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АЗЯРБАЙЪАН MИLLИ OLИMPИYA 
KOMИTƏSИНИН  2006-cы il ЯРЗИНДЯ            
ЭЮРДЦЙЦ ИШЛЯРЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ                   
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ  
 
26 декабр 2006-ъы ил 
 
Dekabrın 26-da Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) 2006-cı 

ilə yekun vurmuş, idmançılara, məşqçilərə və idman mütəxəs-
sislərinə mükafatlar təqdim olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya 
Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak et-
mişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə MOK-un inzibati binasının 
foyesində «Olimpiya hərəkatı tarixi – antik və müasir dövr» 
sərgisi ilə tanış oldu. Prezidentə məlumat verildi ki, bu sərgi 
həm də orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. On-
lar qış tətili günlərində buraya gələrək sərgi ilə yaxından tanış 
olacaq, olimpiya hərəkatının tarixi, ölkəmizin idmançılarının 
yay və qыş Olimpiya oyunlarında iştirakı ilə bağlı dəyərli məlu-
matlar əldə edəcəklər.  

Prezident İlham Əliyev idmanın bütün sahələrini əhatə 
edən, o cümlədən ölkəmizin idman nailiyyətlərini əks etdirən 
fotoşəkillərə, olimpiya çempionlarının qazandıqları medallara, 
kuboklara və digər mükafatlara, respublikamızda olimpiya 
dünyası ilə bağlı nəşr olunmuş kitab, jurnal və qəzetlərə, 
MOK-a təqdim edilmiş xatirə hədiyyələrinə, poçt markalarına 
baxdı. Sərginin «İdman ulduzları», «Görkəmli idman xadim-
ləri», «Azərbaycanda boksun inkişaf tarixi», «Azərbaycanda 
güləşin inkişaf tarixi», «Velosiped dünyası», «Heydər Əliyev 
və Azərbaycanda olimpiya hərəkatı» fotoguşələri diqqəti cəlb 
edirdi.  
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Sonra mərasim keçirildi. MOK-un İcraiyyə Komitəsinin 
iclas salonuna toplaşanlar dövlətimizin başçısını alqışlarla 
qarşıladılar. 

Ç i n g i z   H ü s e y n z a d ə  (MOK-un vitse-prezidenti): 
Möhtərəm cənab Prezident!  
Xanımlar və cənablar!  
Bildiyiniz kimi, bu il dekabrın 20-də Milli Olimpiya Ko-

mitəsi İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilmiş, MOK-un 2006-
cı ildəki fəaliyyəti müzakirə olunmuşdur. Hesabatda Azər-
baycan Milli Olimpiya Komitəsinin 2006-cı il ərzində gördü-
yü bütün işlər öz əksini tapmışdır.  

Bundan başqa, MOK-un İcraiyyə Komitəsinin iclasında 
Pekin Yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq məsələsi müzakirə 
edilmişdir. Bununla əlaqədar İcraiyyə Komitəsinin hər bir 
üzvünə müəyyən idman növləri üzrə federasiyalarla işləmək, 
onlara kömək etmək tapşırılmış, İcraiyyə Komitəsinin üzv-
ləri arasında iş bölgüsü aparılmışdır.  

İclasda təşkilati məsələlərə də baxılmış, Gənclər və Иdman 
naziri Azad Rəhimov MOK-un vitse-prezidenti, Gənclər və 
Иdman nazirinin müavini İsmayıl İsmayılov İcraiyyə Komi-
təsinin üzvü seçilmişlər.  

Sonra Gənclər və Иdman naziri, MOK-un vitse-prezidenti 
Azad Rəhimov çıxış edərək dedi: 

Möhtərəm cənab Prezident! 
Hörmətli mərasim iştirakçıları! 
Əziz idmançılar! 
Cənab Prezident, ilk növbədə mən Sizə dərin minnətdar-

lığımı bildirmək istəyirəm. Bu çox yüksək bir etimaddır və 
mən idman ictimaiyyəti qarşısında söz verirəm ki, öz 
qüvvəmi idmanın inkişafına həsr edəcək, bu işdə əlimdən 
gələni əsirgəməyəcəyəm. Bu gün çox əlamətdar bir gündür. 
İdmanla bağlı olan mütəxəssislər və ən yüksək nailiyyətlər 
qazanmış idmançılar bu gün buraya yığışıblar. Biz çox şadıq 
ki, bu il də Azərbaycanın bayrağı dəfələrlə dünyanın müxtə-
lif yerlərində ucalıbdır. Bizim ulu öndərimiz, ümummilli 
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liderimiz Heydər Əliyevin arzularını siz idmançılar həyata 
keçirirsiniz.  

