binasında prezident Heydər Əliye-

vin iştirakı ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statu-
сunun 98-ci maddəsinə dair sazişin imzalanma mərasimi oldu.  

Sənədi Azərbaycan tərəfindən ölkəmizin Vaşinqtondakı səfi-
ri Hafiz Paşayev, ABŞ tərəfindən isə Dövlət katibinin Avropa 

və Avrasiya məsələləri üzrə müavini xanım Elizabet Cons im-
zaladılar.  

Bu sazişə əsasən, tərəflər bir-birinin ərazisində Azərbaycan 

və ABŞ vətəndaşlarının törətdikləri cinayətə görə Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinə müraciət etməmək barədə ümumi ra-

zılığa gəlirlər.  
 



_________________________________________________________ 

 

119 

 
 
 

DÖVLƏT DEPARTAMENTĠNDƏ RƏSMĠ QƏBUL

 

 
Вашингтон 
 
26 феврал 2003-ъц ил 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 

ABŞ-a səfəri çərçivəsində fevralın 26-da Dövlət Departa-

mentində onun şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olundu. 
Rəsmi qəbul zamanı prezident Heydər Əliyev ilə Dövlət 

katibinin birinci müavini Riçard Armitac arasında söhbət apa-
rılmışdır. 

Azərbaycan prezidentini səmimiyyətlə salamlayan cənab 
Armitac dövlətimizin başçısı ilə Bakıda və Vaşinqtonda keçir-
diyi görüşləri məmnunluqla xatırladığını bildirdi. 

Prezident Heydər Əliyevə xüsusi hüsn-rəğbətini nəzərə çaт-
dıran cənab Armitac bu görüşdən şad olduğunu vurğuladı. 

Ölkələrimiz arasında münasibətlərin son dövrdə daha da 
dərinləşməsindən və genişlənməsindən razılıqla söhbət açan 

Dövlət katibinin birinci müavini beynəlxalq terrorizmə qarşı 
mübarizədə Azərbaycanın fəal iştirakına görə dövlətimizin 

başçısına təşəkkürünü bildirdi. 

                                                 
     


 Рясми гябулда Дювлят катибинин биринъи мцавини Ричард Армитаъ, Дювлят 

катибинин Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря мцавини ханым Елизабет Ъонс, 
демократийа, инсан щаглары вя ямяк  мясяляляри цзря мцавини Лорн Крейнер, 
Дювлят Департаментинин Хязяр щювзясинин енержи дипломатийасы цзря мцшавири 
Стивен Мянн, АТЯТ-ин Минск групунун АБШ тяряфдян щямсядри сяфир Рудолф 
Перина вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр. 
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Söhbət zamanı Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlərin 

vəziyyəti və perspektivləri, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac bo-
ru kəmərinin inşası ilə bağlı məsələlər, Ermənistan–Azərbay-

can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsində 
danışıqlar prosesinin gedişi və bir sıra digər məsələlər barəsində 

ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Xəzər neftini dünya bazarları-
na çıxaracaq Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə böyük maraq 

göstərən cənab Armitac bu layihənin əhəmiyyətini vurğuladı. 
Layihənin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin vəziyyətindən 

bəhs edən prezident Heydər Əliyev əsas ixrac boru kəmərinin 
inşasına ABŞ-ın dəstəyini yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi.  

Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllin-
dən söhbət gedərkən prezident Heydər Əliyev xəritə üzərində 

məlumat verdi.  
Dövlətimizin başçısı münaqişə nəticəsində Azərbaycanın əra-

zisinin 20 faizinin işğal olunduğunu, bir milyondan çox həm-
vətənimizin qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşdüyünü, onların 

əksəriyyətinin çadır şəhərciklərində ağır şəraitdə yaşadığını 
bildirdi.  

Azərbaycan prezidenti münaqişənin aradan qaldırılması 
üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində görülən işlərdən də 

bəhs etdi və həmsədr ölkələrdən biri kimi, ABŞ-ın nizamasalma 
prosesində səylərini daha da artırmasının vacibliyini vurğuladı.  

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər də 
nəzərdən keçirildi.     
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АМЕРИКА BИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНIN  

VĠTSE-PREZĠDENTĠ RĠÇARD ÇEYNĠ  

ĠLƏ GÖRÜġ 
 
Вашингтон 
 
26 феврал 2003-ъц ил 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində fevralın 26-da 

ABŞ-ın vitse-prezidenti Riçard Çeyni ilə görüşmüşdür.  
Cənab Çeyni öz iqamətgahında Azərbaycan prezidentini 

böyük hörmət və ehtiramla, yüksək qonaqpərvərliklə qarşıladı.  
Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-a səfərini yüksək qiymətlən-

dirən Riçard Çeyni dövlətimizin başçısı ilə görüşündən məmnun 
olduğunu söylədi.  

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ABŞ-a səfərinə böyük 

əhəmiyyət  verdiyinə, xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. 
Azərbaycana, ölkəmizdə baş verən proseslərə, aparılan isla-

hatlara böyük maraq göstərən cənab Riçard Çeyni beynəlxalq 
terrorizmə qarşı mübarizədə ölkəmizin iştirakına yüksək qiy-

mət verdiyini bildirdi və bütün bunlara görə Azərbaycan prezi-
dentinə təşəkkür etdi.  

Prezident Heydər Əliyev Xəzərin karbohidrogen ehtiyatla-
rının işlənilməsi və nəqli sahəsində görülən işlərdən, Bakı–Tbi-

lisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin həyata keçi-
rilməsinin gedişindən ətraflı söhbət açdı.  
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Xalqımız üçün ən çətin və ağrılı problem olan Ermənistan–

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən prezi-
dent Heydər Əliyev xəritə üzərində məlumat verərək bildirdi ki, 

Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi uzun müddətdən bəri Ermə-

nistanın işğalı altındadır və bir milyondan çox həmyerlimiz öz 

yurd-yuvalarından didərgin salınaraq, əksəriyyəti ağır, dözül-
məz şəraitdə qaçqın və köçkün həyatı yaşayır.  

Söhbət zamanı münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həlli üçün 
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan nizamlama prose-

sinin sürətləndirilməsinin, həmsədr ölkələrin səylərinin daha da 
artırılmasının zəruriliyi bir daha vurğulandı.  

Görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir sıra digər məsələlər, 
regionda və dünyada baş verən proseslər barədə də söhbət 

aparıldı.          
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВИН ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ  
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
Вашингтон,  
Азярбайъан президентинин игамятэащы – «Фермонт» 
мещманханасы 
 

26 феврал 2003-ъц ил 
 

S u a l: Cənab Prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz, ne-

cəsiniz? 

C a v a b: YaxĢıyam. 

S u a l: Bizi çox maraqlandırır və hətta Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarında da hamının diqqət mərkəzindədir ki, prezident Hey-

dər Əliyev ABġ prezidenti Corc BuĢla nə barədə, nədən danıĢdı?  

C a v a b: Bəli, bu təbiidir. Hesab edirəm, prezident Corc 

BuĢla çox yaxĢı danıĢığımız oldu. Əgər sadalasaq ki, hansı 
məsələlər barəsində danıĢdıq, birincisi, beynəlxalq terrorizmlə 

mübarizə, antiterror koalisiyasında Azərbaycanın iĢtirakı və 
xidmətləri haqqında. Prezident Corc BuĢ çox təĢəkkür eтdi. 

Azərbaycanda bu sahədə görülən iĢlərdən və nəticələrdən çox 
məmnun qaldığını söylədi. Bildirdi ki, siz bizim, Amerikanın 

yaxın dostusunuz və sizi belə də qəbul edirik. Mən ona dedim 
ki, biz həmiĢə  Amerika ilə dost münasibətində olmağa çalıĢ-

mıĢıq. Ancaq 11 sentyabr hadisələrindən sonra sizin yaratdı-

ğınız beynəlxalq terrorizmə qarĢı koalisiyaya dərhal qoĢul-

muĢuq, bu  koalisiyada öz iĢimizi görmüĢük və görürük. De-
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dim, bir halda ki, görülən iĢ belə yüksək qiymətləndirilir, mən 

bundan çox məmnunam.   
Ġkinci məsələ Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqındadır. Görünür-

dü ki, o bu barədə, bizim burada gördüyümüz iĢlər haqqında 
görüĢdən əvvəl də məlumat almıĢdı. Elə birinci məsələ barədə 

də. Təbii ki, o bu sözləri havadan demirdi. Ona öz nazirlik-
lərindən, müvafiq orqanlarından məlumatlar verilmiĢdi və 

bunun nəticəsində belə fikirlər söyləyirdi.   
Bakı–Tbilisi–Ceyhanla bağlı mən ona bizim keçirdiyimiz 

konfrans   haqqında dedim. Onun səbəbləri, nə üçün Gürcüs-
tan, Türkiyə, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə bir yerdə keçirmə-

yimiz barədə dedim. Çünki siz görürsünüz, biz nə qədər çətin-
liklərlə rastlaĢırıq. Bəzən Azərbaycanın daxilində bunu o qədər 

də hiss etmirlər, elə siz jurnalistlər də. Çünki biz istəmirik ki, hər 
bir Ģeyi mətbuata çıxaraq və hər Ģeyi problemə çevirək.  

Ümumiyyətlə, mən bu gün prezident BuĢa bir də onu 
dedim ki, biz 8 il bundan öncə ki, bu layihəni baĢladıq, yəni 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı «Azəri», «Чıraq», 
«GünəĢli» yataqlarının iĢlənilməsi ilə əlaqədar böyük bir 
müqavilə imzaladıq, ondan sonra bizə müxtəlif təzyiqlər baĢ-

ladı. Bu sizə məlumdur. Bizə notalar, etirazlar gəldi ki, Xəzə-

rin hüquqi statusu müəyyən olunmamıĢ burada hər hansı 

Xəzəryanı bir ölkə iĢ görə bilməz.  Amma bununla qurtar-
madı. Sonrakı dövrlərdə də müxtəlif yollarla bizə maneçilik 

etmək istədilər və bu günə qədər də istəyirlər.  
O cümlədən, Bakı–Tbilisi–Ceyhan. Bir var layihənin özü, 

yəni neftin hasil olması, qazın  hasil olması, bu təbiidir, müx-
təlif  qüvvələri narahat edir. Amma ikinci tərəfi, hasil olan 

neftin ixracıdır – kəmər haradan, hansı marĢrutla gedəcək, 
hansı ölkədən keçəcəkdir. Bu çox  mühüm məsələdir və çox-
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ları bundan narahatdırlar.  Biz əvvəldən bu marĢrutu seçmi-

Ģik və bunun da üstündə durmuĢuq və dururuq.  
Nəhayət, bunu biz reallaĢdırdıq.  Keçən il sentyabrın 18-də 

üç ölkənin prezidenti – Türkiyənin prezidenti, Gürcüstanın 
prezidenti və Azərbaycanın prezidenti Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarından Enerji nazirinin iĢtirakı ilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
əsas ixrac boru kəmərinin əsasını  qoyduq. Ancaq  ondan 

sonra yenə də bəzi maneçiliklər var, maliyyələĢdirmə barə-

sində  verilən vədlər vaxtında yerinə yetirilmir. Çünki Ģirkət-

lərin özlərində pul yoxdur ki,  xərcləsinlər. DanıĢıqlar  belə 
olubdur ki, Ģirkətlər müəyyən maliyyə mərkəzlərindən kredit 

alacaqlar. O kreditlər vasitəsilə də onu maliyyələĢdirəcəklər. 
Məsələn, bu proqramın layihəsinin 30 faizi Azərbaycan döv-

ləti tərəfindən maliyyələĢdirilir. Amma bunun hamısını biz 
nağd qoya bilmərik. Biz də kreditə ümid bağlamıĢıq.  

Burada müəyyən problemlər meydana çıxıbdır. Gürcüstanda 
əvvəldən də müxtəlif qüvvələr daim buna mane olmaq istəyir-

dilər. Ancaq həqiqətən, Gürcüstan hökuməti və xüsusən prezi-
dent ġevardnadze bu barədə birmənalı, qəti mövqe tutubdur. 
Ancaq orada bəzi qüvvələr var, müxtəlif yollardan istifadə edir-

lər. Son dəfə, məsələn, biz oraya böyük bir nümayəndə heyəti 
göndərdik. Devid Vudvord, Natiq Əliyev və baĢqaları getdilər, 

danıĢdılar. Ancaq orada Ekologiya naziri var, qadındır, o bəzi 
sənədləri imzalamadığı üçün onlar qayıtdılar geriyə. Sonra mən 

ikinci dəfə prezident ġevardnadzeyə telefon etdim, danıĢdım. 
Ġkinci dəfə getdilər, indi həmin nazir bunu imzalayıbdır, amma 

onun dalınca da buraya, VaĢinqtona–Beynəlxalq Maliyyə Kor-
porasiyasına məktub göndəribdir. Özü yaratdığı qeyri-hökumət 

təĢkilatları tərəfindən etirazlar göndəribdir. Bunlar, təbiidir, 
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belə məlumatlara diqqətlə baxirlar. Çünki, ümumiyyətlə, ətraf 

mühitin qorunması həmiĢə çox öndə durur. 
MarĢrutun seçilməsi ilə əlaqədar buraya yalan məlumatlar 

verirlər ki, guya üç marĢrut olub, bəziləri də deyir dörd marĢrut 
olubdur. Amma həqiqətdə belə deyil, ilkin bir marĢrut ve-

rilmiĢdi, Beynəlxalq Əməliyyat ġirkəti onun üzərində iĢləmiĢdi. 
Ancaq sonra Gürcüstan hökuməti özü o marĢrutdan imtina 

etmiĢdi, təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən baĢqa marĢrut təklif 
etmiĢdi. Bu marĢrut üzərində də baĢlayıblar iĢləməyə. Yəni 

marĢrutu Ģirkətlər, Beynəlxalq Əməliyyat ġirkəti seçməyibdir. 
MarĢrutu Gürcüstan hökuməti müəyyənləĢdirib və Azərbаy-

can Beynəlxalq Əməliyyat ġirkətinə təqdim edibdir. Onlar da 
bunun üzərində mühəndis iĢləri aparıblar.  

Ġndi də müxtəlif hərəkətlərlə marĢrutu Ģübhə altına almağa 
baĢlayıblar. Bunların hamısı gəlib çatıb bura. Biz əvvəldən 

danıĢmıĢdıq və söz vermiĢdilər ki, mart ayında maliyyələĢmə 
baĢlayacaqdır. Ġndi isə burada məsələni çox uzadırlar. 

Mən sizə məsələni bir az geniĢ danıĢıram. Bunları mən 
cənab BuĢa bu qədər ətraflı deməmiĢdim. Amma sizə danıĢı-

ram ki, vəziyyəti biləsiniz.  

Biz ümid edirdik ki, martda maliyyələĢmə baĢlayacaqdır. 
Ancaq biz buraya gələn günü  böyük  bir heyətimiz getdi Bey-

nəlxalq Maliyyə Korporasiyasına, bir neçə saat orada oldu-
lar. Çox narahat gəldilər.  

Dünən Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının prezidenti 
mənim yanıma gəldi, danıĢdıq. Onun fikirləri artıq bir az 

baĢqadır. Ancaq yenə də deyir ki, bizim payçılarımız, yəni 
səhmdarlarımız çoxdur. Onlar  gərək hamısı – bilmirəm 170-

dir, nə qədərdir – buna səs versin. Aldığımız materiallara gərək 
baxaq, ətraf mühit haqqında bp-yə əlavə göstəriĢlər veriblər, gə-
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rək onları bizə versinlər, biz təhlil edəcəyik, apreldən sentyabra 

qədər iĢləyəcəyik. Ola bilər, maliyyələĢməni ancaq sentyabrda 
açaq. Bu da bizim üçün əlveriĢli deyildir. Baxmayaraq ki, bu, 

qəti olsa, demək, biz buna da gedə bilərik. Bunlar hamısı 
müxtəlif istiqamətlərdən edilən maneçiliklərdir.  

Mən bu barədə prezident BuĢa qısaca bildirdim. O dedi 
göstəriĢ verəcək ki, bizə bu barədə lazımı yardım etsinlər. 

Dəfələrlə dedi  ki, bu layihənin Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 
üçün çox böyük əhəmiyyəti var, biz buna böyük əhəmiyyət 

veririk və mütləq bunun həyata keçirilməsini təmin edəcəyik.  
Üçüncü məsələ Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsidir. Bu mə-

sələni  mən artıq o qədər bilirəm, o qədər bilirəm ki, gecə yuxuma da 
girir, yaxud  elə yuxulu olanda da nə soruĢsan, hamısını deyəcəyəm. 

Bu barədə mən ona xəritə üzərində məlumat verdim, və-

ziyyəti danıĢdım və Azərbaycanda, bizdə, əhalidə, ictimaiyyətdə 

olan narazılığı bildirdim ki, xalq artıq belə vəziyyətə dözə 
bilmir. On ildən çoxdur ki, torpaqlar iĢğal altındadır. Ermənis-

tan iĢğalçıdır, təcavüzkardır. Ancaq hər yerdə, beynəlxalq 
təĢkilatlarda, bütün danıĢıqlarda bizi bərabər səviyyədə qoyur-
lar və bir-birimizlə danıĢıb məsələni həll etməyimizi gözləyirlər. 

Biz  bir-birimizlə çox danıĢmıĢıq, ancaq məsələ həll olunmur. 
Çünki Ermənistan tərəfi hesab edir ki, o, torpaqları iĢğal 

edibdir, onun üstünlüyü var və iddiası budur – Dağlıq Qarabağ 
Ermənistana birləĢməlidir, yaxud da ki, müstəqil olmalıdır. Biz 

isə bununla razı ola bilmirik. Beləliklə, ikimiz, yəni iki dövlət 
baĢçısı bu məsələni həll edə bilmirik.  

Prezident BuĢa bu barədə geniĢ məlumat verdim, Xarici 
IĢlər naziri Kolin Pauell, Müdafiə naziri Ramsfeld, preziden-

tin təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Kondoliza Rays 
bizim danıĢıqda əvvəldən axıra qədər iĢtirak edirdilər. Prezi-
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dentin bu iĢlərlə məĢğul olan müĢavirləri, Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarının Azərbaycandakı səfiri və təbiidir ki, bizim nüma-
yəndə heyətimiz, o cümlədən ölkəmizin səfiri iĢtirak edirdi. 

Bu barədə ətraflı məlumat verdim. Çünki elə düĢünürük ki, 
bu məsələni hamı bizim qədər bilir. Amma elə deyildir. 

Hərənin özünə görə dərdi var, problemi var. Bizə belə gəlir ki, 
bu elə problemdir ki, onu hamı biz bildiyimiz qədər bilmə-

lidir. Bu, düz deyildir. 
Ona görə də mən həmiĢə bizim iĢçilərə demiĢəm ki, – mən 

özüm də bunu edirəm – nə qədər təkrar olsa da, hər dəfə xəri-
tə üzərində vəziyyəti anlatmaq lazımdır. Ən kiçik məmurdan 

tutmuĢ, prezidentə qədər bunu etməlidir. Mən bunu həmiĢə 
edirəm. Özü də mən kimlə – prezidentlə, yaxud hansısa ölkə-

nin məmuru, beynəlxalq təĢkilatın nümayəndəsi ilə danıĢ-

mağımdan asılı olmayaraq, həmiĢə bunu edirəm. Çünki bu 

bizim dərdimizdir və onu bizim qədər heç kəs bilmir. Buna 
görə də çox geniĢ məlumat verdim, öz fikirlərimi söylədim.  

ABġ-ın Minsk qrupundakı həmsədri Perina mənim yanıma 
gəlmiĢdi, onunla çox ətraflı söhbət etdik. O mənə deyir ki, onlar 
yeni təklif hazırlayırlar. Bu məlumat yəqin ki, prezident BuĢa da 

verilmiĢdir. Ona görə Kolin Pauellə tapĢırdı ki, bu iĢlə məĢğul 
olsun və dedi ki, bizim iĢçilər bununla məĢğuldurlar. Hər halda 

o, vəziyyətin ağırlığını görür, bilir, anlayır. Bizim regionda belə 
bir münaqiĢənin daim qalmasının təhlükəli olduğunu bilir və 

güman edirəm ki, bundan sonra diqqət daha da artmalıdır.  
BaĢqa məsələlər barəsində də söhbət elədik. Ancaq söhbə-

timiz əsas bu üç məsələ ətrafında oldu. Mən söhbətdən çox 
razıyam. Hər Ģeydən – həm görüĢün ab-havasından, həm də 

Azərbaycana, onun prezidentinə göstərilən diqqətdən və hör-
mətdən razıyam. Prezident BuĢ yenə də dedi ki, Azərbaycan 
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Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının yaxın dostudur və biz bütün 

sahələrdə gələcəkdə əməkdaĢlıq edəcəyik. Bununla da bizim 
görüĢümüz bitdi. 

S u a l: Cənab Prezident, görüĢdə Ġraq probleminə toxu-
nuldumu? 

C a v a b: Bundan sonra biz Dövlət Departamentində olduq. 

Dövlət Departamentində Dövlət katibinin birinci müavini 
cənab Armitacla, onların  təkcə Azərbaycanla əlaqədar olanлары 

иля  yox, ümumiyyətlə, yüksək səviyyəli,  məsul iĢçiləri ilə söhbət 
oldu, bir saziĢ imzalandı. Bizim tərəfimizdən səfir PaĢayev, on-

ların tərəfindən Elizabet Cons imzaladılar. Çox vacib bir sə-

nəddir. Bundan sonra nahar yeməyi, lanç oldu. Hamımız orada 

bir yerdə olduq. Oturub həm bir az yemək yemək, həm də 
söhbət etmək – bu da bir vasitədir. Bütün bu məsələlər barə-

sində onlarla da çox geniĢ söhbət apardıq. Xüsusən, Ermənis-
tan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə əlaqədar. 

Sonra isə saat 3-də vitse-prezident cənab Çeyni ilə də gö-

rüĢdük.  
Vitse-prezident Çeyni Azərbaycana çox böyük maraq göstə-

rir, keçmiĢdən  mənə də çox diqqətli olubdur. O, artıq bilirdi ki, 
prezident BuĢla biz nə barədə söhbət eтmiĢik və bütün bunları 

dəstəkləyirdi. Eyni zamanda, o da  həm Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
haqqında – bu iĢi çox yaxĢı bilir – həm beynəlxalq terrorizmlə 

mübarizə barəsində, həm də ki, Ermənistan–Azərbaycan müna-
qiĢəsi ilə əlaqədar bir az geniĢ məlumat əldə etmək istədi. 

Bu söhbət də çox dostluq Ģəraitində, səmimiyyət Ģəraitində 
keçdi. Vitse-prezident də Azərbaycana yüksək qiymət verdi 

və görülən iĢlərimizə görə təĢəkkür etdi. Beləliklə, hesab edi-
rəm ki, biz üç əsas görüĢ keçirdik və onlar hamısı Azərbaycan 

üçün çox faydalıdır.         
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Bilirsiniz ki, indi VaĢinqton bütün dünyanın diqqətindədir. 

Burada hər bir kiçik, böyük iĢ dərhal maraq doğurur. Heydər 
Əliyevin bu vaxt, bu dövrdə VaĢinqtona gəlməsi və burada bir 

çox görüĢlər keçirməsi diqqətdən yayına bilməz. Ticarət naziri 
gəlmiĢdi, onunla çox geniĢ söhbət apardıq. Sonra Energetika 

naziri ilə söhbət apardıq. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının 
prezidenti gəlmiĢdi, onunla söhbətimiz oldu və böyük toplantı 

keçirdik. Qısa bir müddətdə nə qədər iĢlər gördük. Bu gün isə, 
təbii ki, bunların ən yüksək səviyyəsi oldu. Mən bunlardan çox 

məmnunam. Hesab edirəm ki, hər halda, bu mərhələdə biz 
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına çatdırmaq istədiyimizi çatdırdıq, 

bildirmək istədiyimizi bildirdik, fikirlərimizi anlatdıq və fikir 
mübadiləsi, müəyyən danıĢıqlar apardıq.      

S u a l: Cənab Prezident, Siz məhz Bakı–Tbilisi–Ceyhana 

toxundunuz və bu barədə məlumat verdiniz. Kredit ayrılmasının 

sentyabr ayına qədər ləngiməsi tikintinin gediĢinə hər hansı bir 

təsir göstərə bilərmi? Beynəлxalq Maliyyə Korporasiyasına 

ABġ-ın çox güclü təsir imkanı var. Kredit ayrılmasında bu 

təsir imkanlarını iĢə salacaqları barədə söz verdilərmi? 

C a v a b: Söz verdilər, qəti söz verdilər. Mən bu məsələni 

prezident BuĢ ilə müzakirə edəndən sonra, inanıram ki, təsir 
edə bilər. Eyni zamanda,  vitse-prezident Çeyni də bu iĢə qarı-

Ģıbdır, bütün bu söhbətlərimizdə Xarici IĢlər naziri də iĢtirak 
edirdi. Çünki həqiqətən, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, ümumiy-

yətlə, Xəzər dənizində bizim gördüyümüz iĢləri və xüsusən 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsini çox ciddi dəstəkləyir. Maneə-

lər yenə olacaq, ancaq güman edirəm ki, sentyabrda maliyyə-

ləĢmə baĢlayacaqdır. O vaxta qədər, deyə bilərəm ki, nə qədər 

çətin olsa da, Ģirkətlərin imkanları var və güman etmirəm ki, 
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bir hadisə baĢ versin. Amma yenə də hər nə baĢ verərsə, biz 

burdayıq. Buna arxayın ola bilərsiniz. 

S u a l: Cənubi Qafqazda vəziyyət müzakirə olunarkən Rusi-

yanın Gürcüstan ərazisindən çıxarmaq istədiyi silahları Ermə-

nistanda yerləĢdirmək niyyətindən söhbət getdimi? 

C a v a b: Bu barədə söhbət olmadı. 

S u a l: Cənab Prezident, dünənki konfransda bir nəfər Ģəxs 

özünü «Dağlıq Qarabağ Respublikası»nın ABġ-da rəsmi nüma-

yəndəsi kimi təqdim etdi. Siz bildirdiniz ki, olmayan respublikanın 

nümayəndəsini, ümumiyyətlə, rəsmi konfranslara buraxmaq ol-

maz. Bugünkü görüĢlərin hansındasa bu məsələyə toxundunuzmu? 

C a v a b: Oğlum, bu, kiçik məsələdir, Siz elə düĢünürsünüz 
ki, biz belə bir kiçik məsələni belə böyük səviyyədəki görüĢ-

lərdə müzakirə etməliyik? Bu kiçik bir məsələdir, belə Ģeylərə 
fikir verməyin. Amma bundan ibrət götürün ki, bir azərbay-

canlı da getsin bir yerdə elə bir hərəkət eləsin. Ġlham Əliyev 
universitetdə nitq söyləyəndə də həmin adam orada çıxıĢ edib 

belə söz demiĢdi. O da ona sərt cavab vermiĢdi. Həmin adam-
dır. Ġndi bunlar bunu edirlər, biz bundan ötrü Amerika höku-
mətini ittiham edə bilmərik. Belə məsələlərdə bir az dərindən 

fikirləĢin. Bunlar xırda məsələlərdir. 

S u a l: Cənab Prezident, Ticarət naziri Donald Evans Amerika-

nın Azərbaycandan maye qaz almaqda maraqlı olduğunu demiĢdir. 

Sizcə, ümumiyyətlə, bu, yaxın vaxtlarda nə dərəcədə realdır? 
C a v a b: Ġndiki halda real deyildir. Amma, ümumiyyətlə, siz 

gördünüz, Türkiyənin nümayəndəsi dünənki konfransda qazın 

gələcəkdə Avropada istifadəsi ilə əlaqədar yaxĢı fikirlər söylədi. 
Onlar artıq çox əhəmiyyətli müəyyən iĢlər görüblər. Güman 

edirəm, bu istiqamətdə biz qaz proqramını, yəni «ġahdəniz» 
layihəsini yerinə yetirəcəyik.  
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AМЕРИКА BИРЛЯШМИШ ġТАТЛАРЫНЫН  

MƏRKƏZĠ KƏġFĠYYAT AGENTLĠYĠNĠN 

DĠREKTORU CORC TENET  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Вашингтон, 
Азярбайъан президентинин игамятэащы –  
«Фермонт» мещманханасы 
 
27 феврал 2003-ъц ил 

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

ABŞ-a səfəri çərçivəsində онун цчцн айрылмыш iqamətgahda ABŞ 
Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru Corc Teneti qəbul 

etmişdir. 
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə cənab 

Tenet Azərbaycanın anti-terror koalisiyasında iştirakına görə 
dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirmişdir.  

Sonra hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra məsələlər ət-
rafında geniş fikir mübadiləsi aparılmış, ABŞ və Azərbaycan 

hüquq-mühafizə orqanlarının sıx əməkdaşlığından məmnun-
luqla bəhs edilmişdir. Prezident Heydər Əliyev Ermənistan–

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan 
qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan 
danışıqların hazırkı mərhələsindən ətraflı söhbət açmışdır. ABŞ 

Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru Corc Tenet Azər-
baycan sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində 
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bundan sonra da birgə səy göstərəcəklərinə ümidvar olduğunu 

vurğulamışdır. 
 
     

Азярбайъан Республикасы Президентинин  
мятбуат хидмятинин мялуматы 

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

Вашингтона сяфяринин рясми щиссясини баша вурдугдан сонра гыса 
тибби мцайинядян кечмяк цчцн февралын 28-дя Кливленд шящяриня 
эялмишдир. 

 
  Азярбайъан Республикасы Президентинин  

мятбуат хидмятинин мялуматы 
 
Америка Бирляшмиш Штатларынын Кливленд шящяринин клиника-

сында мцайинядян кечян Азярбайъан Республикасынын пре-
зиденти Щейдяр Ялийевин цзяриндя мартын 3-дя гасыг йыртыьы иля 
ялагядар ъярращиййя ямялиййаты апарылмышдыр. Ямялиййат мцвяф-
фягиййятля нятиъялянмишдир. 

Президент Щейдяр Ялийевин сящщяти нормалдыр. 
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ПЯРВИЗ МЦШЯРРЯФЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Тяййаря гязасы нятиъясиндя Пакистан Щярби Щава Гцв-

вяляринин Баш Команданы, авиасийа маршалы Мусщяф Яли Мирин 
вя диэяр сярнишинлярин щялак олмасы хябяри мяни црякдян кя-
дярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 
бцтцн Пакистан халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

Аллащ рящмят елясин! 

HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
27 fevral 2003-cü il  
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ЧЕХИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ВАТСЛАВ КЛАУСА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Чехийа Республикасынын президенти сечилмяйиниз мцнаси-

бятиля Сизи црякдян тябрик едирям. Азярбайъан иля Чехийа ара-
сында тяшяккцл тапмыш достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляриня 
бюйцк ящямиййят верирям. Цмидварам ки, юлкяляримиз арасын-
дакы ялагяляр халгларымызын мянафейиня уйьун олараг даим 
эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Чехийа халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

1 март 2003-ъц ил 
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АБШ-ын KLИVLEND ġƏHƏRИNDƏН  

ANS TELEKANALINA ТЕЛЕФОНЛА  
МЯХСУСИ МЦСАЩИБЯ 
 
4 март 2003-ъц ил 

  

S u a l: Cənab Prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz?  
C a v a b: Özümü çox yaxĢı hiss eдirəm. Hər Ģey yaxĢıdır. 

Heç nədən  narahat olmayın. Səhhətim çox yaxĢıdır. Müayi-

nə hər il keçir. Ġndi də müayinə keçdi, nəticələri çox yaxĢı 
oldu. Hər Ģey yaxĢıdır.  

S u a l: Cənab Prezident, əməliyyat aparılması Sizin təĢəb-

büsünüz idi, yoxsa həkimlər təklif etdilər?  
C a v a b: Bu məsələ əvvəl də var idi. Həkimlər bu əməliy-

yatı keçirməyi təklif etdilər, mən də razı oldum. Həftənin 

birinci günü, yəni dünən əməliyyat keçirildi. Bu gün artıq  
özümü çox yaxĢı hiss edirəm.  

S u a l: Cənab Prezident, inĢallah, nə vaxt qayıdırsınız? 

C a v a b: ĠnĢallah, üç-dörd günə qayıdıram. 

J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Od çərĢənbəsi münasibətilə 

Sizi təbrik edirik. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm, 
cansağlığı arzulayıram. Novruz bayramınızı da təbrik edi-

rəm, bu bayramı mən də çox böyük arzularla gözləyirəm. Tə-

Ģəkkür edirəm, salamlar söyləyin.  

J u r n a l i s t: Cənab Prezident, çox sağ olun ki, müsahibə 

üçün ANS-i seçdiniz. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН БЕЙНЯЛХАЛГ  
ГАДЫНЛАР ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
РЕСПУБЛИКА ГАДЫНЛАРЫНА  
ТЯБРИКИ 
 
Щюрмятли гадынлар! 
Язиз аналар вя баъылар! 
Сизи – бцтцн Азярбайъан гадынларыны Бейнялхалг гадынлар 

эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. 
Дцнйа мядяниййяти хязинясиня надир инъиляр бяхш етмиш 

Азярбайъан халгынын мяняви дяйярляринин формалашмасы, инки-
шафы вя горунмасында гадынларымызын мцстясна ролу олмуш-
дур. Бюйцк фитри истедады, дярин зякасы вя мющкям ирадяси иля 
сечилян Азярбайъан гадынлары тарихимизин бцтцн дюврляриндя 
сямяряли фяалиййят эюстяряряк, халгымызын талейцклц мясяляляри-
нин щялл едилмясиня юз санбаллы тющфялярини вермишляр. Онларын 
бир чохунун адлары чохясрлик тарихимизин сящифяляриня гызыл 
щярфлярля йазылмышдыр. 

Азярбайъан халгы щямишя гадына, онун ъямиййятдя ой-
надыьы рола, тутдуьу йцксяк мювгейя бюйцк щюрмятля йанаш-
мышдыр. Халгын ян язиз, гиймятли вя мцгяддяс щесаб етдийи 
Вятян, торпаг, дил анлайышлары ана ады иля бярабяр тутулмушдур. 
Гадын адына эюстярилян дярин ещтирам, сонсуз ана мящяббят 
сюз вя сянят абидяляримиздя юз парлаг тяъяссцмцнц тапмышдыр. 
Ядябиййатымызын вя мядяниййятимизин эюркямли нцмайян-
дяляри юз ясярляриндя Азярбайъан гадынынын мярдлийини, эю-
зяллийини, мяняви сафлыьыны вясф етмишляр. 
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Мцряккяб вя кешмякешли щяйат йолу кечмиш, тарихин сынаг-
ларындан алныачыг, цзцаь чыхмыш Азярбайъан гадыны мцстягил рес-
публикамызда бяргярар олмуш демократик ъямиййятин фяал цзвц 
кими чыхыш етмяк имканы ялдя етмишдир. Азярбайъанымызы чичяк-
лянян, инкишаф едян, фираван вя гцдрятли бир дювлятя чевирмяк йо-
лунда гадынларымыз ялляриндян эяляни ясирэямирляр. Дювлят гуру-
ъулуьумузун бцтцн мярщяляляриндя хцсуси хидмятляри олан Азяр-
байъан гадынлары юлкямиздя иътимаи-сийаси сабитлийин вя ямин-
аманлыьын горунмасы, милли дювлятчилийимизин даща да мющкям-
ляндирилмяси, мядяниййятимизин инкишаф етдирилмяси цчцн бу эцн 
дя вар гцввялярини сярф едирляр. 

Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц нятиъясиндя доьма тор-
пагларын бир гисминин ишьал алтына дцшдцйц индики дюврдя эянъляри 
Вятяня сядагят, Азярбайъанын мцстягиллийинин мющкямляндирил-
мяси, ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси уьрунда язмкарлыг вя 
гятиййят эюстярмяк рущунда тярбийя етмяк, онлары халга, ъямий-
йятя лайигли бир ювлад кими йетишдирмяк ишиндя Азярбайъан гадыны 
юз цзяриня дцшян аьыр йцкц шяряфля чякир вя бу йолда онун атдыьы 
аддымлар тягдирялайигдир. 

Азярбайъан гадынынын буэцнкц байрамы бцтцн халгымызын, 
мцстягиллик идейасы ятрафында эетдикъя даща сых бирляшян ъямий-
йятимизин байрамыдыр. Цмидварам ки, ъямиййятдя юз ролуну 
дяриндян дярк едян Азярбайъан гадыны бундан сонра да мцс-
тягил республикамызын тяряггисиня бюйцк тющфяляр веряъякдир. 

Щамыныза ъансаьлыьы, хошбяхтлик, аиля сяадяти вя ишляриниздя 
уьурлар арзулайырам. 

Байрамыныз мцбаряк олсун! 
    7 март 2003-ъц ил    
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КУБА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ФИДЕЛ КАСТРО РУСА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Куба Республикасынын президенти вязифясиня йенидян 

сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдаш-

лыг мцнасибятляри халгларымызын мянафейиня уйьун олараг 
даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Куба халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
7 март 2003-ъц ил 
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ЯЛЪЯЗАИР ХАЛГ ДЕМОКРАТИК 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯБДЦЛЯЗИЗ БУТЕФЛИКАЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
«Ялъязаир щава йоллары» авиасийа ширкятиня мяхсус сярни-

шин тяййарясинин гязайа уьрамасы нятиъясиндя чохсайлы инсан 
тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя бц-
тцн Ялъязаир халгына дярин щцзнля башсаэлыьы верирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
7 март 2003-ъц ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АЗЯРБАЙЪАН ГЫЗЫЛ 
АЙПАРА ЪЯМИЙЙЯТИНИН ИЙИРМИНЪИ 
ГУРУЛТАЙЫНА ТЯБРИКИ  

 
Щюрмятли гурултай нцмайяндяляри! 
Сизи Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин ийирминъи 

гурултайынын ачылышы мцнасибятиля саламлайыр вя сямими-гялб-
дян тябрик едирям. 

Мцстягиллик йолунда инамла ирялиляйян Азярбайъан Респуб-
ликасынын иътимаи щяйатында гейри-щюкумят тяшкилатларынын ролу 
эетдикъя артыр. Республикамызда вятяндаш ъямиййяти гуру-
ъулуьуна юз тющфясини верян иътимаи гурумлар арасында Гызыл 
Айпара Ъямиййяти юзцнямяхсус йер тутур. Ясасы 1920-ъи илин 
март айында, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя го-
йулмуш Гызыл Айпара Ъямиййяти йарандыьы вахтдан юлкямизин 
сосиал гайьыларынын бир щиссясини юз цзяриня эютцряряк, щума-
нитар проблемлярин щяллиндя фяал иштирак етмишдир.  

Фяалиййятинин ясас гайясини халгымыза хас олан инсанпяр-
вярлик вя хейирхащлыг кими няъиб кейфиййятляр тяшкил едян Гызыл 
Айпара Ъямиййяти вятяндашларымызын цзляшдийи мцхтялиф сосиал 
проблемлярин арадан галдырылмасында эюстярдийи файдалы хид-
мятляри иля танынараг юлкямиздя нцфуз газанмышдыр.  

Гызыл Айпара Ъямиййяти мцщарибя вя тябии фялакятлярдян 
зяряр чякянляря, ящалинин сосиал ъящятдян зяиф мцдафия олунмуш 
тябягяляриня йардым етмякля инсанлара мадди вя мяняви 
дястяк верир, щяйата инам щисси ашылайыр, йцксяк щуманизм 
идейаларыны эцндялик практик фяалиййятиндя якс етдирир. 
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Халгымызын чятин мягамларында чевиклик вя щяссаслыг нц-
майиш етдирян ъямиййят вахтиля эениш йайылмыш вярям, вяба, 
дифтерийа вя диэяр йолухуъу хястяликлярин гаршысынын алынмасын-
да нязярячарпан рол ойнамышдыр. Гызыл Айпара Ъямиййятинин 
шяфгят баъыларынын Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя йаралы яс-
эярляримизя эюстярдикляри фядакар вя гайьыкеш хидмят ордунун 
дюйцш габилиййятинин йцксялмясиня вя фашизм цзяриндя гялябя-
нин ялдя олунмасына мцщцм тющфя вермишдир. Бейнялхалг Гызыл 
Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри Федерасийасынын ян йцксяк 
мцкафаты – «Флоренс Найтинэел» медалы иля тялтиф олунанлар сы-
расында Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин шяфгят баъы-
ларынын да олмасы вятяндашларымызын гялбиндя гцрур щисси до-
ьурур вя бюйцк щюрмятля йад едилир. 

Гызыл Айпара Ъямиййяти бу эцн юз гцввялярини сяфярбяр едя-
ряк, мцстягил Азярбайъан Республикасы гаршысында дуран вя-
зифялярин йериня йетирилмясиндя йахындан иштирак едир. Ермянис-
танын республикамыза гаршы йеритдийи ишьалчылыг сийасяти нятиъя-
синдя юз доьма йурдларындан дидярэин дцшмцш бир милйондан 
артыг гачгын вя мяъбури кючкцнлярин сосиал-мяишят проблемля-
ринин щяллиндя, ясир вя эировларын азад едилмяси  вя реабилитаси-
йасында Гызыл Айпара Ъямиййятинин фяалиййяти тягдирялайигдир.  

Азярбайъан Республикасынын мцстягил дювлят кими щяйата 
кечирдийи хариъи сийасят бейнялхалг алямдя Азярбайъан Гызыл 
Айпара Ъямиййятинин дя фяалиййят даирясини эенишляндирир, 
онун инкишафы цчцн йени перспективляр ачыр. Гурумун Бейнял-
халг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри Федерасийасынын 
Идаряетмя Шурасынын дахил едилмяси, Фювгяладя Щалларда 
Щазырлыг вя Йардым Комиссийасында тямсил олунмасы мцстягил 
Азярбайъанын нцфузунун артмасынын тязащцрцдцр. Азярбай-
ъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин мцхтялиф бейнялхалг тяшкилат-
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ларла даща сых ямякдашлыьы дювлятимизин цзляшдийи щуманитар 
проблемлярин дольун шякилдя щялли цчцн зямин йарадыр. 

Инанырам ки, Гызыл Айпара Ъямиййяти юлкямизин сосиал 
проблемляринин арадан галдырылмасы вя вятяндашларымызын рищаф 
щалынын йахшылашдырылмасы сащясиндя дювлятимизин щяйата кечир-
дийи тядбирлярдя бундан сонра да бюйцк язмкарлыгла иштирак 
едяъякдир. Яминям ки, ийирминъи гурултайын гябул етдийи 
гярарлар тяшкилатымызын ишинин даща сямяряли шякилдя гурулма-
сына вя нцфузунун артмасына юз лайигли тющфясини веряъякдир. 

Гурултайын ишиня уьурлар, щяр биринизя ъансаьлыьы вя няъиб 
фяалиййятиниздя мцвяффягиййятляр арзулайырам. 

  
12 март 2003-ъц ил         

 



_________________________________________________________ 

 

144 

 
 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН  
МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ 
 
Мартын 12-дя Азярбайъан Республикасынын президенти 

Щейдяр Ялийевя АБШ Дювлят катибинин биринъи мцавини Ричард 
Армитаъ зянэ етмишдир. 

Сющбятин яввялиндя ъянаб Ричард Армитаъ президент Щейдяр 
Ялийевин сящщяти вя Кливленд клиникасында мцалиъяси иля мараг-
ланмышдыр. 

Юлкямизин президенти мцалиъясинин эедишиндян вя нятиъяля-
риндян разы галдыьыны билдирмякля йанашы, йарадылан шяраитя эюря 
АБШ щюкумятиня вя шяхсян президент Ъоръ Буша юз тяшяккцрцнц 
ифадя етмишдир. 

Даща сонра Америка–Азярбайъан мцнасибятляриня даир фикир 
мцбадиляси апарылмыш, президент Щейдяр Ялийевин Вашингтонда 
президент Ъоръ Бушла вя АБШ-ын диэяр рясми шяхсляри иля кечир-
дийи эюрцшляр йцксяк гиймятляндирилмиш, юлкяляримиз арасында 
ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмясинин ящямиййяти вурьу-
ланмышдыр. 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОРЪ БУША 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Америка Бирляшмиш Штатларыны тярк едяркян Сизинля  вя ад-

министрасийанызын цзвляри иля эюрцшлярими мямнуниййятля хатыр-
лайырам вя юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин эяляъяк инки-
шафына даир мцзакиряляря эюря юз миннятдарлыьымы билдирирям. 

Кливленд шящяринин клиникасында мцайиня вя мцалиъям  
цчцн йарадылмыш йахшы шяраитя эюря вя мяня эюстярдийиниз диг-
гят цчцн Сизя тяшяккцр едирям. 

Сизя, ъянаб Президент, мющкям ъансаьлыьы, эяляъяк фяалий-
йятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Дярин щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
12 март 2003-ъц ил 

 Кливленд шящяри 
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СЕРБИЙА ВЯ ЧЕРНОГОРИЙА ИТТИФАГЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ СВЕТОЗАР МАРОВИЧЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сербийа вя Черногорийа Иттифагынын президенти сечилмяйи-

низ мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Сербийа вя Черногорийа 

арасында достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын 
мянафейиня уйьун олараг даим инкишаф едяъяк вя эенишля-
няъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост халгынызын рифащы 
наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
12 март 2003-ъц ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
ВЯТЯНЯ ЙОЛА ДЦШМЦШДЦР 
 
12 март 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан Республикасы Президентинин мятбуат хидмятин-

дян АзярТАъ-ын мцхбириня верилян мялумата эюря, Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийев Кливленд шящяринин клиникасында мцали-
ъясини битирдикдян сонра мартын 12-дя Америка Бирляшмиш Штат-
ларындан Вятяня йола дцшмцшдцр. 

 
 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
ЛОНДОНА ЭЯЛМИШДИР 

 
Азярбайъанын Бюйцк Британийадакы сяфирлийиндян АзярТАъ-а 

билдирмишляр ки, АБШ-ын Кливленд шящяриндяки клиникада мцали-
ъясини уьурла баша чатдыран Азярбайъан Республикасынын прези-
денти Щейдяр Ялийев мартын 13-дя Лондона эялмишдир. 
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СЕРБИЙА ВЯ ЧЕРНОГОРИЙА ИТТИФАГЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СВЕТОЗАР МАРОВИЧЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сербийанын Баш назири Зоран Ъинъичин гятля йетирилмяси 

хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 
Бу аьыр итки иля ялагядар Сизя, мярщумун аилясиня вя бцтцн 

халгыныза дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
13 март  2003-ъц ил 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНДАН  
БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ 
ЩАВА ЛИМАНЫНДА КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА 
ВАСИТЯЛЯРИНИН НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ 
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
14 март 2003-ъц ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: AxĢamınız xeyиr, hörmətli jurna-

listlər! 
Yəqin siz bura gəlmisiniz ki, Amerikadakı bizim görüĢlərimiz 

və danıĢıqlarımız haqqında, apardığımız iĢlər haqqında məndən 

yeni məlumatlar alasınız. Ancaq bilirsiniz ki, görüĢlər, bütün 
iĢlərimiz qurtarandan sonra mən VaĢinqtonda Azərbaycanın 

orada olan mətbuat orqanlarına müsahibə verdim və gördüyü-

müz iĢlər, əldə edilən nəticələr haqqında nə mümkündürsə, onu 
da dedim.  

Ondan sonra isə bilirsiniz ki, mən xəstəxanada olmuĢam. 
Elə bir iĢ görülməyibdir. Ona görə də mənim sizə deyəsi elə 

bir sözüm yoxdur. Yəni sizə əlavə bir məlumat verə bilmərəm. 
TəĢəkkür edirəm ki, buraya gəlmisiniz. Mənə diqqət göstər-

diyinizə görə çox sağ olun. Ancaq gəlin bununla görüĢümüzü 
qurtaraq. 

S u a l: Cənab Prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz? 

C a v a b: YaxĢı hiss edirəm. Narahat olmayın, yaxĢı hiss 

edirəm. Hər Ģey yaxĢıdır. Səhhətim barədə də heç kəs narahat 
olmasın. Təbiidir, cərrahiyyə əməliyyatıdır, ondan sonra 

onun sağalma dövrüdür. Bunlar hamısı təbiidir. Amma qalan 
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sahədə hər Ģey normaldır, heç kəs narahat olmasın. Heç kəs 

də düĢünməsin ki, Heydər Əliyev xəstələnibdir. 

S u a l: Cənab Prezident, müalicə olunduğunuz dövrdə Azər-

baycanda baĢ verən hadisələr barədə ətraflı məlumat ala 

bilirdinizmi və ölkədə olmadığınız müddətdə dövlət məmurları-

nın iĢi Sizi razı salırmı? 

C a v a b: Təbii ki, məlumat alırdım. Mən hər gün əlaqə 

saxlayırdım. Bütün əsas məsələlər haqqında mənə məlumatlar 
verilirdi. Mən lazımi göstəriĢləri verirdim. Mənim bu barədə 

ölkə ilə əlaqəm kəsilməmiĢdi və burada gedən bütün iĢlərə 
həm nəzarət edirdim, həm də məlumat alırdım və lazımi 

göstəriĢlərimi verirdim.  
Hesab edirəm ki, burada məmurlarımızın hamısı normal 

iĢləyibdir. Hər halda, görürsünüz, bu müddətdə Azərbaycan-
da ictimai-siyasi sabitlik yerindədir, iĢlər gedir, iqtisadiyyatda 

inkiĢaf var. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı ilə 
aparılan danıĢıqlar çox yaxĢı müsbət nəticələr veribdir. Hər 

Ģey qaydasında gedibdir. Heç kəs narahat olmasın. 
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АЗЯРБАЙЪАН ЖУРНАЛИСТЛЯРИНИН  
БИРИНЪИ ГУРУЛТАЙЫНА 
 
Щюрмятли мятбуат ишчиляри вя журналист иътимаиййяти нц-

майяндяляри! 
Сизи – цмумреспублика форумуна топлашмыш Азярбайъан 

журналистлярини сямимиййятля саламлайыр вя гурултайын ишиня 
уьурлар арзулайырам. 

Йашадыьымыз глобаллашма вя информасийа ясриндя азад сюз 
вя мятбуатын  ящямиййяти эетдикъя артмагдадыр. Мцтярягги 
яняняляря, милли вя цмумбяшяри дяйярляря малик Азярбайъан 
мятбуаты демократийа вя ашкарлыьын мцщцм васитяси кими, бу-
эцнкц мцстягил дювлят вя азад вятяндаш ъямиййяти гуруъулу-
ьунда мцстясна рол ойнайыр. Халгымызын азадлыг арзуларынын, 
мцстягиллик идеалларынын якс етдирилмясиндя, милли-мяняви дя-
йярлярин горунмасында, актуал проблемлярин иътимаи мцзаки-
ряйя чыхарылмасында Азярбайъан мятбуатынын хидмятляри хцсу-
си гейд олунмалыдыр. 

Азярбайъан дювляти сюз вя фикир азадлыьынын тямин едилмяси, 
кцтляви информасийа васитяляринин мадди-техники базасынын 
мющкямляндирилмяси, мятбуат ишчиляринин фяалиййяти цчцн щяр-
тяряфли шяраит йарадылмасы истигамятиндя ардыъыл тядбирляр эюрцр. 
Сон иллярдя кцтляви информасийа васитяляриня дювлят гайьысынын 
артырылмасына, мятбуата малиййя-верэи дцзяштляринин верилмяси-
ня, журналистлярин информасийа алмаг азадлыьынын тямин едил-
мясиня йюнялмиш бир нечя фярман вя сярянъам верилмишдир. 
Гязетлярин дювлят няшриййатына олан борълары 2005-ъи иля гядяр 
тяхиря салынмыш, онлара эцзяштли шяртлярля кредит верилмяйя баш-
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ланмышдыр. Мятбуат сащясиндя демократик, либерал ганунвери-
ъилик базасы йарадылмышдыр. Азярбайъанда чохшахяли мятбуат 
вя информасийа системи формалашмышдыр. Юлкядя йцзлярля кцт-
ляви информасийа васитяси, телерадио ширкятляри, информасийа 
аэентликляри, гязет вя журналлар азад сурятдя фяалиййят эюстярир. 

Бу эцн Азярбайъанда мятбуатын дювлят тянзимлянмя-
синдян имтина едилиб. Лакин щяйат эюстярир ки, мятбуатын иъти-
маи тянзимлянмясиня вя юзцнцтянзимлямяйя, мятбуат–дювлят, 
мятбуат–вятяндаш, мятбуат–мятбуат мцнасибятляринин сивил, 
демократик йолла тянзимлянмясиня ещтийаъ вардыр. Ейни за-
манда, мцасир бейнялхалг стандартлара ъаваб верян, пешякар, 
гярязсиз, обйектив мятбуатын формалашмасы вя эцълянмяси 
истигамятиндя щяля бундан сонра да хейли ишляр эюрцлмялидир. 

Инанырам ки, Азярбайъан журналистляринин биринъи гурултайы, 
бурада гябул едилян гярарлар бцтювлцкдя ъямиййят вя журналис-
тика гаршысында дайанан мцщцм вязифялярин щялли йолунда 
ваъиб аддым олаъаг. Обйективлийи вя вятянпярвярлийи иля сечилян 
мятбуат вя иътимаиййят нцмайяндяляринин тямсил олунаъаьы 
Мятбуат Шурасы демократийайа вя сюз азадлыьына хидмят едян 
нцфузлу гурума чевриляъякдир. 

Бир даща гурултайын ишиня уьурлар диляйир, Азярбайъан жур-
налистляриня вя мятбуат иътимаиййятиня ян хош арзуларымы 
йетирирям. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 15 март 2003-ъц ил 
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬАНА 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Тцркийя Республикасынын Баш назири вязифясиня тяйин 

олунмаьыныз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Азярбайъан иля Тцркийя арасында мцнасибятляря бюйцк ящя-

миййят верирям. Бу мцнасибятляр халгларымызын дярин тарихи 
кюкляри олан, ясрлярин сынаьындан чыхмыш достлуьундан, гаршы-
лыглы етибарындан вя етимадындан гайнагланыр. 

Яминям ки, йцксяк вязифядя фяалиййятиниз дюврцндя дост вя 
гардаш юлкяляримизин ямякдашлыьы бцтцн сащялярдя инкишаф 
едяряк халгларымызын рифащына, реэонумузда сцлщцн, сабитлийин 
бяргярар олмасына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, гардаш Тцркийя 
наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 15 март 2003-ъц ил 
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ЧИН ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЯДРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ХУ СЗИНТАОЙА 
 
Щюрмятли ъянаб сядр! 
Чин Халг Республикасынын сядри вязифясиня сечилмяйиниз 

мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Азярбайъан иля Чин арасында достлуг вя ямякдашлыг мцна-

сибятляриня бюйцк ящямиййят верирям. Цмидварам ки, юлкяля-
римиз арасындакы ялагяляр халгларымызын ирадясиня уйьун ола-
раг даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Чин халгынын ри-
фащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 15 март 2003-ъц ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ 
 
17 март 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Щейдяр 

Ялийевин сядрлийи иля Тящлцкясизлик Шурасынын эениш тяркибдя иъ-
ласы кечирилмишдир. 

Дювлятимизин башчысы АБШ президенти ъянаб Ъоръ Бушун дя-
вяти иля февралын 23–28-дя Бирляшмиш Штатлара сяфяри, орада кечир-
дийи эюрцшляр, апардыьы данышыглар вя онларын нятиъяляри щаггында 
мялумат вермишдир. 

Сонра Милли Мяълисин сядри Муртуз Ялясэяров, Баш назир 
Артур Расизадя, Президентин Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз 
Мещдийев, игтисади сийасят цзря дювлят мцшавири Ващид Ахундов 
вя диэяр рясми шяхсляр бир чох дахили, хариъи мясяляляр барядя 
чыхыш етмиш, мцзакиряляр апарылмышдыр. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев иъласа йекун вур-
мушдур.  
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ 

AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRĠK 
 
Hörmətli həmvətənlər! 

Sizi – respublikanın bütün vətəndaĢlarını xalqımızın əziz 
Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Böyük mənəvi gücə malik olan Novruz bayramı ulu 

əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar olub Azərbaycan 
xalqının milli ruhunu və yaddaĢını, onun daxili aləmini bütün 

zənginliyi ilə yaĢadır. Təbiətin oyanıĢının, varlığın yenidən 
canlanmasının müjdəsini verən Novruz bayramı ən qədim 

zamanlardan bəri həyat və məiĢətimizə daxil olmuĢ, insanlara 
aydın və iĢıqlı sabaha, xoĢbəxt gələcəyə inam duyğusu bəxĢ 

etmiĢdir. Mehribanlıq və qardaĢlıq tellərini gücləndirən bu 
bayram cəmiyyətdə xoĢ münasibətlər bərqərar edərək, onun 

üzvlərinin bir-birinə diqqət və qayğısını artırır.  
Azərbaycan xalqı ötən əsrlərin bütün ağır sınaqları içində 

dilini, dinini, mənəviyyatını saf bir Ģəkildə qoruduğu kimi, 
milli bayramlarını, o cümlədən Novruz bayramını da qoru-

yub saxlamıĢ, hər gəliĢini çox böyük arzularla gözlədiyi bu 
bayramı tarix boyu həmiĢə əziz tutaraq, onu dərin ehtiram və 

məhəbbətlə qeyd etmiĢdir. Onun milli bayram kimi bu gün 
dövlət səviyyəsində keçirilməsi isə Azərbaycanımızın müstə-

qilliyinin bəhrələrindən biridir. 

Azərbaycan xalqının sonsuz sevinclə qarĢıladığı Bahar 
bayramını dünyanın hər bir guĢəsində yaĢayan bütün soydaĢ-

larımız böyük təntənə ilə qeyd edirlər. Qoy milli həmrəyliyin 
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rəmzinə çevrilən bu bayram həmvətənlərimizi azərbaycançı-

lıq məfkurəsi ətrafında daha sıx birləĢdirsin. Bu gün ölkəmi-
zin hüdudlarından uzaqlarda olan soydaĢlarımızın hər birini 

hərarətlə salamlayır, onlara ən səmimi bayram təbriklərimi 
yetirir, neçə belə bayramlara çatasınız deyirəm. 

Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 
Ģəhid olmuĢ övladlarımızın əziz xatirəsini bu bayram günlə-

rində bir daha dərin ehtiramla yad edirik. Əmin olduğumu 
bildirirəm ki, ölkəmizin möhkəmləndirilməsi yolunda atdığı-

mız hər bir yeni addım Ģəhidlərimizin ruhlarını Ģad edəcəkdir. 
Bu yaz ətirli bayramda, bahar nəfəsli gözəl Novruz bayra-

mında hər birinizi bağrıma basır, müstəqil Azərbaycan Res-
publikasının daha da inkiĢaf etdirilməsi və xalqımızın firavan 

həyata qovuĢması naminə apardığınız iĢlərdə sizə uğurlar 
arzu edirəm. 

Bahar bayramınız mübarək olsun! 
                          
Bakı Ģəhəri, 19 mart 2003-cü iл 
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NOVRUZ BAYRAMI GÜNÜ LERĠKLĠ FERMER  

XANIġ ġAHIYEV ĠLƏ GÖRÜġ 
 
20 март 2003-ъц ил 
 
Lerikli fermer Xanış Şahıyev Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti Heydər Əliyevə dərin hörmət və ehtiram əlaməti 

olaraq, əvvəlki illərdəki kimi, bu il də Novruz bayramı günü 
onunla görüşə gəlmişdir. O, kəsdiyi qurbanları Bakıya gətirə-

rək, martın 20-də Prezident sarayının həyətində dövlətimizin 
başçısı ilə görüşdü. 

Prezident Heydər Əliyev Xanış Şahıyevi mehribanlıqla sa-

lamladı, bayram münasibətilə təbrik etdi və onun sədaqətini bir 
daha yüksək qiymətləndirdi, hal-əhval tutdu.  

X a n ы Ģ   ġ a h ы y e v: Möhtərəm Prezident, мян Сизи ötən 
Qurban və indiki Novruz bayramları münasibətilə səmimi-

qəlbdən təbrik ediрям. 
Mən bunu bir dəfə demiĢəm, icazə verin, ikinci dəfə də de-

yim. Mən bütün sahədə zirək adamam. Ancaq iki Ģeyin – bir 
mərifətin, bir də paxıllığın qarĢısında acizəm. Mən paxıl 

adam deyiləm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, bilirəm.  

X a n ы Ģ   ġ a h ы y e v: Birincisi, onu demək istəyirəm ki, 
Allah Sənin səfərini, qədəmlərini, Ģan-Ģöhrətini, hörmətini bu 

əziz bayram günündə balalarınla, nəvələrinlə, Səni istəyən 
adamlarla, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə mübarək eləsin.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ ol.  
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X a n ы Ģ   ġ a h ы y e v: Ġkinci sözüm ondan ibarətdir ki, Al-

lah-təala Səni bir gün yox, bir dəqiqə də olsun Azərbaycan 
xalqının baĢı üstündən əskik eləməsin. Məni Allah eĢidir. 

Əllərimi görürsən?!  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Görürəm.  

X a n ы Ģ   ġ a h ы y e v: Əllərimə baxıb ağlayıram, sevinirəm, 
gülürəm. Ancaq Allah bu əlləri görür. Mən bu əlləri Sənin 

üçün qaldırmıĢam və heç nədən narazı deyiləm.  
H e y d ə r     Ə l i y e v: Çox sağ ol.  

X a n ы Ģ   ġ a h ы y e v: Jurnalistlər mənə çox sual edirlər ki, 
sən nəyə görə prezident ilə dostsan və prezident səninlə nəyə 

görə dostdur? Deyirəm ki, möhtərəm prezidentlə mən ona 
görə dostam ki, ürəyimdə üç dənə dağ var, iki bala dağı, ata 

dağı, iki gözümün dağı. Əgər hörmətli prezident müharibəni 
dayandırmasaydı, minlərlə insan, millət Ģəhid olacaqdı. 

Mənim də iki oğlum gedib Ģəhid olubdur. 
H e y d ə r     Ə l i y e v: Elədir. 

X a n ы Ģ  ġ a h ы y e v: Əgər o, müharibənin qarĢısını alma-
saydı, dayandırmasaydı – müharibə kimliyə baxmır – xalqın 
övladları, o cümlədən mənim də 14-15 oğlum gedərdi. Buna 

görə Heydər Əliyevi istəyirəm. Heydər Əliyev məni nəyə görə 
istəyir? Heydər Əliyevi bütün Azərbaycan xalqı istəyir. 

Amma Heydər Əliyev adamları həm də hər kəsin zəhmətinə 
görə istəyir. Heydər Əliyev məni ona görə istəyir ki, atam 

1941-ci ildə müharibədə həlak olub, iki oğlum xalq yolunda 
özünü qurban verib, ikinci qrup əliləm. Bunlara görə, zəhmə-

timə görə məni istəyir.  
Hörmətli Prezident, söz düz, yerində olmasa, heç danıĢ-

mağa dəyməz. Özün üçün yalan danıĢmaq olar, amma prezi-
dentə yalan danıĢmaq olmaz. Mənim Sizə yalan sözüm yox-
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dur. Mən bura nəyə görəsə, kiminsə malı ilə gəlməmiĢəm. Öz 

əlimin qabarı ilə gəlmiĢəm, öz sözümlə gəlmiĢəm. Anamın da, 
mənim də dediyimiz sözlərə yenidən qayıtmaq istəyirəm. 

Hörmətli Prezident, necə ki, Ġranda imam Xomeyni deyirlər, 
Lerikdə də imam Heydər Əliyev deyirlər. Mən demiĢəm: 

Hörmətli Prezident, Sənin haqqında sözü bir dəfə də, yüz dəfə 
də, min dəfə də danıĢanda adam doymur. Elə bil ki, heç 

danıĢmamıĢam, ya da birinci dəfədir danıĢıram. Sənin haq-
qında nə qədər danıĢırsansa, sözlər Sənə yaraĢır, Sən də sözə 

yaraĢırsan. Mən demiĢəm: Heydər Əliyev, Sənin baĢmaqların 
hər adamın ayağına olar, amma Sənin yeriĢini yeriyə bilməz-

lər. Mən demiĢəm: Bu qala daĢlı qala, tikmədim özüm qalam, 
tikdim ki, izim qala. Mən demiĢəm: Hörmətli Prezident, bü-

tün dünyaда nə qədər prezidentlər var, onların hamısının 
vəzifəyə ehtiyacı var. Amma Heydər Əliyevin vəzifəyə yox, 

vəzifənin Heydər Əliyevə ehtiyacı var. Sən balaca vəzifələri də 
prezident səviyyəsində aparmısan. Sənin duruĢunda da, yeri-

Ģində də, danıĢığında da prezidentlik səviyyəsi mövcuddur. 
Vəzifə olsa da, olmasa da, Sən prezidentsən.  

Nə demək istəyirəm?! Atalar çox yaxĢı demiĢdir: Hər qoyunun 

balası qurban ola bilməz, hər atanın da oğlu oğul ola bilməz.  
H e y d ə r     Ə l i y e v: YaxĢı sözdür. 

X a n ы Ģ   ġ a h ы y e v: Bu sözün mənası odur ki, bütün xa-
rici dövlətlərə Azərbaycanı tanıtdıran Ġlhamın baĢına do-

lanım. Bu atalar misalı elə belə Ģeylərə görə deyilibdir. Ġlham 
Əliyev bunu Azərbaycan xalqına, Prezident Heydər Əliyevə 

sübut elədi. Bəli, hörmətli Prezident, sovetlər dövründə getdin 
Siyasi Büronun üzvü seçildin. Nazirlər Soveti sədrinin birinci 

müavini oldun. Mən çox fəxr edirəm ki, Allah o yolu Ġlhama 
da qismət elədi. Bəli, getdi, Avropa ġurasında yüksək vəzi-
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fəyə seçildi. Necə ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyada 

tanıdıb, Ġlham da eləcə Azərbaycanı dünyaya tanıtdırdı, bəli, 
belə atanın belə oğlu olar və var. Sən gedən yolu Allah Ġlha-

ma da qismət elədi. Ġdman sahəsində də nə qədər böyük 
uğurlarımız var.  

Onu da deyim ki, – bu ifadəmə görə üzr istəyirəm – Sən xa-
ricə gedəndə özünlə tərcüməçi aparırsan, amma Ġlhamın 

baĢına dolanım, o, tərcüməçiliyi də özü edir.  
Mən yuxuda görmüĢəm. Bu əlləri yenə də açıram. Görür-

sən, bu əlləri Allah görür. Mən yuxuda görmüĢəm ki, gec-tez, 
bir də görəcəyik ki, hansısa bir ölkədə prezidentliyə onun 

namizədliyini irəli sürüblər. Mən buna inanıram. Bu əllərimə 
inanıram. Zəhmətimə inanıram. Mən yenə də deyirəm ki, 

Sənin nə qədər ömrün var, Sən prezidentsən. Buna inanıram. 
Mən boĢ sözlər danıĢmıram. BoĢ sözlə meydanda gəzmək ol-

maz. Bu sözləri deməyə haqqım var. Ġki oğlum, atam, əmilə-

rim xalq yolunda gediblər. Ġki oğlum Ģəhid olub, 15 oğlum da 

mənim yanımdadır. Bu gün Ali BaĢ Komandan, hörmətli 
prezident Heydər Əliyev hansı sahədə əmr etsə, mən baĢda 
olmaqla, hamımız hazırıq. Nə demək istəyirəm? Demək istə-

yirəm ki, bizə prezident seçkiləri lazım deyil. Nə qədər ömrün 
var, o qədər də prezidentsən və buna haqqın var.  

Mən bunları görmüĢəm. Ona görə yox ki, mən bu gün prezidenti 
tərifləyirəm, o məni təriflədi. Yox. Mən ona görə deyirəm ki, əgər 

əlimin qabarını görürəmsə, baĢqasının beyninin, gözünün, ürəyinin 
qabarını görürəm. Bax, bu beĢ barmağın beĢi də mənimdir. Təbii, 

biri digərindən fərqlidir. Əgər fərq olmasa, həyat ola bilməz.  
Atalar çox yaxĢı deyib: Arsız-arsız oynayıb-gülməyə, boĢ 

söz danıĢmağa nə var, mərdin gülləsi ilə ölməyə nə var, na-
mərdin daĢı dəyməsin.  
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Allahın köməyi ilə hər Ģey yaxĢı olacaq. Mən söz üçün gəzən 

adam deyiləm. Bayaq dediyim kimi, mərifətin qarĢısında 
acizəm. Allahdan baĢqa, Sənə imam desəm, Sənə yaraĢır. Pey-

ğəmbər desəm, Sənə yaraĢır. Düzdür, həyatda çox gözəl ad 
daĢıyanlar var. Çox əməli olan adamlar var. Amma ondan 

gözəli nədir? Ondan gözəli odur ki, xarici ölkələrdə gözəlliyi 
yaĢadasan. Bu gözəl adı daĢıyan kimdir? Bu adı daĢıyan məhz 

Heydər Əliyevdir. Heydər və bir də Əli, Həzrət Əli.  
Biri dedi ki, ya Əli, mən səni çox istəyirəm. Həzrət Əli dedi, 

bəli, mən də səni istəyirəm. Bir nəfər də o tərəfdən dedi ki, ya 
Əli, mən də səni çox istəyirəm. Həzrət Əli dedi ki, mən 

istəmirəm. O dedi, nə üçün? Həzrət Əli cavab verdi ki, əgər sən 
istəsəydin, mən də istəyərdim. Səni bu gözəl adınla yaĢayasan. 

Ġlham adı nədir? Yəni hər Ģeyə ilham verən deməkdir. Yenə 
deyirəm, dost çoxdur. Hər Ģey – ata da, ana da, bacı da, el də 

gözəldir. Amma bunların baĢında duran gözəllik dostluqdur. 
Əgər Allah ilə dost olmasan, Allah səni istəyərmi?! Ata-ana ilə 

dost olmasan, Allah səni istəyərmi?! Yaxud əksinə, dost 
olmasan heç oğul da atasını istəməz. Amma böyük fəxrlə bil-
dirirəm ki, Sənin Ģərəfinə və Ġlhamın Ģərəfinə kəsilən qurbanları 

gətirmiĢəm. Sözüm çoxdur, amma vaxtınızı almaq istəmirəm.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox sağ ol. TəĢəkkür edirəm, çox 

dəyərli sözlər deyirsən. XanıĢ kiĢi, mən həmiĢə səninlə söhbət 
edəndə çox təəccüb edirəm ki, sən nə qədər müdrik xalq sözü, 

atalar sözü bilirsən və sənin nitq imkanların nə qədər böyükdür. 
O qədər gözəl danıĢırsan ki, bir dənə söz o birini təkrar etmir.  

Sən kənd adamısan, dağda yaĢayırsan. Ancaq bəzən görür-
sən ki, bizim ayrı-ayrı ziyalılardan sənin danıĢığın daha yük-

sək səviyyədədir. Doğrudur, sən mənim haqqımda həddindən 
artıq xoĢ sözlər dedin. Buna görə təĢəkkür edirəm. Ancaq 
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baĢa düĢürəm, bəzi sözləri də, əlbəttə, məni çox istədiyindən 

deyirsən. Mən adi bir adamam, Prezidentəm, xalq məni 
seçibdir. Mən xalqın etimadı ilə də bu vəzifəni aparıram.  

Bu il də yenidən prezident seçkiləri olacaqdır. Mən də öz 
namizədliyimi irəli sürəcəyəm. Hesab edirəm ki, xalq məni 

yenə də dəstəkləyəcək, seçəcəkdir. Çünki biz demokratiya yo-
lu ilə gedirik. Bu demokratiyanı poza bilmərəm. Qətiyyən. 

Nəinki poza bilmərəm, mənim daxili mənəviyyatım buna yol 
verməz. Ona görə də demokratiya bizim ölkədə hökm sürür, 

hər Ģey demokratiya əsasında gedir, hər Ģey hər bir insanın 
hüquqlarının qorunması əsasında gedir. Bununla əlaqədar 

prezident seçkiləri açıq, sərbəst keçiriləcək, hər kəs bu 
seçkilərdə iĢtirak edə bilər. Mən də iĢtirak edəcəyəm. Güman 

edirəm ki, xalq yenə də mənə etimad göstərəcəkdir.  
Mənim haqqımda dediyin əlavə sözlər, təbii ki, sənin mənə 

qarĢı olan daxili hissiyйatların ilə bağlıdır. Ona görə sənə çox 
təĢəkkür edirəm. Çox sağ ol, çox məmnunam. Amma yenə 

də, hər dəfə olduğu kimi, mən sənin nə qədər böyük söz ehti-
yatına malik olduğundan heyranam. Həm də ki, sənin xalq 
sözlərini və atalar sözlərini nə qədər düzgün, dəqiq yadında 

saxlamağın və hər bir sözü yerində iĢlətməyin məni həm 
təəccübləndirir, həm də sevindirir. 

XanıĢ kiĢi, çox sağ ol, təĢəkkür edirəm. Sənə, bütün övlad-
larına cansağlığı arzu edirəm. Ümidvaram ki, sən hələ bun-

dan sonra uzun illər yaĢayacaqsan. Hər Ģeyi öz əllərinlə, zəh-
mətinlə qazanmısan, öz əllərin ilə də hər Ģeyi qazanacaqsan. 

Çox sağ ol.  
X a n ы Ģ   ġ a h ы y e v: Möhtərəm Prezident, Allah Səni var 

eləsin, Allah Səni xoĢbəxt eləsin.  
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НОВРУЗ БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
КЕЧИРИЛЯН ЦМУМХАЛГ ШЯНЛИЙИНДЯ  
НИТГ 
 
21 март 2003-ъц ил  
 
Бакынын qədim İçərişəhərin darvazaları qarşısında – Gənc-

lər meydanında bayram münasibətilə böyük mərasim təşkil 
olunmuşdu. Meydanda Novruz tonqalı şölələnirdi. Ətrafdakı 

binaları, əsrlərin şahidi olan qədim qala divarlarını al-əlvan 
plakatlar bəzəyirdi. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Novruz şənliklərində 
iştirak etmək üçün Gənclər meydanına gəldi. Meydana toplaş-

mış minlərlə adam dövlətimiзиn başçısını hərarətlə, gurultulu 
alqışlarla qarşıladılar, ona bahar ətirli gül-çiçək dəstəsi təqdim 
edildi.  

Bahar qız Azərbaycan prezidentinə müraciətlə dedi: 

Əziz Heydər baba! Sizi xalqımızın müqəddəs Novruz bay-
ramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Azərbaycanın xoşbəxt 

gələcəyi, Vətən torpağının bütövlüyü naminə gördüyünüz işlərə 
görə Sizə minnətdarıq. Biz inanırıq ki, Sizin gərgin əməyiniz 

sayəsində Azərbaycan xalqı həmişə öz bahar ömrünü yaşa-
yacaqdır. Bu əziz Novruz bayramı münasibətilə Sizi bir daha 

təbrik edirik.  
Şux, oynaq musiqi sədaları ətrafı bürümüşdü. Milli geyimli 

uşaqlar meydanda rəqs edirdilər. İncəsənət ustalarının baharı, 
Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları dalğa-dalğa hər tərəfə 
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yayılır, bayram şənliyini daha da rövnəqləndirirdi. Prezident 

Heydər Əliyev şənliyə toplaşmış paytaxt sakinləri ilə mehri-
bancasına salamlaşdı, onları Novruz bayramı münasibətilə təb-
rik etdi.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев байрam şənliyində 
nitq söylədi. 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Əziz bacılar, qardaĢlar!   
Sizi Azərbaycan xalqının əziz bayramlarından biri – Nov-

ruz bayramı, Bahar bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik 
edirəm. Hər birinizə cansağlığı, səadət, xalqımıza sülh və 
əmin-amanlıq arzulayıram!   

Əziz dostlar, bir neçə ay bundan öncə biz Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin 11-ci ilini qeyd etdik. 11 ildir ki, xalqımız 

öz doğma vətənində, öz ölkəsində azad, sərbəst yaĢayır və öz 
aqibətinin sahibidir. Azərbaycanda ardıcıl olaraq demokratik 

dövlət quruculuğu həyata keçirilir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı 
inkiĢaf edir, xalqımızın rifah halı günü-gündən yaxĢılaĢır.  

Biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmiĢik və 
bu, ölkənin hər bir yerində, hər bir bölgəsində hökm sürür. 

Xalqımız rahat, sərbəst yaĢayır, öz iĢləri ilə məĢğuldur. Bütün 
bunlara görə də Azərbaycan xalqı öz adət-ənənələrini, öz 

milli-mənəvi dəyərlərini bərpa edib və öz milli bayramlarını 
yüksək səviyyədə həyata keçirir.  

Novruz bayramı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin xal-
qımıza verdiyi bəhrələrdən biridir. KeçmiĢdə bu bayramı 

daim qeyd edirdik. Ancaq öz evimizdə, öz ailəmizdə. Ġndi isə 
bu, həqiqi ümumxalq bayramına çevrilibdir. Bu günlər xalqı-

mız, millətimiz Azərbaycanın hər yerində, hər bir guĢəsində 
Novruz bayramını böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir. Bir də 
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deyirəm, bunlar hamısı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

xalqımıza verdiyi bəhrələrdir. Xalqımız bundan sonra da öz 
adət-ənənələrini daim uca tutacaq, onları qoruyacaq, saxla-

yacaq və inkiĢaf etdirəcəkdir. Çünki bunlar bizim xalqımızın 
milli-mənəvi dəyərləri olaraq xalqımızın xüsusiyyətlərindən 

xəbər verir.  
Bildirdiyim kimi, xalqımız rahat yaĢayır. Ancaq bu günlər-

də bu bayramı çadır Ģəhərciklərində keçirən soydaĢlarımız da 
var. Onlar neçə ildir ki, ağır Ģəraitdə yaĢayırlar. Ancaq yaĢa-

yırlar və böyük ümidlə yaĢayırlar. Onlar böyük əzmkarlıq 
göstərirlər, dözümlülük göstərirlər və bu dözümlülüyə görə də 

mən bütün qaçqınlara, məcburi köçkünlərə, çadır Ģəhərciklə-

rində yaĢayan soydaĢlarımıza bu bayram günü xüsusi təĢək-

kürümü bildirirəm.  
Mən çadır Ģəhərciklərində yaĢayan soydaĢlarımızı, vətən-

daĢlarımızı bu bayram günü xüsusi təbrik edirəm və onlara, 
bütün xalqımıza bildirirəm ki, bu günün ömrü azdır. Azər-

baycan dövləti Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsinin sülh 
yolu ilə həll edilməsi yolunda ardıcıl fəaliyyət göstərir və 
ümidvaram ki, bunun nəticəsində biz torpaqlarımızın azad 

edilməsinə nail olacağıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
bərpa edəcəyik və didərgin düĢmüĢ soydaĢlarımız öz yerləri-

nə, yurdlarına qayıdacaqlar.  
Səkkiz ildən çoxdur ki, Azərbaycanda atəĢkəs rejimi hökm 

sürür. Ancaq müharibə qurtarmayıbdır. Bizim qəhrəman əs-
gərlərimiz, ordumuz Azərbaycanın torpaqlarının keĢiyində 

dururlar və hər zaman Azərbaycan torpaqlarını azad etməyə 
hazırdırlar. Mən bu bayram günü Azərbaycan əsgərlərini, 

səngərlərdə olan övladlarımızı ürəkdən təbrik edirəm və on-
lara bu Ģərəfli iĢlərində uğurlar arzulayıram.  
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Əziz dostlar, bu bayram el bayramıdır, bu bayram xalq 

bayramıdır. Çox məmnunam ki, xalqımız bu bayramı yüksək 
qiymətləndirir və bu günlərdə bayram əhval-ruhiyyəsi ilə ya-

Ģayırlar. Sizin bayramınızı bir daha təbrik edirəm, hər biri-
nizə cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 
    * * *   
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev İçərişəhərdə keçirilən 

Novruz  şənliklərində də iştirak etdi. Bakının ayrı-ayrı rayonla-

rının buraya toplaşan nümayəndələri Azərbaycan prezidentini 
hərarətlə salamladılar, Bahar bayramı münasibətilə təbrik et-
dilər.  

Dövlətimizin başçısı Bakı sakinləri və şənlik iştirakçıları ilə 
mehribancasına görüşdü, hal-əhval tutdu, onları bayram müna-

sibətilə təbrik etdi.  
İncəsənət ustaları, bədii özfəaliyyət kollektivləri xalqımızın 

adət-ənənələrini, qədim el sənətlərini nümayiş etdirdilər, «Kosa, 
Keçəl və Bahar qız» tamaşasını göstərdilər, Novruz şənliyində 

rəngarəng konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Bir tərəfdə isə 
gənc idmançılar xalça üzərində qurşaq tuturdular. Şənlik işti-

rakçıları qədim xalq mahnılarını ifa edir, milli musiqinin sə-

daları altında əl-ələ verib rəqs edirdilər.  

Balaca uşaqlar Heydər babanı səmimiyyətlə qarşıladılar, 
ona cansağlığı, uzun ömür arzuladılar və dövlətimizin başçısına 

həsr olunmuş şeиr söylədilər: 
 

Yerin altı, üstü də  
sərvətlidir, 

Bağı barlı, süfrəsi  
nemətlidir, 
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Xalqı müdrik,  

rəhbəri qüdrətlidir. 
Zəkasıyla heyran  

qoyub dünyanı, 
Sizin kimi sevək  

Azərbaycanı. 
Novruz günü elim,  

günüm şad olsun, 
Qəm - kədərə  

yurddaşlarım yad olsun, 
Xəbislərin sinəsi  

bərbad olsun. 
Yurdum olsun  

şənliklərin ünvanı, 

Sizin kimi sevək  
Azərbaycanı. 

 
Sonra prezident Heydər Əliyevi Novruz bayramının əsas 

personajları olan Kosa ilə Keçəl qarşıladılar.  
 

K o s a: Cənab Prezident, bayramınız mübarək. Qoy həmi-

Ģə hər ilin bu günündə bizimlə burada görüĢəsiniz.   
Cənab Prezident, bilirsiniz ki, Novruz bayramının dörd 

çərĢənbəsi var. Mən Kosa, bu da Keçəl, elimizin içində olmu-
Ģuq, onların dərdinə, arzularına Ģərik çıxmıĢıq. Xalqımızın 
bircə arzusu var, Tanrının verdiyi bu bayramı həmiĢə Sizinlə 

bir yerdə bizə qismət eləsin. Bütün xalqımız əmindir ki, gələ-

cəkdə, yəni payızda keçiriləcək prezident seçkilərində Siz qa-

lib çıxacaqsınız. Bu bizim, «Ġrs» folklor ansamblının üzvlə-
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rinin,  hamımızın arzusudur və bunu bayram kimi qeyd edək, 

deyək, gülək, Ģənlənək.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sən on ildir belə qalmısan, heç 

dəyiĢməmisən. 
K o s a: Cənab Prezident, mən həmiĢə belə qalacağam. Sizə 

o vaxt da demiĢdim, Sizə kosa ömrü qədər ömür arzu edirəm. 
Kosa xalqımızın ölməz qəhrəmanıdır, həmiĢə yaĢardır.  

Keçəl, aranı qarıĢdırırsan ha? 
K e ç ə l: Ay kosa, gəl icazə ver, cənab prezidentlə bu il 

mən yumurta döyüĢdürüm.  
K o s a: Xeyr, sənin yumurtan öz baĢın kimi boĢdur. Ġmkan 

ver iĢimizi görək. Sənin bəxtin yoxdur.  
Kosa və Keçəl prezidentlə yenə yumurta döyüşdürdülər və bu 

dəfə də məğlub oldular.   
Novruz şənliyinin iştirakçıları kiçik yaşlı muğam ifaçılarının 

məharətlə ifa etdiyi muğamı, mahnını alqışlarla qarşıladılar.  
Qaradağ rayonunun Novruz şənliyində iştirak edən gənc 

heydərçilər  dövlətimizin başçısını mehribanlıqla salamladılar. 
 
   Heydər Günəş kimi,  

Heydər Türk kimi,  

   Saxlayıb çiynində  
vətən mülkünü.  

   Qoruyaq vətənin  
Atatürkünü, 

   Bir Heydər qalacaq,  
bir Azərbaycan!  

  
Daha sonra aşıq İslam Qobustanlı prezidentin şərəfinə mah-

nı oxudu.  
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Prezident Heydər Əliyev İçərişəhərdə tarixi abidələrin bər-

pasının vəziyyəti ilə tanış oldu, sonra Milli parka gələrək, bu-
rada son illər aparılan abadlıq işləri ilə maraqlandı, Xəzəri seyr 

etdi. Dövlətimizin başçısı Milli parka bayram gəzintisinə 
çıxmış Bakı sakinlərini və respublika paytaxtının qonaqlarını 

Novruz münasibətilə təbrik etdi.  
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БАНГЛАДЕШ ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ИАЪУДДИН ЯЩМЯДЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Бангладеш Халг Республикасынын милли байрамы – Мцстя-

гиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик 
едирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим инкишаф 
едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Бангла-
деш халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын  Президенти 

 
Бакы шящяри, 23 март 2003-ъц ил  
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ПЯРВИЗ МЦШЯРРЯФЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Пакистан Ислам Республикасынын милли байрамы – Пакистан 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик 
едирям. 

Юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин инкишафынын буэцнкц 
сявиййясиндян мямнунам. Яминям ки, халгларымызын гаршы-
лыглы ирадяси иля дост юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын бцтцн 
истигамятлярдя дяринляшдирилмяси цчцн бундан сонра да ардыъыл 
сяйляр эюстяряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, гардаш Па-
кистан халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 23 март 2003-ъц ил 
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БАКЫДА РУС ПРАВОСЛАВ КИЛСЯСИНИН 
ЙЕНИДЯН ТИКИЛМИШ БАШ КАФЕДРАЛ 

КИЛСЯСИНИН АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ

  

НИТГ 
 
24 март 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви  мябядин гаршы-

сында юлкянин дини конфессийаларынын рящбярляри сямимиййятля 
гаршыладылар. Азярбайъан президентиня дуз-чюряк тягдим олунду. 

Юлкя президентиня ещтирам яламяти олараг кился зянэи чалынды. 
Дювлятимизин башчысы килсяйя дахил оларкян ону дини няьмя-

лярля саламладылар. 
Мярасими Москванын вя бцтцн Русийанын мцгяддяс Патри-

арх ЫЫ Алексинин нцмайяндяси Эедеон ата ачараг Рус Православ 
килсяси башчысынын Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевя, Гаф-
газ Мцсялманлары Идарясинин сядри Шейхцлислам Щаъы Аллащ-
шцкцр Пашазадяйя тябрик мяктубуну охуду. 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Bakı və Xəzəryanı bölgənin hörmətli 

yepiskopu! 
Rus ruhanilərinin hörmətli nümayəndələri! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

                                                 
    


 Мярасимдя Цмумрусийа Азярбайъан Конгресинин витсе-президенти Айдын 

Гурбанов, Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин сядри Щаъы Аллащшцкцр Пашазадя, 
Азярбайъан даь йящудиляри Иъмасынын башчысы Семйон Ихуулов, Русийанын 
Азярбайъандакы Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири Николай Рйабов, Бакы вя 
Хязярйаны бюлэя йепархийасынын йенискону Александр щязрятляри чыхыш етдиляр. 
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Azərbaycanın pravoslav xristianlarının həyatında, bütün 

Azərbaycanın həyatında belə böyük hadisə – Bakıda BaĢ Ka-
fedral kilsənin açılıĢı münasibətilə sizin hamınızı təbrik edirəm.  

XX əsrdə, ümumən, xristian dini islam dini kimi, bu mə-

bəd də çox mürəkkəb dövrlər keçirmiĢdir, böyük sınağa mə-

ruz qalmıĢdır. Bir çox onilliklər boyu rus pravoslav əhalinin 
dini ainlər icra etdiyi yer olan bu məbəd 1920-ci ildə bağ-

lanmıĢ, yepiskop isə юлдцрцлмцшдцр. Azərbaycan ziyalılarının, 
Azərbaycanın din xadimlərinin də aqibəti belə olmuĢdur. 

Ötən əsrin 20–30-cu illərində onların bir çoxu günahsızcasına 
repressiya olunmuĢ, hər Ģeydən məhrum edilmiĢdir.   

Ancaq tale elə gətirdi ki, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəl-
lərində Sovetlər Ġttifaqı dağıldı, Azərbaycan öz dövlət müstə-

qilliyinə qovuĢdu. Təbii ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan 
hökuməti azadlıqdan, müstəqillikdən istifadə edərək, öz 

həyatını lazım bildiyi kimi qurmağa baĢladı. Əlbəttə, bununla 
əlaqədar Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqlar üçün keçmiĢdə 

əziz olmuĢ, xidmət etmiĢ çox Ģey, o cümlədən də bu BaĢ Ka-
fedral kilsə bərpa edilməyə baĢlaнdı.  

Doğrudur, bu iĢə birdən-birə giriĢmək mümkün olmadı, 

ona görə ki, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda baĢ verən 
məlum hadisələr üzündən rus pravoslav əhalinin bir hissəsi 

ölkəmizdən köçüb getdi, qalanları isə, Azərbaycan xalqının 
özü kimi, həyatlarının çətin dövrünü yaĢadılar. Lakin sizə 

məlum olduğu kimi, 1993-cü ildən etibarən biz ölkəmizdə 
qayda-qanun yaratmağa baĢladıq və tədricən ictimai-siyasi 

sabitliyin bərqərar edilməsinə nail olduq.  
Müstəqil Azərbaycan dövləti qarĢısında duran vəzifələri 

həyata keçirərək, hüquqi demokratik cəmiyyət quraraq, ötən 
illər ərzində çox Ģeyə nail olmuĢdur. Sovet hakimiyyəti illə-
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rində Azərbaycan xalqı üçün qadağan edilənlərin çoxu bərpa 

olundu, xalqın, insanların istifadəsinə verildi, o cümlədən 
yepiskopluq yaradıldı, səhv etmirəmsə, 1998-ci ildə o, Bakı və 

Xəzəryanı bölgə yepiskopluğu statusu aldı. Yeri gəlmiĢkən, 
bu, yəni, Bakı və Xəzəryanı bölgə yepiskopluğu sovet haki-

miyyətindən əvvəl də mövcud idi. 1934-cü ilədək bir çox on-
illiklər ərzində mövcud olmuĢ, amma sonralar bunların hamı-

sı ləğv edilmiĢdir. ġükür ki, bunların hamısını bərpa etmək, 
pravoslav xristianlara və bütün xristianlara bu dini təĢkilatın 

imkanlarından bəhrələnməyə Ģərait yaratmaq mümkün oldu. 
Budur, həmin fəaliyyətin nəticəsi göz qabağındadır və bu 

qədim məbəd bərpa edilmiĢdir. 
Bu baxımdan böyük iĢ görülmüĢdür. Yepiskop həzrətləri, 

bu məbədin bərpası üçün göstərdiyiniz səylərə görə Sizə 
təĢəkkür edirəm. Əlbəttə, bu məbədin bərpası üçün çox iĢ 

görmüĢ Rusiya biznesmeni, azərbaycanlı Aydın Qurbanovun 
fəaliyyəti də yüksək qiymətə layiqdir.  

Bu gün o öz xidmətlərinə görə Rus Pravoslav kilsəsinin 
təbrik məktubunu və yüksək mükafatını aldı.  

Azərbaycanda qədim dövrlərdən müxtəlif xalqların nüma-

yəndələri yaĢamıĢ, bir çox xalqların dinləri mövcud olmuĢ-

dur. Azərbaycan və onun  xalqı həmiĢə dini dözümlülüyü ilə 

fərqlənmiĢdir. Mən Ģadam ki, burada hamı bunu qeyd etdi və 
bu, həqiqətən, belədir. Azərbaycanda heç vaxt dini zəmində 

heç bir münaqiĢə, heç bir toqquĢma olmamıĢdır. Hətta ötən 
əsrin 80-ci illərinin axırı, 90-cı illərinin əvvəllərindəki ağır 

dövrdə belə, heç bir mənfi fakt qeydə alınmamıĢdır. Bu gün 
də müstəqil Azərbaycanda biz hər bir insanın azadlığı üçün, o 

cümlədən dini mənsubiyyət azadlığı, vicdan azadlığı üçün hər 
cür Ģərait yaratmıĢıq. Hər kəs hansı dinə mənsubdursa, 
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həmin dinə ibadət edir. Lakin bu, Azərbaycanda insanların 

mehriban, qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində yaĢamasına mane 
olmur, burada milli və dini mənsubiyyətlə əlaqədar heç bir 

ayrı-seçkilik yoxdur.  
Yeri gəlmiĢkən,  bununla əlaqədar mən Azərbaycan  ruha-

niləri, o cümlədən Ģeyx həzrətləri AllahĢükür PaĢazadənin, 
yepiskop həzrətləri Aleksandrın və yəhudi  icması baĢçısının 

birgə fəaliyyətini, onların öz aralarında çox mehriban dostluq 
münasibətləri, tam qarĢılıqlı anlaĢma yaratdıqlarını xüsusi 

qeyd etmək istəyirəm.   
Azərbaycanda dini konfessiyalar arasındakı belə qarĢılıqlı 

münasibətlər, hesab edirəm ki, bir çox ölkələr üçün nümunə 
ola bilər. Mən bu xeyirxah iĢə görə dini rəhbərlərimizə təĢək-

kürümü bildirirəm və inanıram ki, onlar bu əməkdaĢlığı daha 
da inkiĢaf etdirəcək və geniĢləndirəcəklər. 

Bir sözlə, rus prаvоslav əhali Azərbaycanda özünü normal 
hiss edir və  prezident kimi, bu gün bəyan edirəm ki, bundan 

sonra da Azərbaycanda  azad yaĢaya, iĢləyə, sevimli iĢi ilə 
məĢğul ola, ölkəmizin ictimai həyatında fəal iĢtirak edə bilər 
və mən  bunun üçün yalnız minnətdar olaram. Zənnimcə, bu 

BaĢ Kafedral kilsənin açılması prаvоslav xristianların və  bü-

tün xristianların birləĢməsinə kömək edəcək və eyni zamanda, 

Azərbaycanda xalqlar arаsında dostluq münasibətlərinin da-
ha da möhkəmlənməsinə və inkiĢafına xidmət edəcəkdir. 

Bununla əlaqədar mən Rusiya ilə bizim mehriban münasi-
bətlərimizdən danıĢmaq istərdim. Rusiya ilə Azərbaycan ara-

sında dostluq, tərəfdaĢlıq münasibətləri mövcuddur. Biz bu 
münasibətləri yüksək qiymətləndiririk, onların inkiĢafına və 

möhkəmlənməsinə çalıĢırıq, bütün imkanlardan, xüsusilə də 
iqtisadi əməkdaĢlıqdan istifadə edirik. Rusiya prezidenti cə-
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nab Putinin Azərbaycana səfəri, Azərbaycan prezidentinin 

Rusiyaya cavab səfəri, digər çoxsaylı görüĢlərimiz hər bir 
mərhələdə münasibətlərimizi təhlil etməyə və onların inkiĢafı 

üçün tədbirlər görməyə imkan yaradır. Bu gün də bu BaĢ 
Kafedral kilsənin açılıĢı Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

dövlətlərarası münasibətlərin daha da inkiĢaf etdirilməsi üçün 
bir addımdır, özü də böyük addımdır. 

Mən bu böyük hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha 
təbrik edirəm, hər bir pravoslav xristianına, Azərbaycanın 

hər bir sakininə cansağlığı, xoĢbəxtlik, əmin-amanlıq, iĢində 
uğurlar arzulayıram. 

Hörmətli dostlar!  
Bakı və Xəzəryanı bölgənin yepiskopu Aleksandr həzrətləri! 

Siz Azərbaycandakı pravoslav ruhanilərə baĢçılıq etməklə 
yanaĢı, ölkəmizin ictimai həyatında fəal iĢtirak edir və xalq-

larımız  arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün 
çox iĢlər görürsünüz.   Bununla əlaqədar, mən  öz fərmanimla 

Bakı və Xəzəryanı bölgənin yepiskopu Aleksandrı Azərbay-
canın ali mükafatı – «ġöhrət» ordeni ilə təltif etmiĢəm.  

Fürsətdən istifadə edərək, bu təntənəli gündə sizin hüzu-

runuzda həmin yüksək mükafatı Aleksandr həzrətlərinə təq-
dim etmək və ona  cansağlığı, xoĢbəxtlik, əmin-amanlıq və 

çox vacib iĢində böyük uğurlar arzulamaq istəyirəm. 
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NÜVƏ SINAQLARININ HƏRTƏRƏFLĠ QADAĞAN  

OLUNMASI MÜQAVĠLƏSĠ ÜZRƏ TƏġKĠLATИ 

HAZIRLIQ KOMĠSSĠYASININ ĠCRAÇI KATĠBĠ  
VOLFQANQ HOFFMANN ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 март 2003-ъц ил 
 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Мяним dəvətiмi qəbul edib Azər-

baycana gəldiyinизя görə Сизя təĢəkkür едирям. Vyanada nüvə 

sınaqlarının qadağan olunması haqqında aparılan ətraflı da-
nıĢıqları xatırlaйараг, ону дейим ki, həmin görüĢ məndə çox 

xoĢ təəssürat doğurdu. Bu gün isə siz müstəqil Azərbaycanı, 
bizim həyatımızı, nailiyyətlərimizi görürsünüz.   

V o l f q a n q   H o f f m a n n: Səmimi qəbula görə minnət-
darlığını bildirирям. Azərbaycanda özüмü eviмdəki kimi hiss 
ediрям.  

Сизин, ъянаб президент «Йer kürəsini sevmək lazımdır» 

müdrik kəlamınıзы yada salaraq deйим ki, bizim müqaviləmiz 
də Yer kürəsini xilas etməyə, ona xidmət etməyə səsləyir. Bu, 

bütün humanist bəĢəriyyətin birgə səylərinin bəhrəsidir. Bu 
müqaviləyə 166 dövlətin qoĢulduğunu, Azərbaycanın da onla-

rın arasında olmasından Ģad olduğuмu билдирирям. Мян Bakı-

da Xarici IĢlər naziri, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti 

və alimləri ilə дя  görüĢlər кечирдим.  
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Respublikaнızın bu müqaviləni tam dəstəklədiyini yüksək 

qiymətləndirəряк ону вурьулайым ki, Azərbaycanda Milli 
Elmlər Akademiyasının nəzdində 250 meqaвatlıq çox güclü 

milli məlumat mərkəzi yaradılacaqdır. Bu mərkəz seysmik, eyni 
zamanda, hidroakustik məlumatın toplanmasına və digər məq-

sədlərə qulluq edəcəkdir. Cənab Prezident, bilirəm ki, bu iĢin 
təĢəbbüskarı Sizin özünüzsünüz. 1970-ci ildəki zəlzələdən sonra 

Sizin təĢəbbüsünüzlə ölkədə 15 seysmik mərkəz açılması qərara 
alınmıĢdır. 

Мян bu yolda Azərbaycana daha yaxĢı yardım etməyə, öl-
kəmizlə əməkdaĢlığa çalıĢacaьам. Ону да гейд едим ки, Бa-

kıda tərksilaha dair beynəlxalq seminar keçiriləcəк, bu 
tədbirdə regionun 10 ölkəsindən nümayəndələrin iĢtirak edə-

cəк вя bu seminar Azərbaycanın nüvə tərksilahına sadiqliyi-
nin və regionda bu sahədə aparıcı ölkə olmasının göstə-

ricisidir.     
H e y d ə r   Ə l i y e v:Verdiyiниз məlumatlara və dəyərli 

fikirləriмизя görə сизя  təĢəkkür eдирям. Bir daha vurğulaйым 
ki, Azərbaycan nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan edilməsi 

barəsində müqaviləni imzalayıb, onu Azərbaycan parlamenti 
ratifikasiya edibdir. Biz bu müqavilənin yerinə yetirilməsində 

fəal iĢtirak edirik. Bu fəaliyyətimizdə həm bəĢəri dəyərləri, 
həm də Azərbaycan dövlətinin milli mənafelərini nəzərə alırıq.    

Нязяринизя чатдырым ки, Azərbaycan çox mürəkkəb bölgədə 
yerləĢир, nüvə tərksilahı, nüvə sınaqlarının qadağan olunması 

ölkəmizin əsas məqsədlərindən biriдир. Mən sizin Bakıda 
keçirəcəyiniz seminarı çox yüksək qiymətləndirirəm. Çox 

məmnunam ki, bu seminarı məhz Azərbaycanda keçirirsiniz. 
Bu, Azərbaycanın regionda oynadığı rola verilən qiymətdir. 
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Ümidvaram ki, seminar uğurla keçəcək və bütün iĢtirakçı 

dövlətlər üçün çox faydalı olacaqdır.  
Mən bir də bildirirəm ki, biz nüvə tərksilahı, nüvə sınaq-

larının hərtərəfli qadağan olunması yolunda bundan sonra da 
öz səylərimizi göstərəcəyik. Mən bunu Azərbaycan dövlətinin 

əsas məqsədlərindən biri hesab edirəm. Milli Elmlər Akademi-
yasında həmin mərkəz yaranacaq və fəaliyyət göstərəcəkdir.  
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31 MART AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI 

GÜNÜ MÜNASĠBƏTĠ ĠLƏ AZƏRBAYCAN 

XALQINA MÜRACĠƏT  
 
Əziz həmvətənlər! 

Mən sizə dünya azərbaycanlılarının kədər və hüzn, tarixi 
yaddaĢ günü kimi qeyd olunan 31 mart soyqırımı münasibəti 

ilə müraciət edirəm. 
Erməni Ģovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarĢı soy-

qırımı siyasətinin iki yüz ildən artıq tarixi vardır. Bu mənfur 
siyasətin qayəsi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından 

qovmaq, bu ərazilərdə mifik «Böyük Ermənistan» dövləti ya-
ratmaq olmuĢdur. Müəyyən tarixi dövrlərdə bəzi aparıcı dün-

ya dövlətlərinin planlarına uyğun gələn bu siyasəti reallaĢdır-
maq üçün ardıcıl olaraq ideoloji, hərbi və təĢkilati xarakterli 

tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Xalqımızın tarixi kobud surət-
də təhrif  olunmuĢ, erməni tarixçiləri və ideoloqları toponim-

lərimizi, mədəniyyət abidələrimizi öz adlarına çıxmaq üçün 
davamlı səylər göstərmiĢlər. Onilliklər boyu davam edən soy-
qırımı siyasəti total ideoloji təcavüz, terror, hətta ayrı-ayrı 

vaxtlarda tammiqyaslı hərbi əməliyyatlarla müĢayiət  olun-
muĢdur.  