Cənab Prezident, sözsüz ki, bizi bu nailiyyətlərə Sizin id-
mana göstərdiyiniz diqqət və qayğı gətirib çıxarıbdır. Biz 
hamımız söz veririk ki, Olimpiya oyunlarına hazırlıq baxı-
mından çox məsul dövr olan 2007-ci ildə bütün qüvvəmizi 
idmanın inkişafına, Azərbaycan bayrağının yüksəlməsinə 
həsr edəcəyik. Etimadınıza görə bir daha çox sağ olun.  

 
* * * 

 

Sonra Azərbaycan prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin 
prezidenti İlham Əliyevə Mərkəzi Ordu İdman Klubunun 
(MOİK) rəisi Natiq Əliyev hərbçilərin bu il Bakıda keçirilmiş 
güləş üzrə dünya çempionatından xatirə olaraq xüsusi plaket, 
Milli Paraоlimpiya Komitəsinin prezidenti İlqar Rəhimov 
komitənin bu il tamam olmuş 10 illiyi ilə əlaqədar ilk dəfə təsis 
edilmiş paraоlimpiya medalının vəsiqəsini, yubileyə həsr olun-
muş kitabı və diski, tanınmış futbolçu, Əməkdar idman ustası 
Ələkbər Məmmədov isə fotoşəkil təqdim etdilər.  

MOK-un İcraiyyə Komitəsinin üzvü Zərifə Salahova dövlə-
timizin başçısını doğum günü münasibətilə idmançılar adından 
təbrik etdi, ona uzun ömür, cansağlığı arzuladı və xatirə hə-
diyyələri verdi.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söy-
lədi. 

 
И л щ а м   Я л и й е в: Əziz dostlar! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz idmançılar! 
İlk növbədə bu gözəl hədiyyələrə görə sizə öz təşəkkü-

rümü bildirmək istəyirəm. Bu hədiyyələr mənim üçün çox 
əzizdir. Çünki onlar bizim idman ictimaiyyətinin gördüyü iş-
ləri əks etdirir. Həm fotoşəkil, eyni zamanda, Milli Para-
оlimpiya Komitəsinin hədiyyələri, idmançıların, hərbçilərin 
hədiyyələri bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda idman 
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çox sürətlə və hərtərəfli inkişaf edir. İdmanın bütün növləri 
inkişaf edir, eyni zamanda, idman cəmiyyətləri, müxtəlif 
qurumlar, federasiyalar, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər 
və İdman Nazirliyi həmişə olduğu kimi, 2006-cı ildə də bir 
komanda şəklində fəaliyyət göstərmişlər. Bu, Azərbaycanda 
son illər ərzində idman sahəsində əldə edilən uğurların əsas 
amili, əsas səbəbidir. Azərbaycanda bütün aidiyyəti orqanlar 
səmərəli işləyirlər, bir-biri ilə daim əlaqədədirlər. Əsas məq-
səd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın idman potensialı möh-
kəmlənsin, maddi-texniki baza güclənsin və idmançıların 
beynəlxalq yarışlarda uğurlu çıxışları təmin edilsin.  