Azərbaycanın Rusiya və Ġran arasında bölünməsindən son-
ra tarixi torpaqlarımızda ermənilərin kütləvi Ģəkildə məskun-

laĢdırılması, 1905-ci  və 1918-ci illərdə erməni daĢnaqlarının 
azərbaycanlılara qarĢı törətdiyi qırğınlar, 20-ci illərdə Zəngə-

zurun ermənilərə verilməsi, Qarabağ ərazisində erməni mux-
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tariyyətinin yaradılması, 1948–1953-cü illərdə soydaĢlarımı-

zın Ermənistandan deportasiyasi vahid strateji planın tərkib 
hissəsi idi. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRĠ rəhbərliyi-

nin təhriki ilə Ermənistanın Azərbaycana yeni ərazi iddiaları 
irimiqyaslı müharibə, 20 faiz Azərbaycan torpaqlarının ermə-

ni hərbi birləĢmələri tərəfindən qəsb edilməsi, bir milyona 
yaxın soydaĢımızın qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düĢməsi ilə nəticələndi. 1992-ci ilin fevralında törədilmiĢ Xo-
calı faciəsi isə insanlığa qarĢı çevrilmiĢ, öz qəddarlığına və 

amansızlığına görə misli görünməmiĢ genosid aktı kimi ta-
rixdə qalacaqdır. Davakar erməni millətçilərinin və onların 

ideoloqlarının xalqımıza qarĢı cinayətlərinin tam olmayan 
siyahısı belədir. Yüzillər boyu davam edən bu Ģovinist və da-

vakar siyasət nəticəsində əzəli Azərbaycan torpaqları təca-
vüzkar qonĢular tərəfindən qəsb olunmuĢ, on minlərlə soyda-

Ģımız vəhĢicəsinə öldürülmüĢ, minlərlə maddi və mənəvi mə-

dəniyyət abidələri vandallıqla dağıdılmıĢdır. Keçən dövrdə 

mütəmadi olaraq erməni xalqının geniĢ dairələri azərbaycan-
lılara qarĢı nifrət ruhunda tərbiyə olunmuĢ, kütlənin Ģüurun-
da «türk–azərbaycanlı» düĢmən obrazı yaradılmıĢ, bu məqsə-

də xidmət edən «mədəni-milli cəmiyyətlər», terrorçu təĢkilat-
lar Ģəbəkəsi qurulmuĢdur.  

Öz müvəqqəti və aldadıcı uğurlarından vəcdə gəlmiĢ və bu 
vəziyyəti hüquqi cəhətdən təsbit etməyə çalıĢan erməni Ģövi-

nist millətçiləri beynəlxalq hüquq normalarına meydan oxu-
yur, dünya dövlətlərini və beynəlxalq ictimaiyyəti iĢğal faktı 

ilə barıĢdırmağa çalıĢırlar. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan 
dövlətinə qarĢı ideoloji təxribatlar, məkrli siyasi-diplomatik 

kombinasiyalar davam etdirilir, bu məqsədlə strukturlaĢmıĢ 
erməni diasporunun və erməni lobbisinin geniĢ imkan-
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larından daim istifadə olunur. Hazırda Ermənistan rəhbərliyi 

və erməni diasporu dünya ictimaiyyətini dezinformasiya yolu 
ilə aldatmaq praktikasını davam etdirərək, «əzablar görmüĢ 

erməni xalqı» obrazını Ģüurlarda möhkəmləndirməyə cəhd 
edir. Bütün məqbul və qeyri-məqbul vasitələrdən yararlan-

maqla əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri təhrif etməyə, 
təcavüzkarla onun qurbanının ünvanını dəyiĢməyə çalıĢırlar. 

1998-ci ildən baĢlayaraq hər il 31 mart azərbaycanlıların 
soyqırımı günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Həmin 

gün soyqırımı qurbanlarını anma tədbirləri keçirilir, dünya 
ictimaiyyətinin diqqəti xalqımıza qarĢı aparılan cinayətkar 

siyasətə cəlb olunur. Həm də qeyd olunmalıdır ki, xalqımıza 
qarĢı yeridilmiĢ soyqırımı siyasətinin uzun tarixi olsa da, bu 

barədə əsl həqiqətlər yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin qətiy-
yəti sayəsində son illərdə dünya ictimai fikrinə çatdırılmağa 

baĢlamıĢdır. Bu iĢdə Azərbaycan vətəndaĢlarının, ictimaiyyə-

tin, xarici ölkələrdəki azərbaycanlı icmalarının üzərinə böyük 

məsuliyyət düĢür. Xalqımıza qarĢı törədilmiĢ soyqırımı haq-
qında həqiqətləri real faktlar, dəlillər əsasında dünya döv-
lətlərinə, nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlara çatdırmaq, saxta er-

məni təbliğatı nəticəsində formalaĢmıĢ yalan  təsəvvürləri də-

yiĢdirmək, ona hüquqi-siyasi qiymət verdirmək nə qədər çətin 

olsa da, Ģərəfli və müqəddəs bir iĢ kimi bu gün də, gələcəkdə 
də davam etdirilməlidir. Bu, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 

qarĢısında indiki  nəslin müqəddəs borcudur.  
Yalançı «genosid» haqqında yorulmadan dünyaya car çə-

kən və bundan siyasi-maliyyə dividendləri qazanmaq, hansısa 
«kompensasiyalara» nail olmaq üçün istifadə edən davakar 

erməni millətçilərindən fərqli olaraq, biz azərbaycanlıların 
soyqırımı haqqında həqiqətləri dünyaya çatdıran zaman bu 
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kimi məqsədlər güdmürük. Hesab edirik ki, müasir dünyada 

baĢqa dövlətlərə qarĢı ərazi iddiaları, bütöv xalqlara nifrət 
ideologiyası, dövlətlər və xalqlar  arasında mübahisəli məsələ-

lərin hərb yolu ilə həlli cəhdləri qəbuledilməzdir. Eyni zaman-
da, bütün dünya əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri bilməli, 

bu gün baĢ verən hadisələrin kökləri və mahiyyəti açılmalı, 
yanlıĢ stereotiplər dağıdılmalıdır. Biz müstəqilliyin verdiyi 

imkanlardan, insanlarımızın vətənpərvərliyindən, ölkəmizin 
malik olduğu maddi və mənəvi sərvətlərindən faydalanaraq, 

cəmiyyətimizin və dövlətimizin tərəqqisinə nail olmaq, 
vətəndaĢlarımız üçün firavan və təhlükəsiz həyat təmin etmək 

əzmi ilə yaĢayırıq.  
Soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi qarĢısında hörmətlə 

baĢ əyərək, xalqımıza səadət, cəmiyyətimizin tərəqqisi və milli 
vəzifələrimizin həlli yolunda uğurlar arzulayıram.  

       
HEYDƏR ƏLИYEV  

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı Ģəhəri, 27 mart 2003-cü il  
 
   * * * 
31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü prezident Heydər 

Əliyev ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda can-
larını qurban vermiş mərd mübarizlərin uyuduğu müqəddəs 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi. 
Xiyabana dюvlət və hюkumət nцmayəndələri, Milli Məclisin 

deputatları, xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirləri, dini ic-
maların, siyasi partiyaların rəhbərləri, ictimaiyyətin nümayən-

dələri, şəhər sakinləri toplaşmışdılar.  
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Xiyabanda fəxri qarovul dəstəsi дцзцлмцшдц 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev «Əbədi məşəl» abidə-

sinin önünə əklil qoydu, soyqırım qurbanlarının, şəhidlərin xati-

rəsini dərin ehtiramla yad etdi.  
Mцdafiə Nazirliyi hərbi orkestrinin ifasında Azərbaycanın 

dövlət himni səsləndi. 
Prezident Heydər Əliyev dюvlət və hюkumət nцmayəndələri 

ilə, səfirlərlə səmimiyyətlə эюрцшдц. Xarici diplomatlar respub-
likamızın rəhbərinə bu kədərli gün münasibətilə başsağlığı 

verdilər.  
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СЕНЕГАЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ АБДУЛАЙ ВАДА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сенегал Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Сенегал арасында достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим 
инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Сенегал 
халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 27 март 2003-ъц ил 
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MЦSLЦM MAQOMAYEV ADINA  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FИLARMONИYASININ 

BИNASINDA APARILAN TИKИNTИ-BƏRPA 

ИШLƏRИNИN GEDИШИ ИLƏ ТАНЫШЛЫГ 
 
29 март 2003-ъц ил 
  
Baş nazirin müavini Abid Şərifov və Mədəniyyət naziri 

Polad Bülbüloğlu dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə qarşıla-

yaraq, görülən iшlər barədə ətraflı məlumat verdilər. 
Bildirildi ki, binanın tikintisi və bərpası üçün əvvəlcə bir neçə 

xarici şirkətlə danışıqlar aparılmışdı və onlar 18–24 ay ərzində 

tamamlayacaqları işlərə 24–25 milyon dollar sərf olunacağını 
söyləyirdilər. Bu шərtlər sərfəli olmadığına görə, bцтцн iшlər 

yerli inşaatçılara tapşırıldı. Binada tikinti-bərpa iшlərini «Azər-
enerjitikintiquraşdırma» Səhmdar Cəmiyyəti həyata keзirir, 

burada lazım olan bütün materiallar ən mцasir tələblər səviyyə-

sində və qısa müddətdə Azərbaycanda hazırlanmışdır. Görülən 

işlərə təqribən 90 milyard manat xərclənəcəkdir. Binanın işıq, 
su, qızdırıcı, kanalizasiya sistemləri də tamamilə yeniləшdiril-
miшdir.   

A b i d   Ш ə r i f o v: Cənab Prezident, Sizə dərin təĢəkkürü-

müzü bildiririk ki, belə gözəl, qədim bir binanın yenidən 

tikilməsi və bərpa olunması barədə gюstəriш verdiniz. Aprelin 
30-dək bina tam təhvil veriləcəkdir. Siz bu iшləri həmiшə daim 

nəzarətdə saxlayırsınız və bütün məsələlər, təbii ki, Sizinlə ra-
zılaĢdırılmıĢdır. Ġndi istəyirik ki, görülən iĢlərə yerində baxası-
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nız, öz dəyərli tövsiyə və təkliflərinizi verəsiniz. Hələ bizim bir 

ay vaxtımız var.  
Prezident Heydər Əliyev Filarmoniya binasının əvvəlki və 

mцasir gюrцnцшцнц əks etdirən fotoşəkillərə baxdı, ayrı-ayrı 
mərtəbələrdəki otaqları, konsert salonunu gəzdi, milli memarlıq 

üslublarının qorunub saxlanılması işlərinə xüsusi diqqət yetirdi, 
qonaq otağından ətrafı seyr etdi. 

Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dövlətimizin başçısının 
iştirakı ilə vaxtilə burada keçirilən görüşləri, onun olduğu kon-

sertləri xatırlatdı, açıq havada yerləşən yay estradasının təmir 
olunduğunu vurğulayaraq dedi ki, cənab Prezident, Dюvlət Neft 

Шirkətinin rəhbərliyinin, o cümlədən cənab İlham Əliyevin kö-

məyi ilə İncəsənət Muzeyinin də pəncərə və qapılarını təzələ-

yirik. Bu işdə Bakı Şəhərи İcra Hakimiyyəti yaxından kömək 
göstərir.  

A b i d   Ш ə r i f o v: Ъянаб президент, bundan sonra elə bir 
çətin iĢ qalmamıĢdır. Sadəcə, kondisionerlər quraĢdırılma-

lıdır. Avadanlığın əksəriyyəti gətirilib və inĢaatçılar, quraĢdı-

rıcılar bu iшləri aprelin 15-dək qurtaracaqlar. Havalar yağ-

murlu keчdiyinə görə binanın fasadında görüləsi müəyyən 

iĢlər qalmıĢdır. Çünki texniki tələblərə gюrə, fasadı rəngləmək 
üçün havanın temperaturu mцsbət 15 dərəcədən çox olmalı-

dır. Salonda Ġtaliyada hazırlanmıĢ müasir kreslolar qoyula-
caqdır. Bərpadan sonra salonda tamaĢaçı yerlərinin sayı 515-

ə çatdırılacaq ki, bu da əvvəlkindən 50–60 yer çoxdur. Əsas 
avadanlıq ABШ, Ġtaliya, Almaniya, Yaponiya və Ġngiltərədən 

gətirilib və quraĢdırılır. Sentyabrın əvvəlindən baĢlanmıĢ bu 
iĢlər aprelin 30-dək baĢa çatdırılacaqdır. Ġш цч nюvbədə gedir 

və burada 800-dək adam çalıĢır.  
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev filarmoniyada quraş-

dırılmış və ən mцasir standartlara uyğun səs sistemi ilə 
yaxından maraqlandı. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Əvvəllər, belə mцasir aparatlar ol-
mayanda da buranın salonunun akustikası yaxĢı olmuĢdur. 

Ġndi siz salonun akustikasını saxlamısınızmı? 
P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, bəli, saxla-

nılıbdır.   
A b i d   ġ ə r i f o v: Biz, sadəcə, müasir üsullara uyğun 

bərpa iĢləri aparmıĢıq. 
P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Konsert salonunun akustikası 

kompцterlər vasitəsilə tənzimlənəcək, eyni zamanda video 
yazı və digər iĢləri görmək də mümkün olacaqdır. Cənab 

Prezident, Siz demiĢdiniz ki, hər Ģey müasir olmalıdır və iĢlər 
ən yeni texnologiyalar əsasında görülür.  

Prezident Heydər Əliyev tikinti-bərpa iшlərinin gediĢi ilə 
bağlı dəyərli göstəriĢ və tapĢırıqlarını çatdırdı və sonra jur-

nalistlərin suallarına cavab verdi.  

S u a l: Cənab Prezident, Siz indi tikinti-bərpa iшlərinin ge-

diшi ilə tanıĢ oldunuz.  

Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, tapĢırıq-

larınız yerinə yetirilibmi? 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəyəndim. TapĢırıqlarım yerinə ye-
tirilir. Abid ġərifov, Polad Bülbüloğlu, səhmdar cəmiyyətin 

sədri Həmid Rəsulov, buradakı bütün inĢaatçılar yaxĢı 
iĢləyiblər. Təbiidir ki, qısa vaxtda bunu etmək çox çətin idi. 

Ancaq belədir, mən qəti gюstəriш verəndə, nə olursa olsun, 
iшчilərim onu yerinə yetirirlər. Bir də ki, bu filarmoniya heç 

vaxt belə olmayıbdır. Ən yaxĢı vaxtlarını götürsək – mənim 
xatirimdədir, 1940-cı illərdə buraya gəlmiшəm – filarmoniya 
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heç vaxt belə olmayıbdır. Amma indi gözəl, müasir avadan-

lıqla təchiz olunmuĢdur və filarmoniyanın fəaliyyəti üçün bu-
rada bütün Ģərait var. Hesab edirəm, bu, xalqımıza, cə-

miyyətimizə, incəsənət xadimlərinə bizim bюyцk tюhfəmizdir. 
Ancaq  aprelin 30-dan o tərəfə bir Ģey qalmamalıdır.  

P o l a d   B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, hər halda, 
mayın 9-da burada konsert olmalıdır. Çünki Rostropoviч 

gələcək, konsert də mayın 9-da olacaqdır.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mayın 9-da yox, 8-də. Mən dцnən 

Rostropoviçlə danıĢdım. O, ayın 7-də buraya gələcək və 
mayın 8-də konsert verəcəkdir.  

A b i d    ġ ə r i f o v: Cənab Prezident, əmin ola bilərsiniz 
ki, aprelin 30-da tam təhvil veriləcəkdir. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəli. Mən özüm Rostropoviçlə ax-
Ģam danıĢmıĢam. Amma o konsertə qədər gərək filarmoniya-

nın təntənəli açılıĢını edək. Ona görə gərək 30-dək qurtara-
sınız.  

A b i d    ġ ə r i f o v: Cənab Prezident, Sizə ayın 30-dək mə-

ruzə edərik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v (jurnalistlərə mцraciətlə): Siz necə, 

bəyəndiniz, xoшunuza gəldi? 
J u r n a l i s t l ə r: Cənab Prezident, bəli, çox bəyəndik. 

Siz dediyiniz kimi, əvvəlki ilə müqayisədə müasirlik baxı-

mından mцsbət cəhətləri чoxdur.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: Yəni mənfi cəhəti də var?! 
J u r n a l i s t l ə r: Mənfi yoxdur. Cənab Prezident, Sizin 

tapĢırıqlarınızı heç kəs mənfi yerinə yetirə bilməz.  
H e y d ə r    Ə l i y e v: YaxĢı, baĢqa sualınız yoxdursa, sağ 

olun. 
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MDB YƏHUDИ ИCMALARI FEDERASИYASININ 
PREZИDENTИ, ИSRAИL–RUSИYA KOMMERSИYA-

TИCARƏT PALATASININ PREZИDENTИ  

LEV LEVAYEV BAġDA OLMAQLA, BИR SIRA 

YƏHUDИ TƏġKИLATLARININ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTИ  ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
2 апрел 2003-ъц ил 

 
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonaqları salam-

layaraq dedi ki, bu səfər yəhudi təşkilatlarının nümayəndələrinə 
ölkəmizlə yaxından tanış olmağa və qarşılıqlı surətdə faydalı 

əməkdaşlığın yollarını müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir.  
Lev Levayev səmimi qəbula görə Azərbaycan prezidentinə 

təşəkkür edərək vurğuladı ki, biz buraya gələndə özümüzü evi-
mizdəki kimi hiss etdik. MDB Yəhudi İcmaları Federasiyası 

hər hansı bir ölkə ilə əməkdaşlıq yaradarkən, bu ölkədə yəhudi 
icmalarına münasibət amilinə böyük əhəmiyyət verir. Azər-

baycanda tam azadlıqdır. Burada yəhudilərə həmişə xeyirxah 
münasibət göstərilmişdir, müxtəlif dinlərə etiqad edənlərə, 

müxtəlif millətlərin nümayəndələrinə geniş hüquq və azadlıqlar 
verilmişdir.  

L.Levayev başçılıq etdiyi qurumun fəaliyyəti barədə  məlu-
mat verərək bildirdi ki, onun nəzdində 407 icma var, onlardan 
hər birinə federasiyanın xüsusi elçisi başçılıq edir, 85-dən çox 
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məktəb, 30-dək pulsuz yeməkxana, yetim uşaqlar üçün inter-

natlar, yüzlərlə uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. O bu yaxın-
larda Bakıda açılmış sinaqoqun tikintisinə Qafqaz Müsəl-

manları İdarəsinin sədri şeyxülislam hacı Allahşükür Paşaza-
dənin ianə verməsi faktını məmnunluqla qeyd etdi.  

Federasiyanın prezidenti  bildirdi ki, yəhudilərin Azərbay-
candan köçüb getməməsinə səbəb burada antisemitizmin olma-

masıdır. O dedi ki, bu, Azərbaycan prezidentinin apardığı siya-
sət, Azərbaycan xalqının ənənələri sayəsində mümkün olmuş-

dur. Lev Levayev buna görə dövlətimizin başçısına təşəkkür et-
di və Azərbaycanla qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi əlaqələr 

yaradılacağına ümidvar olduğunu söylədi.  
Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanda heç vaxt 

antisemitizm olmayıbdır. Yəhudilər ölkəmizin ictimai-siyasi hə-

yatında həmişə yaxından iştirak etmişlər. Onların arasında ne-

çə-neçə tanınmış elm, mədəniyyət, səhiyyə xadimləri olmuşdur 
və bu adamlar Azərbaycan cəmiyyətində böyük hörmətə malik 

idilər. Son illər təşəkkül tapmış siyasi sabitlik nəticəsində Azər-
baycandan köçüb gedən yəhudilərin, eləcə də başqa millətlərin 
nümayəndələrinin sayı xeyli azalmışdır. Azərbaycanda yəhudi-

lər həmişə rahat və yaxşı yaşaya bilərlər. Mən sizin arxa-daya-
ğınızam.  

Dövlətimizin başçısı yaxşı səviyyədə olan Azərbaycan–İsrail 
münasibətlərindən, ABŞ-da yəhudi icmalarının rəhbərləri ilə 

keçirdiyi görüşlərindən danışaraq bildirdi ki, Azərbaycanın 
İsraildə, eləcə də bəzi digər ölkələrdə səfirliklərinin açılmasının 

ləngidilməsi ancaq maliyyə çətinlikləri ilə bağlıdır. 
«Habad Or Avner» yəhudi dini icmasının sədri, ravvin Meyr 

Bruk Azərbaycan prezidentini qarşıdakı yubileyi münasibətilə 
təbrik etdi və ona möhkəm cansağlığı və siyasi fəaliyyətində 
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uğurlar arzuladı. O vurğuladı ki, Azərbaycan burada həmişə 

mövcud olan dini dözümlülük, xalqlar arasındakı dostluq mü-

hitinə görə başqa ölkələrə nümunədir.  

Azərbaycan prezidenti Bakıdakı sinaqoqun nəzdində mək-
təbin açılışı mərasimində iştirak etmək barədə təklifə razılığını 

verdi. Açılış mərasimi sentyabrın 1-nə – yəhudilərin Yeni ilinin 
başlanğıcına təyin olunmuşdur. 

Qəbulda Iqtisadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev, pрezidentin 
Katibliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə iştirak edirdilər.  
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СУМГАЙЫТ ШЯЩЯР ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНДЯ 
КЕЧИРИЛМИШ МЦШАВИРЯДЯ НИТГ 
 
3 апрел 2003-ъц ил 

 
Hörmətli sumqayıtlılar! 

Xanımlar və cənablar! 
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, Sumqayıtda ya-

Ģayan insanlara, həmiĢə olduğu kimi, indi də hörmətimi bil-
dirirəm və hamınıza cansağlığı və iĢlərinizdə uğurlar arzu-

layıram.  
Mən xeyli müddətdir istəyirdim ki, Sumqayıta gəlim, bura-

da sizinlə,  Sumqayıtın sakinləri ilə görüĢüm, Ģəhərlə daha da 
yaxından tanıĢ olum və Sumqayıt üçün əlavə nə etmək müm-

kündürsə, bu tədbirlər haqqında düĢünüm. Ancaq təəssüflər 
olsun ki, mənim bu istəyim bəzi səbəblərdən yerinə yetiril-

mədi, bəzi baĢqa iĢlər, xarici səfərlər və s. meydana çıxdı. Ġndi 
isə mənim buraya, sizin yanınıza, Sumqayıta gəlməyim bir az 

qeyri-adi xarakter daĢıyır. Bu da Sumqayıtın rəhbərliyinin, 
icra hakimiyyəti baĢçısının dəyiĢilməsi ilə əlaqədardır.  

Bilirsiniz ki, mən 10 ildir Azərbaycanın prezidentiyəm və 
indiyə qədər biz icra hakimiyyəti baĢçıları təyin etmiĢik, azad 
etmiĢik. Mən onların heç birini gedib təqdim etmirəm, yaxud 

da iĢdən azad olunması haqqında məlumat vermirəm. Onda 
sual olunur, bəs nə üçün Heydər Əliyev buraya gəlibdir? Hə-

qiqətən, bildirirəm ki, ola bilərdi, məsələn, Sumqayıtın xüsusi 
xarakterini nəzərə alaraq, prezidentin Ġcra Aparatının pəhbə-
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ri Ramiz Mehdiyevi buraya göndərərdim. O gəlib bu iĢləri 

görərdi. Yaxud, çox vaxt Ģöbə müdiri Yusif Hümbətov bu 
iĢlərlə, icra hakimiyyəti baĢçılarının dəyiĢilməsi ilə məĢğul 

olur, gedir, təqdim edir, lazımi sözlərimizi deyir.  
Ancaq, yenə deyirəm, Sumqayıt bizim respublikada xüsusi 

yer tutduğuna görə və təəssüflər olsun ki, bir çox obyektiv 
səbəblərdən Sumqayıtda çətinliklər, problemlər yarandığına 

görə və bir də son vaxtlar burada rəhbər vəzifələrdəki Ģəxslər 
arasında münasibətlərin bəzən qeyri-sağlam olduğunu müĢa-

hidə etdiyimə görə və burada ayrı-ayrı vəzifəli Ģəxslərin dövlət 
orqanlarına təsir göstərmək cəhdlərini də hiss etdiyimə görə 

bu gün Ģəxsən özüm Sumqayıta gəlməyi qərara aldım.  
Məsələ nə yerdədir?! Biz təxminən üç il bundan əvvəl, 

dəqiq olsa, deyəsən 2 il 10 aydır Təvəkkül Məmmədovu Sum-
qayıta icra hakimiyyətinin baĢçısı təyin etdik. Mən etiraf 

edirəm ki, biz ondan əvvəl iĢləmiĢ icra hakimiyyəti baĢçısının 
ciddi nöqsanlarına baxmayaraq, uzun müddət dözdük. ÇalıĢ-

dıq ki, onu normal bir yola gətirək və o bu günün tələblərinə 
uyğun, Azərbaycan prezidentinin tələblərinə uyğun iĢləyə 
bilsin. Təəssüf ki, o bunu edə bilmədi. Biz bilirdik ki, vaxtilə, 

Surət Hüseynov Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrini əlinə keçi-
rən zaman onun bir dəstəsi, quldurlar dəstəsi avtomatla, fi-

lanla Sumqayıta gəlib guya Ģəhər fəallarını toplayıb və on-
ların razılığı ilə – Surət Hüseynov o vaxt mənə belə deyirdi – 

ġakir AbıĢovu icra hakimiyyətinin baĢçısı seçiblər. Biz bunu 
bilirdik.  

Mən ona iki-üç dəfə demiĢdim ki, bilirəm, sən qeyri-qanuni 

təyin olunmusan. Mən bilirəm ki, sən bura Surət Hüseynov 
tərəfindən təyin edilmisən. Ancaq mən bunun üstündən keçi-

rəm. Sən burada uzun müddət iĢləyən adamsan, sumqayıtlı-
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san. Əgər sən normal iĢləsən... Biz nə qədər çalıĢdıq, onu nor-

mal yola gətirə bilmədik. O burada çox böyük səhvlər burax-
dı və Sumqayıta çox böyük zərbələr vurdu. Etiraf edirəm, 

bizim də günahımız ondan ibarətdir ki, vaxtında bu məsələni 
həll etmədik. Məsələ uzandı. Sonra qərara gəldik ki, onu 

iĢdən azad edək. Bəs kimi təyin edək?! Bizim iĢçilər müəyyən 
araĢdırmalar apardılar və Təvəkkül Məmmədovun namizəd-

liyi meydana çıxdı.  
Bu da təsadüfi deyildi. Mənim xatirimdədir, deyəsən, hələ 

ya 1981, yaxud da 1982-ci ildə, mən Azərbaycanda Mərkəzi 
Komitənin birinci katibi iĢləyən zaman biz Təvəkkül Məm-

mədovu ġəhər Sovetinin sədri təyin etmiĢdik. Yəni mən bu 
adamı o vaxtdan görmüĢdüm, tanıyırdım və o vaxt pis iĢlə-

məmiĢdi. Burada müxtəlif tikinti təĢkilatlarında, baĢqa təsər-
rüfatlarda iĢləmiĢ, yəni böyük təcrübəyə malik olan bir adam-

dır. Uzun illər Sumqayıtda yaĢayan, Sumqayıtı tanıyan adam-
dır. Ona görə onun namizədliyi tamamilə təbii olaraq mey-

dana çıxdı və mən Təvəkkül Məmmədovu burada icra haki-
miyyətinin baĢçısı təyin etdim.  

Biz belə müĢahidə edirdik ki, Təvəkkül Məmmədov icra 

hakimiyyətinin baĢçısı təyin olunandan sonra bir çox iĢlər 
gördü. Burada kadr sahəsində çox hərc-mərclik, qohumbazlıq 

var idi. Onların bəzilərini kənarlaĢdırdı, təmizlədi. Ancaq be-
lə görünür ki, bu iĢi tamamilə axıra qədər çatdıra bilmədi, tə-

mizləyə bilmədi. ġəhərin abadlaĢması ilə əlaqədar da xeyli 
iĢlər görübdür. Siz bunu yaxĢı bilirsiniz. Düzdür, mən arzu 

edərdim ki, Sumqayıt daha da abad, daha da gözəl olsun. 
Ġndi mən Sumqayıt haqqında öz fikirlərimi deyəcəyəm. An-

caq o, yəqin imkanı dairəsində, nəyi bacarırdısa, onu etdi.   
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Ancaq bir müddət bundan əvvəl bizə Təvəkkül Məm-

mədov haqqında anonim məktublar daxil oldu. Nə bilim, o 
pis iшləyir, vəzifəsini apara bilmir, haradasa gedib katibəsinin 

toyunda kefli olubdur, neyləyibdir. Bəli, digər tərəfdən, guya 
o, narkotik qəbul edir, nəĢə çəkir və çox belə Ģeylər. Bunlar 

anonim məktublar olduğuna görə, bizim iшчilər Təvəkkцl 
Məmmədovu həmin məktublarla tanıĢ edirdilər. O da bunları 

inkar edirdi və bununla da qurtarırdı.  
Sonra isə «Azərikimya»nın baĢçısı Fikrət Sadıqov bir neçə 

dəfə bizim Aparata gəlibdir, mənim Ġcra Aparatımın rəhbəri 
Ramiz Mehdiyev ilə, Ģöbə müdiri Yusif Hцmbətovla gюrцĢüb 

və Təvəkkül Məmmədov haqqında həmin Ģeyləri Fikrət Sa-
dıqov da çatdırıbdır ki, məsələ belədir, ona görə də o burada 

iĢləyə bilməz, onu götürmək lazımdır. Bu bir dəfə gəlib, iki 
dəfə gəlib, üç dəfə gəlib, cəhd edib ki, mənim də yanıma 

gəlsin. Mənim onu qəbul etməyə vaxtım olmayıbdır.  
Nəhayət, mənə dedilər ki, Fikrət Sadıqov, deputatlar To-

fiq Hüseynov və  Xıdır Alovlu mənim yanıma gəlmək, Sum-
qayıtdakı vəziyyət haqqında, icra hakimiyyəti baĢçısı haq-
qında danıĢmaq istəyirlər. Dцшцndüm ki, əgər bunların üçü də 

yığıĢıb gəlmək istəyirlərsə, gərək mən vaxt tapıb qəbul edim. 
Vaxt tapdım, bunları qəbul etdim. Təvəkkül Məmmədovun 

səhvləri haqqında ən çox Fikrət Sadıqov danıĢdı. Sözləri belə 
idi ki, o, Sumqayıtda heч bir iш gюrməyib, kadrlara mцna-

sibəti pisdir. Həmin o шayiələr ki var – onları bir də təkrar 
etmək istəmirəm –  bunların hamısını Fikrət Sadıqov dedi.  

Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt üzrə sədri 
Xıdır Alovlu da Fikrət Sadıqovun dediklərini təsdiq etdi, bəzi 

Ģeyləri də əlavə etdi.   
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Eyni Ģeyləri Tofiq Hüseynov da təsdiq etdi. Mən bunları 

dinlədikdən sonra  fikirləĢdim ki, doğrudan da, bunların üçü 
də Sumqayıtda yüksək vəzifəli adamlardır, hər birinə etimad 

gюstərilmiшdir. Ġndi bunlar gəlib prezidentin qarĢısındadırlar 
və əgər prezidentə bu sözləri deyirlərsə, demək, onlar buna 

məsuliyyət daĢıyırlar və yəqin ki, burada həqiqət var. Sonra 
fikirləĢməyə baĢladım.  

Ġcra hakimiyyətinin baĢçısı Təvəkkül Məmmədov bir neçə 
dəfə xahiĢ etmiĢdi ki, mən onu qəbul edim. Sonra isə xahiĢ 

etmiĢdi ki, mən onu tək yox, Fikrət Sadıqovla bir yerdə qəbul 
edim. Mən bu xahiĢi yerinə yetirdim və bir neçə gün bundan 

öncə Təvəkkül Məmmədovu və Fikrət Sadıqovu qəbul etdim. 
Fikrət Sadıqov mənə dediyi sözlərin bir çoxunu Təvəkkül 

Məmmədovun yanında dedi. Ancaq Təvəkkül Məmmədov 
birincisi, onları inkar etdi, ikincisi,  burada gördüyü iĢlər 

haqqında çoxlu məlumatlar verdi.  
Xıdır Alovlu orada yox idi, bunlar ikisi idi. Ramiz Meh-

diyev də, Yusif Hцmbətov da iшtirak edirdilər. Bunları dinlə-

yəndən sonra mən belə bir fikrə gəldim ki, Təvəkkül Məm-
mədovun iĢində səhvlər var, bəzi ciddi səhvlər var və bu in-

karedilməzdir. Mən o шayiələri deyə bilmədim. Чцnki onu heч 
kəs təsdiq edə bilmədi. Kim təsdiq edir ki, nə bilim, kefli 

olubdur.  Kim təsdiq edir, burada varsa, desin. Yaxud kim 
təsdiq edir ki, o, nəшə чəkir. Mən ondan soruшdum, sən siqa-

ret чəkirsənmi? Dedi ki, mən beш ildir siqaret чəkmirəm.  
Vallah mən bilmirəm, nəшəni nə cür çəkirlər. Amma ya-

dımdadır, xeyli vaxt əvvəl görmüĢdüm ki, papirosun içinə 
doldururlar. Narkomanlar da iynə vururlar. O da deyir ki, 

gəlin mənim bədənimə baxın görün iynə yeri haradadır. 
Demək, bunu da təsdiq edə bilmədilər. Ona görə mən bunları 
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kənara qoydum. O Ģeyləri ki, heç kəs təsdiq edə bilmir, elə 

deyil. Sabah hər adam durub baĢqası haqqında istədiyi Ģeyi 
deyə bilər. Ġndi o qədər böhtançılar, o qədər böhtan sözlər de-

yənlər, hətta qəzetlərdə yazanlar var. Artıq bu barədə Azər-
baycanda qıtlığımız yoxdur.  

Ancaq bunları dinləyəndən sonra məni bir neçə Ģey nara-
hat etdi. Məsələn, Təvəkkül Məmmədov deyir ki, Səməd Vur-

ğun adına saray neçə vaxtdır bağlanıbdır. Orada Ərəblinski 
adına teatr var idi, teatr dağılıbdır. Fikrət Sadıqov da heç bir 

iĢ görmür, çünki bina Fikrət Sadıqovun tabeliyindədir. Ya-
xud, bilirsiniz, biz vaxtilə burada böyük bir mədəniyyət sarayı 

tikmiшdik, siz ondan xeyli istifadə edibsiniz. Təvəkkül Məm-
mədov dedi ki, biz bir dəfə orada Ģəhər yığıncağı keçirtmək 

istəyirdik, Sadıqov bizə icazə vermədi. Ġkinci tərəfdən də 
deyir ki, indi sarayın damı axır, təmirə ehtiyacı var, istifadə-

siz qalıbdır. Bu da Fikrət Sadıqovun tabeliyindədir. Bu iki 
fakt məni çox narahat etdi. Mən orada Fikrət Sadıqova çox 
ciddi dedim.  

YaxĢı, Fikrət Sadıqovun təĢkilatı, demək olar ki, Sum-

qayıtın böyük bir hissəsidir. Ġndi əsas iĢləyən istehsal müəssi-
sələri kimya sahəsindədir. Kimyanın da hamısı Fikrət Sadı-

qovdadır. Bu müəssisələrin gəlirləri də var, imkanları da var. 
Fikrət Sadıqovun özü də bunu bilir, onun maddi imkanları 

çoxdur ki, Sumqayıtdakı həmin o sarayları təmir etsin.  
Bu böyüklükdə Ģəhərdir, 300 minə yaxın əhalisi var. Əgər 

mədəni istirahət üçün bir yerə getmək imkanı yoxdursa, teatr 
dağılıbsa, sarayın bu birisi də istifadə olunmursa, bu insanlar 

nə etsinlər?! Bunun haqqında hamısı – icra hakimiyyətinin 
baĢçısı da, Fikrət Sadıqov da, baĢqaları da düĢünməlidir. 

Amma icra hakimiyyətinin baĢçısı deyir ki, Sadıqov bizi ya-
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xına qoymur. Fikrət Sadıqovdan soruĢuram, niyə belə eləmi-

sən? Deyir ki, mən altı aydır oraya getməmiĢəm. Amma altı 
ay deyil axı! 

Məsələn,  вахтиля biz Ərəblinski adına teatrı yaratdıq. Yax-
Ģı teatrdır. Yəqin çoxlarınızın yadındadır. O teatrdan bir çox 

gənc artistlər Azərbaycan Дювлят Milli Dram Teatrına, baĢqa 
teatrlara gəldilər. Чox yaxĢı kadrlar yetiшdirdi. Bu, birincisi. 

Ġkincisi də, bu, Sumqayıtın əhalisinə xidmət edirdi. Axı bu-
rada mədəniyyəti boğmaq olmaz. Mən gördüm ki, burada 

mədəniyyət tamamilə boğulubdur. YaxĢı, Fikrət Sadıqov ba-
Ģa düĢmür ki, bu teatrı dağıtmaq olmaz? Fikrət Sadıqov baĢa 

düĢmür ki, iki sarayın ikisi də onun tabeliyindədir və ağır 
vəziyyətdə qalıbdır? O bunu anlamırmı?! Bunlar məni çox 
narahat etdi.  

Mən Fikrət Sadıqova orada dedim, indi burada da deyi-
rəm. Belə olmaz, hörmətli Fikrət, olmaz. Sənə böyük etimad 
göstərilibdir, böyük bir sahə verilibdir. Yaxın düĢən yox, 

toxunan yox. Orada nə edirsən, цzцn bilirsən, bir də Allah 
bilir. Amma orada hər шey də dцz deyil, normal deyildir. Sən 

Sumqayıtda hörmətli adamsan, burada böyük sahə sənin əlin-
dədir, niyə шəhərə fikir vermirsən? Sən nəinki sarayları, hətta 

Ģəhərin baĢqa yerlərini də qaydaya salmalısan, lazımi iĢlər 
görməlisən. Bunları eləməlisən, çünki sənin imkanların bütün 

baĢqa təĢkilatların imkanlarından çoxdur. Amma sən bu 
imkanları özünün altına yığmısan. Bəli, Sumqayıtın çox im-

kanlarından istifadə edirsən, amma Sumqayıta heç bir Ģey 
vermirsən. Belə шey olmaz, Fikrət, olmaz!  

Bilirsən ki, mən həmiшə sənə hюrmət etmiшəm. Hələ vaxtilə, 
1970-ci illərdə səni mən ilk dəfə zavod direktoru təyin etmi-

шəm və həmin o vəzifəyə vaxtilə mən Moskvaya getməmiшdən 
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qabaq səni təyin etmiшəm. Mən gələndən sonra da sən iшlə-

yirsən, heч kəs də sənə demir ki, gözün üstündə qaĢın var. 
Bunu qiymətləndirmək lazımdır, anlamaq lazımdır. Bunun 

əvəzində, sən burada intriqaya baĢlamısan.  
Təvəkkül Məmmədov deyir ki, Fikrət Sadıqovun qardaĢı 

icra hakimiyyəti baĢçısının müavini idi, mən onu iĢdən azad 
etdim. Ona görə indi Fikrət Sadıqov mənim üstümə düĢüb-

dür. Azad edib, yaxĢı edib, düz edibdir. Birincisi, mənə dedi-
lər ki, o, təyin olunandan sonra bütün müavinləri azad edib-

dir. Ġkincisi də, o, icra hakimiyyətinin baĢçısıdır, bilir. Üçün-
cüsü də, yaxĢı, Fikrət Sadıqovun özü orada böyük iĢdə, bir 

qardaĢı da burada, nə bilim, baєqa qardaĢı da orada – de-
mək, hamısı Fikrət Sadıqovun qohumları olmalıdır?! BaĢqa 

adamlara burada yer yoxdur?! Bu, düzgün deyildir. Əgər 
Fikrət Sadıqov belə düĢünürsə – təəssцf ki, indiyə qədər mən 

bunu bilməmiшəm – чox bюйцk səhv edir.  
Цmumiyyətlə, burada kadr sahəsində чox pis vəziyyət var. 

Mənə deyiblər, burada bir neчə qrup var, onların əlində bö-

yük kapital var. Onlardan biri Fikrətdir, biri Hüseynovdur, 
bir neçə baĢqaları da var. Zaman var, deyirlər bцtцn ticarət, 

30 ildir Sumqayıtın ticarəti onun əlindədir. Sovet vaxtında 
olub, indi özəlləĢdirib, hamısı əlindədir. YaxĢı, sən bunları 

əlinə almısan, özəlləĢdirmisən, götürdüyünü götür. Bəs, Sum-
qayıta nə xeyir vermisən? Elə hamısını özün götürməlisən? 

Hamısı sənə çatmalıdır? Bəs baĢqaları?  
Цmumiyyətlə, burada юzəlləшmədə bюйцк səhvlər var. 

Deyirlər ki, burada olan obyektlərin böyük bir hissəsini Fik-
rət Sadıqovun qohumları özəlləĢdiriblər. Baшqa bir hissəsini 

Tofiq Hцseynov юzəlləшdiribdir. Baшqa bir hissəsini Zaman 
Ġsgəndərov özəlləĢdiribdir. Bюйцк bir hissəsini keчmiш icra 



_________________________________________________________ 

 

202 

hakimiyyəti baĢçısı AbıĢov özəlləĢdiribdir. Demək, belə çıxır 

ki, buradakı obyektlər, yeməkxanalar və sair юzəlləшdirilən 
zaman beĢ adamın əlinə keçibdir.  

Bəli, burada yaxĢı iĢ adamları yaranıbdır. Biz bazar iqti-
sadiyyatını inkiĢaf etdiririk, bazar iqtisadiyyatını tətbiq edi-

rik. ĠĢ adamlarının yaranması, sahibkarlığın inkiшaf etdiril-
məsi bizim məqsədimizdir. Biz çalıĢırıq ki, dəyərli iĢ adamları 

yaransın və bizim iqtisadiyyatımız inkiĢaf etsin. Ancaq indi 
bu iĢ adamları cəmi beĢ-altı nəfərdir, hər Ģeyi əllərinə keçi-

riblər və baĢqalarına yardım göstərmirlər və burada çox iшlər 
də dцзэцн getmir.  

Mən bu gцn bizim vergilər nazirindən soruшdum ki, burada 
vergilərin юdəniməsi неъядир. Keчən il 10 milyard vergi veril-

məyibdir. Nazir Fazil Məmmədov mənə dedi ki, ona gюrə də 
burada vergi mцfəttiшidir, kimdir, onu iшdən gютцрдцm. Niyə, 

nə цчцн verilməyibdir? Həm юzəl biznes vergiləri verməlidir, 
həm də dюvlət mцəssisələri vergiləri verməlidir. Bəs vergini 

verməsək, biz bцdcəni haradan dolduracağıq? Ġndi bizim 
büdcəmizin gəlirinin iki mənbəyi var. Biri vergilər, biri də 
gömrük rüsumları. BaĢqa mənbəyimiz yoxdur. Biz bununla 

büdcə yaradırıq və bu büdcə ilə bütün büdcə təĢkilatlarını 
saxlayırıq. Müəllimləri, həkimləri, mədəniyyət iĢçilərini, döv-

lət iĢində olanları, baĢqalarını. Özü də bilirsiniz ki, biz hər il 
onların maaĢlarını artırırıq. Bu il də maaĢları artıracağıq. 

Amma bunlar bizim vergilərin yığılmasından asılıdır. Əgər 
Ģəxsi, özəl biznesdə olan adamlar vergidən yayınırlarsa – bu-

rada belə faktlar çoxdur, mən bunu bir də yoxlatdıracağam – 
bцdcəni necə dolduraq? Yaxud dövlət müəssisələri, Fikrət 

Sadıqovun təĢkilatı dövlətdən subsidiya alır, benzin alır, nə 
bilim, nə alır, amma dюvlətə nə verir? Heч bir шey! 
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Biz bir neчə il bundan əvvəl Yaponiyaya getdik. Dedilər ki, 

burada, Sumqayıtda buxar-generator qurğusu tikmək lazım-
dır və bunun цчцн 80–90 milyon kredit gютцрцлмялидir. Dцзц, 

mən bu krediti götürmək istəmirdim. Çünki buna dövlət 
zəmanəti lazımdır. Fikrət Sadıqov məni orada inandırdı ki, 

biz o qurğunu tikəndən sonra polietilen istehsal edəcəyik, 
onu satacağıq. Onu yaponların özlərinə satacağıq və bununla 

da onların kreditini verəcəyik. Amma alınmadı. 
Orada mənə belə dediklərinə gюrə kreditin gютцрцлмяsinə 

razılıq verdim. Ġndi yaponlar bunların məhsulunu almırlar. 
Niyə, nədən ötrü almırlar? Axı orada müqavilədə yazılmıĢdı! 

Чцнki harayasa satırlar. Mən soruĢdum, dedi ki, kreditin 32 
milyonunu qaytarıblar. Amma hələ nə qədəri qaytarılmayıb-

dır. Belə çıxır ki, elə bu iĢləyir, gəliri də krediti qaytarmağa 
verir, amma dövlətə bir Ģey gəlmir. Bəs dюvlət neyləsin? Döv-

lət bu qədər zəhmət çəkir, xərc qoyur, bəs dövlətə nə gəlir? 
Əgər bu dövlət müəssisəsi dövlətə bir Ģey vermirsə, onda nəyə 

lazımdır?  
Kadrların yerləĢdirilməsi məsələsi. Demək, bir çox vəzifə-

lərdə Fikrət Sadıqovun qohumları iĢləyir, o cümlədən onun 

idarəsində, təĢkilatında çoxları iĢləyir. Tofiq Hüseynovun bir 
dəstə qohumu iĢləyir. Bir dəstə də Zaman Ġsgəndərovun qo-

humu iĢləyir və baĢqalarının qohumları iĢləyir. BaĢqa adam-
lara yer yoxdur! Bunların həm biznesdə böyük imkanları var, 

həm də böyük vəzifədədirlər. Bu vəzifələrindən, bu imkanla-
rından istifadə edərək, eyni zamanda, bцтцн qohum-qardaĢ-

larını vəzifələrə doldurublar. Bəs baĢqa adamlar kənarda qa-
lır axı. Niyə, nədən ötrü? Kənarda onlardan da dəyərli adam-

lar var. Bu, birincisi. Ġkincisi, nə üçün burada elə bir neçə 
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adam, onların qohumları dövlət vəzifələrini tutmalıdır? Nə 
цчцн?  

Məsələn, Fikrət Sadıqovun qardaĢını Təvəkkül Məmmə-

dov vəzifədən çıxarıbdır. Deyirlər ki, indi ondan qisas alır. 

Əksinə, gərək, Fikrət Sadıqov baĢa düĢəydi ki, qardaĢı orada 
6 il iшləyib, юmrü boyu iĢləməyəcək ki? Ġkincisi də, Fikrət 

Sadıqov orada iĢləyir, qardaĢı icra hakimiyyətində iĢləyir. Bu, 
düzgün deyil axı. Düzgцn deyil!  

Fikrət Sadıqova dedim ki, mənim də iki qardaĢım var. 
Mən o vaxt birinci katib iĢləyəndə də onlar bir vəzifə almadı-

lar, sadəcə, elmi iшdə iшlədilər. Sonra, mən burada olmayanda 
əleyhimə ki, iшlər gюрцрдцlər, o vaxt onları  çox əzdilər, sıxdı-

lar, iĢdən çıxarтdılar. Mən qayıdandan sonra onlar yenə öz 
elmi iĢlərinə qayıdıblar. Biri akademikdir, Cəlal Əliyev. 

Akademiyadan nə qədər adam gəldi  ki, onu Elmlər Akade-
miyasına prezident təyin edək. Mən dedim ki, olmaz. Onun 
özü də istəmədi. Bu barədə haqqı demək lazımdır. Юзц də 

dedi ki, istəmirəm. Mən də dedim, lazım deyil. Sadəcə, labo-
ratoriya müdiridir, elmi iĢlə məĢğul olur. YaxĢı, mən neçə 

illərdir Azərbaycanın baĢçısıyam, öz qardaĢımı bir vəzifəyə 
qoya bilmərəmmi?!  

O biri qardaĢım iqtisadçıdır. Tibb Ġnstitutunda iqtisad 
kafedrasının müdiri idi. O vaxt çıxartdılar, atdılar çölə. Mən 

gələndən sonra Ġqtisad Universitetindən dəfələrlə ərizə yazdı-

lar ki, onu bizə rektor qoyun. Özü də getmədi, mən də buna 

razı olmadım. Amma gərək Fikrət Sadıqovun bu qardaĢı  bu-
rada olsun, o qardaĢı orada olsun? Nə bilim, Hüseynovun 

qudası gərək icra hakimiyyəti baĢçısının birinci müavini ol-
sun? Niyə, nə üçün? BaĢqa adam yoxdur?! Qubadlıdan o qə-

dər dəyərli adam var ki! Bəlkə də, Hüseynovun qardaĢından 
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da dəyərli adam var. Nəyə gюrə Hüseynovun qardaĢı icra 

hakimiyyəti baĢçısının birinci müavini olsun? Nə üçün? Yəni 
deyirəm ki, bilin, Sumqayıt o qədər də böyük yer deyil. Artıq 

burada ixtisar gedibdir və dövlət orqanlarında vəzifələr çox 
azdır. Belə halda bir qrup adam bu vəzifələrə də öz qohum-

əqrаbalarını, qardaĢlarını, nə bilim, uĢaqlarını yerləĢdirəndə, 
təbiidir ki, bu, Sumqayıtda normal Ģərait yarada bilməz. Ona 

görə də Təvəkkül Məmmədovun səhvləri var və mən onu 
iĢdən azad edirəm. Amma Fikrət Sadıqovun səhvləri ondan 

az deyildir. Tofiq Hüseynov deputatdır, onun səhvləri ondan 
az deyildir. Zaman Ġsgəndərovun səhvləri ondan az deyildir. 

Həmin AbıĢov Sumqayıtın böyük bir hissəsini əlinə keçirib-
dir, onun səhvləri bunlardan az deyildir. 

Mən təəssüf edirəm ki, bu vəziyyəti indiyə qədər bilməmi-
Ģəm. Çox təəssüf edirəm. Çünki mən Sumqayıtı, demək olar 

ki, yaranandan tanıyıram. Sumqayıt gözəl bir Ģəhərdir. 1945–
1952-cı illərdə boru-prokat zavodu tikiləndə burada ilk evlər 

inĢa olunubdur.  
SSRĠ Nazirlər Sovetinin sədri, rəhmətlik Tixonov mənə bir 

neçə dəfə danıĢmıĢdı ki, o, 1960-cы illərdə SSRĠ Dövlət Plan 

Komitəsi sədrinin müavini olubdur, özü metallurq idi – bu 
zavod tikilən zaman gəlib bir neçə ay burada yaĢayıb, iĢləyib-

dir. Deyirdi ki, burada milçəkdən, ağcaqanaddan, həĢərat-
lardan canımızı  qurtara bilmirdik. Burada belə bir vəziyyət 

var idi. Amma indi Sumqayıta baxın, nə qədər gözəl evlər 
tikilibdir, nə qədər yaxĢı prospektlər yaranıbdır. Burada 300 

minə qədər insan yaĢayır və bu Ģəhər  həmiĢə bizim fəxri-
mizdir. Biz vaxtilə buna «Gənclik Ģəhəri» deyirdik. Ġndi bura-

da yaĢlılar da var, gənclər də var. 
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Ancaq Sumqayıtın bir xüsusiyyəti də odur ki, buraya Azər-

baycanın bir çox rayonlarından insanlar gəlib toplaĢıblar. 
Hesab edin ki, Sumqayıt kiçik bir Azərbaycan kimidir. Bura-

da həm cənub zonasından çox adamlar var, həm Qubadlı–
Zəngilan zonasından çox adamlar var, həm Qarabağ zona-

sından çox adamlar var, həm Naxçıvandan – düzdür, o qədər 
çox deyil – adamlar var, yerlilər var. Demək olar ki, Sum-

qayıtda bütün respublika təmsil olunur. Bu çox yaxĢı haldır. 
Ancaq eyni zamanda, burada ədalət olmalıdır. Burada ha-

mıya diqqət olmalıdır. Ġnsanlar yalnız öz biliyinə, bacarığına, 
bizim dövlətçiliyimizə sədaqətinə görə dövlət vəzifələri tutma-

lıdırlar. Bax, yalnız buna görə. Ancaq burada belə olub ki, 
qohumluğuna görə vəzifə tutublar. Məni bağıĢlasınlar ki, belə 

ifadə iĢlədirəm, bu balinalar – bunun mənasını bilirsiniz – öz 
qohumlarını yerləĢdiriblər. Sumqayıtda daha boĢ yer yoxdur.  

Deyəsən, Təvəkkülün qohumu yoxdur, yoxsa var?  
T ə v ə k k ü l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, burada 

bacım uĢaqları var. Amma vəzifədə deyillər. Energetika sahə-

sində, «Barmek»də iĢləyirlər.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢi, əyləĢ. 

Amma o birisilər?! Bax, bunlar məni narahat edir. Mən 
sizə açıq deyirəm. Buna görə də mən buraya gəlmiĢəm. Sizin-

lə görüĢüb açıq danıĢıram. Yəqin ki, çoxdandır belə söhbət 
eĢitməmiĢdiniz. Heç kəsin Ģəxsiyyətindən asılı olmayaraq, 

tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, onun səhvlərini, günah-
larını burada sizin yanınızda üzünə deyirəm.  

Xıdır Alovlu bizim partiyanın Sumqayıt üzrə sədridir. Bəli, 
mən onu bizim Yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan tanı-

yıram. Partiyaya sədaqətli adamdır. Ancaq onun böyük səhv-
ləri var. Əgər sənin gəlib Təvəkkül Məmmədovdan Ģikayət 
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etməyin obyektiv səbəblərdən olsaydı, mən deyərdim, yaxĢı. 

Amma subyektiv səbəblərdəndir.  
Birincisi, sən icra hakimiyyəti baĢçısının müavini idin. 

Təvəkkül Məmmədov səni iĢdən çıxartdı. Düz elədi. Çünki 
sən gərək partiyanın iĢi ilə məĢğul olaydın. Sən orada müavin 

olanda partiyanın iĢi ilə yaxĢı məĢğul olmamısan. O vaxt 
Sumqayıt kimi böyük Ģəhərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının 

cəmi 6-7 min üzvü olubdur. Ġndi 12 mindir. Elədir?  
X ы d ы r   A l o v l u: Cənab Prezident, 15 minə yaxındır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: 15 minə yaxındır. Ġndi bunların ək-
səriyyəti sən müavinlikdən gedəndən, partiyanın iĢi ilə məĢğul 

olandan sonra olubdur. Mən vaxtilə sənə bir neçə dəfə demi-
Ģəm ki, partiyanın iĢi ilə lazımi səviyyədə məĢğul olmursan. 

Ġndi sənə nə lazımdır ki, orada da, burada da vəzifə tutasan? 
Sən deputatsan. Oradan yaxĢı maaĢ alırsan. Partiyanın 

sədrisən, oradan da maaĢ alırsan. YaxĢı, bundan əlavə, istə-

yirsən ki, icra hakimiyyəti baĢçısının da müavini olasan, hər 

yeri tutasan?! Belə Ģey olar?! Düz edib səni çıxardıbdır, yaxĢı 
eləyibdir. Mən bunu bəyənirəm. Amma sən ürəyində Təvək-
kül Məmmədova qarĢı kin saxlamısan.  

Ümumiyyətlə, bil, sənin də səhvlərin çoxdur, az deyildir. 
Mən bunu ona görə deyirəm ki, səni istəyirəm, sənə hörmət 

edirəm. Amma bil ki, səhvlərin çoxdur. Daha xırdalamaq 
istəmirəm. Özünü yığıĢdır, yığıĢdır. Burada bizim partiyanın 

sədrliyinə layiq ol və yaxĢı iĢlə, ədavətlə məĢğul olma. Amma 
sən bir dəfə Ramiz Mehdiyevin yanına gəlmiĢdin. DemiĢdin 

ki, məni icra hakimiyyətinin baĢçısı qoyun. Bu yarayarmı? 
Adam gəlsin desin ki, məni icra hakimiyyətinin baĢçısı qoyun – 
bu, yaramaz!  
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Beləliklə, bir də deyirəm, mən Təvəkkül Məmmədovu vəzi-

fədən azad etdim. Bu vəzifəyə Vaqif Əliyevi təyin etmiĢəm. 
Bir dön o tərəfə, sənə baxsınlar. Vaqif Əliyev 9 ildir ki, bizim 

Gənclər, Idman və Turizm nazirinin birinci müavinidir, bizim 
partiya yaranandan Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzv-

lərindəndir. Hələ gənc vaxtından təĢkilati iĢlərlə məĢğul olub-
dur. Universiteti bitirəndən sonra orada xeyli müddət kom-

somol komitəsinin katibi olubdur. Fizika elmləri namizə-

didir, universitetdə müəllimlik edir. Milli Elmlər Akademiya-

sında elmi iĢlə məĢğul olubdur.  
1994-cü ildə mən onu Gənclər, Idman və Turizm nazirinin 

birinci müavini təyin etmiĢəm və bu müddətdə də o, yaxĢı 
iĢləyibdir, bu gün də yaxĢı iĢləyir. Bütün bunlara görə də mən 

Vaqif Əliyevi Sumqayıta icra hakimiyyətinin baĢçısı təyin et-
miĢəm.   

Mən bu adamı tanıyıram, bu adama inanıram. Onun bu-
rada nə qohumu var, nə qardaĢı var, nə də dostu var. Yeni 

adamdır. Siz onu qəbul etməlisiniz, kömək etməlisiniz və 
onun uğurla iĢləməsi üçün Ģərait yaratmalısınız. 

Mən təyin etdiyim adamı gələcəkdə də dəstəkləyəcəyəm. 

Biz lazımi köməyi edəcəyik. Amma buradakı bu klanlar bu-
günkü danıĢıqdan nəticə çıxarmasa, biz onların haqqında la-

zımi ölçü götürəcəyik. Heç kəs düĢünməsin ki, bəli, biz yığıĢ-

dıq Təvəkkülü çıxardıq. Ġndi bu gəldi, gəlin onun belinə otu-

raq. Birincisi, onun belinə oturmaq qətiyyən mümkün deyil-
dir. O buna özü imkan verməz. Ġkincisi də, biz buna imkan 

verməyəcəyik.  
Bir sözlə, gərək Sumqayıtda ictimai-mənəvi iqlim dəyiĢsin. 

Xüsusən, dövlət sektorunda və özəl sektorda. Bax, indiki bu 
iqlim Sumqayıta xeyir gətirməyəcəkdir. Hərə –  Sadıqov da, 
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Hüseynov da, Alovlu da, Ġsgəndərov da, nə bilim, AbıĢov da, 

o birisi də, bu birisi də özü üçün nəticə çıxarsın və bilsin ki, 
hər kəs Sumqayıtın inkiĢafına öz töhfəsini verməlidir. Sum-

qayıtı daha da abadlaĢdırmaq lazımdır. Təbiidir ki, bunun 
hamısını dövlətin vəsaiti ilə etmək mümkün deyildir. Amma 

özəl sektor bunu edə bilər. Fikrət Sadıqovun təĢkilatı bunu 
edə bilər. BaĢqa təĢkilatlar bunu edə bilərlər. Bunu etmək 

lazımdır. Bilin ki, mən bunlara nəzarət edəcəyəm.  
Mən Fikrət Sadıqova üç ay vaxt verirəm. O iki sarayın iki-

si də qaydaya salınmalıdır. Mən özüm gəlib baxacağam. Ġcra 
hakimiyyətinin yeni baĢçısına tapĢırıram ki, Ərəblinski adına 

teatrın adamlarını yığın. Səməd Vurğun adına saray yüksək 
səviyyədə təmir olunsun və o teatr öz iĢinə baĢlasın. BaĢa düĢ-

dün?!  
F i k r ə t   S a d ы q o v: Cənab Prezident, iki aya biri, digəri 

də bir aya yüz faiz hazır olacaqdır.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Mən sənə deyirəm, elə! BaĢa 

düĢdün?!  
F i k r ə t   S a d ы q o v: Bəli.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Otur. Ġndiyə qədər də bunu edə 

bilərdin, amma eləməmisən.  
Bir də deyirəm, buradakı ictimai-mənəvi iqlim tamamilə 

dəyiĢməlidir. Biz buna dözə bilməyəcəyik. Heç kəs hesab 
etməsin ki, bəli, indi bəziləri burada böyük kapital sahibidir, 

böyük mülk sahibidir, onlara heç bir Ģey etmək olmaz. Yox. 
Dövlət hər bir Ģey edə bilər və biz lazımi ölçülər götürə bi-

lərik.  
Mənim sizə deyəcəyim sözlər bundan ibarətdir. Əgər ki-

minsə sualı varsa, desin.  
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Z a m a n   Ġ s g ə n d ə r o v: Cənab Prezident, mənim haq-

qыmda deyilən sюzə gюrə bir-iki kəlmə demək istəyirəm. Mən 
burada yox, Xızı rayonunda bюyцk sahibkaram, 300 hektar 

taxıl sahəm var, onu əkib-biçirəm. Mən iki il muddətində 
Sumqayıt Ģəhərinin abadlasmasına 145 milyon manat pul 

qoymusam. Bunu bцтцн camaat da bilir. Mən Sumqayıtda 
bюйцк xeyriyyəçiyəm. Nə qədər qacqın-kючкцн, əlil varsa, 

hamısına kюmək edirəm. Məni Sumqayıtda xeyriyyəçi Zaman 
kimi tanıyırlar. Bunu yoxlatmaq Sizin цчцн чətin deyildir. 

Bunu bu gцn də edə bilərsiniz. 
Mənim bu sюzцmц buradakıların hamısı esidir. Hamının 

цзцnə dik baxıram və deyirəm, mənim bir univermağım olub, 
onu da юzəlləsdirmiĢəm. Ondan basqa hec bir yerdə nə mə-

nim özəl yerim var, nə də basqa bir sey. Sumqayıtın abadlas-
masına bu gцn də  nəyim varsa, onu qoymaga hazıram ki, шə-

hər gюzəlləшsin, чичякlənsin. Bizim язиз, hюrmətli preziden-
timizin bu sюзцнdən sonra nə imkanım varsa, edəcəyəm. 

Amma mənim haqqımda deyilənlərə nəinki mən, camaat da 
inana bilməz. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: YaxĢı, basa duшdцm. Dayan, birin-

cisi, 140 milyon azdır. Sən onunla cox fəxr etmə. Sənə gюrə o 
cox azdır. Ġkincisi, xeyriyyəçiliynə gюrə sag ol. Цчцнъцсц də 

mənim dediyim sюzlərdən nəticə cıxart. Baшa dцшдцn?! 
Z a m a n   И s g ə n d ə r o v: Yəni bundan nəticə cıxar-

mamaq olar?! 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Onu dцz deyirsən. 
Z a m a n   Ġ s g ə n d ə r o v: Cənab Prezident, yenə deyi-

rəm, Xızı rayonunda 300 hektar sahədən nə taxıl yıgıramsa, 
onu da paylayıram. Xızıda, Yeni Yaсаmalda və Sumqayıt-

dakı  sanatoriyada yerləĢən qaçqınlara bu il 35 ton bugda 



_________________________________________________________ 

 

211 

vermiĢəm. Özцm yцzlərlə insana iĢ vermiĢəm. Hazırda 100-

dən çox qaramalım, 1000-dən cox qoyunum var. Yəni bun-
ların hamısıı zəhmətim və Sizin цzərimizdə olan nəzarətiniz 

sayəsində olubdur. Siz deyəni bundan sonra ikiqat edəcəyəm. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Min baш qoyun-keci, yцz baш da qa-
ramal azdır. Sənin kimi adamın gərək 10 min bas mal-qarası 
olsun. 

Z a m a n   И s g ə n d ə r o v: Cənab Prezident, təzə baĢla-

mıĢam. 
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mənim etirazım yoxdur. Bunları 

inkisaf etdir. Amma hamısını özun yemə. Baшa dцшдцn?! 
Z a m a n   Ġ s g ə n d ə r o v: BaĢ üstə. 

H e y d ə r    Ə l i y e v: Daha kimin nə sюзц var? Sюзц olan 
yoxdur. Onda gəlin sюhbətimizi qurtaraq.  

Mən sюzцmцn sonunda bir də onu demək istəyirəm ki, 
Sumqayıt Azərbaycanın gюzəl bir Ģəhəridir. Mən keçmiĢdə 
Azərbaycanın baĢçısı olarkən Sumqayıtın inkiĢaf etməsi, bu-

rada sənaye müəssisələrinin yaranması üçün, onların yцksək 
səviyyədə iшləməsi  цчцн чox iшlər gюrmцшəm. 

Yadımdadır, biz burada evtikmə kombinatı tikdik və on-
dan sonra çox böyük evlər tikildi. O vaxt, evtikmə kombinatı 

tikiləndə neчə dəfə buraya gəlmiĢəm. Yəqin çoxlarının yadın-
da olmalıdır. Yəqin Təvəkkülün də yadındadır.  

T ə v ə k k ц l   M ə m m ə d  o v: Bəli. 
H e y d ə r    Ə l i y e v: ƏyləĢ, əyləĢ. Burada чox iш gюrmц-

шəm. Mən bunu ona gюrə deyirəm ki, Sumqayıta bu qayğı 
lazımdır. Mən həmiĢə bu qayğını göstərmiĢəm. Bu gцn də 

buraya gəlməyim, sizinlə açıq, səmimi söhbət etməyim mə-

nim, Azərbaycan dövlətinin Sumqayıta qayğısının təzahürü-

dür. Bunu bilin. 
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Mən bu qayğını bundan sonra da göstərəcəyəm. Etiraf 

edirəm ki, bir müddət Sumqayıt mənim nəzərimdən qaçıbdır. 
Mən bunu özümə bağıĢlaya bilmirəm. Ancaq indi, bax, bu 

iĢlərlə Ģəxsən məĢğul olandan sonra sizə deyirəm ki, Sumqa-
yıta diqqət yetirəcəyəm. Məsələn, boru-prokat zavodu ilə 

məĢğul oluruq. Bilirsiniz ki, indi bir firma onu götürüb, orada 
minə qədər adam iĢləyir. Elədirmi, yoxsa yox? 

T ə v ə k k ц l   M ə m m ə d o v: Bəli, bu gцn min nəfər iш-
ləyir və Bюyцk Britaniya firması 50 milyon dollar vəsait qoya-

caqdır.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: ƏyləĢ. Alцminium zavodunu canlan-

dırmıĢıq. Orada artıq yeni məhsul buraxılır. Elədirmi? 
T ə v ə k k ц l   M ə m m ə d o v: Bəli, 45 min ton istehsal 

olunubdur.  

H e y d ə r    Ə l i y e v: 45 min ton alцminium istehsal edi-
lib və hansısa firmaya icarəyə verilibdir. Elədirmi? 

T ə v ə k k ü l  M ə m m ə d o v: Bəli, Hollandiya firmasına 

verilibdir. Təxminən 400 milyard manatlıq məhsul istehsal 
olunacaqdır.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Biz çalıĢırıq ki, baшqa sahələrə də 
xarici investisiya cəlb edək. Amma bilin, bu чox чətindir. 

Чцnki xarici investor o yerə gəlir ki, orada tez gəlir götürmək 
olar. Məsələn, görürsünüz, bizim neft sektoruna hamısı necə 

axdılar, gəldilər. Bцтцн dцnyadan gəldilər. Чцnki orada doğ-

rudan da həm iĢ var, həm də onun nəticəsi var. Amma bura-

da… Mənim yadımdadır, biz burada iki trikotaj fabriki tik-
dik. Ġndi  özəlləĢdirilibdir, heç bir Ģey də yoxdur. Elədirmi, 
yoxsa yox? 

T ə v ə k k ц l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, indi tikiш 
fabrikləri йoxdur, юzəl iшləyirlər.  
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H e y d ə r    Ə l i y e v: Amma trikotaj fabriki var idi. 

T ə v ə k k ц l   M ə m m ə d  o v: Trikotaj fabriki, цmumiy-
yətlə, iшləmir. Amma юzəl tikiш fabriklərində чox iш gюрцлцr, 

ancaq hələ ki, məhsulu sata bilmirlər. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Görürsən, çünki yəqin məhsulun 

keyfiyyəti yaxĢı deyil ki, sata bilmirlər.  
T ə v ə k k ц l   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, ola bilər. 

H e y d ə r     Ə l i y e v: Mən bunları bilirəm.  
Цmumiyyətlə, yenə də deyirəm, burada obyektiv səbəblərə 

gюrə чətinliklər var. Ancaq mən yenə də deyirəm, BaĢ nazirə 
tapĢırmıĢam, Игtisadi ИnkiĢaf  nazirinə tapĢırmıĢam, baĢqala-

rına tapĢırmıĢam. Bundan sonra da nəzarət edəcəyəm ki, 
Sumqayıtı canlandıraq, burada olan mцəssisələri bir az inki-

шaf etdirək və юzəl sektor da yaxĢı inkiĢaf etsin. Özəl sektor 
inkiĢaf etməlidir, iĢ görməlidir, vergiləri vaxtında verməlidir. 

Beləliklə, bizdə bazar iqtisadiyyatını yaratmalıdır.  
Sumqayıtlılara bir daha ən xoĢ arzularımı bildirirəm. Si-

zinlə görüĢməyimdən çox məmnunam.   
Diqqətinizə gюrə sizə təшəkkцr edirəm. Hamınıza cansağlığı 

arzu edirəm və Sumqayıtın inkiĢafı naminə uğurlar arzulayı-

ram. Sağ olun, gələn görüĢlərə qədər. 
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БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН  
БАШ КАТИБИ  
ЪЯНАБ КОФИ АННАНА 
 
Щюрмятли ъянаб Баш катиб! 
65 иллик йубилейиниз мцнасибятиля Сизи сямими-гялбдян тяб-

рик едирям. 
Сиз дцнйанын ян мютябяр тяшкилатларындан бири  олан Бир-

ляшмиш Миллятляр Тяшкилатына рящбярлик едяряк Йер цзяриндя сцл-
щцн, сабитлийин вя ямин-аманлыьын бяргярар олмасы, бейнялхалг 
ямякдашлыьын инкишаф етдиримяси сащясиндя ардыъыл фяалиййят 
эюстярирсиниз. 

Дцнйа Бирлийинин тамщцгуглу цзвц олан Азярбайъан Рес-
публикасы Бирляшмиш Миллятляр Тящкилаты иля ямякдашлыьа бюйцк 
ящямиййят веряряк онун ишиндя йахындан иштирак едир, башчылыг 
етдийиниз тяшкилатын йеритдийи хятти там дястякляйир. 

Ямин ола билярсиниз ки, Азярбайъан Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килатынын мярам вя мягсядляриня даим садиг галаъаг, Дцнйа 
Бирлийи тяряфиндян гябул олунмуш гярарларын щяйата кечирилмяси 
цчцн бундан сонра да юз тющфясини веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя ишляриниздя уьурлар 
арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 5 апрел 2003-ъц ил 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРИ  
РОСС УИЛСОН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
9 апрел 2003-ъц ил 

 
H e y d ə r     Ə l i y e v:  Cənab səfir, сизи хош эюрдцк. Bir 

neçə vaxt idi siz mənimlə görüĢməyi arzu edirdiniz, mən də 

buna vaxt tapdım. GörüĢməyə mənim də həmiĢə arzum olur, 
amma o qədər iĢlər var ki, birini edirsən, o birisi qalır, qur-

tara bilmirsən. 
Bizim koalisiyanın iĢi yaxĢı gedir, uğurlar var. Təbiidir, bu 

bizi  sevindirir. Hər halda, bu bizim koalisiyadır. Mən hər 
gün bunları izləyirəm. Güman edirəm ki, çox yaxĢı nəticələr 

əldə olunacaqdır.  
R o s s  U i l s o n: Cənab Prezident, vaxt ayırıb мяни qəbul 

etdiyinизя görə Сизя dərin minnətdarlığıмı bildirирям. Son 

həftələr mən çox məĢğul olmuĢam. Hamımız məĢğul olmu-
Ģuq. Əsas etibarilə Ġraqda gedən  hadisələri izləməklə məĢğul 

olmuĢuq. Bizim səfirliklərin əsas iĢi ondan  ibarət olub ki, 
digər hökumətlərlə iĢləyək, izah edək ki, Ġraqda mübarizəmiz 

nədən ibarətdir. Eyni zamanda, mən mətbuat nümayəndələri-
nə də həmiĢə məlumat vermiĢəm. Elə bilirəm, bizim hamımız 

bu gün məmnunuq ki, Ġraqda hadisələr kifayət qədər, yəni 
mümkün ola biləcək qədər sürətlə gedir. Minimum insan itki-
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ləri var və Ġraq xalqının kriminal diktatordan xilas edilməsi 

prosesi baĢa çatmaq üzrədir.  
Sizə məlum olduğu kimi, BaĢ nazir Toni Bleyr ilə görü-

Ģündən dərhal sonra prezident Corc BuĢ bəyanat vermiĢdir 
ki, bu, Ġraqın azadlığı uğrunda müharibənin sonu deyil, yal-

nız baĢlanğıcıdır və Ġraqla bağlı biz üzərimizə öhdəliklər gö-

türmüĢük. Elə bilirəm ki, bu öhdəlikləri axıra qədər yerinə 

yetirəcəyik. Mən belə düĢünürəm ki, cənab BuĢ bunu deyəndə 
yalnız amerikalıların deyil, bütün koalisiya üzvlərinin adın-

dan danıĢırdı. 
H e y d ə r     Ə l i y e v: Elədir. 

R o s s   U i l s o n : Sizə məlum olduğu kimi, Ġraqla bağlı 
görüləsi iĢlər olduqca çoxdur. Bu həm humanitar məsələlərdir – 

Ġraq xalqına lazım olan humanitar yardım – həm Ġraqa qarĢı 
tətbiq edilən sanksiyanın aradan götürülməsi, həm də Ġraqın 

əvvəlki vəziyyətinə, iqtisadi durumuna qaytarılması məsələ-

sidir. Eyni zamanda, Ġraqda uzunmüddətli sülhü və sabitliyi 

təmin etmək məsələsidir.  
Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bu koalisiyada iĢtirakına görə 

Azərbaycana dərin minnətdarlığını bildirir. Bu, Azərbayca-

nın qəbul etdiyi düzgün siyasi qərar, Azərbaycanın maraqla-
rına tam xidmət edən bir qərardır. Eyni zamanda, Sizin ter-

rorizmə qarĢı götürdüyünüz xəttin davamıdır, onunla tam 
üst-üstə düĢən bir qərardır. Həm də Azərbaycanın Qərb və 

BirləĢmiĢ ġtatlarla yaxınlaĢması üçün atılmıĢ möhkəm ad-
dımdır. 

Həm Sizə, həm də mənə məlumdur ki, Azərbaycanın koali-
siyada iĢtirakı yalnız siyasi addım, siyasi qərar deyildir. Azər-

baycan bu siyasi qərarını daha sonra konkret hərəkətləri ilə 
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təsdiq etdi və buna görə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları olaraq, 

biz Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. Mən fev-

ral ayının 26-da VaĢinqtonda prezident BuĢ ilə görüĢümüz 
qurtaranda ona dedim ki, cənab Prezident, bilin, Azərbaycan 

sizinlədir. Siz hansı qərarı qəbul etsəniz, biz o qərarı sizinlə 
bərabər həyata keçirəcəyik. Biz bir-birimizə əl verdik və bu 

dostluq əlaqələrini bir də təsdiq etdik.  
Dünən siz bir məsələ ilə əlaqədar BaĢ nazirə müraciət et-

miĢdiniz. O məndən soruĢdu, dedim, dərhal hamısını həll et.  
R o s s  U i l s o n: Cənab Prezident, Sizə bu yardıma görə 

də minnətdarlığımı bildirirəm. Siz bu görüĢün adını çəkərkən 
mənə xatırlatdınız ki, VaĢinqton görüĢündən sonra bizim 

Sizinlə, mətbuatla ilk rəsmi görüĢümüzdür. Həmin görüĢə 
görə mən mətbuatın yanında Sizə minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. VaĢinqtondakı görüĢünüz həm mənim ölkəmin 
ürəyincə idi, həm də Sizin ölkənin maraqlarına xidmət edən 

və gələcəkdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin geniĢlənməsinə 
xidmət edəcək bir görüĢ oldu.   

Sizin Amerikaya səfəriniz çox vaxtında edilmiĢ bir səfər 

idi. Eyni zamanda, Azərbaycanın terrorizmə qarĢı mübarizə 
və təhlükəsizliklə əlaqədar Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə bir-

gə iĢləməsini təsdiq edən bir görüĢ idi. GörüĢ zamanı bir sıra 
məsələlər də gündəliyə gəldi. Bu bizim enerji sahəsindəki 

əməkdaĢlığımızdır, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin daha da 
irəli çəkilməsi məsələsidir. Həm də Ağ evdə, Dövlət Departa-

mentində Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsi-
nin həllinə diqqətin daha da artırılmasına xidmət edən bir 

görüĢ idi. Həmin görüĢlə əlaqədar prezidentin ofisindən alın-
mıĢ bu Ģəkilləri Sizə çatdırmaq istəyirəm.  
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Siz bunlara baxaraq, Ağ evi xatırlayacaqsınız.  

Səfir Ross Uilson Azərbaycan prezidentinin ABġ prezi-
denti ilə görüĢünü əks etdirən fotoĢəkillərdən ibarət albomu 

dövlətimizin baĢçısına təqdim etdi.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox maraqlı, gözəl Ģəkillərdir. Prezi-

dent BuĢa mən çox minnətdaram. Çox mehriban, dostcasına 
söhbətlərimiz oldu.  

R o s s   U i l s o n: Cənab Prezident, Sizə vitse-prezident 
Çeyni ilə olan görüĢdən də Ģəkillər göndərilibdir.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çox yaxĢı Ģəkillərdir. XahiĢ edirəm, 
mənim minnətdarlığımı prezident BuĢa çatdırasınız.  

R o s s   U i l s o n: Cənab Prezident, mənə elə gəlir ki, bü-

tün bu baĢ verənlər bizim iĢimizi heç də azaltmır, əksinə, üzü-

müzə gələn həftələrdə iĢimizi daha da artırır. Sizə məlumdur 
ki, Müdafiə naziri cənab Ramsfeld Azərbaycanın Müdafiə 

naziri cənab Əbiyevə dəvət göndəribdir. Ġstərdik ki, o, iki-üç 
həftə müddətində VaĢinqtona gəlsin.  

Azərbaycan sərhədçiləri ölkənizə veriləcək katerlə bağlı 
məĢğələlər keçirirlər və elə bilirəm ki, kater iyul ayında Xə-

zərə gəlib çıxacaqdır. Ümumiyyətlə, sərhəd məsələləri ilə bağ-

lı biz əməkdaĢlığımızı daha da geniĢləndirmək istəyirik və 
mən istərdim bu barədə Sizinlə müzakirələr aparım.  

Artıq Sizin nazirliklərdə bizim dövləti təmsil edən məs-
ləhətçilər iĢləyir,  ticarət, büdcə, bank, vergi sahələrində isla-

hatların aparılmasına yardım edirlər. Bu bizim aramızda həm 
yaxĢı, həm də sağlam əməkdaĢlıqdır. Elə bilirəm ki, bu əmək-

daĢlıq Azərbaycan ilə ABġ arasında 2003-cü il müddətində və 
daha sonra davam edəcəkdir.  

Cənab Prezident, diqqətinizə çatdırım ki, VaĢinqtonda 
cənab Perina ilə keçirdiyiniz görüĢü o çox ciddi qəbul edibdir. 
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O öz həmkarları ilə möhkəm iĢləyibdir və istərdim bu məsə-

ləni də Sizinlə müzakirə edim. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bu əməkdaĢlığa görə təĢəkkür edi-

rəm. Sizin müĢavirlərin burada iĢləməsinə görə, sərhəd xid-
mətinə yardım etdiyinizə görə təĢəkkür edirəm. Amma mən 

indi Sərhəd Xidmətinin rəisini qəbul edirdim. Orada gələcək 
əməkdaĢlıq üçün yaxĢı imkanlar var, hamısını həyata keçir-

mək lazımdır. O gəminin də tezliklə gəlməsini gözləyirik. 
Müdafiə naziri Səfər Əbiyev bu yaxınlarda Rumıniyaya 

səfər etmiĢdi. Bir müddətdən sonra o, cənab Ramsfeldin də-

vəti ilə mütləq Amerikaya gedəcəkdir.  
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ÇИN XALQ RESPUBLИKASI XARИCИ ИġLƏR 

NAZИRИNИN MÜAVИNИ LYU QUÇAN BAġDA 

OLMAQLA NÜMAYƏNDƏ  

HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
10 апрел 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonaqları salamla-

yaraq bildirdi ki, Azərbaycanla Çin arasında münasibətlər 
yüksək səviyyədədir. Biz fəal əməkdaşlıq edir və bir-birimizi 

dəstəkləyirik. Son illər Çində mühüm iqtisadi islahatlar apa-
rılmışdır və bu, Azərbaycan üçün böyük maraq doğurur. Çinin 

işgüzar dairələri bizim neft sənayemizə maraq göstərirlər və  
Azərbaycan da istəyir ki, Çin ölkəmizin iqtisadi həyatında daha 

fəal iştirak etsin.  
Azərbaycan prezidenti Çin haqqında, 1994-cü ildə rəsmi 

səfəri zamanı keçirdiyi görüşlər haqqında təəssüratlarını xa-
tırladı, Çin nümayəndə heyətinin də Azərbaycanla, mədəniy-

yətimizlə və xalqımızla tanış olmağa vaxt tapmasını arzuladı.  
Cənab Lyu Quçan səmimi qəbula görə təşəkkür etdi və ÇXR 

sədri Xu Szintaonun, Mərkəzi Hərbi Şuranın sədri Тсzyan 

Тszeminin salamını və xoş arzularını Azərbaycan prezidentinə 
yetirdi. Qonaq 1996-cı ildə Azərbaycan paytaxtına səfərindən 

sonra Bakıda böyük dəyişikliklər baş verdiyini, əhalinin 
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rifahının yüksəldiyini söyləyərək dedi ki, ölkədə siyasi sabitlik, 

insanların çöhrəsində gələcəyə inam var. Çin diplomatı vur-
ğuladı ki, bütün bunlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 

apardığı siyasət sayəsində mümkün olmuşdur.  
«Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan ilə Çin arasında mü-

nasibətlər yüksək səviyyədə inkişaf edir».  
Qonaq Azərbaycan prezidentinin Çinə səfərinin əhəmiyyə-

tindən danışaraq bildirdi ki, yüksək siyasi etimad səviyyəsində 
olan indiki ikitərəfli münasibətlər o vaxt imzalanmış birgə 

bəyanatin və razılaşmaların müddəalarına müvafiq surətdə 
inkişaf edir. Çin ikitərəfli əlaqələrin səviyyəsindən məmnundur. 

Cənab Lyu Quçan vurğuladı ki, Çin Azərbaycanın öz suve-
renliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunmasına yönəldilmiş səylə-

rini, prezident Heydər Əliyevin Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-

lıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsindəki 

fəaliyyətini, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 
qətnamələrini dəstəkləyir. Diplomat dedi ki, Azərbaycan da 

Çinin  ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlərdə ona dəstək verir. 
Buna görə o, Çin tərəfi adından Azərbaycan prezidentinə tə-

şəkkürünü bildirdi, Azərbaycan–Çin əlaqələrini bütün sahələrdə 

genişləndirməyin zəruriliyini vurğuladı.  
Prezident Heydər Əliyev dedi ki, ölkəmizin iqtisadiyyatının 

müxtəlif sahələrinə sərmayələr qoyacaq Çin şirkətləri böyük 
fayda götürəcəklər. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın öz suve-

renliyini qoruması məsələsində Çinin müxtəlif beynəlxalq təş-
kilatlarda, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasında qəti möv-

qe tutduğunu, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz etməsi 
faktını tanıdığını söylədi və bütün bunlara görə Çin rəhbərliyinə 

dərin minnətdarlığını bildirdi. Prezident Heydər Əliyev dedi ki,  
Azərbaycan da Çinin öz suverenliyini qorumaq, separatizmlə 
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mübarizə  sahəsindəki səylərini dəstəkləyir. Azərbaycan prezi-

denti bəyan etdi ki, Tayvan məsələsi Çinin xeyrinə həll olun-
malıdır. 

Dövlətimizin başçısı Çin tərəfinin bu ölkəyə səfər etmək, 
Çin–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafının müxtəlif cəhət-

lərini yeni rəhbərliklə müzakirə etmək barədə dəvətini qəbul 
etdi.  
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ДАЬЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЮВЛЯТ  
ШУРАСЫНЫН СЯДРИ  
ЪЯНАБ МЯЩЯММЯДЯЛИ МЯЩЯММЯДОВА 
 
Щюрмятли Мящяммядяли Мящяммядов! 
Мащачгала шящяриндяки интернат мяктябдя баш вермиш 

йаньын нятиъясиндя ушагларын щялак олмасы хябяри мяни цряк-
дян кядярляндирди. 

Баш вермиш фаъия иля ялагядар Сизя, щялак  оланларын аиля-
ляриня вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, хя-
сарят аланларын тезликля саьалмасыны арзулайырам. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 10 апрел 2003-ъц ил 
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ДАНИМАРКАНЫН КРАЛИЧАСЫ 
ЦЛЙАЩЯЗРЯТ ЫЫ МАРГРЕТЕЙЯ 
 
Цлйащязрят! 
Данимарка Краллыьынын милли байрамы – Краличанын тявял-

лцд эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Данимарка арасында достлуг 
вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим 
инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, юлкянизя ямин-аманлыг вя фира-
ванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 10 апрел 2003-ъц ил 
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ДАНИМАРКА КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ   
ЪЯНАБ АНДРЕС ФОГ РАСМУССЕНЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Данимарка Краллыьынын милли байрамы – Краличасынын тя-

вяллцд эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик 
едирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын щяртя-
ряфли инкишафы цчцн бундан сонра да бирэя сяйляр эюстяряъяйик. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Данимарка 
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 10 апрел 2003-ъц ил 
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ЗИМБАБВЕ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ РОБЕРТ ГАБРИЕЛ МУГАБЕЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Зимбабве Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы цряк-
дян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин инки-
шафы даим халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Зим-
бабве халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 10 апрел 2003-ъц ил 
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AMERИKA BИRLƏġMИġ ġTATLARININ 

AZƏRBAYCANDAKI SƏFIRI ROSS UИLSON, 

GÜRCÜSTANDAKI SƏFИRИ RИÇARD MAYLS, 

ERMƏNИSTANDAKI SƏFИRИ CON ORDUEY  

VƏ ONLARI MÜġAYИƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ  

HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 
11 апрел 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан prezidentи Heydər Əliyev diplomatları səmi-

miyyətlə salamlayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının üç ölkə-

dəki səfirlərinin, başqa məsul işçilərinin Bakıda toplaşmasından 

məmnun olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı dedi ki, siz 
Bakıda çox mühüm bir dövrdə toplaşmısınız. Amerika Birləş-

miş Ştatlarının İraqdakı əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. 
Mən məmnunam ki, biz də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir 

koalisiyadayıq. Müharibə qurtarmaqdadır, ancaq hələ İraqda 
çox işlər görüləcəkdir.  

Mən dünən prezident cənab Buşun İraq xalqına müraciətini 
dinlədim. Hesab edirəm ki, çox vacib bir müraciətdir, prezident 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqda görəcəyi işlər haqqında 

öz fikirlərini söyləyibdir. Məhz bu zaman Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının üç Cənubi Qafqaz ölkəsindəki səfirlərinin və başqa 

məsul işçilərinin məsələləri burada müzakirə etməsi, hesab edi-
rəm, çox əhəmiyyətlidir.  
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Prezident Heydər Əliyev daha sonra xatırlatdı ki, Azərbay-

can Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox sıx əlaqədədir. Biz 11 
sentyabr hadisələrindən sonra da dərhal antiterror koalisiya-

sına qoşulduq. İraqda əməliyyatlar başlayarkən Amerika koali-
siya elan edəndə, biz heç bir tərəddüd etmədən bu koalisiyaya 

daxil olduq. O vaxt bizə çox suallar verirdilər, bizdən narazı-
lıqlar edirdilər. Ancaq mən o vaxt bilirdim ki, Azərbaycan 

düzgün qərar qəbul edibdir. Bu gün də bir daha təsdiq olunur 
ki, biz düzgün qərar qəbul etmişik və Amerika Birləşmiş Ştat-

ları ilə bir yerdəyik.  
Güman edirəm, siz burada çox mühüm məsələlər müzakirə 

edəcəksiniz. Təbiidir ki, İraq məsələsi birinci yerdə durur. An-
caq mənə belə gəlir ki, Cənubi Qafqaz məsələləri  bizim üçün 

daha da vacibdir. Mən çox məmnun olaram ki, siz bu məsə-

lələri müzakirə edəsiniz, öz aranızda işlərinizi əlaqələndirəsiniz 

və Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına daha 
çox səylər göstərəsiniz.  

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilson səmimi qəbula 
görə həmkarları adından minnətdarlığını bildirərək dedi ki, 
cənab Prezident, çox sağ olun ki, vaxt tapıb bizi qəbul edirsi-

niz. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, ABŞ-ın Qafqaz ölkələrində-

ki səfirlərinin bu görüşündə ev sahibi rolunu oynayıram. Bizim 

hamımız üçün böyük şərəfdir ki, bu gün Sizinlə görüşürük.  
Siz Riçard Maylsı xatırlayırsınız, o, Azərbaycanın müstə-

qilliyinin ilk günlərində burada işləyibdir. Elə bilirəm ki, həmin 
dövr haqqında hər ikinizin xoş xatirələri var. Səfir Con Orduey 

Yerevandan gəlibdir. Biz çox ümid edirdik ki, ABŞ-ın Xəzər 
hövzəsinin enerji məsələləri üzrə müşaviri, səfir Stiven Mənн və 

ABŞ-ın Türkmənistandakı səfiri xanım Laura Kennedi də bura-
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ya gələ biləcəklər. Lakin onlar son anda səfərlərini təxirə sal-

dılar.   
Görüşün digər iştirakçılarını da təqdim edən diplomat bil-

dirdi ki, bu, ABŞ səfirləri arasında illik görüşdür. Sonuncu belə 
görüş Bakıda 2000-ci ildə keçirilmişdi. Bu görüşlərdə fikir mü-

badiləsi aparır, işlədiyimiz ölkələrdə gedən inkişaf haqqında 
informasiyanı bölüşürük və eyni zamanda, işimizi öz aramızda 

və Vaşinqtonla əlaqələndiririk.  
Siz çox doğru dediniz ki, bizim bugünkü və sabahkı görüş-

lərimizin əsas mövzusu İraqla bağlı olacaqdır. Təhlükəsizlik 
məsələləri də müzakirə mərkəzində olacaq, terrorizmə qarşı 

mübarizə üçün ölkələrə ayrılacaq yardım, regional əməkdaşlıq 
məsələlərini müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, münaqişələr, ilk növ-

bədə Dağlıq Qarabağ və Abxaziya münaqişələrinin həlli yolları 
da müzakirələrimizdə əsas yer tutacaqdır.  

Cənab Prezident, mən düşündüm ki, bizim müzakirələr Si-
zinlə görüşmədən başlaya bilməz. İstərdik ki, Siz region, Azər-

baycan haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Sizinlə görü-

şərkən çox zaman qonşu ölkələrdə baş verən hadisələri müza-
kirə edirik. İndi orada olan nümayəndələri də dinləyəcəksiniz.  
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YUNANISTAN XARИCИ ИġLƏR NAZИRИNИN 

MÜAVИNИ ANDREAS LOVERDOSUN  

BAġÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ  

HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
11 апрел 2003-ъц ил 

 
Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan Азярбайъан prezi-

dentи Heydər Əliyev dedi ki, ümidvaram bu səfər çox faydalı 
olacaqdır. Biz Yunanıstanla əməkdaşlıq edirik və bunu davam 

etdirmək istəyirik. Xüsusən iqtisadi, mədəni, humanitar sahə-

lərdə əməkdaşlığa hazırıq və indiyə qədər də bir çox işlər görü-

lübdür. Güman edirəm, sizin səfəriniz bu əməkdaşlığın inki-
şafına daha da təkan verəcəkdir.  

Dövlətimizin başçısı qonaqların Bakıda keçirdikləri görüş-
ləri, aparılan müzakirələri müsbət qiymətləndirdi.  

Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən cənab Andreas 
Loverdos dedi ki, cənab Prezident, Sizinlə fikir mübadiləsi apar-

maq mənim üçün böyük şərəfdir. Sizi bizim ölkədə çox yaxşı 
tanıyır və yüksək səviyyəli siyasətçi kimi qiymətləndirirlər.  

Qonaq Yunanıstan prezidenti Konstantinos Stefanopulosun 

ən xoş arzularını, salamlarını yetirdi, onun bu ilin yayında 
Azərbaycana ilk rəsmi səfərə hazırlaşdığını söylədi. Nümayən-

də heyətinin başçısı Iqtisadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev ilə 
görüşdən sonra protokol imzalanacağını,  mədəniyyət sahəsində 
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əməkdaşlığa dair protokolun isə artıq imzalandığını bildirdi. 

Yunanıstanın İxrac Agentliyi və Azərbaycanın Ticarət-Sənaye  
Palatası arasında memorondumun da imzalanacağını söyləyən 

nazir müavini dedi ki, Yunanıstan prezidentinin Bakıya səfəri 
zamanı mühüm sənədlər imzalanacaq və bununla da ölkələrimiz 

arasındakı münasibətlərin yeni dövrü başlanacaqdır. 
Cənab Andreas Loverdos ölkəsinin prezidentinin səfəri za-

manı Bakıda keçiriləcək iqtisadi forumdan sonra yunan iş 
adamlarının Azərbaycana marağının artacağını vurğuladı, 

2004-cü ildən həyata keçiriləcək inkişaf proqramına əsasən, 
Yunanıstanın respublikamızın səhiyyə, təhsil sektoruna, habelə 

qaçqınlara, məcburi köçkünlərə 1 milyon dollar həcmində yar-
dım göstəriləcəyini bildirdi.      

Qonağın verdiyi məlumatdan məmnun qaldığını söyləyən 
prezident Heydər Əliyev bir daha dedi ki, biz Yunanıstanla 

əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirik. Azərbaycanın «Şahdəniz» 
yatağından çıxarılacaq qazın Türkiyəyə ixrac olunması barədə 

böyük bir layihəmiz vardır. Yunanıstan da buna maraq gös-
tərmişdir. Biz buna etiraz etmirik, əksinə, düşünürük ki, əgər 
sizin ölkəyə qaz versək, yəni qaz xətti çəkilsə, ondan sonra onu 

Avropanın digər ölkələrinə də vermək olar. Çünki bizim qaz 
yatağının ehtiyatları olduqca çoxdur. Güman edirəm, bu bizim 

əməkdaşlığımızda ən böyük layihələrdən biri olacaqdır. Başqa 
sahələrdə də əməkdaşlığı inkişaf etdirmək lazımdır.  

Yunanıstan prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərini səbir-
sizliklə gözlədiyini bildirən dövlətimizin başçısı dedi ki, gərək 

siz də, biz də hazırlaşaq ki, bu səfər yaxşı keçsin, müəyyən 
sənədlər imzalansın, səfər Yunanıstan–Azərbaycan əlaqələrində 

yeni bir mərщяlənin başlanğıcı olsun. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
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təkliflər hazırlamalıdır, Baş nazirə də xüsusi göstərişlər verə-

cəyəm.  
Prezident Heydər Əliyev indi Yunanıstanın sədrlik etdiyi Av-

ropa Birliyi ilə 1998-ci ildə Bakıda TRASEKA proqramı çərçi-
vəsində qədim İpək Yolunun bərpası ilə əlaqədar böyük beynəl-

xalq konfransın keçirildiyini xatırlatdı və dedi ki, bu əmək-
daşlığı davam etdirmək istəyirik. Güman edirəm, Avropa Birli-

yinin sədri kimi, Yunanıstan bu məsələyə diqqət yetirəcəkdir. 
Çünki vaxtilə Avropa Birliyi İpək Yolunun bərpa olunması üçün 

həm Azərbaycana, həm də Gürcüstana və başqa ölkələrə xeyli 
vəsait ayırmışdı. Biz ondan istifadə edərək, Gürcüstanla Azər-

baycan arasında dəmir yol xətlərinin  müasir səviyyəyə gətiril-
məsini təmin etdik. 

Dövlətimizin başçısı Xəzər dənizindən gəmilər vasitəsilə Av-
ropadan Mərkəzi Asiyaya və əks istiqamətdə çoxlu yüklər da-

şındığını, Avropa Birliyinin bu məsələni daim diqqət mərkə-

zində saxlamasının vacibliyini söylədi.  

Andreas Loverdos Avropa Birliyi ilə əlaqələrin inkişafında 
Yunanıstanın ölkəmizə yardımçı olmasına çalışdığını, Şərq–
Qərb dəhlizi ideyasının dəstəkləndiyini vurğuladı, regiondakı 

mövcud münaqişələrin və problemlərin həllində bu təşkilatın ro-
luna toxundu, Avropa Birliyinin Qafqaz regionuna nümayəndə 

təyin etməsinin vacibliyini bildirdi. O dedi ki, Yunanıstan Azər-
baycanla Avropa Birliyi arasında dialoqun səmərəliliyi üçün 

əlindən gələni edəcəkdir. Texniki məsələlərin həlli üçün Avropa 
Birliyinin Bakıda nümayəndəliyinin olması da çox vacibdir və 

Yunanıstan bu ideyanı, eləcə də Azərbaycana maliyyə yardımı 
göstərilməsini hərtərəfli dəstəkləyəcəkdir.  

Qonaq TRASEKA proqramı ilə bağlı fikirlərini də açıqladı, 
Yunanıstanın respublikamızın bütün təşəbbüslərini dəstək-
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lədiyini bir daha vurğulayaraq  dedi ki, qazın ixracı ilə bağlı 

Yunanistanla Türkiyə arasında boru xəttinin çəkilməsi barədə 
razılıq əldə olunmuşdur. Bu, Azərbaycanın təbii qazının Avro-

paya çıxışı olacaq və bundan sonra əlaqələrimiz daha da möh-
kəmlənəcəkdir.  

Nümayəndə heyətinin başçısı Yunanıstan prezidentinin mək-
tubunu və özünün xatirə hədiyyəsini dövlətimizin başçısına təq-
dim etdi.  



_________________________________________________________ 

 

234 

 
 
 
ЙУНАНЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ КОНСТАНТИНОС СТЕФАНОПУЛОСА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Афина-Салоники йолунда баш вермиш автомобил гязасы 

нятиъясиндя инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 
Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 

йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, хясарят 
аланларын тезликля саьалмасыны арзулайырам. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 14 апрел 2003-ъц ил 



_________________________________________________________ 

 

235 

 
 
 
ИКИ МЦГЯДДЯС ОЪАЬЫН ХАДИМИ, СЯУДИЙЙЯ 
ЯРЯБИСТАНЫНЫН МЯЛИКИ  
ЯЛАЩЯЗРЯТ ФЯЩД БИН ЯБДЦЛЯЗИЗ  
АЛ СЯУДА 
 
Ялащязрят! 
Гардашыныз Мяъид бин Ябдцлязиз Ал Сяудун вяфаты хябяри 

мяни црякдян кядярляндирди. 
Бу аьыр итки иля ялагядар Сизя вя аилянизин бцтцн цзвляриня 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 
 
Аллащ рящмят елясин! 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 15 апрел 2003-ъц ил 
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СЯУДИЙЙЯ ЯРЯБИСТАНЫ МЯМЛЯКЯТИНИН 
ВЯЛИЯЩДИ ЯЛАЩЯЗРЯТ АБДУЛЛАЩ БИН 
ЯБДЦЛЯЗИЗ АЛ СЯУДА 
 
Ялащязрят! 
Гардашыныз Мяъид бин Ябдцлязиз Ал Сяудин вяфаты хябя-

рини дярин кядяр щисси иля гаршыладым. 
Бу аьыр итки иля ялагядар Сизя вя бцтцн аилянизя дярин щцзнля 

башсаьлыьы верирям. 
 
Аллащ рящмят елясин! 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 15 апрел 2003-ъц ил 
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AVROPA ġURASI PARLAMENT 

ASSAMBLEYASININ SИYASИ MƏSƏLƏLƏR 

KOMИTƏSИNИN ERMƏNИSTAN–AZƏRBAYCAN 

MÜNAQИġƏSИ ÜZRƏ MƏRUZƏÇИSИ TERRИ 

DEVИSИN BAġÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 
15 апрел 2003-ъц ил 

  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizin Azərbaycana səfəriniz bizim 

üçün, yəni ölkəmiz üçün, xalqımız üçün həddindən artıq vacib 
məsələ ilə bağlıdır.  

Biz Avropa ġurası ilə əməkdaĢlıq edirik. Ġki ildir ki, Avro-
pa ġurasının tərkibindəyik. Avropa ġurasından Azərbaycana 

müxtəlif məsələlər üçün çox nümayəndələr gəlir. Bunların ha-
mısı əhəmiyyətlidir. Amma sizin səfərinizlə əlaqədar olan mə-

sələ indiyə qədər Avropa ġurasından Azərbaycana gələn 
adamların həll etdiyi məsələlərdən xeyli vacibdir.  

Ermənistan silahlı qüvvələri 10 ildən çoxdur ki, Azərbay-
canın ərazisinin 20 faizini iĢğal edib və bu ərazilərdən bütün 
azərbaycanlı sakinlər zorla çıxarılıblar, yaxud da müharibə 

nəticəsində çıxmağa məcbur olublar. Ancaq bu 10 il müddə-

tində biz beynəlxalq təĢkilatlarda sübut edə bilmirik ki, Er-

mənistan Azərbaycanın torpaqlarını iĢğal edibdir. Ona görə 
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də biz sizin səfərinizi alqıĢlayırıq, sizi çoxdandır gözləyirik və 

biz öz ümidlərimizi sizin səfərinizə bağlayırıq.  
Siz burada bir çox görüĢlər keçirmisiniz. Özü də mən görü-

rəm ki, çox gərgin iĢ rejimi ilə iĢləyirsiniz. Dünən həddindən 
artıq çox görüĢlər keçirmisiniz. Məndə bu məlumatlar var. Bu 

gün də vertolyotla Azərbaycanın böyük bir hissəsini seyr 
etmisiniz və nəhayət,  qaçqınlar yaĢayan düĢərgələrdən birin-

də olmusunuz. Mən bunu eĢitdim. Yəqin ki, orada çox Ģeylər 
görmüsünüz. Siz özünüzə çox əziyyət verirsiniz. Siz gərək 

Azərbaycanda olmaq müddətinizi bir az artıraydınız, bunları 
da gedib rahat görəydiniz və daha çox vaxtınız olardı. Ancaq 

yəqin bu sizin iĢ üslubunuzdur.  
Güman edirəm ki, bütün bu görüĢlər və nəhayət, bu gün 

qaçqın düĢərgəsini görməyiniz sizdə müəyyən təəssürat yara-
dıbdır. Ġndi mən fikirləĢirəm, bu məsələni sizə danıĢım, yoxsa 

siz bu barədə geniĢ məlumat almısınız? Ancaq buna bax-
mayaraq, hesab edirəm ki, mən bu barədə sizə müəyyən qə-

dər öz fikirlərimi, məlumatlarımı verməliyəm.  
Yəqin ki, siz ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında yer-

ləĢdirilməsi tarixini bilirsiniz. Mən bu barədə sizə demək 

istəmirəm. Vaxtilə Türkiyədən, Ġrandan erməniləri buraya xü-

susi olaraq köçürüblər və ermənilər Azərbaycan ərazisində 

yaĢamağa baĢlayıblar. Olsun, yaĢasınlar, burada belə bir 
problem yoxdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunların özləri, 

ideoloqları tamamilə baĢqa fikirlərlə yaĢayırmıĢlar. YerləĢ-

dikləri torpaqlarla razılaĢmayaraq, öz ərazilərini geniĢləndir-

məyə çalıĢmıĢlar və buna müəyyən qədər də nail olmuĢlar.  
1920-ci ildə bizim bölgədə sovet hakimiyyəti qurulduğu 

zaman Moskva Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın 
sərhədlərini öz bildiyi kimi çəkirdi. O vaxt onlar qədim Azər-
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baycan torpaqlarının bir hissəsini  Ermənistana veriblər. Bu-

rada kommunist ideologiyası hökm sürdüyü zaman çalıĢıblar 
ki, bu millətlər arasında münaqiĢələr olmasın.  