Bizim görüşlərimiz ənənəvi xarakter daşıyır. Hər ilin so-
nunda bu görüşlər keçirilir, məsələlər müzakirə olunur. Ar-
tıq qeyd edildi ki, Milli Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komi-
təsinin toplantısında hesabat-məlumat dinlənilmişdir. Yəni 
bu gün buna bir daha qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Hər ilin 
sonunda idmançıları mükafatlandırırıq, idman xadimlərinin 
fəaliyyətini qiymətləndiririk və bütövlükdə, idman ilinə 
yekun vururuq. Deyə bilərəm ki, 2006-cı il bu baxımdan 
uğurlu olmuşdur. Azərbaycanın bütün sahələrindəki kimi, 
idman sahəsində də sevindirici anlar çox olmuşdur. İlk 
növbədə, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda uğurlu 
çıxışı bizi çox sevindiribdir. 287 medalın qazanılması çox 
böyük nəticədir. Nəzərə alaq ki, bu gözəl ənənə uzun illərdir 
yaşayır, Azərbaycanın idman potensialı möhkəmlənir, yeni 
gənc nəsil yetişir, yeniyetmələr artıq öz imkanlarını güclən-
dirirlər. 10 il bundan əvvəl uşaq idmanında məşğul olanlar 
bu gün artıq Azərbaycanın milli komandalarını beynəlxalq 
yarışlarda təmsil edirlər. Bu çox önəmlidir. Çünki gənc nəs-
lin idmanla məşğul olması hər bir ölkənin idman potensia-
lının möhkəmlənməsi deməkdir. Biz çox şadıq ki, Azərbay-
canda idmana maraq artmaqdadır. Yəni maraq nəinki azal-
mır, hətta artır. Çünki Azərbaycanda idmançı olmaq çox 
şərəfli bir işdir. İdman şöhrətinin qaldırılması, idmançılara 
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olan qayğı və onların cəmiyyətdəki rolu, əlbəttə, uşaqları da 
idmanla məşğul olmağa sövq edir. Bu çox vacib bir amildir.  

Digər tərəfdən, əlbəttə, müasir idman infrastrukturunun 
yaradılması. Əgər bunlar olmasa, idmanı inkişaf etdirmək 
mümkün olmayacaqdır. Yəni, bu müxtəlif amillər birləşəndə 
hər bir ölkədə idman uğurları da müşahidə olunur və Azər-
baycanda bunlar var.  

Qeyd etdiyim kimi, bütün idman qurumları bir məqsədə 
qulluq edir. İdmanın maddi-texniki bazası möhkəmlənir. 
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda indi Regionların sosial-iqtisa-
di inkişafı Dövlət Proqramı icra edilir. Ancaq hamımız yaxşı 
bilirik ki, regionlarda yeni müasir qurğuların tikilməsi məhz 
idman obyektlərindən başlanmışdır. 2000-ci ildə biz bu 
təşəbbüslə çıxış etdik və ondan sonra Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində çox müasir, gözəl idman kompleksləri tikilibdir. 
Bu tikintilər davam edir, indi 10 rayonda yeni idman 
kompleksləri tikilir və əlbəttə ki, tam dünya standartlarına 
cavab verəcəkdir.  

Mingəçevir avarçəkmə bazasında, nəhayət ki, işlər başla-
nır və 2007-ci ildə bazanın tamamilə yenidən qurulması nə-
zərdə tutulur. Bu, beynəlxalq səviyyəli bir baza olacaqdır. 
İdman qurğularının tikintisi, əlbəttə, idmançılar üçün də 
böyük dəstəkdir və gənc nəslin yetişməsi üçün vacib məsə-
lədir. Bu, bir tərəfdən. Digər tərəfdən, təlim-məşq toplanış-
larının vaxtlı-vaxtında keçirilməsi, peşəkarlıq səviyyəsinin 
qaldırılması, gündəlik həyatda idmançılara olan münasibət, 
idman cəmiyyətlərinin möhkəmlənməsi – bütün bu amillər 
Azərbaycanda idmanın inkişafına xidmət edir.  