Bilin, azərbaycanlılar qanuna çox tabe olan xalqdır. An-
caq ermənilər yox. Ermənilər o vaxtdan yenə torpaq id-

diasına baĢlayıblar. Ġndi bütün dünya üçün bir problem olan 
həmin bu Qarabağ məsələsi 1920-ci, 1922-ci, 1923-cü illərdən 

baĢlayıbdır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, buna 
Ģübhə ola bilməz və demək olar ki, Azərbaycanın ərazisinin 

ortasındadır. Ancaq vaxtilə Ġrandan köçürülmüĢ ermənilər 
orada yerləĢdirilmiĢdilər. 1921–1923-cü illərdə bu məsələ qal-

xıb və Kommunist Partiyası bu məsələ ilə məĢğul olubdur. 
Sorğu aparılıb, Dağlıq Qarabağın əhalisi bildiribdir ki, bura 

Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. 
Beləliklə, bu məsələ qurtarıbdır və Azərbaycanın tərkibin-

də Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət statusu verilibdir. Amma 
ondan sonra Ermənistanda olan millətçilər vaxtaĢırı – Dağlıq 

Qarabağın əhalisinin özü bu barədə sakit yaĢayıbdır – Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana verilməsi 
məsələsini qaldırıblar. Amma Sovet Ġttifaqında olan ciddi 

rejim hər dəfə bunun qarĢısını alıbdır. Yəni heç bir münaqiĢə 
meydana çıxmayıbdır. 

Mən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanын tərkibindəki tarixi-
nin müəyyən dövrünün canlı Ģahidiyəm. 1950-ci ildən, 53 il 

bundan qabaq mən Bakıda dövlət təhlükəsizliyi idarəsində 
iĢləmiĢəm. O vaxt iĢimizin xüsusiyyətinə görə bu məsələləri 

biz daim öyrənirdik. Mənim xatirimdədir, Dağlıq Qarabağda 
əhali normal yaĢayırdı. Amma üç ildən, dörd ildən bir Yere-

vandan bəzi tanınmıĢ ziyalılar Dağlıq Qarabağa gəlib onları 
qızıĢdırırdılar ki, bura Ermənistana birləĢdirilməlidir. 1950–
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1960-cı illərdə bu məsələ bir az da geniĢlənmiĢ, amma bunun 

qarĢısı alınmıĢdı. 
Mən 1969-cu ildən Azərbaycanın baĢçısı olmuĢam – o 

vaxtdan nə qədər vaxt keçdiyini bilirsiniz  – və Dağlıq Qara-
bağ ilə xüsusi məĢğul olmuĢam. O mənada ki, çalıĢmıĢam 

Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi vəziyyətini, bütün problem-
lərini Azərbaycanın baĢqa bölgələrinə nisbətən daha da yaxĢı 

həll edim ki, onların bu barədə heç bir bəhanəsi olmasın. 
Mən bunlara nail olmuĢam.  

Mən tez-tez Dağlıq Qarabağa gedirdim. Orada universitet 
açdım, bir neçə sənaye müəssisələri – ipək fabriki, ayaqqabı 

fabriki, maĢınqayırma zavodu yaratdıq. Yəni iĢsiz adamları 
iĢlə təmin etdik. Kənd təsərrüfatına əlavə чox vəsaitlər verdik 

və orada kənd təsərrüfatının inkiĢafını təmin etdik. Ġndi gedib 
Dağlıq Qarabağın mərkəzi Xankəndini – ermənilər ona Ste-

panakert deyirlər – gюrsəniz, oradakı olan yeni yaĢayıĢ bina-
larının, inzibati binaların əksəriyyəti mənim burada iшlədiyim 

dövrdə tikilibdir. Onlar məndən razı idilər, hər dəfə oraya 
gedəndə məni чox təntənə ilə qəbul edirdilər. Hətta yaĢlı 
qadınlar küçələrə çıxırdılar, məni qucaqlayırdılar, öpürdülər. 

Ġndi o fotoĢəkillərin hamısı durur. Münasibətlər çox yaxĢı idi 
və onlar mənə də çox inanırdılar. Mən də onlara xüsusi yar-

dım göstərirdim.  
Hətta indi bir az qabağa gedib demək istəyirəm ki, SSRĠ 

dağılan zaman burada cürbəcür adamlar meydana çıxanda 
məni günahlandırırdılar ki, guya mən Dağlıq Qarabağa xüsu-

si münasibət göstərmiĢəm, ermənilərə kюmək eləmiшəm. Mən, 
həqiqətən, kюmək etmiшəm, bunu inkar etmirəm. Ancaq bu-

nun цчцн məni, нечя deyərlər, suçlandırmağa əsas yoxdur.  
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Bilirsiniz ki, mən sonra, 1982-ci ildə Moskvaya getdim. 

Orada Siyasi Bцronun цзвц, Nazirlər Soveti sədrinin birinci 
mцavini idim. Burada mənim yerimdə qalan adamlara xüsusi 

tapĢırdım ki, Dağlıq Qarabağa fikir verin. Təbiidir, onlar 
çalıĢmıĢdılar, ancaq mənim kimi yox. Həmin vaxt Yerevan-

dakı ermənilər, millətçilər mənim buradan getməyimdən isti-
fadə ediblər, Dağlıq Qarabağa daha çox soxulmağa baĢla-

yıblar. Orada vəziyyəti qızıĢdırıblar. Təəssцf ki, burada Azər-
baycanın rəhbərliyi də o məsələlərdə lazımi səviyyədə olma-

yıb və mərkəz, Moskva da bu məsələlərdə həmiшə Ermənista-
na tərəf dururdu.  

Sonra 1988-ci ilin fevral ayında orada münaqiĢə baĢlayıb-
dır. Əvvəl onlar çıxıĢ ediblər ki, biz Ermənistana birləĢmək 

istəyirik. Sonra silahlı toqquĢmalar olubdur və get-gedə bu, 
silahlı münaqiĢəyə gətirib çıxarıbdır.  

1988-ci ildə SSRĠ-nin möhkəm vaxtı idi. Yəqin bilirsiniz, 
mən 1987-ci ildə Moskvada bütün vəzifələrdən istefa vermiĢ-

dim, artıq iĢləmirdim və bu məsələlərə də müdaxilə etməyə 
imkanım yox idi. Amma kənardan müĢahidə edirdim. Mən 
Siyasi Büronun, SSRĠ hökumətinin gücünü bilirdim. Əgər 

onlar istəsəydilər, o vaxt bunun qarĢısını ala bilərdilər. Am-
ma bunu etmədilər və bu iшdə, ola bilər, xüsusi rolu Mixail 

Qorbaçov oynadı. Sonra məlum oldu ki, o çox ermənipərəst 
adam imiĢ.  

Bu hərbi münaqiĢə dörd il SSRĠ mövcud olan vaxt gedib-
dir. Ġndi təsəvvür edin, sovet hökuməti kimi güclü hökumət  

bu münaqiĢəni aradan qaldırмаг istəsəydi щеч imkan verərdi 
ki, bu, dörd il get-gedə geniĢlənsin?. Əksinə, bizdə çox mə-

lumatlar var ki, o vaxt Moskva erməniləri qızıĢdırırdı və bu 
məsələni ermənilərin xeyrinə həll etmək istəyirdi. Sovet Ġtti-
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faqı hələ dağılmamıĢ Ermənistanla Azərbaycan arasında 

Dağlıq Qarabağ üstündə müharibə baĢlandı və ermənilər 
Azərbaycanın bir neçə bölgələrini hələ o vaxt iĢğal etdilər.  

Sonra Sovet Ġttifaqı dağıldı. Ermənistan müstəqilliyini elan 
etdi, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdi. Təbii ki, müstəqil 

dövləti qurmaq üçün çox iĢlər görülməli idi. Azərbaycanın 
müharibə aparmaq imkanı yox idi, hərbi kadrları yox idi. Bu 

sarıdan Ermənistanın imkanları çox idi. Rusiyanın Ermə-

nistanda olan hərbi hissələri bu məsələdə ermənilər tərəfindən 

istifadə olunubdur.  
Həmin dövrdə Azərbaycanda rəhbərlikdə hakimiyyət uğ-

runda mübarizə gedibdir. 1988-ci ildə burada iĢləmiĢ adam  
qaçıbdır. 1991-ci ildə prezident seçilmiĢ Mütəllibov da bura-

dan  qaçıb və indiyə qədər Moskvada yaĢayır.  
Ondan sonra burada Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlib – 

onlar indiki müxalifətdə olan adamlardır – təbii ki, onlar da 
hökuməti idarə etmək imkanına malik deyildilər. Onlar kü-

çədən çıxmıĢ adamlar idilər. Ona görə bir ilin içərisində xal-
qın qarĢısında bütün nüfuzlarını itirdilər və özləri qaçıb 
dağıldılar. Bu fürsətdən istifadə edən Ermənistan silahlı 

qüvvələri ardıcıl olaraq Azərbaycan torpaqlarını iĢğal ediblər.  
1993-cü ildə Azərbaycanda, demək olar ki, ictimai-siyasi 

böhran yaranmıĢdı. Burada hakimiyyət mübarizəsi nəticəsin-
də Xalq Cəbhəsi hökuməti idarə edə bilmədi və bu zaman 

məni – onda Naxçıvanda yaĢayırdım – buraya dəvət etdilər. 
Məni parlamentin sədri seçdilər. Prezident Xalq Cəbhəsinin 

baĢçısı Əbülfəz Elçibəy idi. Mən onunla danıĢdım və bildir-
dim ki, bu vəziyyətdən çıxmaq olar. Amma təəssüflər olsun 

ki, o, iki gündən sonra gecə xəlвəti Bakını tərk etdi, gedib 
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dağın baĢında öz kəndlərində yaĢamağa baĢladı. Mən burada 

tək qaldım. 
Mən bu barədə danıĢmaq istəmirəm. Hər halda, 1993-cü 

ildə mən vəziyyəti müəyyən qədər normallaĢdırdım. Bu müd-
dətdə mən də müharibəyə, cəbhəyə o qədər fikir verə bilmir-

dim. Çünki bilmirdim kiminlə nə iĢ görüm. Amma mən bizim 
ordu hissələrini səfərbər etdim, döyüĢü bir az gücləndirdik, 

bəzi torpaqları azad etdik. Ancaq 1994-cü ilin may ayında 
Ermənistan da, biz də belə fikrə gəldik ki, atəĢkəs yaratmaq 

lazımdır.  
Biz may ayının 12-də atəĢkəs haqqında saziĢ imzaladıq. Bu 

ilin mayında 9 il olacaqdır. AtəĢkəsdən sonra hərbi münaqi-
Ģəmiz yoxdur. Amma ermənilər azərbaycanlıları çox öldür-

dülər, yandırdılar, əsir götürdülər, lakin qaytarmadılar, onları 
da orada öldürdülər. Biz həm döyüĢçülərdən, həm də mülki 

vətəndaĢlardan çox insan itirdik.  
O vaxt, 1992 və 1993-cü illərdə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢki-

latının Təhlükəsizlik ġurası bu məsələni dörd dəfə müzakirə 
etdi və təklif etdi ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın iĢ-

ğal olunmuĢ torpaqlarını qeyri-Ģərtsiz azad etməlidirlər. An-

caq Ermənistan bunu yerinə yetirmir və heç kəs Ermənistana 
heç bir söz demir.  

1992-ci ildən ATƏT çərçivəsində Minsk qrupu yaranıbdır. 
Mən 1993-cü ildən Minsk qrupu ilə daim əməkdaĢlıq edirəm. 

Əvvəlcə Minsk qrupuna Ġtaliya, sonra Ġsveçrə, Finlandiya 
rəhbərlik edirdi. Amma Rusiya bütün hallarda bu məsələnin 

içində idi.  
Məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün 1997-ci ildə 

ATƏT iki təklif verdi. Yəni əvvəl bir təklif verdi. Biz onu qə-

bul etdik, Ermənistan qəbul etmədi. Bir neçə aydan sonra 
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ikinci təklif verdi. Biz yenə onu qəbul etdik, onlar qəbul et-

mədilər. Beləliklə, bunlardan da bir Ģey çıxmadı.  
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabonda Zirvə görüĢü keçirildi. 

Orada mən məsələni çox kəskin qoydum, tələb etdim ki, Ermə-

nistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Ermənistan 

indiyə qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımır. Orada 
yekun sənədində Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi haqqında 

yaxĢı bir maddə hazırlanmıĢdı. Ermənistan buna razılıq 
vermədi. Bilirsiniz ki, orada qərarlar konsensusla qəbul olunur.  

Mən çox fikirləĢdim, ATƏT-in yekun sənədinə bütünlükdə 
razılıq vermədim. Belə bir gərgin vəziyyət yarandı. Bir çox  

dövlət baĢçıları mənə müraciət etdilər ki, Siz ATƏT-in Zirvə 
görüĢünün yekun sənədini pozursunuz. Yadımdadır, Albert 

Qor mənə deyirdi ki, Siz pozursunuz. Dedim, bəs Ermənistan 
da pozur, razılıq vermir. O dedi ki, bu onun hüququdur. Mən 

də dedim ki, bu da mənim hüququmdur. Söhbət bununla da 
qurtardı.  

Sonra ATƏT-in o vaxt Ġsveçrədən olan sədri gəldi, mə-

nimlə çox danıĢdı və nəhayət, sammitin adından yaxĢı bir 
bəyanat hazırladı. O bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütöv-

lüyü haqqında, baĢqa məsələlər haqqında hamısı yazıldı. Bu 
çox vacib sənəd idi. Ona görə mən vetomu götürdüm, sənəd 

qəbul olundu. Amma Ermənistan Lissabon sammitinin bu 
bəyanatını da qəbul etmədi və yerinə yetirmədi.   

Beləliklə, vəziyyət get-gedə gərginləшdi. Цч-dюrd il bundan 
qabaq Rusiya qəribə bir təklif – цmumi dюvlət formulu irəli 

sцrdц. Bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağla Azərbaycan ümu-
mi dövlətdir. Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin 

olunur, amma Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa rəhbərlik et-
mək, onun iĢinə qarıĢmağa heç bir hüquqları yoxdur. Mən 
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bundan çox narazı oldum. O vaxt Primakov Rusiyanın Xari-

ci ИĢlər naziri idi. Mən hətta ona telefon etdim, onunla çox 
ciddi danıĢdım ki, niyə belə təklif verirsiniz. Bu bizi aldatmaq 

deməkdir. Biz indi o qədər də ağılsız adam deyilik ki, bizi 
aldatsınlar. Amma Ermənistan bunu dərhal qəbul etdi. Ġndi 

də hərdənbir deyir ki, gəlin o formula ilə iĢləyək. Demək, hər 
шeyi, xцsusən Rusiya, Ermənistanın xeyrinə edirlər, elə o biri 

dюvlətlər də.  
Məsələn, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, 

Amerika və Fransadır. Rusiyanı dedim. Ancaq Amerika da 
bir prinsipial mюvqe tutmur. Fransa da prinsipial mюvqe tut-
mur. O vaxtdan indiyə qədər yeni bir təklif yoxdur. ATƏT-in 

həmsədrləri dedilər ki, Ermənistanda prezident seчkiləri 
keчir, bu məsələyə fasilə vermək lazımdır. Onlarda may 

ayında da parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Oktyabr ayında 
da Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Beləliklə, 
bu il gedir. Ancaq insanlar gördüyünüz vəziyyətdə yaĢayır, iĢ-

ğal olunmuĢ torpaqlarda olan varidatın hamısı çoxdan dağı-

dılıbdır. Ġndi torpaqları da çox pis vəziyyətə salıblar. Bəzən 

deyirlər ki, kənardan erməniləri gətirib bu ərazilərdə yerləш-
dirirlər.   

Qəribə vəziyyətdir – bizim iĢğal olunmuĢ torpaqlara heç 
bir beynəlxalq təĢkilatın nümayəndələri girmək istəmirlər. 

ATƏT-in monitorinq qrupu var. Onun baĢçısı Kaspшik, 
təbiidir, o ərazilərdə olur, oraya gedir. Mən iki dəfə ATƏT-in 

həmsədrlərindən чox xahiш elədim ki, heч olmasa, orada bir 
rayona gedin, gюrцn orada nə var, nə yox. Getdilər, gəldilər 

mənə dedilər ki, hər Ģey dağıdılıbdır. Bizim Ġranla sərhədi-
mizin 130 kilometri ermənilərin əlinə keчibdir. Bizdə məlu-

matlar var ki, oradan narkotiklər keчirirlər, silah alveri 
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edirlər və bir чox baшqa cinayətlər edirlər. Bu ərazi tamamilə 

nəzarətsizdir.   
Ġndi Avropa ġurası tərəfindən sizə belə bir tapĢırıq verilib 

ki, bu məsələni öyrənəsiniz və öz fikirlərinizi deyəsiniz. Zən-
nimcə, bu birinci haldır ki, bu məsələ ilə xüsusi maraqlanıb-

lar, o da Avropa ġurasıdır. Mən ümidvaram ki, siz bu məsə-

lənin həlli ilə məĢğul olacaqsınız və biz sizə çox böyük ümid-

lər bəsləyirik. TəĢəkkür edirəm, mən bir az çox danıĢdım¸ an-
caq istədim ki, sizə hər Ģeyi bildirəm.  

T e r r i   D e v i s: Ətraflı məlumata görə Сизя minnət-
darlığıмı bildirирям. Sizin də dediyiniz kimi, Azərbaycan 

müstəqillиk qazandığı gündən bəri Avropa ġurasının bir çox 
nümayəndə heyətləri buraya gəlmiĢdir. Yəqin ki, mən Av-

ropa ġurasından buraya gələn birinci adam olacağam ki, Sizi 
Avropa ġurasının üzvü olmaq münasibətilə təbrik etməyə-

cəyəm. Mən bunu gürcüstanlı dostlarıma da demiĢəm, Avro-
pa ġurasının həqiqi üzvü olduqdan sonra da bəzən adamı 

təbrik etmək istəyirlər.  
Cənab Prezident, buraya gəlməyimin səbəblərini bilirsiniz. 

Bu gün mənə verdiyiniz məlumata görə Sizə minnətdaram. 

Bu gün və dünən keçirdiyim görüĢlər zamanı nazirlərin, bu 
məsələ üzrə  ayırdığınız xüsusi nümayəndələrin verdikləri mə-

lumatlara görə də Sizə təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm.  
Diqqətinizə çatdırım ki, buraya gəlməzdən əvvəl  sizin par-

lament nümayəndə heyətiniz mənə bu barədə kifayət qədər 
məlumat vermiĢdir. Parlament nümayəndə heyətiniz bu 

məsələ üzrə, eləcə də digər bütün məsələlər üzrə Avropa ġura-
sında çox fəal iĢləyir.  

Əlbəttə, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən 
hadisələrin tarixi böyük əhəmiyyət daĢıyır. Elə bilirəm ki, bu 
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cəhətdən BirləĢmiĢ Krallığın və Cənubi Qafqazın  ümumi bir 

oxĢarlığı vardır. Bu da odur ki, biz tarixə çox varırıq. Yəqin ki, 
mənim yazacağım məruzədə tarix daha çox yer tutacaqdır. 

Cənab Prezident, Siz dediniz ki,  beynəlxalq təĢkilatlar 
Dağlıq Qarabağa və ətraf rayonlara getmirlər. Bildiyiniz ki-

mi, mən ətraf rayonlara getdim və insanların orada yaĢadığı 
vəziyyəti gördüm. Çünki belə hesab etdim ki, həqiqətən də 

oraya getmək, onların yaĢadığı vəziyyəti görmək çox vacib-
dir. Mən istəməzdim Azərbaycanda, Azərbaycan əhalisində 

belə bir fikir oyansın ki, Dağlıq Qarabağa getməklə mənim 
ora ilə müəyyən əlaqələrim var. Bu gün Sizinlə danıĢığımdan 

belə nəticə çıxarıram ki, oraya getmək yaxĢı bir fikir olardı.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, getmək lazımdır. 

T e r r i   D e v i s: Əlbəttə, mən gedəcəyəm və bu, nəzərə 
alınacaqdır. 

Mənə vaxt ayırdığınıza görə, Sizə  çox minnətdaram. Azər-
baycanda ən məĢğul adamın vaxtını alıram. Cənab Prezident, 

mənə kifayət qədər məlumat veriblər. Sizin nümayəndələrə 
dediklərimdən artıq bir söz deyə bilmərəm. Mən burada bə-

yanatlar verməyəcəyəm və Azərbaycandan sonra Gürcüstana 

dostlarımı görməyə gedəcəyəm, daha sonra Ermənistana 
səfər edəcəyəm. Bu səfərim zamanı Dağlıq Qarabağa getmə-

yəcəyəm. Amma məruzəni tamamlamazdan əvvəl Dağlıq Qa-
rabağa mütləq gedəcəyəm. Artıq bu sözü vermiĢəm, əlimdən 

gələni edəcəyəm ki, məsələ həll olunsun. Vaxt ayırdığınıza 
görə bir daha çox sağ olun. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sizə təĢəkkür edirəm. Elə mən də 
onu istəyirəm. Siz dediniz, söz vermisiniz və əlinizdən gələni 

edəcəksiniz ki, məsələ həll olunsun. Mənə elə bu bəsdir, artıq 
sözə ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun. 
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RUM PATRИARXI I VARFOLOMEYИ VƏ ONU 

MÜġAYИƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
17 апрел 2003-ъц ил 
 
Ы  В а р ф о л о м е й: Ъянаб Президент, Сизинля təkrar 

görüĢməyiмdən böyük Ģərəf duyduğuмu vurğulayырам. 
Ġstanbulda NTV telekanalının bir tədbirində Sizinlə görüĢ-

müĢdük. Türkiyənin doqquzuncu cümhur baĢqani hörmətli 
Süleyman Dəmirəl də orada idi. Sizə plaket təqdim olundu. 

Sonra Qocaeli Universitetində yeni dərs ilinin açılıĢında tək-
rarən görüĢdük, hörmətli Süleyman Dəmirəlin doğum günü 

idi. Siz gözəl xeyir-dualar söylədiniz, ona Azərbaycandan  hə-

diyyələr gətirmiĢdiniz. Mən də iĢtirakçılar arasında idim. 

Zati-aliləri, məmləkətimizi Sizin nə qədər sevdiyinizi bilirik 
və oradan Sizə salamlar və xeyir-dualarımızı gətirmiĢik. Dü-

nəndən bəri Azərbaycanda olmağımızdan son dərəcə məm-

nunuq. Bu ziyarətimiz, Azərbaycan ləhcəsi ilə desək, bu səfə-

rimiz dinlərarası dialoqu daha irəliyə aparmaq üçündür.   

Bizə göstərilən səmimi qəbul və qonaqpərvərlik çərçivə-

sində bu ziyarətimizin amalının gerçəkləĢəcəyinə ümidvarıq. 

Sizin yüksək Ģəxsinizdə bütün Azərbaycan xalqını məhəbbətlə 
salamlayırıq, uca Allahdan məmləkətinizi, millətinizi və də-
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yərli Ģəxsinizi hər pislikdən, çətinlikdən qorumasını niyaz 
edirik.  

Cənab Prezident, son aylarda Amerika BirləĢmiĢ ġtatla-
rında əməliyyat keçirdiyinizdən xəbərimiz vardı və Sizə Ģəfa-

lar diləyirik. Bu yaxında qeyd edəcəyiniz doğum gününüzü də 
indidən təbrik edirik. Allahdan Sizə uzun ömür, cansağlığı 

arzulayırıq.   
H e y d ə r   Ə l i y e v: Zati-müqəddəsləri, əvvəlcə, gözəl 

sözlərinizə, bizim keçmiĢdəki görüĢlərimizi xatırladığınıza və 
çox dəyərli fikirlərinizə görə təĢəkkür edirəm. Ġkincisi, Azər-

baycana xoĢ gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Sizin Azərbaycana 
gəlməyiniz bizim xalqımız, ölkəmiz üçün bir hadisədir. Çünki 

rəhbərlik etdiyiniz iĢ dünyada yeganə bir iĢdir. Ona görə də 
belə bir Ģəxsiyyətin Azərbaycana ziyarət etməsi, təbiidir ki, 

böyük maraq doğurur. Mən bilirdim ki, siz gələcəksiniz. Te-
leviziya vasitəsilə gördüm, ancaq təyyarədən düĢən kimi, ora-
da danıĢmağınızdan heyran oldum. Mən sizi xatırlayıram, 

sizi tanıyıram, amma türk dilində bu qədər gözəl danıĢ-

mağınız məni heyran etdi. Onu da deyim ki, siz Azərbaycan 

dilinə yaxın bir ləhcədə danıĢırsınız. Deyə bilərəm ki, Azər-
baycan ləhcəsində danıĢırsınız.  

I V a r f o l o m e y: Cənab Prezident, Ġstanbulda sizin tele-
viziyanın veriliĢlərini izləyirəm və yüzdə doxsanını anlayıram. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Çünki türk dili ilə Azərbaycan dili 
keçmiĢdə çox yaxın olubdur. Son dövrdə, məsələn, 30–40 il 

içərisində türk dilində müəyyən dəyiĢikliklər olubdur. Ona 
görə də Azərbaycan dili ilə fərqi bir az artıbdır. 

Süleyman Dəmirəl də sizin kimi danıĢır, əski türk dilində 
danıĢırsınız. Əski türk dili də Azərbaycan dilinə daha da ya-

xındır. Türk dilindən savayı, bir çox baĢqa dilləri də bilirsiniz. 
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Çox nadir, istedadlı Ģəxsiyyətsiniz. Ancaq, əlbəttə, kim mə-

nim dilimdə, mənim millətimin, xalqımın dilində danıĢırsa, o 
mənə daha çox xoĢ gəlir. Ona görə televiziya ilə gördüm, eĢit-

dim, sizə heyran oldum.  
Sizin bu səfəriniz qısadır, amma çox görüĢlər keçirmisiniz, 

çox iĢlər görmüsünüz. Görürəm ki, burada istirahətə imka-
nınız olmayıbdır. Ancaq mən arzu edərdim ki, siz Azər-

baycanda bir az da istirahət edəsiniz.    
I Varfolomey minnətdarlıq edərək dedi ki, cənab Prezident, 

biz istirahət üçün gəlməmişik. Bu təmaslarda olmaq üçün gəl-
mişik və bu qədər  faydalı keçdiyi üçün səfərimizdən çox məm-

nunuq. İstirahət başqa vaxt edərəm.   
Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, sizin gördüyünüz işlər 

dünyada sülhün, əmin-amanlığın, millətlərin bir-birinə yaxın-
lığının, dostluğunun təmin olunmasına yönəldilibdir. Azərbaycan-

da tolerantlıq yüksək səviyyədədir. Burada fərqli dinlər var, am-
ma onların arasında münasibətlər tamamilə səmimi, dostluq 

münasibətləridir, heç kəs fərq qoymur ki, bu, xristian dininə mən-
subdur, bu, yəhudi dininə mənsubdur, bu, müsəlman dininə mən-
subdur.  

I V a r f o l o m e y: Zati-aliniz keçən dəfə Rus ortodoks 

kilsəsinin açılıĢına qatılmıĢdı. Xalqınıza ən gözəl xidmətləri 
Siz edirsiniz.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Bəli, getmiĢdim. Çünki o kilsə uzun 

müddət xarab vəziyyətdə idi. Sonra Rusiyada yaĢayan bir 
azərbaycanlı biznesmen bu iĢi  üzərinə götürdü, onu çox gözəl 

bərpa etdi. Mənə dedilər ki, açılıĢ var, dəvət etdilər. Amma 
dəvət etməsəydilər də, gedəcəkdim. Çünki bu bizim üçün bö-

yük hadisədir. Orada həddindən çox adam vardı, içəri adam-
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la dolu idi. YaxĢı ki, ekranlar qoymuĢdular, içəridəki məra-

simi eĢikdə görürdülər. 
I  V a r f o l o m e y: Cənab Prezident, dünən həmin kilsəyə 

gedib dua etdik. Bakıda Müqəddəs Varfolomeyin Ģəhid ol-
duğu yerdə, Qız qalasının yanında yeni bir ortodoks kilsəsi 

inĢa edəcəyik. Biz buna çox sevindik. ĠnĢallah, ən qısa za-
manda bu iĢ həqiqətə çevriləcəkdir. Mən Müqəddəs Varfolo-

meyin ismini daĢıyıram.  
H e y d ə r   Ə l i y e v: Bir halda ki, onun ismini daĢı-

yırsınız, onda o kilsəni açanda siz də gəlməlisiniz.  
I  V a r f o l o m e y: TəĢəkkür edirəm. Biz zati-alinizi yor-

maq istəmirik. Nə qədər məĢğul olduğunuzu bilirik. Son ola-
raq, növbəti prezident seçkilərində yenə uğurlar qazanma-

ğınızı diləyir və bunu istəyirik. 
H e y d ə r   Ə l i y e v: Siz burada qısa bir zamanda çox 

məsələləri dediniz. Birincisi, bizim görüĢlərimizi, ikincisi, bi-
zim münasibətlərimizi, üçüncüsü, bizim ölkəmiz barədə, dör-

düncü, mənim 80 yaĢımın tamam olmasını.  
Sizinlə danıĢmaq çox Ģirindir. Əgər mən qəbul etdiyim 

adamlarla belə  Ģirin danıĢıqlar aparsaydım, çox yaxĢı olardı. 

Bəzən mübahisə edirsən, sual verirsən, sual alırsan. Amma 
indi burada ləzzətli söhbət edirik. 

Мян bir daha təĢəkkürüмü bildirирям, hər Ģeyin Azərbay-
can xalqının ürəyincə olmasını, uca Allahdan ölkəнizin sülh 

və əmin-amanlıq içində yaĢamasını diləйiрям. 
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BRÜS CEKSON ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 апрел 2003-ъц ил 
 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Сизи сямими-гялбдян salamlayы-
рам. Sizin Azərbaycana diqqət göstərməyiniz, ölkəmizlə tanıĢ 
olmağınız bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Siz qeyri-adi, mü-

hüm bir proqramın baĢçısısınız və bu sahədə iĢləyirsiniz. 
Təbiidir ki, sizin gördüyünüz və Azərbaycanda görmək istədi-

yiniz iĢlər bizim üçün çox maraqlıdır. 
B r ü s   C e k s o n: Cənab Prezident, Sizinlə görüĢmək 

həm Ģərəf, həm də gözəl imkandır. Biz elə fikirləĢirik ki, Av-
ropa üçün, xüsusilə də Cənubi Qafqazda yaranan yeni de-

mokratik ölkələr üçün həyəcanlı bir məqamda Sizin ölkəyə 
səfər edirik. 

Siz NATO-nun Praqada keçirilən tarixi sammitinin iĢti-
rakçısısınız. Bu, həqiqətən tarixi bir sammit idi. Praqa sam-
mitindən sonra biz siyasi fəallığımızı daha da artırdıq və 

Albaniya, Makedoniya, Xorvatiya ilə iĢimizi daha da sürət-
ləndirdik. Sonra isə biz Ukrayna ilə iĢə baĢladıq. Ġndi də Sizin 

regiona səfər edirik. Burada Sizin nazirlərlə görüĢəcəyik, 
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Azərbaycanın və Gürcüstanın Avroatlantik Ġttifaqına qəbul 

olunması haqqında məsələlər müzakirə olunacaqdır.  
Biz hazırda PolĢa, eləcə də Baltikyanı ölkələrin nümayən-

dələri ilə və NATO-nun yeni üzvləri Rumıniya və Bolqarıs-
tanla danıĢıqlar aparırıq. Bütün bu danıĢıqlar zamanı həmin 

ölkələrin nümayəndələri bizə bildirirlər ki, Azərbaycan və 
Gürcüstanla sıx iĢləmək lazımdır, onlar xüsusi nəzərə  alınma-

lıdır, növbəti dəfə həm NATO-ya, həm də Avropa Birliyinə 
bu ölkələrin inteqrasiyası üzərində iĢ getməlidir. Bu bizim de-

diyimiz yeni Avropa olacaqdır. Ümid edirik ki, Azərbaycan 
da həmin yeni Avropanın üzvü olacaqdır. Ġstərdik, bununla 

bağlı Sizin fikirlərinizi eĢidək ki, layihəni nə cür qurmağı 
əvvəlcədən planlaĢdıraq. Ġstərdik, bizə deyəsiniz ki, Azərbay-

can üzv olmaqla bu qurumlara hansı keyfiyyətləri gətirə-

cəkdir. 

H e y d ə r  Ə l i y e v:  Azərbaycan hələ 1994-cü ildə 
NATO ilə «Sülh naminə tərəfdaĢlıq» müqaviləsini imzala-

yandan Avroatlantik Ġttifaqına daxil olmaq məqsədi daĢıyır. 
Biz bu iĢi daim, müntəzəm olaraq aparmıĢıq. Ancaq heç vaxt 
bu barədə, necə deyərlər, səs-küy salmamıĢıq, biz öz iĢimizi 

görürük. ĠĢimiz də bu istiqamətdədir. Bilirsiniz ki, bu illərdə 
Azərbaycanın nümayəndələri NATO-nun müxtəlif qurumla-

rında, təĢkilatlarında daim iĢtirak ediblər və öz töhfələrini 
veriblər. 

Praqadan sonra biz də lazımi tədbirlər görməyə baĢladıq. 
Məhz bizim bu məqsəd və məramlarımızın nəticəsidir ki, 

sentyabrın 11-də baĢ verən hadisələrdən dərhal sonra biz 
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının antiterror koalisiyasına qoĢul-

duq. Ġraqda əməliyyatlar hazırlanan zaman dünya mürəkkəb 
bir dövr keçirirdi. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları əməliyyat 
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aparılmasını və Ġraqda kütləvi qırğın silahlarının ləğv olun-

ması üçün mütləq lazımi hərbi tədbirlər görülməsini irəliyə 
sürdü. Ancaq təəssüf ki, çox ölkələr, o cümlədən NATO-nun 

üzvləri bu təklifin əleyhinə çıxdılar, cürbəcür tədbirlər gör-
dülər və nəhayət, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının yaratdığı bu 

koalisiyaya qoĢulmadılar. 
Bilirsiniz ki, biz bu koalisiyaya dərhal daxil olduq. Amma 

koalisiyada olan ölkələrin siyahısına baxanda, təəssüf ki, 
NATO üzvü olan ölkələrin sayının çox az olduğunu görдük. 

Bu çox təəccüblü bir haldır. Ancaq cəmi 21 gün keçməmiĢ 
Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, koalisiya Ġraqda əməliyyatları so-

na çatdırdı. Bu əməliyyatların əleyhinə çıxan həmin  ölkələr 
indi Ġraqda bərpa iĢləri ilə məĢğul olmaq istəyirlər. Belə bir 

vəziyyət yarandı, çox maraqlı vəziyyətdir. Bunların hamısın-
dan nəticə çıxarmaq lazımdır. 

Dediklərimin hamısı onu göstərir və yəqin siz özünüz də 
belə bir nəticə çıxara bilərsiniz ki, Azərbaycan ardıcıl surətdə 

Avroatlantik Ġttifaqına daxil olmaq, hətta baĢqa üzvlər kə-

narda qalan vaxtda belə, Amerika ilə bir yerdə olmaq qəra-
rını qəbul etmiĢdir. Bizim bu məsələyə münasibətimiz bundan 

ibarətdir. 
Siz dediniz, NATO-ya daxil olan bir neçə yeni ölkələr bil-

dirirlər ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da NATO-ya daxil 
olmalıdır. Mən çox məmnunam, demək, onlar bizim istəkləri-

mizi, arzularımızı yaxĢı bilirlər. Siz Ukrayna haqqında dedi-
niz. Mən bilmirəm, Ukraynanın NATO-ya daxil olması ilə 

əlaqədar məsələni dediniz, yoxsa baĢqa səbəblə bağlı. Çünki 
Ukrayna daxil olsa, bu çox yaxĢı olardı. 

B r ü s   C e k s o n: Biz Ukraynaya mühüm ölkə kimi baxı-

rıq. Ukrayna tarixdən nəticə çıxararaq, artıq belə bir qərar 
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verib ki, NATO-nun üzvü olsun. Bu, keçən ilin yayında qəbul 

olunmuĢ bir qərardır. Bir həftədən sonra VaĢinqtonda Uk-
rayna nümayəndələri ilə NATO üzvləri arasında görüĢ keçi-

riləcəkdir. Sizinlə tamamilə razıyam ki, Ukraynanın NATO-
ya üzv olması çox müsbət hal olar.  

Cənab Prezident, hər Ģeydən əvvəl, amerikalılar Azərbay-
canın həmrəyliyinə görə minnətdarlığını bildirirlər və bu iĢdə 

liderlik göstərdiyinizə görə Ģəxsən Sizə minnətdarlıqlarını 
bildirirlər. Sağ olun ki, bizimlə birlikdəsiniz, bizimlə həm-

rəysiniz və gələcəkdə birgə addımlar atmaq, birgə iĢlər gör-
mək üçün zəmin yaradırsınız.  

Azərbaycanda görülən iĢlər həm bu ölkənin, həm də onun 
qonĢularının Avroatlantik Ġttifaqına daxil olmasına yaxĢı 

Ģərait yaradıbdır.  
Bu üzvlüyün müəyyən Ģərtləri də vardır. Birincisi, de-

mokratik ideyalara sadiq qalmaqdır. Əlbəttə, bu, islahatlara, 
azad seчkilərə, цmumiyyətlə, demokratiyaya aid olan məsələ-

lərdir. 
Ġkincisi, biz özümüz üçün belə bir fikir formalaĢdırmıĢıq ki, 

XX əsrdə müstəmləkə halında yaĢayan ölkələrin əksəriy-

yətində korrupsiya çox yüksək olur. Korrupsiya ilə mübarizə 
aparmaq əzmi Avropa Birliyinə üzv olmağın əsas Ģərtlərindən 

biridir. Üçüncüsü, əməkdaĢlıq, dördüncüsü, vaxt məsələsidir. 
NATO-nun növbəti sammiti 2004-cü ilin yayında keçiriləcək-

dir. O vaxtadək qərar qəbul olunmaya da bilər. Amma biz 
indidən fikir formalaĢdırmalıyıq ki, Qara dəniz hövzəsi və 

Cənubi Qafqaz haqqında dərindən düĢünülsün. Bunu lazımi 
səviyyədə çatdıra bilsək, onda  2006–2007-ci illərdə üzvlüyə 

qəbul məsələləri müzakirə olunan zaman bu məsələyə ciddi 
baxıla bilər. 
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H e y d ə r     Ə l i y e v: Bu Ģərtləri baĢa düĢürəm. NATO-

ya qəbul olsaq da, olmasaq da, bunlar bizim qarĢımızda du-
ran problemlərdir. Çünki biz müstəqil dövlətdə demokratik, 

hüquqi cəmiyyət qururuq və buna görə də siz deyənlər Azər-
baycanın həyatında mütləq öz həllini tapmalıdır. Yəni onlar 

lazımi səviyyədə olmalıdır. Məsələn, seçki ayrıdır, demokra-
tiya məsələləri, korrupsiya ilə mübarizə ayrıdır – bunların 

hamısını biz bilirik, hamısının həlli ilə məĢğul oluruq və 
bundan sonra da məĢğul olacağıq. Yenə də deyirəm, NATO-

ya qəbul olsaq da, olmasaq da, biz bu iĢimizi aparacağıq.  
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«ГАРА НИШАНЯ» БЯДИИ ФИЛМИНИН  
ЙАРАДЫЪЫ КОЛЛЕКТИВИНИН  
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 апрел 2003-ъц ил 

 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян щамынызы саламлайырам, Бакы-
йа хош эялмисиниз, истедадлы Азярбайъан режиссору Вагиф Мус-
тафайевин филминдя бир сыра юлкялярин танынмыш артистляринин 
иштирак етмясиндян мямнунлуг дуйдуьуму билдирирям. «Гара 
нишаня» филминин йарадылмасы просеси барядя данышаркян де-
мяк истяйирям ки, «Мян Вагиф Мустафайевин идейасыны дястяк-
лядим. Бу ишин щяйата кечирилмяси мясул вя чятин бир вязифядир, 
лакин беля коллективля, беля йарадыъы хадимлярля филм йаратмаг 
олар».  

Филмдя кечмиш Совет Иттифагы республикаларында сон ониллик-
лярдя баш вермиш мцхтялиф тарихи щадисяляр юз яксини тапаъагдыр. 

Газахыстан рящбяри Динмцщяммяд Кунайев щаггында, о, 
вязифясиндян узаглашдырылдыгдан вя йериня Колбин тяйин едил-
дикдян сонра бу республиканын пайтахтында баш вермиш фаъияли 
щадисяляр щаггында мцяййян гядяр билирсиниз. Иттифаг рящбяр-
лийинин, илк нювбядя, Михаил Горбачовун инсанларын щялак 
олмасына эятириб чыхаран ямяллярин «рус шовинизминин тязащц-
рц»дцр. 

А н д р е й  М а р т ы н о в(Русийанын Халг артисти): Сямими 
гябула эюря, ъянаб Президент, Сизя тяшяккцрцмц билдирирям, о 
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иллярдя щюкм сцрян мцщити доьру-дцрцст ъанландырмаг цчцн 
щямин тарихи щадисялярин иштиракчысы иля беля эюрцш чох ваъибдир. 
Филмдя Щейдяр Ялийевин ролуну ойнайан актйорун сечилмя-
сини режиссорун уьуру кими гиймятляндирирям.  

В а г и ф  М у с т а ф а й е в: Полша актйору Тадеуш Хук бу 
рола 105-ъи намизяд иди. 

А н д р е й  М а р т ы н о в: Мян ССРИ Назирляр Совети сядри-
нин биринъи мцавини ишляйяркян Щейдяр Ялийевин Русийа мядя-
ниййятинин дястяклянмясиндя, инъясянят хадимляриня гайьы 
эюстярилмясиндя бюйцк хидмятляри олдуьуну вурьуламаг истя-
йирям. 

В с е в о л о д  Ш и л о в с к и (Русийанын Халг артисти): Юлкя-
нин гоъаман мядяниййят оъаьы олан Москва Академик 
Бядайе Театрынын йенидян гурулмасында Щейдяр Ялийевин 
явязсиз ролу олмушдур. Щюкумятин иъласында бу ишляря о дювр 
цчцн чох бюйцк мябляьдя – 25 милйон доллар мябляьиндя ма-
лиййя вясаити айрылмасы барядя гярар гябул етдийини хатырлайы-
рам. Вагиф Мустафайевин «Бир щясядин тарихи» филмини йцксяк 
гиймятляндирирям. Ъянаб Президент, «Сиз бцтцн бунлара дюз-
дцнцз вя эюрцн, инди щарадасыныз? Бурадасыныз. Кимсиниз? 
Президентсиниз».  

Мян филм цчцн бейнялмилял коллектив топламаьа мцвяффяг 
олдуьуна эюря, режиссор Вагиф Мустафайевя тяшяккцрцмц бил-
дирирям.  

Азярбайъан президентиндян чякилиш просесиня бюйцк диггят 
йетирмяйи хащиш едирям вя чякилишин уьурла баша чатмасыны ар-
зулайырам. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: «Гара нишаня» филминин йарадыъы 
коллективиня щяртяряфли йардым эюстяряъяйими вя онлары дястяк-
ляйяъяйими вяд едирям. 
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О иллярин щадисяляриндян, о ъцмлядян Кунайевин ишдян 
узаглашдырылмасы иля баьлы фикирляри Михаил Горбачова билдир-
мишдим. «Она дедим ки, мян инсанларын милли психолоэийасыны 
билирям. Сиз сящвя йол верирсиниз. Колбини Газахыстана тяйин 
етмяк олмаз. О ися мяня щирсля, наразы щалда бахараг деди: 
Йахшы, бахарыг». Горбачовун сийасятинин уьурсузлуьу, Совет 
Иттифагынын сцгуту, бунларын щамысы онун дахили вя хариъи 
сийасятдя бурахдыьы сящвляр цзцндян баш верди. Горбачовун 
тяшяббцсц иля Лигачовун башладыьы уйдурма «Юзбякистан 
иши»ндян дя наразы идим. Ейни иши Азярбайъанын да башына 
эятирмяк истяйирдиляр, лакин бурада щеч ня алынмады. 

«Мян эедяндян сонра 5 ил чийин-чийиня ишлядийим – бундан 
яввял ися Сийаси Бцро цзвлцйцня намизяд олмушам – Сийаси 
Бцро цзвляринин щеч бири иля ялагям йох иди, щяр шей кясилди, тяк 
галмышдым. Кимин Москвада гощумлары, аиляси вардырса, бу, 
башга мясяля. Мяним ися щеч кимим йох иди. Мяним йалныз 
ушагларым вя нявялярим вар иди. 20 йанварадяк беля йашадым. 
Йанварын 20-дя бурайа гошун йеридиляндя, фаъия баш веряндя 
мян дюзя билмядим. Йери эялмишкян, мян хястяханада идим, 
грип олмушдум. Орадан чыхыб евя эялдим. Гызыма вя оьлума 
дедим ки, Азярбайъанын даими нцмайяндялийиня эедирям. 
Орада чохлу азярбайъанлы топлашмышды. Ушаглар дедиляр ки, биз 
дя сянинля эедирик вя мян орайа эетдим. 

Ъ а н п о л а д  Х у г а й е в (артист): О иллярдя щамы Щейдяр 
Ялийевин йцксялян хятля эедян сийаси фяалиййятини изляйирди. Мян 
Щейдяр Ялийевин дяйанятиня щейран галдыьымы билдирирям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мясяля бундадыр ки, ким щаглы иди – 
Ялийев, йохса Горбачов? Ялийев артыг 11 илдир ки, бурада, юз 
суверен республикасында президентдир. 

Чятинликляря бахмайараг, республикамыз йцксялишдядир. Бяс 
инди Горбачов кимдир? О, икинъи дяфя президент олмаьы гярара 
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алды, намизядлийини иряли сцрдц вя сечиъилярин сясляринин ъями 1,2 
фаизини топлады. Тясяввцр едирсиниз? О щятта юз дийары олан 
Ставрополда сяслярин ъями 34 фаизини топлады. Ставропол дийа-
рынын рящбяри мяня данышырды ки, Горбачов бурайа сечиъилярля 
эюрцшя эяляндя о гядяр хошаэялмяз сюзляр, о гядяр сюйцш ешитди 
ки, вятяниня эялмяйиня дя пешман олду. Мян ися вятяним 
Нахчывана эяляндя мянимля эюрцшмяк цчцн мейдана 80 мин 
адам топлашмышды. Сиз бир фяргя бахын! Мян президент олмаг 
истямирдим, анъаг мяни буна вадар етдиляр. Бу да мялумдур. 

Мян филмин уьурлу алынаъаьына там яминям. Чякилиш 
заманы сизя кюмяк эюстярмяйи юзцмя боръ, вязифя щесаб едя-
ъяйям. 
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ЪЯМШИД НАХЧЫВАНСКИ АДЫНА  
ЩЯРБИ ЛИСЕЙИН 30 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  
ЙУБИЛЕЙ МЯРАСИМИНДЯ  

 
19 апрел 2003-ъц ил  

 
Азярбайъан Республикасынын президенти, Силащлы Гцввялярин 

Али Баш Команданы Щейдяр Ялийев апрелин 19-да Ъямшид Нах-
чывански адына щярби лисейин 30 иллийиня щяср олунмуш йубилей мя-
расиминдя иштирак етмяк цчцн щярби лисейя эялди.  

Лисейин байрамсайаьы бязядилмиш тядрис корпуслары цзяриндя 
вя идман мейданчаларында Азярбайъанын дювлят байраглары 
дальаланырды, республикамызын рящбяринин бюйцк портрети вя 
дювлятимизин башчысынын «Биз Азярбайъанын милли забит кадрла-
рынын щазырланмасына бундан сонра да ъидди диггят йетирмя-
лийик», «Вятяни, торпаьы, дювляти горумаг пешяси щяр бир пешядян 
цстцндцр, шяряфлидир», «Мян Азярбайъан ордусунун буэцнкц 
эцъцня инанырам, она архаланырам», «Орду юлкямизин, милля-
тимизин, дювлятимизин мцстягиллийинин дайаьыдыр» сюзляри йазылмыш 
транспарантлар асылмышды. 

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

Дювлятимизин башчысы фяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечди, онлары щярби гайдада саламлады. 

Президент Щейдяр Ялийев лисейин мцасир сявиййядя тямир 
олунмуш вя аваданлыгла тяъщиз едилмиш физика, кимйа, биолоэийа, 
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хариъи дил, информатика вя компцтер отагларына бахды, кур-
сантларын тящсили иля йахындан марагланды, онларын йахшы оху-
малары цчцн щяр ъцр шяраитин йарадылмасындан мямнунлуьуну 
билдирди. 

Курсантлар Али Баш Командана щяср етдикляри шеири охудулар: 
 

Сян бу халгын варлыьысан, 
Сян бу халгын дайаьысан, 
Эеъя-эцндцз чалышырсан, 
Йурдумузу дцнйайа таныдырсан. 
Фяхр едирик биз сянинля, 
Йашайырыг щявясинля,  
Йарадырыг няфясинля. 
Охуйурам, мяни динля, 
Фяхр едирик биз сянинля, 
Щейдяр баба, Щейдяр баба! 

 
Дювлятимизин башчысы щярби лисейин ики мяртябядян ибарят, 2 

мин няфярлик йемякханасы, 500 няфярлик клубу вя бурада Низами 
районундакы 1 нюрмяли ушаг евинин Ъямшид Нахчывански адына 
щярби лисейин йубилейи мцнасибятиля тяшкил етдийи «Гящряманлыг 
халчалары» сярэиси, 1-ъи курсда охуйан курсантларын 600 йерлик 
йатагханасы, щабеля цзэцчцлцк щовузу иля йахындан таныш олду, 
эюрцлмцш тямир вя бярпа ишляриндян, йарадылмыш шяраитдян разы 
галдыьыны вурьулады. 

Лисейин гярарэащында курсантлар Али Баш Командан Щейдяр 
Ялийевя цряк сюзлярини шеирлярля чатдырдылар: 

 
Хязяр сащилиндя гартал йувасы, 
Ярянляр мяктябидир щярби лисейим, 
Тямялин гойубдур Щейдяр бабамыз 
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Эяляъяк асланлар, мярд сяркярдяляр, 
Ширляр мяктябидир щярби лисейим. 
 
Щяр йанда сялигя, щяр йанда сащман, 
Чичяк ятирлидир йатагханамыз,  
Истясян буйур, гонаг эял бизя 
Бу тялим отаьы, бу тир, бу щовуз, 
Бу мейдан, бу да ки, йемякханамыз. 
 
Мцстягил дювлятим, варлы торпаьым, 
Сабащы ишыглы йурдум вар мяним, 
Иряли аддымла курсант гардашым 
Аловдан доьулан, одлардан кечян, 
Йолуму эюзляйян ордум вар мяним. 
 
Елмин сирляриня йийялянирик биз, 
Компцтер отаьы сещирли алям 
Юмрцнц бизя чыраг ейляйиб, 
Тялим мейданында командиримиз, 
Синиф отаьында язиз мцяллимя. 
 
Шющрят музейидир бурдакы салон, 
Мяшял шюля сачыр, алышыр бурда, 
Щяр тяряф унудулмаз ъанлы хатиря, 
Бир вахт бизим кими мцдавим олан, 
Шящид оьуллар да данышыр бурда. 
 
Хязяр тяк ъошуруг, гайнайырыг биз, 
Эцъцмцз, гцввямиз, тяпяримиз вар, 
Гартал йувасындан пярвазланырыг, 
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Ъясурлуг дярсляри кечирик, бахын, 
Айа, Эцняшя дя сяфяримиз вар. 
 

Ямин ол, ай баба, байраьымызы, 
Шушайа, Лачына санъаъаьыг биз, 
Гялябя эцнцндя, зяфяр эцнцндя, 
Азадлыг адланан бюйцк мейданда, 
Фяхри гаровулда дураъаьыг биз. 
 

Мцдафия Назирлийинин затиби, полковник-лейтенант Абдулла 
Гурбани Азярбайъан президентиня гярарэащда йарадылмыш му-
зей щаггында ятрафлы мялумат верди. О, дювлятимизин башчысына 
мцраъиятля деди ки, ъянаб Президент, Сиз 1970-ъи илдя Ъямшид 
Нахчыванскинин адынын ябядиляшдирилмяси цчцн гярар вермисиниз. 
Щямин дюврдя щяр адам о адын ябядиляшдирилмяси щаггында дц-
шцня билмязди. 1971-ъи илин апрел айында Азярбайъан Щярби Ко-
миссарлыьынын, Маариф Назирлийинин эянъляримизи али щярби мяк-
тябляря щазырламасы барядя гярар вермисиниз. Щямин ил ийунун 
20-дя артыг чохданкы арзу чин олду, бу лисейин ясасы гойулду. 
Биринъи бурахылышда 49 няфяр мяктяби битирмиш вя али мяктябя беш 
няфяр гябул олунмушдур. 

Бир факт да дейим ки, Нахчыванда йаратдыьыныз филиалын да илк 
бурахылышыны 49 няфяр битирмишдир. Совет вахтында 49 мязундан 5 
няфяри, индики 49 мязунун ися щамысы али щярби мяктябя дахил ол-
мушдур. Бурада олан шякилляр, сянядляр щямин анлары, Сизин кур-
сантларын гайьылары иля таныш олдуьунузу, 1974–1979 вя 1980-ъи 
иллярдя лисейя эялишинизи якс етдирир. Бу мяктябин еля бир проблеми 
йох иди ки, Сиз таныш олмайайдыныз. Сизин диггят вя гайьынызы 
эюрян республиканын назирликляри дя бу мяктябля марагланыр-
дылар. 
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Бурада щямчинин мцяллимлярин, курсантларын фяалиййятиня даир 
сянядляр топланмыш, мяктябин йубилейляри мцнасибятиля Сизин 
тягдим етдийиниз фяхри фярманлар, щярби вятянпярвярлик тярбийяси 
иля ялагядар вердийиниз байраглар сахланылыр. О вахт Сиз 
Азярбайъана эялян бцтцн мютябяр хариъи гонаглары бурайа дя-
вят едирдиниз. Онлар бураны зийарят едяркян дейирдиляр, сиз фяхр 
един ки, Азярбайъанда беля бир шяхсиййят вар вя юлкянизин эяля-
ъяйи цчцн бу ъцр мяктяб йарадыбдыр. Бу чох бюйцк узагэюрян 
сийасятин мящсулудур. 

Сиз щяля о вахтлар демишдиниз: эяляъяк эюстяряъяк ки, бу 
мяктябин 10, 15, 20, 30 иллийи дя цмумхалг байрамы кими гейд 
олунмалыдыр. 

Даща сонра А.Гурбани юзцнцн шеирини–щярби лисейин 
маршынын сюзлярини охуду. 

 
Ъаванширдир, Бабякдир,  
Дюйцнян саф црякдир,  
Дар эцнцндя эярякдир, 
Бизим Нахчыванскиляр. 
 
Йурдумун яр оьлудур, 
Шир оьлу, няр оьлудур, 
Сабащкы Короьлудур, 
Бизим Нахчыванскиляр. 
 
Щяр сяфяри уьурлу, 
Йолу ишыглы, нурлу, 
Щейдяр баба гцрурлу, 
Бизим Нахчыванскиляр. 
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Сонра Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейин 30 иллийиня 
щяср олунмуш йубилей мярасими кечирилди. 

Мярасимин кечирилдийи стадиона топлашан рясми шяхсляр, 
щярбчиляр, валидейнляр, иътимаиййятин нцмайяндяляри Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийеви щяртяряфли алгышларла гаршыладылар. 

Щярби лисейин ряиси, биринъи дяряъяли капитан Мирзя Алмазов 
Али Баш Командана рапорт веряряк, шяхси щейятин онун шяряфиня 
дцзцлдцйцнц билдирди. 

Азярбайъан президенти, Али Баш Командан Щейдяр Ялийев 
курсантлары саламлады. 

Лисейин нцмуняви оркестринин вя курсантларын ифасында 
Азярбайъанын дювлят щимни язямятля сяслянди. 

Азярбайъан президенти, Али Баш Командан Щейдяр Ялийев 
Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейя Дювлят байраьыны тяг-
дим етди. 

Лисейин ряиси, биринъи дяряъяли капитан Мирзя Алмазов байраьы 
гябул едяряк деди: Ъянаб Али Баш Командан, намусума вя 
ъаныма анд ичирям ки, бу мцгяддяс кешикдя бир санийя дя олсун 
эюзцмц ондан айырмайаъаьам. Лисейин байраьыны ъанымдан язиз 
билиб, ону даим йцксяклярдя тутаъаьам. 

Рянэинин явязи ганым олсун. Парчасынын явязи дярим олсун. 
Парылтысынын явязи ъаным олсун. Ай-улдузуна варлыьым фяда 
олсун. Йазысыны виъданымдан тяр-тямиз сахлайаъаьам. Аьаъыны 
милли иманымла бярк тутаъаьам. Бафтасы иман долу ганымда 
намус, чюкмяз чийинляримдя ян шяряфли мясулиййят олараг 
галаъагдыр. 

Бу байраьы мяндян сонра саь галана тящвил вермядян юлмяк 
мяня щарам олсун. Кешийими бир ибадят кими тутаъаьам. Ичдийим 
бу анда садиг галаъаьымы эюстярмяк цчцн байраьымы юпцр вя 
тящвил алырам. 
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Азярбайъан Республикасынын президенти, Али Баш Командан 
Щейдяр Ялийев мярасимдя эениш нитг сюйляди. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Язиз курсантлар, мцяллимляр, за-
битляр, эенераллар! 

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейин щяйатында 

яламятдар бир эцндцр. Чцнки сон бир илин ичярисиндя щярби 
лисейдя апарылан бярпа вя тямир ишляри ону бу эцн эюрдцйцмцз 
вязиййятя эятирмишдир.  

Билдирмяк истяйирям ки, биз щярби лисейдя бярпа вя тямир 
ишляри цчцн дювлят бцдъясиндян хейли вясаит айырдыг, бир чох 
иншаатчылары сяфярбяр етдик, щятта мян Назирляр Кабинетинин 
рящбярлийини дя бу ишя гошдум ки, онлар буна нязарят етсинляр. 
Бу эцн мян чох севинирям, чох шадам ки, вахтиля ади бир 
мяктяб бинасында йаратдыьымыз ихтисаслашдырылмыш мяктяб, 
индики Нахчывански адына щярби лисей бюйцк бир яразини ящатя 
едир, бурада лисейин ян йцксяк сявиййядя фяалиййят эюстярмяси 
цчцн шяраит йараныбдыр. 

Мян сизи бу мцнасибятля црякдян тябрик едирям вя цмидвар 
олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, лисейин курсантлары, 
мцяллимляри, забитляри бурада йаранмыш шяраитдян сямяряли 
истифадя едяъякляр вя бу да тящсил, тярбийя ишинин кейфиййятини 
йцксялдяъякдир. 

Бу лисей мяним цчцн доьма ювлад кимидир. Чцнки мялум-
дур, 1971-ъи илдя – артыг 30 илдян чох вахт кечибдир – мян 
щансы чятинликлярля бу лисейин ясасыны гойдум вя щярби сащядя 
ихтисаслашдырылмыш орта мяктяб йаратдым. Бурада музейдя 
мяня дедиляр ки, о вахт биз мяктябя эянъляри, ушаглары ъялб 
едирдик. Анъаг бу иш о гядяр дя уьурла эетмирди, чцнки чохлары 
бунун ня олдуьуну анламырды. Мяктябин биринъи бурахылы-
шында, йяни илк гябулдан 3 ил сонра бураны гуртаранлар ъями 49 
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няфяр олубдур. Амма инди бахын, щярби лисей бюйцк бир орду 
щиссяси тясяввцрц йарадыр. Илдя 800 няфяр гябул олунур. 600 
няфяри бурада, 200 няфяри ися лисейин Нахчыван филиалында. Бу, 
эюзял нятиъядир. 

Мян бу эцн хошбяхтям ки, вахля чятинликлярля йаратдыьым 
бу мяктяб инди бу гядяр йцксяк сявиййядядир. Мян буну йа-
раданда дцшцнцрдцм ки, Азярбайъан эянъляри ордуйа хидмятя 
эетмялидир, анъаг щярби пешяни мянимсямяк цчцн охумалыдыр, 
тящсил алмалыдыр. О илляр Азярбайъан эянъляриндя щярби пешяйя 
о гядяр мараг йох иди. Бу онларын эцнащы дейилди. Садяъя, 
Азярбайъанда бу мясяля узун илляр унудулмушду. Мящз бу 
сащядя дюнцш йаратмаг цчцн биз ихтисаслашдырылмыш орта 
мяктяб йаратдыг. 

Щярби лисей щямишя мяним гялбимдядир, 1971-ъи илдян щяр ил 
мян бурайа эялмишям, курсантларла, мцяллимлярля, забитлярля 
эюрцшмцшям. Ня цчцн? Чцнки Азярбайъанын рящбяри кими, 
мян диггяти бурайа ъялб едяндя, тябиидир ки, бцтцн башга 
тяшкилатлар да буна гошулурдулар. Дцздцр, бу да чятинликля 
олду. Чцнки инсанлар щяля буну анлайа билмирдиляр. Анъаг 
анладылар вя инди щярби лисейя кюмяк едирляр. 

Мян 1982-ъи илдя Москвайа ишлямяйя эетдим. Анъаг щяр ил 
мяктябля марагланырдым. Хатиримдядир, 1984-ъц илдя мян 
Москвадан бир нечя эцнлцйя Бакыйа эялмишдим. Ишлярим чох 
иди, амма мян щярби лисейя эялмяйи юзцм цчцн ясас вязифя-
лярдян бири щесаб етдим. Бурайа эялдим, вязиййяти эюрдцм. 
Ондан сонра эедиб Москвадан мяктябя ялавя йардымлар 
етдим. Беляликля, щярби лисей инкишаф едирди. Анъаг тяяссцфляр 
олсун ки, 1989–1990-ъы иллярдя Азярбайъандакы щакимиййятсиз-
лик, щяръ-мярълик, хаос бура да юз тясирини эюстярмишди. Щярби 
лисейя лазыми диггят эюстярилмямишди.  
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Мян Азярбайъана йенидян рящбярлийя эяляндя мараг-
ландым. Назирляр Советинин сядри ящямиййятсиз бир гярар гябул 
етмишди ки, бура ибтидаи щярби мяктяб олсун вя Мцдафия На-
зирлийиня верилсин. Неъя йяни, ибтидаи щярби мяктяб?! Бу, артыг 
йцксяк орта мяктяб сявиййясиндядир. Бурайа дахил оланлар 8-ъи 
синфи гуртаранлардыр. Цч ил бурада охуйуб орта тящсил алыр, ейни 
заманда да щярби тящсил алыр. Бунун адыны ибтидаи щярби 
мяктяб гоймаг буна ня гядяр диггятсизлик, лагейдлик иди вя 
бунун ящямиййятини анламамаг иди. Тябиидир, бу мяни нара-
щат етди. Мян ондан сонра мяктябля марагландым вя бурайа 
эялмяк истядим. 

2000-ъи илдя мян али щярби мяктябя эедирдим. Дедим ки, 
мян лисейя дя эетмяк истяйирям. Мяня дедиляр ки, ъянаб 
Президент, ора еля пис вязиййятдядир ки, Сизин инди эетмяйиниз 
мцнасиб дейилдир. Бундан сонра мян чох наращат олдум вя 
Назирляр Кабинетиня, Баш назиря, Мцдафия назириня, башга 
назирликляря эюстяриш вердим ки, бурада щяр шей тямир олунсун, 
бярпа олунсун, йени биналар тикилсин вя гайдайа салынсын. Бу 
иши эюрдцляр. 

Мяня бир дяфя мярузя етдиляр ки, щяр шей гуртарыбдыр. Анъаг 
сонра мялум олду ки, йатагхана вя идман салону йохдур, 
амма дедиляр ки, щяр шей щазырдыр. Мян ялавя эюстяришляр вер-
дим, ялавя вясаит айырдым. Йатагхана да тикилди, идман салону 
да тикилди, щовуз да, щяр шей бярпа олунду. Инди бурайа 
бахырсан, адамын цряйи ачылыр. Бюйцк бир шящяръикдир. Бурада 
охумаг, бурада тящсил алмаг юзц бир хошбяхтликдир. Она эюря 
дя бизим эянъляр щярби пешяйя мараг эюстяряряк, лисейя дахил 
олуб бурада тящсил алырлар вя яксяриййяти дя бурадан али щярби 
мяктябляря эедир. Беляликля, биз ордумузу эцъляндиририк вя 
ордумузун йцксяк тящсилли забитлярля тямин олунмасы цчцн 
ясас йарадырыг. Биз базар ертяси Республика сарайында Ъямшид 
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Нахчывански адына щярби лисейин йубилейини кечиряъяйик. Орада 
даща эениш сющбятимиз олаъагдыр. Мян инди бу сюзляри де-
мякля, бурада олмуш вязиййяти вя инди бярпа вя тямирдян 
сонра буранын эюзял сявиййядя олмасыны гейд етмяк истядим. 

Язиз ювладларымыз! 
Язиз курсантлар! 
Мян инанырам ки, бурада яла гиймятлярля охумаьа чалыша-

ъагсыныз. Физики ъящятдян юзцнцзц мющкямляндиряъяксиниз. Али 
щярби мяктябляря эирмяк цчцн лазыми билик топлайа биляъяк вя 
эяляъякдя Азярбайъанын дяйярли забитляри олаъагсыныз, орду-
муза хидмят едиб Азярбайъанын мцдафиясиня юз хидмятляри-
низи эюстяряъяксиниз. Ян ясасы ися, Азярбайъанын зябт олунмуш 
торпагларынын ермяни ишьалчыларындан азад едилмяси цчцн бизим 
даща эцълц забит щейятимиз олаъагдыр.  

Мян сизин щамыныза ъансаьлыьы арзу едирям, тядрисдя, тярби-
йядя уьурлар арзу едирям вя цмидварам ки, сизя эюстярилян 
етимады сона гядяр доьрулдаъагсыныз. Саь олун. 
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ЪЯМШИД НАХЧЫВАНСКИ АДЫНА ЩЯРБИ  ЛИСЕЙИН  
30 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ ТЯНТЯНЯЛИ 
ЙУБИЛЕЙ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
Республика сарайы 
 
21 апрел 2003-ъц ил 
 
Əziz kursantlar, zabitlər, generallar!  

Hörmətli qonaqlar!  
Hörmətli xanımlar və cənablar!  
30 il bundan öncə CəmĢid Naxçıvanski adına hərbi li-

seyin yaranması və o vaxtdan ardıcıl fəaliyyət göstərməsi və 
bu gün öz iĢ nəticələrini nümayiĢ eтdirməsi Azərbaycanın hə-

yatında tarixi hadisədir. Bu bizim bayramımızdır. Çünki 
Azərbaycanın tarixində heç vaxt belə bir hərbi təhsil müəs-

sisəsi olmayıbdır. Bu, ağır bir dövrdə yaranıb, 30 il yaĢayıb və 
bu gün də 30 illik yubileyini qeyd edir. Mən bu münasibətlə, 

bu bayram münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, 
Naxçıvanski adına liseyin məzunlarına, kursantlarına yeni-

yeni uğurlar arzulayıram, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin 
daim güclü, qüdrətli olmalarını arzulayıram.  

Mən aprelin 19-da da hərbi liseydə olarkən çox böyük hisslər 
keçirirdim və bu gün də keçirirəm. Çünki Azərbaycanda ikinci 

bir adam yoxdur ki, o – güman edirəm ki, məni qeyri-təva-
zökarlıqda günahlandırmayacaqsınız – belə bir hərbi məktəbi 

yaratsın, yaĢatsın və onun 30 illik yubileyində iĢtirak etsin.  
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Bu məktəbi yaradanda heç vaxt ağlıma gətirə bilməzdim ki, 

30 ildən sonra mən yenə də bu məktəblə bir yerdə onun yu-
bileyini keçirəcəyəm. Ancaq bu mənə qismət olub və çox Ģadam 

ki, həqiqətən belə bir Ģərəfli iĢ mənə nəsib olubdur. 30 il az vaxt 
deyildir. 1972–1973-cü illərdə məktəbə daxil olmuĢ gənclər, 

uĢaqlar indi burada çıxıĢ edirdilər. Ġndi onlar generaldırlar, 
polkovnikdirlər, korpusa komandanlıq edirlər, böyük hərbi 

hissələrə kоmandanlıq edirlər. Mənim arzum bu idi. Mən bu 
arzuma çatmıĢam. Ona görə də özümü çox xoĢbəxt hiss edirəm.  

Hamıya məlumdur ki, o illərdə mən hər il bu məktəbə ge-
dirdim. Bunun da səbəbləri vardı. Məktəbdə siniflərdə olarkən 

və xüsusən, kursantlar meydanda hərbi qaydada sərrast ad-
dımlarla gedəndə mən hər dəfə düĢünürdüm ki, bu uĢaqların 

14-15 yaĢı var, 16 yaĢı var, onların qarĢısında böyük həyat var, 
özü də çətin həyat var. Bu yolu onlar keçə biləcəklər, yoxsa 

yox? Təbiidir ki, mənim arzum-istəyim o idi ki, onların hər biri 
Naxçıvanski adına məktəbi, indiki liseyi bitirib, sonra ali hərbi 

məktəblərə daxil olsunlar və nəhayət, yüksək səviyyəli zabit 
olsunlar. O vaxt mən bunu istəyirdim, buna inanırdım, amma 
eyni zamanda bilirdim ki, həyatda nə qədər çətinliklər var. 

Ġndi isə, Allaha Ģükür olsun ki, o kursantların tam əksəriyyəti 
bu çətin yolu uğurla keçiblər, indi bizim ordunun zabitləri, 

generallarıdırlar və ordunu gücləndirən kadrlarımızdır.  
Siz bilirsiniz ki, mən keçmiĢdə uzun müddət dövlət təhlü-

kəsizliyi orqanlarında fəaliyyət göсtərmiĢəm, hərbi rütbələrim 
olubdur. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında iĢləyəndə bütün 

Azərbaycanda, habelə SSRĠ-də olan hərbi hissələrlə çox yaxĢı 
tanıĢ idim. Onlarla əlaqəm var idi, onlarla görüĢürdüm. An-

caq hər dəfə məni narahat edən o idi ki, azərbaycanlılardan 
zabit vəzifəsində adam yoxdur. Biz ildə təxminən 60 min 
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gənci ordu sıralarına göndərirdik. Ancaq onların tam əksə-

riyyəti inĢaat batalyonlarına düĢürdü. SoruĢanda ki, nə üçün 
bizim əsgərlərdən belə istifadə edirsiniz, deyirdilər ki, bilir-

siniz, onlar rus dilini bilmir, yaxud da yaxĢı bilmirlər. Bu, 
doğru deyildi. Onların içində bir qismi rus dilini də bilirdi. 

Ola bilər, kənd yerlərindən olanlar rus dilini bilmirdilər, ya 
yaxĢı bilmirdilər. Bizə deyirdilər ki, orduda hər Ģey texnika ilə 

əlaqədardır, gərək dil biləsən, ona görə də biz onları hərbi 
hissələrin yaxĢılarında yerləĢdirə bilmərik. Mən fikirləĢirdim 

ki, əgər onlar əsgər kimi, orduda öz yerini tuta bilmirlərsə, 
onda zabitə nə demək olar. Ümumiyyətlə, SSRĠ hökumətinin, 

Kommunist Partiyasının elan olunmamıĢ bir qərarı var idi ki, 
ali hərbi məktəblərə, əsasən, ruslar, ukraynalılar, belaruslar 

qəbul oluna bilərlər. Qalan millətlərdən gənclərin hərbi mək-
təblərə qəbul edilməsini çox nadir hadisə kimi qəbul etmək 

olardı. Bunları görəndə, bu barədə fikirləĢəndə düĢünürdüm, 
yaxĢı, biz Sovetlər Ġttifaqının bərabərhüquqlu müttəfiq res-

publikasıyıq, böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün or-
dudan təcrid olunuruq? Demək, əlavə tədbirlər görmək lazım 
idi ki, bu maneəni keçəsən və azərbaycanlıları orduda ko-

mandan, zabit vəzifəsinə çatdıra biləsən. Ona görə də mən 
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra, 1971-ci 

ildə bununla məĢğul oldum. 
Bilirsiniz, artıq burada dedilər, Səfər Əbiyevin məruzəsin-

də də deyildi ki, bu nə cür oldu, hansı məktəbin bazasında 
yaratdıq. Ancaq bir il keçməmiĢ Moskvadan gəlib bizi yoxla-

mağa baĢladılar. Həm Müdafiə Nazirliyindən, həm də Maarif 
Nazirliyindən. Nəyi yoxlayırdılar? Deyirdilər, siz qanunsuz 

məktəb yaratmısınız. Niyə qanunsuz yaratmıĢam?! Onda mən 
bilirdim axı, nə cür etmək lazımdır, bir az üstünü örtmüĢdüm ki, 
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bu, orta məktəbdir. Amma bir az ixtisaslaĢdırılmıĢ orta mək-

təbdir. Siz buna nə deyəcəksiniz?! YaxĢı, əgər burada mən hərbi 
təhsili bir az artıq verirəmsə, bunun sizə maneçiliyi nədən 

ibarətdir?! Təbii ki, onlar bunun kökünü görürdülər, bilirdilər 
ki, demək, beləliklə, bizim gənclər gələcəkdə ali hərbi mək-

təblərə gedə biləcəklər.  
Ġki ildən sonra bir dəfə də yoxlamağa gəldilər. Daha sonra 

bir dəfə də  gəldilər. Mən hər dəfə onların cavablarını verdim və 
axırda da Moskvaya getdim, ən yüksək səviyyədə bunu mü-

zakirə etdim. O səviyyədə mənim arqumentlərimə etiraz etmək 
mümkün deyildi. Amma aĢağılar, təbiidir ki, məntiqsiz iĢlər 

görürdülər. Amma yüksək səviyyədə mən məntiqlə danıĢanda, 
onlar da məntiqlə danıĢmalı idilər. Məni aldatmaq olmaz.  

Beləliklə, mən məktəbi, bax, bu bəlalardan xilas etdim. Bu, 
yeni bir iĢ idi və açıq deyim ki, bizim buna cəlb olunmuĢ 

adamların bu barədə təcrübəsi olmadığına görə, bəzən onlar 
özləri də deyirdilər, bu nəyə lazımdır. Mən məhz bunların ha-

mısını görərək, hər il məktəbə gedirdim, vəziyyəti görürdüm, 
özüm nöqsanları aĢkarlayırdım. Hər il də orada hansısa 
yenilik yaratmaq üçün göstəriĢlər verirdim. Bunlar hamısı bir 

gündə olmayıbdır. Ġndi təsəvvür edin, bir məktəb binasından 
böyük bir hərbi Ģəhərcik düzəltmiĢik. Səfər Əbiyev dedi, ora-

da indi nə qədər imkanlar var. 
Beləliklə, bu məktəbi yaĢatdıq, böyütdük. Ancaq o illərdə 

mənim beynimdə dolaĢan fikir təkcə o deyildi ki, bizim 
gənclər nə üçün orduda zabit vəzifəsində iĢləmirlər. Bunun o 

biri tərəfi də var. Demək, mən düĢünürdüm ki, bizim xalqı-

mızın gələcəyi, nə vaxt da olsa, müstəqillik olacaqdır. Məhz 

ona görə də, bax, bizim bu günümüzə görə də, müstəqillik 
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dövrümüzə görə də mən bu məktəbi yaratdım, yaĢatdım, bö-

yütdüm, 30 yaĢa çatdırdım.  
Ailədə uĢaq doğulur. Yəqin ki, çoxlarınızın övladları var, 

kim hələ çox gəncdirsə, övladı yoxdursa, gələcəkdə olacaqdır. 
UĢaq doğulur, ailəni sevindirir. Bir yaĢ, iki yaĢ, üç yaĢ, sonra 

valideynlər düĢünür, bu uĢaq неъя oxuyacaq, sonra nə ola-
caqdır. Onu bağçaya qoyur, məktəbdə oxudur.   

Sonra bizim Azərbaycanda çoxları çalıĢır ki, uĢaqları ali 
təhsil alsın, ona görə ali məktəbə qoyurlar. Təxminən 18 ya-

Ģında. Ali məktəbi 22-23 yaĢında qurtarır, sonra onu iĢə qo-
yurlar, iĢləyir.  

Görürsünüz, dünyaya gələn bir fərdin həyatı 30 ildə nə qə-

dər yollar keçir. Bax, Naxçıvanski məktəbi də belə yol ke-

çibdir. Bir ailədə doğulmuĢ, Azərbaycan Respublikasının 
ailəsində doğulmuĢ bir uĢaq kimi, böyüyüb 30 yaĢına çatıb-

dır. Bilirsiniz, sizə səmimi deyirəm, Naxçıvanski adına lisey 
mənim üçün bir övladdır. Ona öz övladım kimi baxıram və nə 

qədər yaĢayıramsa, ona, bax, bu cür baxacağam.       
Amma o vaxtlar Bakıda, Azərbaycanda iki güclü ali hərbi 

məktəb var idi. Biri Ali ÜmumqoĢun Komandirləri Məktəbi – 

Salyan kazarmasında yerləĢirdi, o birisi isə Ali Hərbi Dəniz-
çilik Məktəbi – o da Zığ qəsəbəsində yerləĢirdi. Mən o mək-

təblərdə çox olmuĢdum. Çünki respublikanın rəhbəri kimi, 
məni o məktəblərin müxtəlif tədbirlərinə dəvət edirdilər. Ġlk 

illərdə gedəndə bu məktəblərə fikir verirdim. Zığda yerləĢən 
Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi SSRĠ-də əhəmiyyətinə görə 

ikinci idi. Məsələn, orada xarici ölkələrin təxminən 150–200 
vətəndaĢı oxuyurdu. Orada çox güclü müəllim-professor 

heyəti var idi. Çox yaxĢı məktəb idi. Bu biri məktəb də yaxĢı 
idi. Ancaq həmin Ali ÜmumqoĢun Komandirləri Məktəbinə 
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getdim – rəisi rus, siyasi Ģöbənin də baĢçısı erməni. Axı bu, 

Azərbaycanda yerləĢir, burada bir azərbaycanlı olmalıdır, 
yoxsa yox?! Yoxdur! Bəs burada azərbaycanlılar oxuyur, 

yoxsa yox? Mənə dedilər ki, 20-yə qədər azərbaycanlı öz 
həvəsləri, öz gücləri ilə gedib oraya daxil olmuĢdular.  

O biri məktəbə, Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinə getdim. 
Təbii, orada da hamısı ruslar idi, bəlkə erməni də, baĢqaları 

da var idi. Orada bir nəfər azərbaycanlı oxuyurdu. Bilirsiniz, 
bu məni dəhĢətləndirdi. Məktəb bizim respublikada yerləĢir, 

bizim torpağımızda fəaliyyət göstərir, imkanlarımızdan 
istifadə edir, amma orada Azərbaycan təmsil olunmayıbdır!  

Nə edim, bu mənim əlimdə deyil, onlar mənə tabe deyil-
dilər. ĠĢ aparmağa baĢladım. Onun nəticəsində ermənini ora-

dan çıxartdım, çıxdı getdi. Yəni özüm yox, tədbirlərimlə. Ko-
mandir rus idi. Dedim, bəs azərbaycanlı polkovniklər var, 

onlardan birini buraya təyin edək. Dedilər, yox, olmaz, gərək 
general olsun. Axtardım, tapdım, general-mayor BərĢadlı 

Almaniyada qulluq edirdi. Onu Bakıya çağırdım. Onunla 
danıĢdım, dedim, Almaniyada nə qədər qulluq edəcəksən, 
Vətəninə gəl. Təbii ki, o da sevindi. 

Onu gətirdim və böyük bir çətinliklə o hərbi məktəbə, Ali 
ÜmumqoĢun Komandirləri Məktəbinə rəis təyin elətdirdim. 

Beləliklə, mən orada rəhbərliyi dəyiĢdirdim. Ġndi lazım idi ki, 
sonra oraya azərbaycanlılar da daxil olsunlar. Oraya ildə 350 

nəfər qəbul edilirdi. SSRĠ-nin hər yerindən gəlirdilər, müsabi-
qədən keçirdilər, kim keçdi, kim keçmədi. Mən BərĢadlıya 

göstəriĢlər verdim, bir neçə il içərisində oraya qəbul olu-
nanların tərkibində azərbaycanlıların sayını 50 faizə çatdırdıq.  

Bayramınızı bir daha təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, 
səadət və bütün iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram.  
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРИ 
РОСС УИЛСОН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
22 апрел 2003-ъц ил 
 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Хош эюрдцк сизи. Сорушурсунуз не-
ъяйям? Səhhətiмin yaxĢı olduğunu və özüмü əla hiss etdiyiмi 
bildirирям. Йадымдадыр, keçən dəfə biz sizinlə Ġraqdakı 
vəziyyət və lazımi tədbirlər haqqında danıĢdıq. Amma vaxt 

keçir, istəyirəm biləm ki, Ġraqda vəziyyət necədir, bu barədə 
nə deyə bilərsiniz. Sonra isə müzakirə edək ki, nə iĢlər görə-

cəyik.  
R o s s   U i l s o n: Səhhətiniзиn yaxĢı olmasınа sevinirям. 

Ġraq məsələsi ilə bağlı söhbətə Ģərait yaratdığınза görə Сизя 
minnətdarlıq edərək билдирим ki, Ġraq məsələsi Amerika Bir-

ləĢmiĢ ġtatları üçün olduqca mühümdür. Bu, ABġ–Azərbay-
can münasibətlərində də çox diqqət cəlb edən mövzudur.  

Son bir həftə ərzində Ġraqdakı vəziyyətin ABġ-ı tam təmin 
etdiyini, eyni zamanda bəzi problemlər olduğunu, hərbi haki-

miyyətin hələ də qaldığını vurğulayan və bunun tezliklə həl-
linə ümidvar olduğunu bildirən diplomat söylədi ki, Ġraqın 

müharibədən sonrakı bərpası üçün lazımi iĢlər görüləcəkdir. 
Yəqin ki, Ġraqda müvəqqəti hökumət öz iĢinə baĢlayacaqdır. 

Ölkədə qanun-qayda yavaĢ-yavaĢ bərpa olunmaq üzrədir. 
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Baxmayaraq ki, bəzi problemlər hələ də qalır, biz əldə olunan 

tərəqqidən məmnunuq.  
Ġraq türkmanlarının Türkiyədə yerləĢən qeyri-hökumət təĢ-

kilatına ġimali Ġraq ərazisinə girməyə icazə verildiyini bildirə-

rək deйим ki, onlar orada əhaliyə humanitar yardım edirlər. 

Bu, yalnız ġimali Ġraq üçün mühüm olan məsələ deyil, həm də 
Azərbaycan vətəndaĢlarını dərindən düĢündürən bir məsələdir. 

Çünki son zamanlar bu barədə mənə çoxlu suallar verilirdi.  
Bağdadda elektrik enerjisi təchizatının, gündəlik ehtiyac 

duyulan bütün xidmətlərin bərpa olunduğunu, xüsusi təyi-
natlı polis bölmələrinin Ģəhərdə qayda-qanuna nəzarət etdiyi-

ni дя söyləмяк истяйирям. Cənab Prezident, Sizinlə son görüĢ-

də bu məsələyə toxunmuĢdum, koalisiya ölkələrindən olan 

qüvvələr Ġraqda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün oraya gön-
dəriləcəkdir. Onlar həm vətəndaĢların, həm də müxtəlif ob-

yektlərin, muzeylərin, qədim tarixi dəyəri olan yerlərin təhlü-

kəsizliyini, ümumiyyətlə, Ġraq ərazisində ehtiyac duyulan bü-

tün yerlərin mühafizəsini təmin  edəcəklər.    
Cənab Prezident, Sizin ölkədən olan sülhməramlı qüvvələ-

rin Ġraqda iĢtirakının mümkünlüyünü mənə bildirmisiniz. 

Müdafiə naziri Səfər Əbiyev də bu haqda danıĢıbdır. Elə 
bilirəm ki, bu, Azərbaycanın Ġraqla bağlı məsələdə koalisiya-

ya göstərəcəyi çox böyük yardımdır. Qərbi, Mərkəzi Avropa 
ölkələrinin bir çoxu da bu iĢə razılıq veribdir. Biz keçmiĢ 

sovet respublikaları ilə bu barədə danıĢıqlar aparırıq. Artıq 
bir neçə müqavilə imzalanıbdır, bunlar Ġraqın bərpa olunması 

üçün nəzərdə tutulubdur. Bir neçə müqavilə də müsabiqəyə 
çıxarılıb, ümid edirik ki, o, açıq və Ģəffaf  keçiriləcək və 

koalisiya üzvlərindən olan bütün Ģirkətlər Ġraqın bərpasında 
iĢtirak edə biləcəklər.  
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Ġraqın gələcəyi əvvəlkindən daha yaxĢı görünцр вя bu, birgə 

səylər, eyni zamanda, Azərbaycanın böyük səyi nəticəsində 
baĢ tutacaгдыр.  

H e y d ə r   Ə l i y e v: Ятрафлы мялумата эюря тяшяккцр еди-
рям. Sizinlə son dəfə görüĢəndə mən Ġraqın bərpasında, 

müəyyən iĢlər görülməsində Azərbaycanın imkanları haqqın-
da məlumat verdim və öz təkliflərimizi bildirdik. Hərbi sahə-

də biz əvvəl nəzərdə tuturduq ki, Ġraqa bir taqım göndərək. 
Amma sonra fikirləĢdim ki, bu azdır və son dəfə sizinlə 

görüĢəndə mən  bildirdim ki, Ġraqa 150 nəfər hərbçi göndərə-

cəyik. Müdafiə Nazirliyində bu barədə lazımi hazırlıq aparı-

lır. Hərbi hissələrdən təxminən 180–190 nəfər ayırıbдыr. Onla-
rın içərisindən ən yaxĢılarını, yəni bu iĢə qabil olanları seçib 

hazırlayıblar. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev mənə dedi ki, o bu 
barədə sizə məlumat veribdir. Sizin nümayəndəniz də Əbi-

yevə deyibdir ki, əgər bizim hərbi hissə mayın 12-də Ġraqa gəl-
sə, yaxĢı olar. Biz buna hazırıq, ancaq Əbiyev bir neçə texniki 

məsələləri sizin adamlarla həll etməlidir. Ona görə də xahiĢ 
edirəm, öz tərəfinizdən buna göstəriĢ verəsiniz.  

Mən də belə fikirdəyəm ki, bir saziĢ imzalansa, orada bü-

tün Ģərtlər öz əksini tapsa, bu çox yaxĢı olar. BaĢqa sahələrə, 
yəni qeyri-hərbi sahələrə aid sizə bir çox təkliflər təqdim et-

dik. Hansılar sizi cəlb edirsə, onları da araĢdırmaq lazımdır. 
Əgər bu barədə yaxın vaxtlarda öz fikirlərinizi bizə desəniz, 

bu çox yaxĢı olar.  
R o s s   U i l s o n: Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Hərbi 

Hava Qüvvələrinin əsas qərargahı Florida Ģtatında yerləĢир və 
son qərar да orada veriləcəкдир. Azərbaycanın Müdafiə Na-

zirliyinin nümayəndəsi artıq oradadır, bütün məsələləri 
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müzakirə edirlər. Əsas məqsəd Azərbaycan sülhməramlılarını 

mayın 11-12-də Ġraqa çatdırmaqdır.  
ABġ öz mülki Ģəxslərini Ġraqa hələ təzəcə göndərməyə 

baĢlamıĢdır. Ona görə də biz qeyri-hərbi məsələlərlə bağlı 
Azərbaycan tərəfinin təkliflərini ABġ-a hərbi kanallar vasi-

təsilə çatdırmağa məcburuq. Bu mənada buna tam nəzarət 
edə bilmirik. Amma çalıĢacağıq ki, Sizə mümkün qədər tez 

cavab verək. Bir razılaĢma var, istəyirik ki, onu mümkün qə-

dər tez imzalayaq və bunu tamamlayaq. Elə bilirəm ki, nazir 

Əbiyev VaĢinqtonda olanda bu məsələni tamamlayacağıq. 
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НИДЕРЛАНДЫН КРАЛИЧАСЫ 
ЦЛЙАЩЯЗРЯТ БЕАТРИКСЯ 
 
Цлйащязрят! 
Нидерланд Краллыьынын милли байрамы – Кралича эцнц мц-

насибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. Ями-
ням ки, Азярбайъан иля Нидерланд арасында достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятляринин инкишафы даим халгларымызын мяна-
фейиня хидмят едяъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 апрел 2003-ъц ил 
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ЫЫ АВРАСИЙА МЕДИА ФОРУМУНУН  
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА 
 
Дост вя гардаш Газахыстанын Алматы шящяриндя икинъи дяфя 

кечирилян Аврасийа Медиа Форумунун иштиракчыларыны сямими-
гялбдян саламлайырам. 

Кцтляви информасийа васитяляри, мятбу сюз дювлятлярарасы мц-
насибятлярин мющкямляндирилмясиндя, халглар арасында мещрибан 
достлуг ялагяляринин гурулмасында, игтисади вя мядяни ямяк-
дашлыьын эенишлянмясиндя, бяшяри дяйярлярин тяблиьи вя йайылмасын-
да тарихян чох бюйцк рол ойнамышдыр. 

Планетимиздя глобаллашманын вцсят алдыьы ХХЫ ясрдя ися 
кцтляви информасийа васитяляринин ролу, онларын гаршысында дуран 
вязифяляр гат-гат артмышдыр вя щямишякиндян даща мясулиййятли-
дир. Мятбуат, електрон кцтляви информасийа васитяляри юлкялярин вя 
халгларын йахынлашмасына даща фяал кюмяк етмякля, ишэцзар вя 
мядяни ишбирлийи цчцн йени имканлар ачмагла йанашы, планети-
миздя сцлщя вя ямин-аманлыьа ян бюйцк тящлцкя олан бейнялхалг 
терроризмя, екстремизмя вя тяъавцзкар сепаратизмя гаршы мц-
баризянин дя юн сырасында олмалыдыр. Бу ися журналистлярдян йцк-
сяк пешякарлыгдан ялавя, щям дя щягиги бяшяри, демократик 
дяйярляря садиг галмаьы, щадисяляря вя фактлара мцнасибятдя об-
йектив мювге тутмаьы тяляб едир. Чцнки йени дцнйа тяфяккц-
рцнцн формалашмасында кцтляви информасийа васитяляри апарыъы 
рол ойнайыр. 

Узун иллярдир Ермянистанын щярби тяъавцзцня мяруз галмыш, 
яразисинин 20 фаизи ишьал едилмиш вя 1 милйон гачгын-кючкцнц олан 
Азярбайъан терроризмин вя сепаратизмин аьыр нятиъяляри, Дцнйа 
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Бирлийинин, бейнялхалг тяшкилатларын буна мцнасибятиндя ачыг-
ашкар биэанялик эюстярмяси, яксяр щалларда ися проблемя икили 
стандартдан йанашмасы иля бярабяр, бир чох кцтляви информасийа 
васитяляринин обйективликдян узаг, гярязли мювгейиндян дя 
язиййят чякир. 

Беля мювге сон дяряъя тящлцкялидир вя терроризмя, екстре-
мизмя вя тяъавцзкар сепаратизмя, яслиндя ряваъ верир. Щесаб 
едирям ки, буна йол верилмямяси щазырда щямин бялаларла ян чох 
цзляшян Аврасийа вя бу мяканын кцтляви информасийа васитяляри 
цчцн хцсусиля ваъибдир. 

Цмидварам ки, Аврасийа журналистляри мцасир коммуникасийа 
технолоэийаларынын имканларындан истифадя етмякля ямякдашлыьы, 
гаршылыглы информасийа мцбадилясини даща да эенишляндиряъяк, 
бяшяриййят цчцн бюйцк тящлцкя доьуран бялалара гаршы ялбир вя 
барышмаз мцбаризяйя, ян башлыъасы ися, ХХЫ ясрдя Аврасийа 
мяканында вя бцтцнлцкдя планетимиздя сцлщцн, тящлцкясизлийин 
вя ямин-аманлыьын даща да мющкямляндирилмяси ишиня юз 
санбаллы тющфялярини веряъякляр. Сизи бир даща саламлайыр, ща-
мыныза ъансаьлыьы вя сяадят, форумун ишиня уьурлар арзулайырам. 

 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 апрел 2003-ъц ил   
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ЪЯНУБИ АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ТАБО МБЕКИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Ъянуби Африка Республикасынын милли байрамы – Азадлыг 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Ъянуби Афри-

ка Республикасы арасында тяшяккцл тапан мцнасибятляр халгла-
рымызын мянафейиня уйьун олараг инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Ъянуби 
Африка Республикасынын халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 апрел 2003-ъц ил 
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ПРАВОСЛАВ 
ХРИСТИАНЛАРЫНА  
 
Щюрмятли щямвятянляр! 
Сизи христианларын мцгяддяс Пасха байрамы мцнасибятиля 

сямими-гялбдян тябрик едир, щамыныза ъансаьлыьы, хошбяхтлик 
вя байрам ящвал-рущиййяси арзулайырам. 

Инсанлары сцлщя, ямин-аманлыьа чаьыран вя мярщямят дуй-
ьусу ойадан бцтцн дини байрамлар кими, бу байрам да яср-
лярля христиан аляминя мянсуб олан инсанлар арасында сями-
миййят вя мещрибанлыьы артырмыш, достлуг, гардашлыг вя щям-
ряйлик рямзиня чеврилмишдир. Бцтцн христианларын бюйцк севинъля 
гаршыладыглары Пасха байрамы онлара йцксяк бяшяри-мяняви 
дяйярлярдян файдаланмаг имканы верир. 

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра бу 
дини мярасимин православ вятяндашларымыз тяряфиндян эениш 
шякилдя гейд едилмяси юлкямиздя дилиндян, дининдян вя етник 
мянсубиййятиндян асылы олмайараг, узун ясрляр бойу бир йердя 
йашайан халглар арасындакы дини дюзцмлцлцйцн парлаг тяза-
щцрцдцр. Юлкямизин православ христианларынын щазырда Пасха 
байрамыны тянтяня иля гейд етмяляри Азярбайъан Республика-
сында бу эцн дя щюкм сцрян толерантлыгдан вя конфессийаларын 
азад фяалиййяти цчцн йарадылмыш имканлардан бящрялянмяйин 
эюзял ифадяси сайыла биляр. 

Буилки Пасха байрамы яряфясиндя Бакыда Баш Кафедрал кил-
сянин бярпа едилиб истифадяйя верилмяси Азярбайъан православ 
христианларынын щяйатында яламятдар щадися олмушдур. Пра-
вослав ящалинин дини айинлярини иъра етдийи бу мябядин кечян 
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ясрин яввялиндя азярбайъанлы хейриййячинин вясаити иля тикилмяси 
вя тяхминян бир яср сонра диэяр азярбайъанлы хейриййячинин 
щесабына бярпа едилмяси юлкямиздя динлярарасы достлуг вя 
ямякдашлыг мцнасибятлярини сяъиййяляндирян яйани мисалдыр. 

Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, мцстягил Азярбайъаны-
мызын даща эцълц олмасы наминя юлкямизин гаршысында дайа-
нан цмдя вязифялярин щяллиндя, ъямиййятимиздя вятяндаш щям-
ряйлийинин там бяргярар олмасы ишиндя сиз – христиан щямвя-
тянляримиз бундан сонра да юз баъарыг вя сяйляринизи ясир-
эямяйяъяксиниз. 

Байрамыныз мцбаряк олсун! 
   

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 26 апрел 2003-ъц ил   
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НИЭЕРИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ОЛИСЕГУН ОБАСАНЪОЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Ниэерийа Федератив Республикасынын президенти вязифясиня 

йенидян сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Ниэерийа арасында достлуг 

вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын мянафейиня уйьун 
олараг даим инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Ниэерийа халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 26 апрел 2003-ъц ил 
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ЙЯЩУДИ ИЪМАСЫНА 
 

Щюрмятли щямвятянляр! 
Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы йящуди халгы мисли эю-

рцнмямиш сойгырымы сийасятиня мяруз галмыш, алты милйон мцл-
ки ящали фашизмин эцнащсыз гурбанына чеврилмишдир. 

Йящуди халгынын бу мцсибяти щяр ил бцтцн мцтярягги бяшя-
риййят тяряфиндян цряк аьрысы иля йад едилир. 

Азярбайъан халгы да юз тарихи бойу дяфялярля беля милли мц-
сибятлярля цзляшмяли олмушдур. Хцсусян 1988-ъи илдян башлайан 
нювбяти ермяни щярби тяъавцзц нятиъясиндя халгымызын мяруз 
галдыьы сойгырымы вя депортасийа, кцтляви гятл вя гырьынлар, 
зябт олунмуш торпагларымызда дящшятли ермяни вандализми, 
нящайят, Хоъалы мцсибяти кими аьыр ъинайятляр дцнйанын эюзц 
гаршысында баш вермиш, лакин тяяссцф ки, щяля дя бейнялхалг 
бирлик тяряфиндян щцгуги-сийаси гиймятини алмамышдыр. 

Халгларын милли талейини щядяф алмыш щяр ъцр иргчилик, фашизм, 
кцтляви террор ъинайятляри чаьдаш дцнйамызын ямин-аманлыьы, 
бирэяйашайыш принсипляри цчцн ъидди тящлцкядир вя бцтцн 
мцтярягги бяшяриййят беля щаллара гаршы гятиййятли вя мцтяшяк-
кил  мцбаризяйя сяфярбяр олмалыдыр. 

Язиз щямвятянляр! 
Йящуди халгынын мцсибяти эцнцндя Азярбайъан халгы адын-

дан кядяринизя шярик олдуьуму билдирир, иртиъанын эцнащсыз 
гурбанларына Аллащдан рящмят диляйирям. 

 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 

Бакы шящяри, 27 апрел 2003-ъц ил 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ КАМАЛ ХЯРРАЗИНИН 
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент игамятэащы 
 
28 апрел 2003-ъц ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви сямимиййятля са-

ламлайан ъянаб Хяррази дювлятимизин башчысыны беля эцмращ 
эюрмякдян мямнун галдыьыны сюйляди. 

Хариъи Ишляр назири юлкясинин дювлят башчысынын сямими саламларыны, 
хош арзуларыны, дярин щюрмят вя ещтирамыны президент Щейдяр 
Ялийевя йетиряряк деди ки, ъянаб Хатями Азярбайъан президентиня 
ъансаьлыьы арзулайыр вя тезликля онунла эюрцшяъяйиня цмидвар ол-
дуьуну билдирир. 

Президент Щейдяр Ялийев Иран дювляти башчысынын диггятиня вя 
сямими саламларына, телефон зянэиня эюря тяшяккцрцнц билдирди вя 
буну юлкяляримиз арасындакы достлуьун тязащцрц кими дяйярляндирди. 
Азярбайъан президенти Иран президентиня бюйцк щюрмят вя ещтирам 
бяслядийини вурьулады. 

Камал Хяррази дювлятимизин башчысына мцраъиятля деди: Ъянаб 
Президент, Сиз юмрцнцз бойу Азярбайъан цчцн бюйцк хидмятляр 
эюстярмисиниз. Сиз Азярбайъанын президенти кими, юлкяниздя сабитлик 
йаратмысыныз вя бу сабитлик, ямин-аманлыг эцндян-эцня мющкям-
лянир. Биз истяйирик ки, гоншу юлкялярдя щямишя сабитлик, ямин-аман-
лыг олсун. Бунун Иран цчцн дя бюйцк ящямиййяти вар. 
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Президент Щейдяр Ялийев билдирди ки, бунун бизим цчцн дя ейни 
дяряъядя бюйцк ящямиййяти вар. Биз дя истяйирик ки, щяр йердя, 
хцсусян бюлэямиздя даим сабитлик олсун. 

Иран назири хцсуси вурьулады ки, Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевин ютян илин майында Тещрана рясми сяфяри юлкяляримиз 
арасында ялагялярин инкишафында тарихи мярщяля олмушдур. 

Эюрцшдя Азярбайъан–Иран икитяряфли мцнасибятляринин даща да 
инкишаф етдирилмяси барядя эениш сющбят эетди, о ъцмлядян Нахчыван 
Мухтар Республикасына Ирандан газ верилмяси, Астара–Бакы авто-
мобил йолунун тикинтиси, енерэетика сащясиндя ямякдашлыг, Азяр-
байъанда електрик стансийаларынын бярпасы лайищяляри щаггында фикир 
мцбадиляси апарылды. Хязярин щцгуги статусуна даир апарылан да-
нышыгларын бундан сонра да давам етдирилмясинин мягсядяуйьун 
олдуьу билдирилди. 

Сющбят заманы Иран президенти Мящяммяд Хатяминин Азяр-
байъана рясми сяфяриня щазырлыг барядя фикир мцбадиляси едилди. 

Ъянаб Хяррази дювлятимизин башчысыны гаршыдакы йубилейи мцна-
сибятиля сямими-гялбдян тябрик едяряк, она мющкям ъансаьлыьы ар-
зулады.  

Сямимилик вя мещрибанлыг шяраитиндя кечян эюрцшдя щяр ики 
юлкяни марагландыран бир сыра мясялялярдян ятрафлы сющбят ачылды. 
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УКРАЙНАНЫН ЮЛКЯМИЗДЯКИ ФЮВГЯЛАДЯ ВЯ  
СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ СЯФИРИ  
БОРИС АЛЕКСЕНКО ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
30 апрел 2003-ъц ил  
 
Ъянаб Борис Алексенко бу эюрцш цчцн имкан йаратдыьына 

эюря дювлятимизин башчысына тяшяккцрцнц билдирди. О, президент 
Щейдяр Ялийевя Украйна президенти Леонид Кучманын ян хош 
арзуларыны чатдырараг деди ки, йахын вахтларда Украйна рящбяринин 
юз арзуларыны билаваситя йетирмяк имканы олаъагдыр. 

Сяфир дювлятимизин башчысына ютян ил ярзиндя Азярбайъан–Ук-
райна мцнасибятляринин эенишлянмяси истигамятиндя икитяряфли сявий-
йядя эюрцлмцш ишляр барядя мялумат верди. Билдирилди ки, индийядяк 
бцтцнлцкдя 96 дювлятлярарасы сяняд имзаланмыш, онларын 18-и та-
мамиля щяйата кечирилмишдир. Игтисади ямякдашлыг сащясиндя дя 
бюйцк уьурлар ялдя едилмишдир. Щюкумятлярарасы комиссийанын ики 
иъласы кечирилмиш, юлкяляримиз арасында ямтяя дювриййясинин щяъми 
ики дяфя артмышдыр. Украйна мцяссисяляри Азярбайъанын енерэетика 
сащясинин инкишафында уьурла иштирак етмишляр. Сумы машынгайырма 
заводу «Шимал» ДРЕС-дя компрессор стансийасы тикмиш, Харко-
вун «Турбоатом» заводу Йеникянд СЕС-ин 4-ъц енержи блоку 
цчцн турбин эюндярмишдир. 

Дипломат деди ки, сийаси мяслящятляшмяляр сащясиндя дя мцяй-
йян иш эюрцлмцшдцр. Украйна ХИН-ин Дювлят катиби Йури Серэейев 
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Бакыда сяфярдя олмуш, бурада икитяряфли сийаси, игтисади, мядяни вя 
щярби-техники ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря едилмишдир.  

Борис Алексенко дювлятимизин башчысынын гаршыдакы йубилейи мц-
насибятиля дипломатик корпусун ян хош арзуларыны вя тябрикини 
йетиряряк  деди ки, яъняби дипломатлар президент Щейдяр Ялийев иля 
эюрцшмяк арзусундадырлар. О, щямчинин билдирди ки, Бакыдакы дип-
ломатлар Азярбайъан пайтахтынын йашыллашдырылмасы вя абадлаш-
дырылмасы тябдирляриндя иъра щакимиййяти иля бирликдя фяал иштирак 
етмишляр. 

Сяфир Украйнадакы сийаси вя сосиал-игтисади вязиййят барядя дя 
мялумат веряряк деди ки, щазырда президент Леонид Кучманын тя-
шяббцсц иля юлкядя сийаси системин ислащаты лайищясинин мцзакиряси 
эедир. 

Украйна президенти юлкянин сийаси системини дяйишяряк, ону пар-
ламент-президент республикасына чевирмяк тяклифи иряли сцрмцшдцр. 
Икипалаталы парламент йаратмаг, депутатларын сайыны азалтмаг 
нязярдя тутулур. Сечки системиндя дя мцяййян дяйишикликляр еди-
ляъякдир. Бцтцн щакимиййят органларында сечкиляри бир ил ярзиндя 
кечирмяк планлашдырылыр. Азярбайъанын тяърцбясиндян истифадя едя-
ряк, беля бир гайда гоймаг нязярдя тутулур ки, юлкядя кечирилян ре-
ферендумун йекунлары Мяркязи Сечки Комиссийасы нятиъяляри елан 
етдикдян сонра гцввяйя минсин. 

Даща сонра Борис Алексенко Украйна президенти Леонид 
Кучманын мяктубуну Азярбайъан президентиня тягдим едяряк 
деди ки, бу сяняд Йалта эюрцшцндя гябул олунмуш рясми мялуматын 
мцддяаларына ясасланыр. 

Президент Щейдяр Ялийев мяктубун мятни иля таныш олараг 
билдирди ки, онун чатдырылмасы бир гядяр эеъикдирилмишдир. Сяфир 
бунун сябябини изащ едяряк деди ки, мяня ону Сизя шяхсян тягдим 
етмяк тапшырылмышды. Сиз сон дяряъя мяшьул олдуьунуза эюря, буну 
едя билмядим.  
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Дювлятимизин башчысы сяфиря мцраъиятля вурьулады ки, мяня 
десяйдиляр Леонид Даниловичин мяктубу вар, сизи бцтцн щалларда 
гябул едярдим. Беля сянядляр эеъикдирилмямялидир. Сонра президент 
Щейдяр Ялийев мяктубла таныш олдуьуну вя дцшцнмяк, мяслящят-
ляшмяк лазым эялдийини билдирди. Дювлятимизин башчысы деди ки, бу 
мясяля бир мцддят яввял Украйна, Русийа вя Газахыстан рящ-
бярляри арасында мцзакиря олунмушдур. Биз дя мцзакиря едяъяк вя 
нятиъясини билдиряъяйик. 
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ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АЛЕКСАНДР КВАСНЕВСКИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Полша Республикасынын милли байрамы – Конститусийа эц-

нц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Азярбайъан Республикасы иля Полша Республикасы арасын-

дакы достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин эцндян-эцня ин-
кишаф етмясиндян мямнунам. Яминям ки, юлкяляримиз ара-
сында гаршылыглы ялагялярин бцтцн сащялярдя эенишлянмяси бун-
дан сонра да халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Полша 
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 29 апрел 2003-ъц ил  
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ИСРАИЛ ДЮВЛЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МОШЕ КАТСАВА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Исраил Дювлятинин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мц-

насибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям.  
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдашлыг 

мцнасибятляринин инкишафы цчцн сяйляримизи бундан сонра да 
давам етдиряъяйик. 

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

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 29 апрел 2003-ъц ил  
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ИСРАИЛ ДЮВЛЯТИНИН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АРИЕЛ ШАРОНА   
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Исраил Дювлятинин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мц-

насибятиля Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям.  
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Исраил арасындакы достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын мянафейиня уйьун 
олараг даим инкишаф едяъяк вя мющкямляняъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, халгыныза сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам.  

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 29 апрел 2003-ъц ил  
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МИСИР ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЯЩЯММЯД ЩЦСНЦ МЦБАРЯКЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
75 иллик йубилейиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 

Сиз Мисир Яряб Республикасына башчылыг едяряк халгынызын 
сцлщ шяраитиндя йашамасы, ямин-аманлыьы вя фираванлыьы цчцн 
узун иллярдян бяри ардыъыл фяалиййят эюстярирсиниз. Бейнялхалг 
алямдя баш верян просеслярдя фяал иштиракыныз вя принсипиал 
мювгейинизля Сиз йцксяк нцфуз газанмысыныз. 

Азярбайъан иля Мисир арасында достлуг вя ямякдашлыг мц-
насибятляринин инкишафында вя буэцнкц сявиййяйя чатмасында 
хидмятляриниз бюйцкдцр. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Мисир халгынын 
рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 1 май 2003-ъц ил  
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯЩМЯД НЕЪДЯТ СЕЗЯРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент!  
Бинэюл бюлэясиндя баш вермиш зялзяля нятиъясиндя чохсайлы 

инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 
Бу фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, Сизя, щялак 

оланларын гощумларына вя йахын адамларына дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир, хясарят аланларын тезликля саьалмасыны арзу-
лайырам. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 1 май 2003-ъц ил  
 

 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________ 

 

300 

 

 

 
ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬАНА 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Юлкянизин ъянуб–шяргиндяки Бинэюл бюлэясиндя баш 

вермиш зялзяля нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты хябярини дярин 
кядяр щисси иля гаршыладым.  

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын гощумларына вя 
йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, йаралананлара 
вя хясарят аланлара шяфа диляйирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 1 май 2003-ъц ил  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________ 

 

301 

 
 

 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МИЛЛИ МЯЪЛИСИНЯ  
 
Бир нечя эцндян сонра сцлщ вя инсанлыг ялейщиня ян дящ-

шятли мцщарибя олан Икинъи дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзя-
риндя гялябянин илдюнцмц гейд едиляъякдир. Икинъи дцнйа мц-
щарибяси бюйцк иткиляря, фаъия вя мящрумиййятляря сябяб олса 
да, фашизм цзяриндя гялябя иля баша чатмыш бу гялябя бяшя-
риййяти бюйцк фаъиялярдян хилас етмиш, дцнйанын сонракы де-
мократик вя азад инкишафына мцщцм тясир эюстярмишдир.  

Бцтцн мцтярягги гцввялярля бирликдя Азярбайъан халгы щям 
юн, щям дя арха ъябщядя гялябя уьрунда мцбаризяйя юз 
дяйярли тющфялярини вермиш, халгымызын мярд ювладлары мц-
щарибядя ъясарятля вурушмуш, аьыр вя ганлы дюйцшлярдя бюйцк 
гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишляр. Мящз буна эюря дя биз 
бу гялябяни бюйцк гцрур щисси иля гейд едирик. 

Бяшяриййятин кечмишинин бизя дящшятли мцщарибялярдян хябяр 
вердийиня бахмайараг, инанырыг ки, онун эяляъяйи сцлщдцр. Бу 
инама садиг олараг вя бцтцн инсанлара сцлщ арзулайараг, 
Икинъи дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш Азярбайъан вятян-
дашларына ещтирам, щялак олмуш щямвятянляримизин хатирясиня 
щюрмят яламяти олараг, щуманизм вя инсанпярвярлик яняня-
лярини давам етдиряряк, цмумбяшяри дяйярляря вя демократийа 
идеалларына ясасланараг, Икинъи дцнйа мцщарибясиндя фашизм 
цзяриндя гялябянин илдюнцмц мцнасибятиля амнистийанын елан 
едилмясини мцмкцн щесаб едирям. 

Амнистийа актынын лайищясиня ясасян, Икинъи дцнйа мцща-
рибяси дюврцндя фашизмя гаршы дюйцшлярдя иштирак етмиш, еляъя 



_________________________________________________________ 

 

302 

дя щямин дюврдя кечмиш ССРИ Силащлы Гцввяляриндя вя арха 
ъябщядя хидмят етмиш вя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада бунлара  бярабяр тутулан шяхсляр, щабеля Азярбайъан 
Республикасынын суверенлийинин вя ярази бцтювлцйцнцн горун-
масы уьрунда дюйцшлярдя иштирак етмиш шяхсляр, щямчинин бу 
дюйцшлярдя щялак олмуш вя йа хябярсиз иткин дцшмцш шяхслярин 
йахын гощумлары барясиндя амнистийа тятбиг олунараг, он-
ларын ъязадан азад едилмяси, щабеля ъинайят тягибиня хитам 
верилмяси нязярдя тутулур. 

Щямчинин 1948–1953 вя 1988-ъи иллярдя етник тямизлямя, 
террорчулуг вя сойгырым сийасяти нятиъясиндя Ермянистандан 
депортасийа олунмуш, 1988–1993-ъц иллярдя Азярбайъан ярази-
синин бир щиссясинин Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян 
ишьалы нятиъясиндя юз доьма торпагларындан мяъбури кючц-
рцлмцш, 1990-ъы ил 20 Йанвар фаъиясиндян вя Хоъалы сойгыры-
мында ялил олмуш шяхсляря вя шящид олмуш шяхслярин йахын 
гощумларына, орден вя медалларла тялтиф олунмуш, кечмиш 
ССРИ дюврцндя репрессийалара мяруз галараг сонрадан реаби-
литасийа олунмуш шяхсляря, биринъи вя икинъи груп ялилляря, 
гадынлара, 60 йашына чатмыш кишиляря, ъинайят тюрядяркян 18 йа-
шына чатмайанлара вя бязи диэяр шяхсляря дя амнистийа шамил 
едиляъякдир. 

Эюстярилянлярдян ялавя, ещтийатсызлыгдан ъинайят тюрятдийиня 
эюря беш илдян, гясдян ъинайят тюрятдийиня эюря цч илдян артыг 
олмайан мцддятя азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум олун-
муш шяхсляр дя ъязадан азад едиляъяк, даща артыг мцддятя 
азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум олунмуш шяхслярин ися 
ъязаларынын чякилмямиш щиссяси азалдылаъагдыр.  

Ейни заманда, азадлыьын мящдудлашдырылмасы, интизам ха-
рактерли щярби щиссядя сахлама, щярби химдят цзря мящдуд-
лашдырма, ислащ ишляри вя азадлыгдан мящрум етмя иля баьлы 
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олмайан диэяр ъязалара мящкум едилмиш шяхсляр барясиндя дя 
амнистийа тятбиг олунараг, онларын ъязадан азад едилмяси 
нязярдя тутулмушдур. 

Бунунла беля, ъинайятлярин характериндян вя иътимаи тящлц-
кялилик дяряъясиндян асылы олараг аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайят-
ляр тюрятмиш шяхсляр барясиндя, хцсусиля тящлцкяли ресидив йара-
дан ъинайятляр, ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зийанын юдянил-
мяси вя саир щаллар нязяря алынмагла амнистийа актынын лайи-
щясиндя бязи мящдудиййятлярин мцяййян едилмяси тяклиф едилир. 
Щямчинин нязяря алынмалыдыр ки, мювъуд ганунвериъилийя уй-
ьун олараг, 1990-ъы ил йанварын 19-20-дя совет гошунларынын 
Бакы шящяриня ганунсуз йеридилмяси иля ялагядар тюрядилмиш ъи-
найятлярдя, Хоъалы сойгырымынын баш вермясиндя, Азярбайъан 
Республикасы торпагларынын Ермянистан силащлы гцввяляри тяря-
финдян ишьал едилмясиндя тягсирли олан шяхсляр барясиндя ам-
нистийа тятбиг едилмир. 

Амнистийа акты гябул олундуьу тягдирдя, азадлыгдан мящ-
рум етмя ъязасыны чякян мящкумлардан тягрибян 3 мин 400 
шяхсин ъязачякмя мцяссисяляриндян там азад едилмяси, 2200 
шяхсин ися ъязаларынын азалдылмасы вя йа даща йцнэцл ъяза нювц 
иля явяз едилмяси, щабеля азадлыгдан мящрум етмя иля баьлы 
олмайан ъязалара мящкум олунмуш 5 мин 400 шяхсин 
ъязаларындан азад едилмяси эюзлянилир. Щямчинин, тящгигат, 
ибтидаи истинтаг органлары вя мящкямяляр тяряфиндян ибтидаи 
арашдырма вя мящмякя бахышы мярщялясиндя олан ишляр цзря 2 
миндян чох шяхся амнистийа тятбиг олунмасы нязярдя тутулур. 
Цмумиййятля ися, тягрибян 14 мин шяхсин амнистийа актынын 
тясири алтына дцшмяси ещтимал едилир. 

Яминям ки, бу гярарын гябул едилмяси нятиъясиндя минлярля 
инсан ъинайят мясулиййятиндян вя ъязалардан азад олунараг, 
юз вятяндашлыг боръуну вя вязифялярини лайигинъя йериня йети-
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ряъяк, амнистийанын елан едилмяси вятяндашларымызын Вятяня вя 
халга сядагят, ганунлара щюрмят рущунда тярбийясиня мцсбят 
тясир эюстяряъякдир. 

Щесаб едирям ки, сон иллярдя гябул олунмуш алты амнистийа 
актынын 64 миня йахын шяхс барясиндя тятбиг олунмасы, о ъцм-
лядян 19 миня гядяр мящкумун ъязачякмя мцяссисяляриндян 
азад едилмяси вя нювбяти амнистийанын елан олунмасы, щцгу-
гун алилийиня вя ядалятя ясасланан ъинайят щцгуг сийасятинин 
щяйата кечирилмяси юлкямиздя демократик, щцгуги дювлят гу-
руъулуьунун дюнмязлийинин тясдигидир. Бцтцн бунлары вя 
ъязадан азад етмянин тярбийяви ящямиййятини нязяря алараг, 
ъинайят мясулиййятиндян вя ъязадан азад олунаъаг шяхслярин 
ислащ олунаъагларыны вя ъямиййятя говушаъагларыны арзулайа-
раг, Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 96-ъы мад-
дясиня уйьун олараг, «Икинъи дцнйа мцщарибясиндя фашизм 
цзяриндя гялябянин илдюнцмц мцнасибятиля амнистийа щаг-
гында» гярар лайищясини мцзакирянизя тягдим едирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти              
 
Бакы шящяри, 2 май 2003-ъц ил   
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                     Г Е Й Д Л Я Р  

 
 
1. ССРИ,  С о в е т   С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а л а р ы   И т т и ф а г ы – 

1922–91-ъи  иллярдя дцнйанын ян бюйцк вя гцдрятли дювлятляриндян бири. Тярки-
биндя 15 мцттяфиг республика, 20 мухтар республика, 8 мухтар вилайят олмуш-
дур. – 5,7,9,97,182,240,241,273,274,276,302. 

 
2. Мустафа Нясиров, М у с т а ф а   Ъ я ф я р   о ь л у  (1921–2012) – эенерал-

майор, ССРИ Дювлят Тящлцкясизлийи органларынын фяхри ямякдашы. 1969–77-ъи 
иллярдя Загафгазийа Сярщяд Даиряси гошунлары ряисинин мцавини вязифясиндя 
чалышмышдыр. Азярбайъан Республикасы Али Советинин (9-10-ъу чаьырыш) депутаты 
олмушдур. 

Сярщяд гошунларынын хидмяти вя фяалиййятиня даир бир сыра ясярлярин мцял-
лифидир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 7. 

 
3. 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. – 9,10,15,16,20,74,75,86,87,94–114,116, 
125,126,131,227–229,238,254,255. 

 
4. 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. – 9,10,16,19,26,55,56,63,68,74–
88,94–133,136,144,145,147,149–150,155,188,192,215–219,227–229,245,250, 
253–257,278–281. 

 
5. 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. Пайтахты Тещ-
ран шящяридир. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али ганунвериъи щаки-
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миййят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти 
Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 9,10,17,30,31,35–42,67,102, 
160,238,245,278,290–291. 

 
6. 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. – 9,10,16,19,26,29,52–
57,61–66,102,104,105,109,111,131,173,176,177,191–193,242,245,251, 294. 

 
7. Елчин Гулийев, Е л ч и н   И с а ь а  о ь л у (д.1967) – щцгугшцнас, 

эенерал-лейтенант. Бакы Дювлят Университетини вя Бакы Али Щярби Бирляшмиш 
Командирляр Мяктябини битирмишдир. 2001-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы, Дювлят Хидмятинин ряиси – Сярщяд Гошунларынын Команданыдыр. 
«Азярбайъан байраьы»  ордени иля тялтиф олунмушдур. – 11,12–27,177. 

 
8. Даьыстан, Д а ь ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Русийа Федерасийа-

сында республика. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 2094,6 мин няфярдир. Пай-
тахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи 
миниллийин ахырларына гядяр Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 
1813-ъц илдя Эцлцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмиш-
дир. – 14,223. 

 
9. Загатала – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу ил-

дя тяшкил едилмишдир. Шимал–шяргдя Даьыстанла, ъянуб–гярбдя Эцръцстанла 
щямсярщяддир. Сащяси 1348 км2, ящалиси 109,3 мин няфярдир. – 15,16, 22, 25. 

 
10. Хачмаз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу ил-

дя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк  яразиси Губа вя Гусар ра-
йонларына верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцстягил район олмушдур. Сащяси 
1045 км2, ящалиси 148,4 мин няфярдир. – 15,17,22. 

 
11. Балакян – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк Загатала районуна верил-
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миш, 1965-ъи илдя йенидян мцстягил район олмушдур. Шималда Даьыстанла, 
гярбдя вя ъянуб–гярбдя Эцръцстанла щямсярщяддир. Сащяси 923 км2, 
ящалиси 85,3 мин няфярдир. – 15,16. 

 
12. 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. – 15,25. 

 
13. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 661 км2, ящалиси 146,9 мин няфярдир. – 17. 
  
14. 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 2.43 мин км2, ящалиси 176 мин няфярдир. – 18,25. 

 
15. 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. –  21,54,64,65,191–
193. 
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16. НАТО  (Ш и м а л и  А т л а н т и к а  М ц г а в и л я с и  Т я ш к и л а т ы) – щяр-

би-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, 
Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, Португалийа, 
Норвеч, Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцга-
виляси ясасында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи 
илдя Алманийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа го-
шулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр 
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа 
цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ 
наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын 
сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 19,55,253–257. 

 
17. «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 тяг-
димат сянядини она вермишдир. Щямин сяняд ясасында Азярбайъанын НАТО 
иля тяряфдашлыьынын фярди програмы щазырланмышдыр. – 19,254. 

 
18. Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилаты – щюкумятлярарасы бейнялхалг тяшки-

лат. Тяшкилата 122 цзв – дювлят дахилдир. 18 дювлят ися бейнялхалг вя гейри-
дювлят тяшкилатлары иля бирликдя мцшащидячиляр статусуна маликдир. – 20,21. 

 
19. Полша, П о л ш а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада дювлят. 

Сащяси 312,7 мин км2, ящалиси 38,7 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 49 
войеводалыьа бюлцнцр. Али вя йеэаня ганунвериъи органы икипалаталы Сеймдир. 
Пайтахты Варшава шящяридир. – 20,254,295. 

 
20. Гара Гарайев, Г а р а   Я б ц л ф я с   о ь л у (1918–1982) – дащи 

Азярбайъан бястякары. Мусигиси цмумдцнйа шющряти газанмыш, балетляри 
республикамызын вя бир сыра дцнйа театрларынын сящнясиндя тамашайа 
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гойулмушдур. Г.Гарайевин мусиги дили сащясиня эятирдийи йениликляр Азяр-
байъан вя дцнйа мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Дювлят вя Ленин мцка-
фатлары лауреатыдыр. – 28–29. 

 
21. Азярбайъан Дювлят Академик 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. – 
28–29. 

 
22. Полад  Бцлбцлоьлу  (д.1945)  –  бястякар,  мцьянни,  дювлят хадими. 

Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 1988–2005-ъи илляр Азярбайъан 
Республикасынын Мядяниййят назири олмушдур. Щазырда Азярбайъан Рес-
публикасынын Русийа Федерасийасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. 
Ы чаьырыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутаты олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 
28–29,187–190.  

 
23. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят ишляриня ба-

хан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин нойабрында йарадылмыш, 1946-
ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Али органы ики илдян бир чаьырылан конфранс-
дыр. Катиблийи Парисдядир. Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цз-
вцдцр. – 29,49,50,51. 

 
24. Васиф Адыэюзялов, В а с и ф   З ц л ф ц   о ь л у (1936–2006) – бяс-

тякар. Цзейир Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасынын профессору. 
Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы Идаря Щейятинин 1-ъи катиби олмушдур. Азяр-
байъан Республикасынын Ямякдар инъясянят хадими, Азярбайъан Респуб-
ликасы Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. О бир чох мусиги ясяринин, 1 операнын, 5 
мусигили комедийанын, 3 ораторийанын, вокал-симфоник ясярлярин мцяллифидир. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 29. 

 
25. Рауф  Абдуллайев,  Р а у ф   Ъ а н б а х ы ш  о ь л у   (д. 1937) – 

дирижор, Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Ц.Щаъыбяйов адына 
Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин бядии рящбяри вя Баш дирижо-
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рудур. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. 
– 29. 

 
26.  Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у (д.1935) – Азярбайъанын 

дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан 
Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян 
Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Ис-
тиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 29,155. 

 
27. Рамиз Мещдийев,   Р а м и з    Я н в я р   о ь л у (д.1938) – Азярбай-

ъанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри доктору, профессор. 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын щягиги цзвц. 1978–80-ъи иллярдя 
Район Партийа Комитясинин 1-ъи катиби, 1980–81-ъи иллярдя Азярбайъан КП 
МК-да елм вя тящсил шюбясинин мцдири, 1981–83-ъц иллярдя Азярбайъан КП 
МК-да партийа тяшкилат иши шюбясинин  мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азярбайъан 
КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  ЕА-нын  Иътимаи-Сийаси 
Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шюбя мцдири, 1994-ъц илдя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи ил-
дян Азярбайъан Республикасы Президентинин Администрасийасынын  рящбяри-
дир. 1995–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты 
олмушдур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуруъулуьуна аид бир чох китаб 
вя монографийаларын мцяллифидир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал», 
Русийа Федерасийасынын «Достлуг»  орденляри иля тялтиф едилмишдир. Бейнялхалг 
Нйу-Йорк Академийасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы 
Елмляр Академийасынын  цзвцдцр. – 29,66,155,195,197,207. 

 
28. Елчин Яфяндийев, Е л ч и н    И л й а с    о ь л у (1943) – Азярбайъан 

йазычысы, иътимаи вя дювлят хадими. Азярбайъан Республикасынын Халг 
йазычысы. Йазычы Илйас Яфяндийевин оьлу. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин 
катиби, Хариъдя Йашайан Щямвятянлярля Мядяни Ялагяляр –«Вятян» ъя-
миййятинин сядри вязифясиндя ишлямишдир. 1993-ъц илдян Азярбайъан Рес-
публикасынын Баш назиринин мцавинидир. Азярбайъан Республикасынын «Ис-
тиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 29. 

 
29. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб–шярг 

кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы 



_________________________________________________________ 

 

311 

президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 
29,74,82,86,87,94–114,116,125,131,153,238,279,299,300. 

 
30. 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. – 29,82,98,102,258,260,283,294. 

 
31. 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. – 29,102,228. 

 
32. Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййяти – 1974-ъц илдя Йунаныстанда щаки-

миййятя эялмиш щярби хунта Киприн йунан иртиъачылары иля бирликдя Кипри 
Йунаныстана бирляшдирмяк мягсядиля юлкядя щярби чеврилиш етдиляр вя пре-
зидент Макариосу щакимиййятдян узаглашдырдылар. Бундан наращат олан 
Тцркийя Республикасы Киприн тцрк иъмасыны мцдафия етмяк мягсядиля ора-
йа щярби гцввяляр йеритди вя тцрк иъмасы йашайан яразини йунан ирти-
ъачыларындан тямизляди. 1975-ъи илдя Тцркийя–Кипр администрасыйасы бу 
яразидя федератив тцрк дювляти – Кипр Республикасыны елан етдиляр. 1983-ъц илдя 
бу дювлятин ганунвериъи органы Шимали Кипр Тцрк Республикасы  (ШКТР) – 
Кыбрыс елан етди. – 29. 

 
33. 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. – 29,55,56,63, 
104,105,109,111,245. 

 
34. Хатями, С е й и д   М я щ я м м я д   Х а т я м и (д.1943) – Иранын 

сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989–92-ъи иллярдя Иранын Мядяниййят вя 
Ислам Орийентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ислам Республи-
касынын президенти олмушдур. – 30,36,37,39,67,291. 
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35. Хаменеи,  Щ ц с е й н    Х а м е н е и    С е й и д   Я л и  (д.1939) – 
Иранын дини вя дювлят хадими. 1981–89-ъу иллярдя Иранын президенти, 1989-ъу 
илдян ися Иран Ислам Республикасынын дини рящбяридир. – 31,36. 

 
36. Литва, Л и т в а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авропада – При-

балтикада дювлят. Сащяси 65,2 мин км2, ящалиси 3797 мин няфярдир. Инзибати 
яразиси 44 района бюлцнцр вя республика табечилийиня 11 шящяр  дахилдир. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пай-
тахты Вилнцсдцр. – 32. 

 
37. Роландас Паксас (д.1956) – Литва сийаси хадими. 2003–2004-ъц илляр-

дя Литва президенти. Авропа юлкясинин илк рящбяридир ки, импичментля яла-
гядар вязифясиндян узаглашдырылыб. – 32. 

 
38. Гурбан байрамы – мцсялман дцнйасында ян язиз  байрамлардан 

бири. Сосиал-мяняви щяйатымызын тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Гурбан 
байрамы мцсялман щиъри-гямяри тягвими иля 12-ъи айда – зцлщиъъя  айынын 
10-ъу эцнц башланыр вя бир ай мцддятиндя давам едир. Мцсялманлар бу 
байрамы Исламын ясас шяртляриндян бири – Щяъъ мярасимляринин йериня йе-
тирилмяси вя бюйцк Аллащын бяндяляринин эцнащынын баьышланмасы эцнц ки-
ми гейд едирляр. – 33–34,35,158. 

 
39. Атяшкяс режими – 1994-ъц ил майын 12-дя Ермянистан–Азярбайъан 

арасында атяшин мцвяггяти дайандырылмасы (атяшкяс) щаггында мцгавиля 
имзаланды. Мцгавиляйя эюря, мцщарибя апаран тяряфляр сцлщ мцгавиляси 
баьланана гядяр атяшин дайандырылмасы щаггында разылыьа эялдиляр. – 38, 
243. 

 
40. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йарадылмышдыр. Мц-

сялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низамнамясиня эюря Ислам 
Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсялманларын щямряйлийинин мющкям-
лянмясиня, цзв-дювлятляр арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэа-
щы Ъиддядядир (Сяудиййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын 
цзвцдцр. Щазырда Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты адланыр.  – 38. 
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41. Естонийа, Е с т о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги Авропада 
дювлят. Сащяси 45,2 мин км2, ящалиси 1492 мин няфярдир. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы – Сеймдир. Пайтахты Таллиндир. –  43. 

 
42. Арнолд Рцйтел (д.1928) – Естонийа сийаси вя дювлят хадими. 2001–

2006-ъы иллярдя Естонийа президенти. – 43. 
 
43. Бруней, Б р у н е й  Д я р ц с с а л а м – Ъянуб–Шярги Асийада 

дювлят. Сащяси 5,8 мин км2, ящалиси 300 мин няфярдир. Бруней конституси-
йалы монархийадыр. Дювлят башчысы султандыр. Пайтахты Бяндяр-Сяри-Бяга-
вандыр. – 44. 

 
44. Щаъы Щяссянал Болкиащ (д.1946) – Бруней султаны. ХЫВ ясрдян ща-

кимиййятдя олан сцлалянин 29-ъу нцмайяндяси. – 44. 
 
45. Кцвейт, К ц в е й т   д ю в л я т и – Гярби Асийада дювлят. Сащяси 1708 

км2, ящалиси 2 милйондан чохдур. Кцвейт конститусийалы монархийадыр. Дювлят 
башчысы ямирдир. Ганунвериъи орган вя щюкумят ямиря вя бирпалаталы Милли 
Мяълися табедир. Пайтахты ял-Кцвейтдир.  –  45. 

 
46. Ъабир ял-Ящмяд яс-Сабащ – 2006-ъы илдян Кцвейт ямири. Щаки-

миййятя эялдикдян сонра юлкядя бир сыра демократик ислащатлар кечирмиш, 
гадынлара дювлят органларында ишлямяйя иъазя верилмиш, онлар сечиб-се-
чилмяк щцгугу ялдя етмишляр. – 45. 

 

46. Ичяришящяр –  Бакынын гала диварлары иля  ящатя олунан гядим щисся-
си. Яразиси 22 щектардыр. Археоложи газынтылар нятиъясиндя Ичяришящяр яра-
зисиндя ики мядяни тябягя  мцяййянляшдирилмишдир. XIV–XVII  ясрляри 
ящатя едян цст тябягядян дцзбуъаглы вя дюрдкцнъ йашайыш евляринин 
галыглары, VIII–XIII ясрляря аид алт тябягядян дцзбуъаглы формалы кичик 
отагларын галыглары, гуйулар вя с. мадди мядяниййят нцмуняляри ашкар 
едилмишдир. 

Ичяришящяр орта ясрлярдя Бакынын ясас мяркязиня чеврилмиш, XII ясрдя 
бурада илк гала диварлары чякилмишдир. Бу диварлар 25–30 м дянизин 
ичярисиня узанараг Ичяришящярин гаршысында гапалы лиман ямяля эятир-
мишди. Ичяришящярин цч ясас – Шамахы, Салйан вя дяниз сащилиня ачылан 
дарвазасы олмушдур. Ичяришящярдяки Сыныггала (1078), Гыз галасы вя с. 
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абидяляр Ичяришящярин яввялляр дянизя йахын сащядя инкишаф етдийини эюстярир. 
XV ясрдя Ширваншащлар сарайы тикилмишдир. XVII ясрдя Ичяришящярдя чохлу 
карвансара вя тиъарят бинасы инша едилмиш, XVIII ясрдя ися Хан сарайы тикилмиш, 
йени су кямярляри чякилмишди. XIX ясрдя вя XX ясрин яввялляриндя Ичяришящярин 
план гурулушу дяйишдирилмядян кющня биналарын йериндя ясаслы даш биналар 
тикилмишдир. Бу заман гала диварларынын икинъи сырасы сюкцлмцш вя йалныз 
Шамахы дарвазасынын йанында 2-ъи дарваза тикилмишдир (1888). Беляликля, гоша 
дарваза ямяля эялмишдир. 1977-ъи илдя Ичяришящяр Азярбайъан мемарлыьы тарихи 
горуьуна чеврилмишдир. –  46–51,164,170. 

 

47. Ипяк Йолу, Б ю й ц к   И п я к   Й о л у – бейнялхалг тарихи транзит-
тиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин сонларындан ерамызын XVI ясриня-
дяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа гядяр уза-
нараг, айры-айры голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар 
ки, бцтцн юлкялярини бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди сярвятляря малик 
олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заманлардан дцнйа юлкяляри арасын-
да игтисади вя мядяни ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур. 

XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчялдилмяси идейасыны иряли сцр-
мяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян 
юлкялярдя ъидди марагла гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрын-
да Бакыда 33 дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг 
конфранс кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан 
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йолунун бярпа-
сынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд 
олунду. – 47,48,232. 

 

48. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван Мух-
тар Республикасынын пайтахты. Яразиси  0,013 мин  км2, ящалиси 67 мин 
няфярдян чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. 
Мцасир Нахчыван гядим, антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары 
цзяриндя йерляшмишдир. 

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-
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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. – 47,206,261. 

 
49. 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. – 47. 

 
50. Бярдя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Бярдя Азярбайъанын 

ян гядим шящярляриндяндир. Яряб тарихчиси Бялазури (ЫХ яср) Бярдянин 
Сасани щюкмдары Ы Губадын (488–531), Иран тарихчиси Щямдуллащ Гязвини 
(ХЫВ яср) ися Македонийалы Исэяндярин дюврцндя (е.я.336–23) салындыьыны 
эюстярмишляр. Археоложи газынтылар бурадакы йашайыш мяскянини даща гя-
димляря аид едир. – 47. 

 
51. 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. – 47. 

 
52. Низами Эянъяви,   И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–1209) – дащи Азяр-

байъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты тарихиня мясняви формасында 
йаздыьы беш епик поемадан ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. 
Низами Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында 
дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя мяняви-яхлаги 
идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами Эянъяви Йахын Шярг 
ядябиййатында мянзум роман жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб 
йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмуш-
дур. Онун бцтцн ясярляриндя инсанын мяняви азадлыьы тяряннцм олунур. – 47. 

 
53. Гыз галасы – Азярбайъанда тарихи-мемарлыг абидяси. Бакыдадыр (Ичяри-

шящярдя). Тядгигатчыларын чоху тяряфиндян мцдафия мягсядиля ХЫЫ ясрдя тикилдийи 
гябул олунмушдур. Галанын даш китабясиндя куфи хятти иля Мясуд Давуд оьлу-
нун («Гцббя Мясуд бин Давуд») ады щякк едилмишдир. Гыз галасы мемарлыг 
формасына эюря Шяргдя йеэаня абидядир. Абидянин щцндцрлцйц 32 м, диаметри 
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16–16,5 м-дир. Диварларынын галынлыьы ашаьыда 5 м, йухарыда 4 м олан Гыз галасы 
силиндрик ясас щиссядян вя она битишик бцтюв чыхынтыдан ибарят орижинал гурулуша 
маликдир. Силиндрик щисся дахилдя сяккизмяртябялидир. Бу мяртябялярдя 250-дяк 
адам йерляшя биляр. Абидянин Гыз галасы адланмасы щаггында халг арасында 
мцхтялиф яфсаняляр мювъуддур.  – 47. 

 
54. 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-ъи 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. – 47. 

 
55. Ширваншащлар дювляти (ВЫ яср–1538) – Азярбайъан феодал дювляти. 

Ширваншащлар сцлаляси идаря едирди. Ясасян, Ширван тарихи вилайятини, айры-айры 
вахтларда ися шималда Дярбянд, гярбдя Шяки–Эянъя, ъянубда Бейляган 
яйалятлярини, шималда ися Хязяр дянизи сащилиндяки яразиляри ящатя едирди. Пай-
тахты Шамахы (бир мцддят Бакы) шящяри олмушдур. Ширваншащлар дювляти ВЫ 
ясрин биринъи йарысында Сасаниляр тяряфиндян йарадылмышдыр. Ширваншащлар 
тарихини дюрд дювря бюлмяк олар: илк Ширваншащлар, Мязйядиляр, елми ядя-
биййатда сящвян Кясраниляр адландырылан ХЫ–ХЫВ яср Ширваншащлары вя 
Дярбяндиляр. 

ХЫ ясрин сонларындан Ширваншащларын сийаси йцксялиши башланды. Бу 
йцксялиш монгол ишьалынадяк давам етди. ЫЫЫ Маничющр (1125) Ширваншащлар 
дювлятинин эцълянмяси вя тяряггиси дюврц иди, ЫЫЫ Манучющрцн юлцмцндян 
сонра Ширван тахтына Ы Ахситан сащиб олду. 1192-ъи илдя баш вермиш эцълц 
зялзяля нятиъясиндя Шамахы даьылды, хейли ящали, о ъцмлядян Ахситанын аиля 
цзвляри щялак олду. Ширван яразиси тягрибян йцз ил Елханиляр вя Гызыл Орда 
ханлары арасында дюйцш мейданына чеврилди. ЫВ–ХВясрлярдя Ширваншащлар 
мцстягил щакимиййят сцрцрдцляр. 1539-ъу илдя Ширваншащлар дювлятиня сон 
гойулду. –47. 
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56. 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. – 50,51,178,179,180. 

 
57. Русийа Дювлят  Думасы – 1906-ъы илдя Русийада йарадылан нцма-

йяндяли ганунвериъилик мцяссисяси. 17 октйабр Манифести ясасында йара-
дылмышдыр. Бурада ганунлар мцзакиря едиляряк Дювлят Шурасына тягдим 
едилир вя чар тяряфиндян тясдиг едилирди. Дума 1917-ъи ил 6 октйабра гядяр 
фасилялярля фяалиййят эюстярди. 1993-ъц ил Русийа Федерасийасынын Консти-
тусийасына ясасян Дума тязядян бярпа олунду. – 52–57. 

 
58. Дмитрии Рогозин (д.1963) – Русийа сийаси вя дювлят хадими, дипломат, 

фялсяфя елмляри доктору. 2003–2004-ъц иллярдя Дювлят Думасында сядр мцавини, 
2011-ъи илдя Русийа Федерасийасынын Брцсселдя НАТО-нун нцмайяндяси, 
2012-ъи илдян ися Днестрйаныда хцсуси нцмайяндясидир. – 52-57. 

 
59. 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. – 52,55,56,57,63,64,66,102. 

 
60. Рушайло Владимир (д.1953) – 1972-ъи илдян  ССРИ Дахили Ишляр На-

зирлийиндя мцхтялиф мясул вязифялярдя ишлямишдир. 1998-ъи илдян Русийа 
Дахили Ишляр назиринин мцавини, 1999-ъу илдян назир, 2001-ъи илдя МДБ 
юлкяляри цзря Коллектив Тящлцкясизлик Шурасынын сядри, 2003-ъц илдя ися Русийа 
Тящлцкясизлик Шурасынын катиби олмушдур. –  52,61–66. 
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61. Елчибяй,  Я л и й е в   Я б ц л ф я з   Г я д и р г у л у    о ь л у (1938–2000) 
– 1989-ъу илдя йарадылан АХЪ-нин, сонралар АХЪП-нин сядри. 1992-ъи илин 
ийунундан 93-ъц илин ийунуна гядяр Азярбайъан Республикасынын президенти 
олмушдур. – 53,242. 

 
62. Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы (АШПА) – 2004-ъц илдя 

тяшкил олунмушдур. АШПА-да 25 Авропа юлкясинин 732 депутаты фяалиййят 
эюстярир. – 53,54,237–247. 

 
63. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-

ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йер-
ляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, 
сечки системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан 
щцгугларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин 
мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али 
органлары Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назир-
ликляринин Мцшавиряси вя Катибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа 
Шурасынын цзвцдцр. – 53,54,160,237. 

 
65. 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. 
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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-
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. – 53,57,160, 
161,162,188. 

 
66. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы яра-

зисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг Гара-
баьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали йашайырды. Яразиси 4 мин  км2-дир. 
Мяркязи Ханкянди.  

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. –  54,56,57,61,76,78–79,89,91,103,104, 
107,109,111,115,117,120,122,127,132,181,206,217,221,229,239,240,241, 
242,244,246,247. 
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67.  Бюйцк  Британийа,   Б ю й ц к   Б р и т а н и й а  в я   Ш и м а л и    И р л а н 
д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   – Гярби Авропада дювлят. Б.Британийа 
адасы, Ирландийа адасынын шимал–шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, 
Оркней, Щебрид, Шетленд адалары вя  бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащя-
си 244,1 мин км2, ящалиси 58,8 милйон няфярдир.  Инзибати ъящятдян графлыглара 
вя графлыг щцгугунда  олан шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон хцсуси инзибати 
ващиддир. Б.Британийа парламентли монархийадыр. Пайтахты Лондон шящяридир. 
– 55,77,147,247. 

 
68. 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 мцс-
тягил дювлят йаратды. –  55. 

 
69. Боснийа вя Щерсоговина – 1945–92-ъи иллярдя  Йугославийа Сосиалист 

Федератив Республикасы  тяркибиндя олмушдур. Йугославийанын тяркибин-
дян 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. – 55. 

 
70. 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 – 
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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. – 55,56,76,78–79,104,105,109,111,117,120,122,128,132,243,245. 

 
71. 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. –  
56,64,104,109,112,214,243. 

 
72. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты. Ясасы 

1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмушдур. Бурада Авропанын 33 
дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едир-
ди. АТЯТ «сойуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра цмумавропа 
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади 
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, дювлятлярарасы мц-
насибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан ямякдашлыг вя гаршылыглы мя-
нафе истигамятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йа-
рысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал 
иштирак едир. – 56,63,64,109,111,243,244. 

 
73. Авропа мящкямяси – Авропа Иттифагынын  ясас органларындан бири.  

Бу орган доггуз Баш прокурорун разылыьы иля  6 ил мцддятиня кюмякчи 
кими фяалиййят эюстярян 15 щакимдян ибарятдир. Ясас функсийасы: мцга-
вилялярин тятбигиндя вя шярщиндя щцгуги ъящятдян дцзэцн олмасына диггят 
йетирмяк, цзв дювлятлярин, бирликляр вя физики шяхслярин  мцбащисялярини щялл 
етмяк; сон гярары  вермякдир . – 58–59. 
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74. Лузиус Вилдщабер (д.1937) – Исвечря вякили. 1998–2007-ъи иллярдя 
инсан щаглары цзря Авропа мящкямясинин сядри олмушдур. – 58–59. 

 
75.  Щаъыйев Ханлар, Х а н л а р   И р ш а д  Ф а и г  о ь л у (д.1956) – 

щцгугшцнас. 1993–98-ъи иллярдя Али Мящкямянин сядри, 1998-ъи илдя Азяр-
байъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. Ща-
зырда Авропа Мящкямясинин цзвцдцр. – 58. 

 
76. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  Асийада дювлят. 

Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйа-
лятя вя 6 мяркязи табе шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы – бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 60. 

 
77. Ким Де Чжун (д.1926) – 1997–2003-ъц иллярдя Корейанын прези-

денти. Милли Конгрес Йени Сийасятдя Партийасынын лидери. Демократийа вя 
инсан щцгугларынын мцдафиячиси. Щямчинин Шимали Корейа иля сцлщ вя ба-
рышыьа эюря Нобел мцкафаты лауреаты. – 60. 

 
78. 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 
университетини (инъясянят, тарих бакалавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард уни-
верситетини (инъясянят маэистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпо-
рейшн» фирмасынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору 
олмушдур. – 68,74,75,77,78,86,87,88,115–117,123,124,126,127,128,129,144, 
145,155,216,217, 227. 

 
79. Род-Айленд – Атлантик океаны сащилиндя   АБШ-ын шимал-ъянубунда 

штат. Сащяси 3,2км2, ящалиси 991 мин няфярдир. Инзибати мяркязи Провиденс 
шящяридир. – 68. 

 
80. 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 прези-
дент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа 
шящяридир. – 69,254. 
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81. Эеорэи Пирванов (д.1957) – Болгарыстан сийаси вя дювлят хадими. 
Тарих елмляри доктору. 2000–2011-ъи иллярдя  Болгарыстанын президенти ол-
мушдур. – 69. 

 
82. Мяракеш, М я р а к е ш   К р а л л ы ь ы – Шимал–Гярби Африкада 

дювлят. Сащяси 446,6 мин км2, ящалиси 26,7 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
35 яйалятя вя 8 префектура бюлцнцр. Мяракеш конститусийалы монархийадыр. 
Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы бирпалаталы Нцмайяндяляр палата-
сыдыр. Пайтахты Рабатдыр. – 70. 

 
83. ВЫ Мящяммяд, Б и н   я л - Щ я с я н (д.1963) – 1999-ъу илдян Мя-

ракеш кралы. Мящяммяд 1666-ъы илдян Мяракеши идаря едян Алаутлар сц-
лалясиндян 18-ъи кралдыр. – 70. 

 
84. Гана, Г а н а   П е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада дювлят. 

Сащяси 238,5 мин км2, ящалиси 16,9 милйон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня 
дахилдир. Инзибати яразиси 10 вилайятя вя пайтахт мащалына бюлцнцр. Пай-
тахты Аккрадыр.  – 71. 

 
85. Ъон Кофи Аэийекум Куфуор (д.1938) – 2001–2007-ъи иллярдя  Гана-

нын президенти, 2007–2008-ъи иллярдя Африка Иттифагынын сядри олмушдур. – 71. 
 
86. Тунис, Т у н и с   Р е с п у б л и к а с ы – Шимали  Африкада дювлят. 

Сащяси 164,2 мин км2, ящалиси 9 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи щакимиййят Нцмайяндяляр палатасына (парламент) мяхсус-
дур. Пайтахты Тунис шящяридир. – 72. 

 
87. Зейналабидин бин Яли (д.1936) – Тунис щярби вя дювлят хадими, эе-

нерал. 1987–2011-ъи иллярдя Тунис президенти. 2011-ъи илдя халг тяряфиндян 
вязифясиндян говулмушдур. – 72. 

 
88. Ирландийа, И р л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Авропада 

дювлят. Сащяси 70,3 мин км2, ящалиси 3,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
26 графлыьа вя 5 шящяр графлыьына бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Дублиндир. – 73. 

 
 



_________________________________________________________ 

 

324 

89. Мери Макалис (д.1951) – Ирландийа сийаси хадими. 1997-ъи илдян 
Ирландийа президенти. 2004-ъц илдя йенидян оппонентлярсиз президент 
сечилмишдир. Мери Макалис Ирландийанын бирляшдирилмясинин ян бюйцк тя-
ряфдарыдыр. – 73. 

 
90. Девид Вугворд (д.1946) – нефтчи–мцщяндис, 1999–2007-ъи илляр «бп–

Азярбайъан» ширкятинин президенти. Бир чох юлкялярдя – Яряб ямирликлярин-
дя, Норвеч, Русийа вя АБШ-да бп ширкятинин нцмайяндяси вязифяляриндя 
ишлямишдир. Инэилтярянин «Мцгяддяс Михаил вя Мцгяддяс Эеорэи», Эцр-
ъцстанын «Шяряф», Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» орденляри иля тял-
тиф олунмушдур. – 75,106,110,125. 

 
91. Натиг Ялийев,  Н а т и г  А э а я л и   о ь л у  (д.1947) – 1993–2006-ъы 

илляр Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин президенти олмушдур. 
Щазырда Азярбайъан Республикасы Сянайе вя Енерэетика назиридир. Азярбай-
ъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 75,106,125.  

 
92. 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. – 74,75,80,82,84,85,87,98,99,100, 
101,103,108,112,116,120,123,124,125,129,130. 

 
93. Ираг, И р а г   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби Асийада – Дяъля вя 

Фярат чайлары щювзясиндя нефт ихраъ едян юлкя. Сащяси 438,3 мин км2, ящалиси 
22,4 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 18 мцщафазайа бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, щюкумят башчысы ися Баш назирдир. Юлкя АБШ вя НАТО юлкяляри иля 
мцщарибя вязиййятиндя олдуьу цчцн али ганунвериъи органы йохдур. Пайтахты 
Баьдаддыр. – 76,215,216,227,229,255,279,280,281. 

 
94. Вашингтон – Америка Бирляшмиш Штатларынын пайтахты. Юлкянин си-

йаси, елм вя мядяниййят мяркязи. Шящяр 1791-ъи илдя салынмыш вя АБШ-ын 
илк президенти Ъ.Вашингтонун шяряфиня адландырылмышдыр. – 77,78–88,93–
133,144,149,217,218,256. 
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95. Лондон (Б ю й ц к   Л о н д о н ) – Бюйцк Британийанын пайтахты. 
Дцнйанын ян бюйцк шящярляриндян вя лиманларындан бири. Ящалиси 7 милйон 
няфярдир. Идарячилик функсийаларынын чохуну Бюйцк Лондонун Бялядиййя Шу-
расы вя даиря шуралары щяйата кечирир. ХI ясрин сону ХII ясрин яввялиндя Лон-
дон рясмян Инэилтярянин пайтахты олду. – 77,147. 

 
96.   Щафиз Пашайев, Щ а ф и з   М и р   Ъ я л а л   о ь л у (д.1941) – дип-

ломат. Физика-рийазиййат елмляри доктору. 1992–2006-ъы иллярдя Америка Бир-
ляшмиш Штатларында Азярбайъан Республикасынын Фювгяладя вя Сялащиййятли 
сяфири олмушдур. 2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр нази-
ринин мцавини вя  Дипломатийа Академийасынын ректорудур. – 77,106. 

 
 
97. Йашар Ялийев, Й а ш а р   Т е й м у р   о ь л у  (д.1955) – дипломат. 

2002–06-ъы иллярдя БМТ-дя Азярбайъанын даими нцмайяндяси. 2006-ъы 
илдян АБШ-да Азярбайъанын Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири. – 77. 

 
98. Бакы– Тбилиси – Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. Рясмян 2007-

ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир (442 км Азярбайъандан, 
248 км Эцръцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян Яр-
зурума гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. –  74,85,87,106, 217. 

 
99. «Шащдяниз» – Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда ян бюйцк вя ян 

зянэин газ йатагларындан бири. – 82,108,231. 
 
100. 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-
российск нефт кямяридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя 
верилмишдир. – 82,98. 

 
101. Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы – юзял инвестисийа лайищяляриня 

кюмяк цчцн йарадылан бейнялхалг тяшкилат. Ясасы 1956-ъы илдя гойулмуш-
дур. – 84–85,126,130. 

 
102. Чейни Ричард (Дик) (д.1941) – Американын  сийаси хадими. 1989–

1992-ъи иллярдя АБШ-ын Мцдафия назири олмушдур. 1993-ъц илдян Америкада 
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Сащибкарлыг Институтунун директорудур. «Щаллибюртн» корпорасийасынын 
президенти, Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын фяхри цзвцдцр. 2001–
2009-ъу иллярдя АБШ-ын витсе-президенти олмушдур. – 86,121–122,129,130. 

 
103. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти (АБЯШ) –1994-ъц илин 

ахырларында йарадылмышдыр. «Хязярин Азярбайъан секторунда нефт йатаг-
ларынын мцштяряк ишлянилмяси вя истифадяйя верилмяси» щаггында Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти иля дцнйанын бир нечя бюйцк нефт ширкятляри 
арасында имзаланмыш мцгавилянин пайчылары адындан онун шяртлярини щяйата 
кечирмяк мягсядиля йарадылмыш ямялиййат ширкятидир. Бурайа 7 юлкяни 
(Б.Британийа, Йапонийа, Норвеч, Русийа, Тцркийя вя Сяудиййя Ярябистаны) 
тямсил едян 11 ири нефт ширкяти дахилдир. – 98,126. 

 
104. 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 Афинадыр. – 82,230–233,234. 

 
105. Хоъалы сойгырымы  – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя 

ермяни силащлы бирляшмяляри вя Ханкяндиндя йерляшян Русийанын 366-ъы 
алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа щяр тяряфдян щцъум етмиш, шящяри 
тамамиля йандырмышлар; 600 няфярдян артыг азярбайъанлы гяддаръасына 
юлдцрцлмцш, 150 няфяр иткин дцшмцш, йцзлярля шящяр сакини йараланмышдыр.   
Дцнйанын бир сыра дювлятляри Хоъалы сойгырымыны танымышдыр. – 89–92,182, 
289,302,303. 

 
106. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги Асийада 

дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1219 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар района вя мяркяз табели-
йиндя  олан  3  шящяря  (Пекин,  Шанхай,  Тйантсзын)  бюлцнцр. Али 
дювлят щакимиййяти органы Цмумчин Халг Нцмайяндяляри Мяълиси-
дир. Дювлят башчысы  Чин Халг Республикасынын сядридир. Пайтахты Пе-
киндир. – 93,154,220–222. 

 
107. Тсзйан Тсземин (д.1926) – Чинин партийа вя дювлят хадими. 

1989-ъу илдян Чин КП МК-нын Баш катиби, 1993–2005-ъи илляр Чин Халг 
Республикасынын сядри олмушдур. – 93,220. 
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108. Синтсзйан-Уйьур Мухтар району – Чиндя мухтар район. Юлкянин 

шимал–гярбиндя йерляшир. Сащяси 1,6 милйон км2, ящалиси 13,1 милйон ня-
фярдир. Инзибати мяркязи Урумчи шящяридир. –  93. 

 
109. Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасы – 1996-ъы илдя йарадыл-

мышдыр. Юзял, гейри-коммерсийа тяшкилатыдыр. 160 цзвц вар. – 94–114. 
 
110. Стивен Мянн – американ дипломаты. 2001–2009-ъу иллярдя АБШ Дюв-

лят катибинин комякчиси. 2004–2006-ъы иллярдя АБШ-дан АТЯТ-ин Даьлыг Га-
рабаь цзря щямсядри олмушдур. – 94–114,228.  

 
111. 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. – 96. 

 
112. 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. – 96. 

 
113. 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. – 96. 

 
114. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакыда «Хязяр 

дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын дяринлик-
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дя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя  щасил олунан нефтин пай шяклиндя 
бюлцшдцрцлмяси» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мц-
гавиля. – 97.  

 
115. Нобел гардашлары – Исвеч ихтирачылары вя сянайечиляри. Силащ истещсалы 

вя аь нефт тиъаряти иля мяшьул олмушлар. Роберт Нобел ХЫХ ясрин 70-ъи 
илляриндя Бакыйа эялмиш вя нефт иши иля марагланмышды. О, сонралар гардашы 
Лцдвиги дя бу ишя ъялб етмиш вя онлар 1879-ъу илдя «Нобел гардашлары» 
ширкятини тясис етмишляр. Ширкятин, демяк олар, бцтцн капиталы, щабеля илляр 
бойу эютцрдцйц йцз милйон манатларла изафи мянфяят Бакы нефтинин 
щесабына газанылмышды. Тяркибиня ясас капиталы 130 милйон манатдан чох 
олан 25 мцхтялиф мцяссися дахил иди. 

Нобел гардашлары инщисарларынын Бакыда фяалиййяти Азярбайъан игтиса-
диййатынын инкишафына сябяб олду. Онларын ачдыьы мцяссисялярдя минлярля 
азярбайъанлы ишлямиш вя онлар юз ишляринин эюзял мцтяхяссиси олмушлар. 
Онларын сифариши иля Исвечдя тикилян вя Хязяря эятирилян «Зороастр» эямиси 
дцнйада илк нефтдашыйан танкер иди. Бейнялхалг Нобел мцкафатлары Алфред 
Нобелин вясиййятиня ясасян Нобел фонду тяряфиндян тясис едилмишдир. Бу 
мцкафат щяр ил мяшщур алимляря (етдикляри ихтиралара вя эюрдцкляри ишляря), 
иътимаи вя сийаси хадимляря, йазычы вя шаирляря верилир.  – 97. 

 
116. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа вя Йапо-

нийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи дцнйа мцщарибяси 
1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын Полшайа эирмяси иля башланды. 
Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан 
етди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Бел-
чика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.  

1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщарибя елан етди. 
1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград вя Курск вурушмаларында 
гялябяси Алманийаны гяти сурятдя сарсытды.  

1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу  Берлини  алды. Майын 8-дя Карлсхорст-
да (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяслим олмасы щаггында акт 
имзаланды. 

Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйабрын 2-дя им-
заланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа мц-
щарибясиндя 72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин 
силащлы гцввяляриня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 мил-
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йон адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьылмышды. –  
97,142,289,301–304. 

 
117. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – респуб-

ликада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящ-
бярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гу-
йуларынын газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля 
дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр 
баьламышдыр. – 97,106,188. 

 
118. АТЯТ-ин Истанбул зирвя эюрцшц – 1999-ъу ил нойабрын 18–20-дя 

Тцркийянин Истанбул шящяриндя АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин дювлят вя 
щюкумят башчыларынын иштиракы иля кечирилди. Бу, АТЯТ-ин сон топлантысы 
иди. Истанбул саммитиндя 3 сяняд гябул олунду. Биринъиси – Истанбул харти-
йасы – дцнйада сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин олунмасы, юлкялярин ярази 
бцтювлцйцнцн горунмасы, баш вермиш мцнагишялярин сцлщ йолу иля щялл 
олунмасы вя с. Икинъи сяняд Авропада ади силащлар щаггында иди. Цчцнъц 
сяняд ися сийаси бяйаннамя иди. – 98. 

 
119. Шеварднадзе,  Е д у а р д  А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцс-

танын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. 1972–85-ъи иллярдя Эцръцстан 
КП МК-нын Биринъи катиби, 1985–90-ъы иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр назири, 
1994–2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 101,125.  

 
120. Чеченистан (Ичкерийа) – Русийа Федерасийасында республика. Орта 

ясрлярин яввялляриндя Чеченистанын хейли щиссяси Алан дювлятинин тяркибиндя 
иди. ХЫХ ясрдя Русийа Шимали Гафгазы ишьал етмяйя башлады. Чеченляр юз 
торпагларындан чыхарылыр, онларын йериня бурада казаклар йерляшдирилирди. Бу 
да Чеченистанда милли-азадлыг щярякатынын башланмасына сябяб олду. 
Даьлыларын бу щярякаты (1817–1864) 1859-ъу илдя Шейх Шамил тяслим ол-
дугдан сонра йатырылды вя Чеченистан тамамиля Русийайа бирляшдирилди. 
1991–92-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы тяркибиндя мцстягил Чеченистан 
Республикасы йарадылды. Пайтахты Грозны шящяридир. – 103. 

 
121. АзярТАъ , А з я р б а й ъ а н   Д ю в л я т   Т е л е г р а ф    А э е н т- 

л и й и  – Азярбайъанда дювлят информасийа органы. 1919-ъу илдя йара-
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дылмышдыр. 1921-ъи илдян Азярбайъан Телеграф Аэентлийи (АзярТА), 1972-
ъи илдян  Азяринформ адланырды. 1992-ъи илдян АзярТАъ кими фяалиййят 
эюстярир. АзярТаъ мцасир Азярбайъан щягигятлярини, юлкядя демократик, 
щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьуну, игтисадиййатын инкишафыны, сосиал-
мядяни сащядя газанылмыш уьурлары, республиканын бейнялхалг алямдя 
нцфузунун йцксялмясини якс етдирян информасийа вя фотоинформасийалары 
йайыр, дцнйада ъяряйан едян ян мцщцм щадисяляр барядя оператив мя-
лумат верир. – 108. 

 
122. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас фяалиййяти Азяр-

байъанын нефт стратеэийасындан ялдя едилян эялирлярин идаря едилмясидир. –  108.    
 
123. 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. – 110. 

 
124. «АНС» телевизийасы – Азярбайъанда 1991-ъи илдян фяалиййят эюстярян 

мцстягил телевизийа  каналларындан  бири. – 112,136. 
 
125. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТТШ) – 

БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм органы. БМТ-нин Низамна-
мясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасында ясас 
мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Бри-
танийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир 
сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц сяс 
вердикдя гябул олунмуш сайылыр. –112.221. 

 
126. Аь ев – Вашингтонда АБШ президентинин игамятэащы вя дяфтярха-

насы (1800-ъц илдян).1792–1829-ъу иллярдя инша едилмишдир. АБШ щюкумя-
тиня чох заман Аь ев дейилир. – 115–117,217,218. 

 
127. Колин Пауелл (д.1937) – Америка эенералы. Президент Ъоръ Буш 

(ата)  заманында  (1980–89,1989–92) Дювлят катиби олмушдур. – 117,127, 
128. 
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128. Рузвелт Франклин Делано (1882–1945) –АБШ-ын эюркямли сийаси вя 
дювлят хадими. 1932–1944-ъц иллярдя 4 дяфя АБШ президенти сечилмишдир. 
Рузвелт Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Инэилтяря вя ССРИ иля антищитлер 
коалисийасынын тяшяббцсчцляриндян бири олмушдур. – 117.  

 
129. АБШ Дювлят Департаменти – АБШ-да 1789-ъу илдян Хариъи Ишляр 

Назирлийи функсийасыны щяйата кечирян ясас хариъи сийасят идаряси. Дювлят 
катиби башчылыг едир, президентин вя Конгресин щазырладыьы хариъи сийаси 
хятти щяйата кечирир. –118–120,217. 

 
130. Ричард Армитаъ – Р.Рейганын президентлийи дюврцндя (1980–

1988) Мцдафия назиринин бейнялхалг тящлцкясизлик цзря мцшавири олмуш-
дур. Ъоръ Бушун (ата) президентлийи дюврцндя (1988–1992) хцсуси тапшы-
рыглар цзря сяфир ишляйяркян йени мцстягил дювлятляря йардым эюстярмяк 
програмынын мцяллифляриндян бири олмушдур. Щямин вахтдан 907-ъи дц-
зялишин ялейщиня чыхыр. Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасы Директорлар 
Шурасынын цзвцдцр. «Армитаъ Ассошиейтс Ел Си» ширкятинин сащибляриндян 
биридир. – 118,119–120,144. 

 
131. Кливленд – АБШ-да шящяр. Кливленд АБШ-ын сянайе, малиййя–тиъа-

рят вя мядяни мяркязляриндян бири кими таныныр. – 133,136,145,147. 
 
132. Доналд Рамсфелд (д.1932) – Америка сийаси хадими, респуб-

ликачы, 1975–77, 2001–2006-ъы иллярдя АБШ-ын Мцдафия назири олмушдур. 
–127,218. 

 
133. 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. – 134,172. 

 
134. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2008-ъи иллярдя Пакистан Рес-

публикасынын президенти, орду эенералы. 1988–90 вя 1993–96-ъы иллярдя Па-
кистанын Баш назири, 1998-ъи илдя Баш  гярарэащ ряиси олмушдур. – 134,172. 
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135. 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-
ганы икипалаталы (Сенат вя Депутатлар палатасы) парламентдир. Пайтахты 
Прагадыр. 1993-ъц илдян Чехословакийа  Федерасийасынын фяалиййяти да-
йандырылдыгдан сонра Чехийа мцстягил дювлятдир. – 135. 

 
136. Ватслав Клаус (д.1941) – 2003-ъц илдян Чехийа президенти. – 135. 
 
137. 8 Март Бейнялхалг гадынлар эцнц – игтисади, иътимаи вя сийаси бя-

рабярлик  уьрунда мцбаризядя гадынларын бейнялхалг щямряйлик эцнц. 
Бейнялхалг гадынлар эцнцнцн байрам едилмяси Клара Сеткинин тяклифи иля 
1910-ъу илдя сосиалист гадынларын 2-ъи Бейнялхалг конфрансында (Копен-
щаэен) гярара алынмышды. Илк дяфя  байрам 1911-ъи илдя бир сыра Авропа юл-
кяляриндя кечирилмишдир,  Азярбайъанда ися 1917-ъи илдян гейд едилмяйя 
башланмышдыр. –  137–138.    

 
138. Куба, К у б а   Р е с п у б л и к а с ы – Америкада, Вест-Щинддя 

дювлят. Сащяси 110,9 мин км2, ящалиси 11,1 милйон няфярдир. Пайтахты Щавана 
шящяридир. Дювлятин али органы бирпалаталы  Милли ассамблейадыр. Дювлятин вя 
щюкумятин башчысы – Дювлят Шурасынын сядридир. – 139. 

 
139. Фидел Кастро, К а с т р о   Р у с (д.1926) – 1960–2008-ъи иллярдя Куба 

Республикасы Дювлят Шурасы вя Назирляр Советинин сядри, 1965-ъи илдян Куба 
КП МК-нын Биринъи катиби вя Куба Силащлы гцввяляринин Баш команданы. 
1953-ъц илдя Батиста диктатурасына гаршы силащлы цсйана башчылыг етмишдир. – 
139. 

 
140. 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. – 140. 

 
141. Ябдцлязиз Бутефликай (д.1937)  – Ялъязаир дювлят хадими, 1999-ъу 

илдян Ялъязаир президенти. – 140. 
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142. 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, 
1918-ъи илин мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри 
бярпа едилди. –  141. 

 
143. Бейнялхалг Гызыл Хач Ъямиййяти – Гызыл Хач Лигасыны, Бейнялхалг 

гызыл Хач Ъямиййятини вя Гызыл Хач Лигасынын иътимаи тяшкилатларыны 
бирляшдирян бейнялхалг иътимаи тяшкилат. 

1863-ъц илдя ясасы гойулан бу тяшкилатын иши Исвечря вятяндашларынын 
щярби мцнагишялярдя зяряр чякянляря йардым етмякдир. – 142. 

 
144. Сербийа вя Черногорийа Иттифагы – кечмиш 2003–2006-ъы иллярдя 

Йугославийа Сосиалист Федератив Республикасынын алты республикасындан 
ики республикасында йаранмыш дювлят. 2006-ъы ил май референдумундан 
сонра Черногорийа Сербийадан айрылараг мцстягил дювлят елан едилди. Сер-
бийа ися 2006-ъы илин ийунундан мцстягил дювлят елан едилди вя Иттифаг юз 
варлыьыны итирди. – 146,148. 

 
145. Светозар Марович (д.1955) – 2003–2006-ъы иллярдя Сербийа вя 

Черногорийа Иттифагынын президенти олмушдур. Конститусийайа уйьун ола-
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раг щям дя щюкумят башчысы олмуш, анъаг фактики олараг щюкумяти идаря 
етмямишдир. – 146,148. 

 
146. Ъинъич Зоран (1952–2003) – 2001–2003-ъц иллярдя Сербийанын Баш 

назири олмушдур. 2001-ъи илин ийунунда Ъинъичин башчылыьы иля кечмиш 
Йугославийа президенти Слободан Милошевич етдийи щярби ъинайятляря эюря 
тутулуб  Бейнялхалг Щаага  мящкямясиня верилмишдир. – 148. 

 
147. 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. – 150. 

 
148. 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. – 150. 

 
149. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя дювлят хадими. 

Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя гошулмушдур. 1994-ъц илин 
мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бялядиййясинин сядри,  Ядалят вя Инкишаф Пар-
тийасынын  лидери. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя Ядалят вя 
Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк имканы ялдя етди вя Ярдо-
ьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири сечилди. – 153,300. 

 
150. Ху Сзинтао (д.1942) – Чин сийасятчиси вя дювлят хадими. 1992-ъи илдян 

ЧКП МК-да йцксяк вязифялярдя чалышмышдыр.  2002-ъи илдя ЧКП МК-нын Баш 
катиби, 2003-ъц илдя ЧХР-нын сядри, 2004-ъц илдя ися ЧХР Щярби Шурасынын 
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сядри олмушдур. 2007-ъи илдян Цмумчин Халг Нцмайяндяляри Мяълисинин 
сядридир. – 154,220. 

 
151. Ващид Ахундов (д.1942) – игтисадчы, елмляр доктору, профессор. 

1993–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Игтисади сийасят цзря Дюв-
лят мцшавири олмушдур. – 155. 

 
152. Новруз байрамы  – гядим халг байрамы. Шимал йарымкцрясиндя 

астрономик йазын башландыьы эеъя-эцндцз бярабярлийи эцнцндя (мартын 
21–22-дя ) кечирилир. Гядим заманлардан башлайараг Иран, Азярбайъан, 
Яфганыстан, Таъикистан, Юзбякистан вя бязи Шярг юлкяляри бащарын – йени  
илин эялишини шянликлярля гаршылайырлар. Республикамыз мцстягиллик газанан-
дан сонра Новруз байрамы рясми цмумхалг байрамы вя истиращят эцнц 
елан едилмишдир. – 156–157,158–160,164–170. 

 
153. 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. – 162. 

 
154. Лерик району (1938-ъи илядяк Зуванд району) – Азярбайъан 

Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Ъянуб вя ъя-
нуб–гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1084 км2, ящалиси 66,2 мин ня-
фярдир. – 171.  

 
155. Имам Хомейни, Р у щ у л л а  М у с я в и (1903–1989) – 1979-ъу 

илдян Иран Ислам Республикасынын башчысы, айятуллащ. 1964-ъц илдя шащ 
режими тяряфиндян юлкядян говулмуш, яввялъя Ирагда, сонра ися Франсада 
мцщаъирятдя олмушдур. 1979-ъу илдя Ирана гайытмыш, ингилаба башчылыг 
етмиш шащ режимини девирмяйя вя Ислам Республикасыны гурмаьа наил 
олмушдур. – 160. 

 
156. Бангладеш,  Б а н г л а д е ш   Х а л г   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 144 мин км2, ящалиси 123 милйон няфярдир.  
Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 4 вилайятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты 
Дяккядир. – 171. 
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157. Иаъуддин Ящмяд (д.1931) – Бангладеш сийаси вя дювлят хадими. 

2002–2009-ъу иллярдя Бангладешин президенти олмушдур. – 171. 
 
158. Алекси ЫЫ (1929–2010) – 1990–2010-ъу иллярдя Москванын вя 

Бцтцн Русийанын патриархы; христиан динини горумаг щярякатынын эюркямли 
нцмайяндяляриндян бири; Русийа православ килсясиндя ямин-аманлыг щяря-
катынын рящбяри, Авропа Килсяляр Конфрансы Шурасынын сядри олмушдур. – 
173. 

 
159. Шейхцлислам   Щаъы  Аллащшцкцр  Пашазадя,  А л л а щ ш ц к ц р  Щ ц м- 

м я т  о ь л у (д.1949) – 1980-ъи илдян Гафгаз Мцсялманлары Рущани 
Идарясинин, 1990-ъы илдян Гафгаз Халглары Али Дини Шурасынын сядридир. Азяр-
байъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едилмишдир. 
– 173,175,192. 

 
160. Айдын Гурбанов, А й д ы н  С я м я д   о ь л у (1953–2003) – иш 

адамы, месенат. Кечян ясрин 90-ъы илляриндя Русийада бющран щюкм 
сцрдцйц заман орада йашайан етник азярбайъанлылара кюмяк етмяк цчцн 
РФ-да Цмумрусийа Азярбайъанлылар Конгресини йаратды вя конгресин 
витсе-президенти сечилди. Бакыда  Мцгяддяс Баш кафедрал килсяни йенидян 
бярпа етмишдир. Цмумиййятля, онун мцхтялиф лайищяляри олмушдур: ушаг 
евляриня кюмяк, цмумтящсил вя тибб мцяссисялярини малиййяляшдирмяк вя с. 
– 175. 

 
161. 31 март  азярбайъанлыларын сойгырымы, 1 9 0 5 – 1 8 - ъ и   и л л я р   с о й- 

г ы р ы м ы – чаризмин фяал кюмяйи иля ермяни-дашнак силащлы бирляшмяляринин 
Азярбайъанын тцрк-мцсялман ящалисиня гаршы  тюрятдийи эенишмигйаслы 
ганлы аксийалар. Ермянилярин 1905-ъи илин февралында Бакыдан башланан 
вящшиликляри бцтцн  Азярбайъаны вя инди Ермянистан адланан Гярби Азяр-
байъан яразисиндяки йашайыш мянтягялярини ящатя етди. Йцзлярля Азярбай-
ъан кянди даьыдылды, йцз минлярля азярбайъанлы вящшиъясиня гятля йетирилди, 
халгымыза мяхсус чохлу милли мядяниййят абидяляри мящв вя талан олунду. 
Бцтцн бу вящшиликляр ермянилярин вахтиля йерляшдирилдикляри, лакин ящалинин 
милли тяркибиндя азлыг тяшкил етдикляри Азярбайъан торпагларыны зорла 
ермяниляшдирмяк, бяднам «азярбайъанлыларсыз Ермянистан» кими гейри-
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инсани планларыны азярбайъанлыларын сойгырымы щесабына щяйата кечирмяк 
ниййятиндян хябяр верир. – 181–184. 

 
162. 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 дювлятинин 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 
едилмясиля Азярбайъана даща бир зярбя вурулду, Нахчыван бюлэяси Азяр-
байъандан айры салынды. – 181. 

 
163. 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 зама-
ны 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 гойулмуш-
дур. – 184. 

 
164. Сенегал, С е н е г а л   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Африкада 

дювлят. Сащяси 196,2 мин км2, ящалиси 8,5 милйон няфярдир. Инзибати  яразиси 
10 вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи 
органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты  Дакардыр. – 186. 
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165. Абдулай Вад (д.1926) – 2000-ъи илдян Сенегал президенти. Абду-
лай Вад Африка Бирляшмш Штатлары йаратмаг идейасынын тяряфдарыдыр. – 186. 

 
166. Мцслцм (Ябдцлмцслцм) Магомайев (1885–1937) – эюркямли 

Азярбайъан бястякары. 1912-ъи илдян юмрцнцн ахырынадяк опера тамаша-
ларына дирижорлуг етмишдир. М.Магомайевин «Шащ Исмайыл» операсы Азяр-
байъан опера сянятинин инкишафы тарихиндя ящямиййятли йер тутур. – 187.  

 
167. Азярбайъан Дювлят Филармонийасы – республиканын ян бюйцк муси-

ги тяшкилаты. Азярбайъанда филармонийа 1936-ъы илдя тяшкил олунмушдур 
(щямин илдян дя М.Магомайевин адыны дашыйыр). Филармонийанын няздин-
дя Симфоник оркестр, Мащны вя рягс ансамблы, Рягс ансамблы, Хор кА-
пелласы, Симли квартет фяалиййят эюстярир. –  187–190. 

 
168. 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.  –  187–190. 
 
169. Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи – бурада Р.Мустафайев 

адына Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи нязярдя тутулур. 1936-ъы илдя 
Азярбайъан Дювлят Музейинин инъясянят шюбяси ясасында йарадылмыш вя 1937-
ъи илдя ачылмышдыр. Музейин фондунда он миня гядяр инъясянят ясяри горунуб 
сахланылыр. Експозисийасында Азярбайъан, рус сяняткарларынын, Гярби 
Авропа вя Шярг юлкяляринин бойакарлыг, графика, щейкялтярашлыг вя с. ясяр-
ляри нцмайиш етдирилир. – 188. 

 
170. 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. – 190. 

 
171. Исраил – Йахын Шяргдя дювлят. Сащяси 20,8 мин км2, ящалиси 5,5 

милйон няфярдир (1948–49-ъу иллярдя ишьал едилмиш ярази дахил олмагла). 
Исраил дювляти БМТ-нин Баш Мяълисинин 1947-ъи ил 29 нойабр тарихли  гяра-
рына ясасян йарадылмышдыр. Исраил инзибати ъящятдян 6 мащала бюлцнцр. Дюв-
лят башчысы президентдир, ону бирпалаталы парламент (Кнессет) сечир. Щюку-
мятя  эениш сялащиййяти олан Баш назир башчылыг едир. – 191–193,296,297. 
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172. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км шимал–гярбдя, 

Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 83 км2, ящалиси 231,1 мин 
няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш мянтягяси олан Сумгайыт 1938-ъи илдя 
Бакы нефт сянайесини електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик 
Стансийасынын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакы-
дан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяриня чеврилди. Сянайесиндя  кимйа 
вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 194–213. 

 
173. Сурят Щцсейнов,   С у р я т    Д а в у д   о ь л у (д.1959) – 1993–

1994-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. 1994-
ъц илин октйабрында Азярбайъанын мцстягиллийиня, суверенлийиня гаршы 
йюнялмиш чеврилиш ъящдиня рящбярлик етмишдир. – 195. 

 
174. Фикрят Садыгов, Ф и к р я т   М я м м я д   о ь л у  (д.1940) – 

кимйачы, техника елмляри доктору. 1992–2003-ъц иллярдя «Азяркимйа» 
Дювлят Ширкятинин президенти, 1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты 
олмушдур. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты, Бейнялхалг Мцщяндис-
ляр Академийасынын, Бейнялхалг ЕКО Енерэетика Академийасынын щя-
гиги цзвцдцр. – 197,199,200,201,203,204,209. 

 
175. Азярбайъан Дювлят Академик  Милли  Драм Театры – Азярбайъа-

нын ян гядим драм театры. Тарихи 1873-ъц илдя Бакыда сящняйя гойулмуш 
М.Ф.Ахундовун «Лянкяран ханынын вязири» вя «Щаъы Гара» комедийа-
ларынын тамашасы иля башланыр. Бу театр 1880–90-ъы иллярдя Ъ.Зейналовун ев 
тамашалары, Н.Мащмудбяйовун вя Щ.Б.Зярдабинин театр труппалары 
ясасында йарадылмышдыр. 

Азярбайъан ССР ХКС-нин 1920-ъи ил 1 ийул тарихли гярары иля Бирляшмиш 
Дювлят Театры йарадылды вя бурайа бцтцн театр труппалары дахил олду. 
1922-ъи илдя драм труппасы Бирляшмиш Дювлят Театрындан айрылараг мцс-
тягил фяалиййят эюстярмяйя башлады. – 200. 

 
176. Ъялал Ялийев, Ъ я л а л   Я л и р з а   о ь л у (д.1928) – битки физиоло-

гу, елм тяшкилатчысы, иътимаи хадим. Азярбайъан Милли ЕА-нын академики, 
ямякдар елм хадими, Русийа Кянд Тясяррцфаты ЕА-нын щягиги цзвц, 
Украйна вя Беларус Аграр ЕА-ларынын яъняби цзвц, Бейнялхалг Елми Ин-
кишаф Шурасынын – Бейнялхалг ЕА Азярбайъан бюлмясинин фяхри президен-
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тидир. Азярбайъан МЕА-нын Ботаника Институтунда мящсулдарлыг про-
сесляринин молекулйар- эенетик ясаслары шюбясинин мцдири вязифясиндя 
чалышыр. Азярбайъан МЕА Ряйасят Щейятинин цзвцдцр. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (1995-ъи илдян) депутатыдыр. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 204. 

 
177. Губадлы – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1933-ъц 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 802 км2, ящалиси 27,2 мин няфяр. 1993-ъц илдя 
ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал олунмушдур. – 204,206. 

 
178. Николай Тихонов (1905–1997) – ССРИ дювлят хадими. 1980–85-ъи 

иллярдя ССРИ Назирляр Советинин сядри олмушдур. – 205. 
 
179. Зянэилан –  Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 707 км2, ящалиси 28,4 мин няфяр. 1993-ъц 
илдя ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 206. 

 
180. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда ян кцтляви си-

йаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя Нахчыван шящяриндя тясис 
едилиб. 81 район вя 5 миня йахын илк партийа тяшкилаты вар. Партийада Эянъ-
ляр Бирлийи вя Гадын Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла 
тямсил олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да мющ-
кямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят 
гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын щяйата кечирилмясиндя фяал 
иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. ЙАП-
ын тясис конфрансында (1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев йек-
дилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март айындан ися ЙАП-ын сядри 
президент Илщам Ялийевдир. – 206,208. 

 
181. Кофи Аннан (д.1938) – 1997–2006-ъы иллярдя Бирляшмиш Миллятляр 

Тяшкилатынын Баш катиби олмушдур. Нобел мцкафаты лауреаты. – 214. 
 
182. 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. Азярбай-
ъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 215–
219,227–229,278–281. 
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183. Тони Блейр, Е н т о н и  Ч а р л з  Л и н т о н (д.1953) – Б.Британийанын 

сийаси вя дювлят хадими. Щцгугшцнас. 1983-ъц илдян парламентин депутаты, 
1997–2007-ъи иллярдя Б.Британийанын Баш назири олмушдур. 2007-ъи илдян 
БМТ-нин Исраил иля Фялястин проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня 
билаваситя кюмяк етмяк цчцн васитячи тяйин едилмишдир. – 216. 

 
184. Сяфяр Ябийев, С я ф я р   А х у н д б а л а  о ь л у (д.1950) – эенерал-

полковник. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Мцдафия назиридир. – 
218,219,262,274,275,279,280. 

 

185. Мящяммядяли Мящяммядов (д.1930) – Русийа дювлят вя сийаси 
хадими. 1983–2006-ъы иллярдя Даьыстан Республикасынын мцхтялиф мясул 
вязифяляриндя чалышмыш вя 2006–2010-ъу иллярдя Даьыстан Дювлят Шурасынын 
сядри олмушдур. – 223. 

 
186. Данимарка, Д а н и м а р к а   К р а л л ы ь ы –  Авропанын шималында 

дювлят. Сащяси 43,1 мин км2, ящалиси 5,24 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
14 амта бюлцнцр. Данимарка конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы  
крал (кралича), ганунвериъи органы бирпалаталы Фолкетингдир. Пайтахты Ко-
пенщаэендир.  – 224,225. 

 

187. ЫЫ Маргрете (д.1940) – 1972-ъи илдян Данимарканын краличасы. Крал 
ЫХ Фредерикин гызыдыр. – 224. 

 
188. Андрес Фог Расмуссен (д.1953) – Данимарка сийасятчиси. 2009-ъу 

илдян НАТО-нун Баш катибидир. 2001–2009-ъу иллярдя Данимарканын Баш 
назири олмушдур. – 225. 

 
189. Зимбабве, З и м б а б в е   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Африкада дювлят. Сащяси 390,6 мин км2, ящалиси 11,5 милйон няфярдир. 
Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы пар-
ламентдир. Пайтахты Щараредир. – 226. 

 
190. Роберт Мугабе (д.1924) – 1987-ъи илдян Зимбабвенин президенти. 

1980–87-ъи иллярдя Зимбабвенин Баш назири вя Мцдафия назири олмушдур.  
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1984-ъц илдян  Африка Милли Гуртулуш Партийасынын Зимбабве цзря Биринъи 
катибидир. – 226. 

 
191. Йереван – гядим Азярбайъан шящяри Иряванын ермяниъя йазылышы. 
 
192. 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. – 
228,239. 

 
193. Константинос Стефанопулос (д.1926) – 1995–2005-ъи иллярдя Йуна-

ныстанын президенти олмушдур. –230,234. 
 
194. Азярбайъан Тиъарят–Сянайе Палатасы – 1960-ъы илдян фяалиййят 

эюстярир. Азярбайъанын дцнйанын мцхтялиф юлкяляри иля тиъарят, игтисади вя 
елми-техники ялагяляринин инкишафына кюмяк едир. 1980-ъи илдя палата ис-
тещсалын вя бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафында ялдя етдийи мцвяффягий-
йятляря эюря «Гызыл Меркури» бейнялхалг мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 
–231. 

 
195. 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. – 232. 
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196. 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 едил-
мяси олмушдур. 1967-ъи илдя рящбяр органларын бирляшмясиндян сонра – АИБ, 
АКПБ вя ААЕБ – Авропа Бирлийи, 1993-ъц илдя ися Авропа Шурасы йаранды. – 
232,256. 

 
197. Сяудиййя  Ярябистаны,   С я у д и й й я    Я р я б и с т а н ы  К р а л л ы - 

ь ы –  Ъянуб–Гярби Асийада дювлят. Сащяси 2,15 милйон км2, ящалиси 18,4 
милйон няфярдир. Пайтахты яр-Пийаддыр. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя бюлцнцр. 

Сяудиййя Ярябистаны мцтляг теократик монархийадыр. Дювлят башчысы 
кралдыр. Юлкядя  бцтцн щакимиййят крала мяхсусдур. Иъра органы Назирляр 
Шурасыдыр, Шураны крал тяйин едир вя она башчылыг едир. Щюкумятин няз-
диндя Мяшвярят Шурасы вар. Мцсялманларын ики мцгяддяс шящяри Мяккя 
вя Мядиня Сяудиййя Ярябистанындадыр. – 235. 

 
198. Фящд ибн Ябдцлязиз,  А л  С я у д (1922–2005) – 1982–2005-ъи ил-

лярдя ики мцгяддяс оъаьын хидмятчиси вя Сяудиййя Ярябистанынын кралы ол-
мушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олун-
мушдур. – 235. 

 
199. Абдуллащ ибн Ябдцлязиз, А л  С я у д (1924–2011) – 2005-ъи илдян 

Сяудиййя Ярябистаны ямири. 1962-ъи илдян Сяудиййя Ярябистаны Милли 
Гвардийасынын командири олан биринъи ямир. Абдуллащ ибн Сяудун оьлудур. 
1982-ъи илдян Баш назирин мцавини, 1996-ъы илдян 2005-ъи иля гядяр Баш назир 
олмуш, Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмуш-
дур. – 236. 

 
200. Ханкянди – Азярбайъан Республикасында шящяр. Даьлыг Гарабаь 

Мухтар Вилайятинин мяркязи. 1990-ъы илдян ермяни сепаратчылары тяряфиндян 
ишьал едилмишдир. – 240. 
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201. 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. – 241,258,260,261. 

 
202. 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. – 242. 

 
203. АТЯТ-ин Лиссабон саммити – 1996-ъы ил декабрын 2–4-дя Португа-

лийанын пайтахты Лиссабон шящяриндя АТЯТ-ин 54 цзвцнцн дювлят вя щюку-
мят башчыларынын иштиракы иля нювбяти Зирвя топлантысы кечирилди. Лиссабон Зирвя 
топлантысында мцзакиря олунан мясяляляр арасында Азярбайъан Республикасы 
нцмайяндя щейятинин тякиди иля Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси эениш 
дискуссийайа сябяб олду. Азярбайъан Республикасы нцмайяндя щейятинин 
башчысы Щейдяр Ялийевин гяти, принсипиал мювгейи вя эярэин сяйи нятиъясиндя 
йекун сянядя ялавя кими гябул едилян АТЯТ сядринин бяйанатында илк дяфя 
олараг ян йцксяк сявиййядя мцнагишянин щяллинин ясасы кими, Азярбайъан 
Республикасынын ярази бцтювлцйц 53 дювлят тяряфиндян гятиййятля дястяклянди 
вя Даьлыг Гарабаьын статусунун йалныз Азярбайъан Республикасынын 
тяркибиндя мцяййян олунмасы юз яксини тапды. – 244. 

 
204. Примаков  Й е в э е н и   М а к с и м о в и ч  (д.1929) – Русийа 

Федерасийасынын сийаси  вя дювлят хадими, дипломат. Русийа ЕА-нын ака-
демики. 1990-ъы иллярдя Русийа Федерасийасынын Хариъи Ишляр назири, На-
зирляр Советинин сядри вязифяляриндя чалышмышдыр. Щазырда Русийа Федера-
сийасы Сянайе-Тиъарят Палатасынын президентидир. –  245. 

 
205. Сурийа, С у р и й а   Я р я б   Р е с п у б л и к а с ы – Асийада дювлят. 

Сащяси 185,2 мин км2, ящалиси 14,8 милйон няфярдир. Инзибати  яразиси 10 
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мцщафазайа (губернаторлуьа) вя Дямяшг бялядиййясиня бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, али ганунвериъи органы Халг Шурасыдыр. Пайтахты Дямяшг-
дир. – 248. 

 
206. Бяшшар ял-Ясяд (д.1965) – 2000-ъи илдян Сурийанын президенти. – 248. 
 
207. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иъти-

маи вя дювлят хадими. Йедди дяфя щюкумятя башчылыг етмиш, 1993–2000-
ъи иллярдя 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. –249. 

 
208. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги Ав-

ропада дювлят. Яразиси 603,7 мин км2, ящалиси 45,6 милйон няфярдир. Ук-
райнанын тяркибиня 24 вилайят вя Крым Республикасы дахилдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы – Али Рададыр. Пайтахты Кийев шя-
щяридир. – 255,256,292–294. 

209. Вагиф Мустафайев, В а г и ф   Б е щ д у д   о ь л у (д.1953) – ки-
но-режиссор. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. Бир чох филмлярин, 
о ъцмлядян президент Щейдяр Ялийев щаггында филмин режиссорудур. Ав-
ропа–Асийа Теле-«Спаъе» радио Академийасынын витсе-президенти, 
«Спаъе» мцстягил теле-радио ширкятинин  президентидир. Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 258–261. 

 
210. Кунайев  Динмцщяммяд,   Д и н м ц щ я м м я д   Я щ м я д   о ь 

л у (д.1912–1993) – Газахыстанын партийа вя дювлят хадими. Газахыстан 
ЕА-нын академики. 1964–86-ъы иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи 
катиби олмушдур. – 258,260. 

 
211. Эеннади Колбин (д.1927) – 1986–89-ъу иллярдя Газахыстан КП 

МК-нын Биринъи катиби. Колбинин Газахыстана Биринъи катиб тяйин олун-
масы Газахыстан иътимаиййяти тяряфиндян наразылыгла гаршыланмыш вя милли 
зяминдя ихтишашлара сябяб олмушдур. – 258,260. 
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212. МХАТ, Горки адына Москва Академик Бядайе Театры – 1898-

ъи илдя К.Станиславски вя Б.Немирович –Данченко тяряфиндян йара-
дылмышдыр. МХАТ милли рус вя дцнйа театр сянятинин инкишафына мцщцм 
тясир эюстярмишдир. МХАТ-ын иътимаи-сийаси симасынын мцяййянляш-
мясиндя М.Горки вя А.П.Чехов пйесляринин тамашалары хцсуси ящямий-
йят кясб едир. Дцнйа театр сящняси тарихиндя режиссорун ролу илк дяфя 
МХАТ-да йцксяк сявиййяйя галдырылмышдыр. 1987-ъи илдян коллектив ики 
сярбяст труппайа айрылмышдыр. – 259. 

 
213. Йегор Лигачов (д.1920) – Русийа сийаси вя дювлят хадими. Бир сыра 

мцщцм партийа ишляриндя  чалышмышдыр. 1983–90-ъы иллярдя Сов.ИКП МК 
катиби, 1985–90-ъы иллярдя ися Сов.ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц олмуш-
дур. – 260. 

 
214. Ъямшид Нахчывански (1895–1935) – щярби хадим, бригада коман-

дири. Биринъи дцнйа мцщарибясиндя мцсялманлардан тяшкил олунмуш сцвари 
ескадронун командири олмуш, сцъаятля  вурушмуш, дюрдцнъц дяряъяли 
«Мцгяддяс Эеорэи» ордени иля тялтиф олунмушдур. Азярбайъанын мцстяг-
иллийи 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 гур-
баны олмушдур. – 262–271,272–277. 

 
215. Валещ Бяршадлы, В а л е щ   Я й й у б   о ь л у (1927–2003) – танк 

гошунлары эенерал-лейтенанты. ССРИ Силащлы Гцввяляриндя командирлик 
фяалиййяти эюстярмишдир. 1991-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Мц-
дафия назири, 1992-ъи илдя ися Мцдафия Назирлийи Баш Гярарэащынын ряиси, 
Нахчывански адына Щярби мяктябин ряиси вязифяляриндя чалышмышдыр. Азяр-
байъан Али Советинин  депутаты олмушдур. – 277. 

 
216. Флорида – АБШ-ын ъянубунда штат. Сащяси 152 мин км2, ящалиси 9,7 

милйон няфярдир. Инзибати-мяркязи Таллащасси шящяридир. Гыш кирогтудур. 
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Канаверал бурнунда ракет техникасы сынаьы полигону вя космодром вар. 
– 280. 

 
217. Нидерланд Краллыьы (гейри-рясми ады Щолландийа) – Гярби Авропа-

да Шимал дянизи сащилиндя дювлят. Сащяси 41,5 мин км2, ящалиси 15,6 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 12 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганун-
вериъи органы икипалаталы (Баш штатлар) парламентдир. Пайтахты Амстердам-
дыр. – 282. 

 
218. ЫЫ Беатрикс (д.1938) – 1980-ъи илдян Нидерландын краличасы. – 282. 
 
219. Алматы (кечмиш Алма-Ата) – 1929–99-ъу иллярдя Газахыстан Рес-

публикасынын пайтахты олмушдур. – 283. 
 
220. Ъянуби Африка Республикасы (ЪАР) – Ъянуби Африкада дювлят. 

Сащяси 1,2 милйон км2, ящалиси 41,7 милйон няфярдир. 9 яйалятя бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы парламентдир (Сенат вя 
Милли Мяълис). – 285. 

 
221. Табо Мбеки (д.1942) – Африка Милли Конгресинин эюркямли нц-

майяндяси. 1997–2007-ъи иллярдя Африка Милли Конгресинин сядри, 1999–
2008-ъи иллярдя Ъянуби Африка Республикасынын президенти олмушдур. –
285. 

 
222. Ниэерийа, Н и э е р и й а  Ф е д е р а т и в  Р е с п у б л и к а с ы – 

Гярби Африкада дювлят. Сащяси 924 мин км2, ящалиси 103,9 милйон 
няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 30 штата вя бир ма-
щала бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президентдир. Пайтахты Абуса-
дыр. – 288. 

 
223. Олусегун Обасанъо (д.1937) – Ниэерийа сийаси вя дювлят хадими; 

1999-ъу илдян Ниэерийанын президенти. – 288. 
 
224. Хяррази  Сейид  Камал (д.1945) – Иранын сийаси вя дювлят хадими, 

педагожи елмляри доктору, профессор. 1998–2005-ъи иллярдя Иран Ислам Рес-
публикасынын Хариъи Ишляр назири олмушдур. Щазырда Иран Ислам Респуб-
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ликасынын Али Мяслящят Шурасынын цзвц вя Стратежи Тядгигатлар Мяркязинин 
рящбяридир. – 290–291. 

 
225. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя Нахчыван Совет 

Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нахчыван Мухтар Дийары, 1924–
90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Совет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян 
Нахчыван Мухтар Республикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя 
мухтар дювлят. 

Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 372,9 мин няфяр-
дир. Щазырда 7 инзибати района (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, 
Шярур, Кянэярли) бюлцнмцшдцр; 4 шящяри (Нахчыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур), 
9 гясябяси, 160 кянд инзибати ярази даиряси вар. – 291. 

 
226. 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.  
– 292,293,294. 

 
227. Александр Квасневски (д.1954) – Полшанын сийаси вя дювлят хадими. 

1991–95-ъи иллярдя Полша Сейминин депутаты, 1995–2005-ъи иллярдя Полша Рес-
публикасынын президенти олмушдур. – 295. 

 
228. Моше Катсав (д.1945) – Исраил дювлят хадими. 2000–2007-ъи иллярдя 

Исраил президенти. – 296. 
 
229. Ариел Шарон (1928–2006) – 2001–06-ъы иллярдя Исраилин  Баш назири 

олмушдур. 1998–2001-ъи иллярдя Исраилин Хариъи Ишляр, Кянд Тясяррцфаты, 
Тикинти вя Мцдафия назири вязифяляриндя чалышмышдыр. «Ликуд» партийасынын 
лидерляриндян бири олмушдур. –  297. 

 
230. 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. – 298. 

 
231. Щцснц Мцбаряк,  С е й и д   М я щ я м м я д   (д.1928) – 1975–81-ъи 

иллярдя Мисир Яряб Республикасынын витсе-президенти, 1981–2011-ъи иллярдя 
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президенти олмушдур.  2011-ъи илдя  халг тяряфиндян щакимиййятдян говулмуш-
дур.  Щал-щазырда  истинтаг алтындадыр.  – 298. 

 
232. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя прези-

денти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи 
иллярдя Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 299. 

 
233. 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 донанмасы-
нын вя дахили гошунларын бюлмяляри Бакы шящяриня йеридилди. Совет ордусунун 
бу кцтляви зоракылыг акты нятиъясиндя 131 няфяр юлдцрцлмцш, 744 няфяр йара-
ланмыш, 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. – 302,303. 
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         Шяхси адлар эюстяриъиляри 

 
Аббасзадя Нярэиз  –  109 
Абдуллайев Рауф  –  29 
Абышов Шакир   – 195,202–209 
Абращам Спенсер  – 86–88 
Адыэюзялов Васиф  – 29 
Ахундов Ващид  – 155 
Ал Сауд Абдуллащ бин Ядцлязиз – 236 
Ал Сауд Фящд бин Ябдцлязиз – 235 
Ал Сауд Мяъид бин Ябдцлязиз – 235,236 
Александр (йерисекоп)  – 176 
Алексенко Борис  – 292–294 
ЫЫ Алекси    – 173 
Алмазов Мирзя   – 267 
Аловлу Хыдыр   – 197,198,206,209 
Аннан Кофи   – 214 
Армитаъ Ричард  – 118,119–120,144 
Беатрикс   – 282 
Бяршадлы Валещ   – 277 
Бин Яли Зейналабидин  – 72 
Блейр Тони   – 216 
Болкиащ Щясянал  – 44 
Брук Мейр   – 192 
Буш Ъоръ – 68,74,75,77,78,86,87,88,15–117,123,124,    
                                                       126,127,128,129,144,145,155,216,217,    
                                                       227 
Бутефликай Ябдцлязиз  – 140 
Ъексон Брцс   – 253–257 
Ъонс Елизабет   – 118,129 
Ъинъич Зорян   – 148 
Чантурийа Эеорги  – 75,106,112 
Чейни Ричард   – 86,121–122,129,130 
Чулчийан Елизабет  – 109 
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Девис Терри   – 237–247 
Дямирял Сцлейман  – 249,250 
Елчибяй Ябцлфяз  – 53,242 
Еванс Доналд   – 80–83,131 
Ябийев Сяфяр   – 218,219,262,274,275,279,280 
Яфяндийев Елчин  – 29 
Ящмяд Иаъуддин  – 171 
Ял-Ясяд Бяшшар  – 248 
Ялясэяров Муртуз  – 155 
Яли ибн Ябу Талиб  – 162 
Ялийев Ъялал   – 204 
Ялийев Фярщад   – 193,230 
Ялийев Илщам   – 53,57,160,161,162,188 
Ялийев Натиг   – 75,106,125 
Ялийев Вагиф   – 208 
Ялийев Йашар   – 77 
Ялийева Севил   – 77 
Ярдоьан Ряъяб Таййиб – 153,300 
Яс-Сабащ Ъабир  – 45 
Ясяд  ял-Бяшшар  – 248 
Эедеон    – 173 
Эянъяви Низами  – 47 
Щаъыйев Ханлар  – 58 
Щоффманн Волфганг  – 178–180 
Щцмбятов Йусиф  – 195,197,198 
Щцсейнов Сурят  – 195 
Щцсейнов Тофиг  – 197,198,201,203,204 
Хаменеи Сейид Яли   – 31,36 
Хатями Мящяммяд  – 39,36,37,39,67,291 
Хялилов Инайят   – 6 
Хяррази Камал   – 290–291 
Хомейни (имам)  – 160 
Ху Сзинтао   – 154,220 
Хук Тадеуш   – 259 
Хугайе Ъанполад  – 258–261 
Ибращимов Рафаел  – 77 
Исэяндяров Заман  – 203,209,210,211 
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Кастро Фидел   – 139 
Катсав Моше   – 296 
Кеннеди Лаура   – 228 
Ким де Чжун   – 60 
Клаус Ватслав   – 135 
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Скоукрофт Френк  – 94–114 
Спиарс Глен   – 77 
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Шащыйев Ханыш   – 158–163 
Шарон Ариел   – 297 
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Ъоьрафи адлар эюстяриъиляри 

 
Афина    – 234 
Албанийа   – 253 
Алмалы    – 15 
Алманийа   – 20,188,277 
Алматы    – 283 
Алтай    – 29 
Америка Бирляшмиш Штатлары – 9,10,16,19,26,55,56,63,68,74–88,94–133,  
                                                      136,144,145,147,149–150,155,188,192,  
                                                      215–219, 227–229,245,250,253–257,278– 
                                                      281 
Аврасийа    – 283–284 
Авропа    – 10,21,26,82,97,131 
Баьдад    – 279 
Бакы    – 19,30,31,32,34,43,44,45,46–51,52,53,57,  
                                                       58,60,61,67,68,69,70,71,72,73,87,88,92,  

   93,119,152,153,154,157,158,164,170,  
   171,172,173,174,175,179,184,186,193,   
   223,224,225,226,227,229,230,231,232,     
   234,235,236,239,242,248,269,276,277,  
   282,284,285,287,288,293,295,296,297,   
   298,303,304 

Балакян   – 15,16 
Балкан (йарымада)   – 55 
Бангладеш   – 171 
Башгырдыстан   – 29 
Бейляган   – 47 
Бярдя    – 47 
Бингюл    –299,300 
Болгарыстан   – 69,254 
Босфор    – 110 
Боснийа вя Щерсоговина – 55 
Бюйцк Британийа  – 55,77,97,147,247 
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Бруней    – 44 
Ъейщан    – 100 
Ъянуби Африка Республикасы – 285 
Ъянуби Гафгаз   – 103,104,131,227,288,247,256 
Чалбан    – 15 
Чеченистан   – 335 
Чехийа    – 135 
Чин    – 93,154,220–222 
Чобандаь   – 15 
Даьыстан   – 14,223 
Даьлыг Гарабаь  – 54,56,57,61,76,78–79,89,91,103,104,107,  

 109,111,115,117,120,122,127,132,181,206,  
 217,221,229,239,240,241,242,244,246,247 

Данимарка   – 224,225 
Естонийа   – 43 
Ялъязаир   – 140 
Флорида (АБШ-да штат)  – 280 
Франса    – 29,55,56,63,104,105,109,111,245 
Эянъя    – 47 
Эцръцстан  – 9,10,15,16,20,74,75,85,86,87,94–114,116,  
                                                      125,126,131,227–229,238,254,255 
Щаъадаь   – 15 
Щорадиз   – 25 
Хачмаз   – 15,17,22 
Хакасийа   – 29 
Ханкянди   – 240 
Харков    – 292 
Хязяр дянизи   – 17,80,81,82,94,95,99,100,101,102,115,  

  116,120,121,124,130,173,175,228,232,291 
Хоъалы    – 89–92,182,289,302,303 
Хорватийа   – 253 
Худат    – 15,25 
Ираг    – 76,215,216,227,229,255,279,280,281 
Иран  – 9,10,17,30,31,35–42,67,102,160,238,245,   
                                                       278,290–291 
Иряван   – 228,239 
Ирландийа   – 73 
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Исраил    – 191–193,296,297 
Италийа    – 188 
Исвечря    – 244 
Кийев    – 64,76 
Кливленд   – 133,136,145,147 
Корейа Республикасы  – 60 
Косово    – 55 
Куба    – 139 
Кцвейт    – 45 
Гафгаз    – 64,65,88,103,105,228,232 
Гагаузийа   – 29 
Гана    – 71 
Гара дяниз   – 98,256 
Газахыстан   – 29,82,98,102,258,260,283,294 
Гарабулаг   – 15 
Гябяля    – 47 
Гябиздяря   – 16 
Гярби Авропа   – 14,279 
Газахыстан   – 29,82,102 
Гырьызыстан   – 29 
Губадлы   – 204,206 
Гусар    – 22 
Лерик     – 158 
Ляляли    – 15 
Лянкяран   – 17 
Лиссабон   – 244 
Литва    – 32 
Лондон    – 77,147 
Маъарыстан   – 20 
Мащачгала   – 223 
Македонийа   – 253 
Мяракеш   – 70 
Мяркязи Асийа   – 232 
Мяркязи Авропа  – 279 
Мисир    – 298 
Москва   – 57,61,200,238,241,242,269,274,275 
Нахчыван   – 47,206,261 
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Нахчыван МР   – 291 
Няриманабад   – 17 
Нидерланд   – 282 
Ниэерийа   – 288 
Пакистан   – 134,172 
Полша    – 20,254,295 
Прага    – 253 
Род-Айленд (АБШ-да штат) – 68 
Румынийа   – 254 
Русийа    – 9,10,16,19,26,29,52–57,61–66,102,104,  
                                                       105,109,111,131,173,176,177,191–193,  
                                                       242,245,251,294 
Саха (Йакутийа)  – 29 
Салащлы    – 15 
Салоники   – 234 
Салйан    – 276 
Сенегал   – 186 
Сербийа вя Черногорийа – 146,148 
Сумгайыт   – 194–213 
Сяудиййя Ярябистаны  – 235 
Синтсзйан-Уйьур Мухтар району– 93 
Супса    – 98 
Сурийа    – 248 
Ставропол   – 261 
Страсбург   – 58,59 
Шяки    – 18,25 
Шямкир    – 15,25 
Шимали Гафгаз   – 14 
Шимали Ираг   – 279 
Шимали Кипр   – 29 
Ширвановка   – 15 
Татарыстан   – 29 
Тайван    – 222 
Теду    – 60 
Тещран    – 291 
Тунис    – 72 
Тцркмянистан   – 29,102,228 
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Тцркийя   – 29,74,82,86,87,94–114,116,125,131,153,  
   238,279,299,300 

Украйна   – 255,256,292–294 
Цзцмлцкянд   – 15 
Вашингтон   – 77,78–88,93–133,144,149,217,218,256 
Вйана    – 178 
Йалта    – 293 
Йапонийа   – 99,188,203 
Йеникянд   – 292 
Йунаныстан   – 82,230–233,234 
Загатала   – 15,16,22,25 
Зянэязур   – 181 
Зянэилан   – 206 
Зимбабве   – 226 
Зыь    – 276 
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