Azərbaycanda idmanın həm olimpiya, həm də qeyri-
olimpiya növləri bərabər hüquqa malikdir. Heç bir ayrı-seç-
kilik yoxdur və bu siyasət Azərbaycanda uzun illərdir aparı-
lır. İstər olimpiya idman növü ilə, istərsə də qeyri-olimpiya 
idman növü ilə məşğul olan idmançılara biz həmişə eyni göz-
lə baxırıq. Bu belə də olmalıdır. Çünki hər bir idmançı bey-
nəlxalq yarışlarda Azərbaycanın idman şöhrətini ucaldır. 
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İndi dünyada idmana yeni prizmadan yanaşırlar, xüsusilə 
olimpiya hərəkatına. Ölkələr Olimpiya oyunlarında öz ara-
larında mübarizə aparırlar. Bəlkə də bu – Olimpiya oyunları, 
olimpiya hərəkatı yeganə geniş sülhməramlı mübarizə for-
matıdır. Azərbaycan da olimpiya hərəkatında çox fəal bir ölkə-
dir. Bizim səylərimiz, təşəbbüslərimiz və əldə etdiyimiz nailiy-
yətlər beynəlxalq və Avropa olimpiya komitələri tərəfindən 
daim qeyd olunur. Bölgədə idmanın inkişafı üçün Azərbayca-
nın rolu da artıq hamı üçün bəllidir. Azərbaycanda keçirilən 
mötəbər beynəlxalq yarışlar beynəlxalq idman aləminin 
ölkəmizə olan münasibətinin əlamətidir. Bu bir daha göstərir 
ki, biz ən böyük, ən geniş beynəlxalq idman yarışlarının keçiril-
məsində çox səriştəliyik. Əlbəttə, bu ona gətirib çıxarır ki, 
növbəti idman yarışları da Azərbaycanda keçirilir.  

Məsələn, 2007-ci il bu baxımdan çox əhəmiyyətli ola-
caqdır. Güləşin bütün növləri üzrə dünya çempionatı Azər-
baycanda keçiriləcəkdir. Eyni zamanda, bədii gimnastika 
üzrə Avropa çempionatı Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Bu 
çempionatın keçirilməsinin tarixi də çox maraqlıdır. Çünki 
əvvəl çempionatın başqa ölkədə keçirilməsi nəzərdə tutul-
muşdu. Amma sonra müəyyən səbəblərə görə bu, baş tut-
madı və Beynəlxalq Bədii Gimnastika Federasiyası Azər-
baycandan xahiş etdi ki, çempionata ev sahibliyi etsin. 
Nəzərə alınıb ki, ölkəmizdə dünya çempionatı ən yüksək 
səviyyədə keçirilmişdir. Bu məqsədlə, yəni bu iki çempionatı 
yüksək səviyyədə keçirmək üçün indi Heydər Əliyev adına 
İdman-Konsert Kompleksində böyük yenidənqurma, bərpa 
işləri görülür. Bildiyiniz kimi, bir müddət bundan əvvəl 
orada təmir işləri aparılmışdı. İndiki təmir işləri bu gözəl 
idman obyektini ən yüksək dünya səviyyəsinə çatdıracaqdır.  

2007-ci il Pekin Yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq baxı-
mından da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Demək olar, həll-
edici il olacaqdır. Əminəm ki, 2007-ci ildə bizim idman-
çılarımız beynəlxalq yarışlarda yaxşı nəticələr göstərəcəklər. 
Ondan sonra yəqin lisenziya turnirləri başlanacaq və mak-
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simum çalışmalıyıq ki, lisenziyaları əldə edək. 2008-ci ildə 
keçiriləcək Yay Olimpiya oyunları da yəqin ki, daha da gər-
gin olacaqdır. Çünki dünyada rəqabət artır. Artıq müxtəlif 
ölkələrdə, hətta böyük idman ənənələri olmayan ölkələrdə 
idmana böyük diqqət göstərilir və idman ölkələrin ictimai 
həyatında mühüm amilə çevrilir. Yəni biz bilirik ki, rəqabət 
çox güclü olacaqdır. Ona görə gərək müxtəlif idman növlərin-
də yaxşı hazırlaşaq. 2007-ci ildə, ilin sonuna qədər təxminən 
bilməliyik ki, biz Olimpiya oyunlarında hansı heyətlə iştirak 
edəcəyik. Müstəqil Azərbaycanın Olimpiya oyunlarında – 
həm Sidney, həm də Afina Olimpiya oyunlarında iştirakı çox 
uğurlu olmuşdur. Əminəm ki, bu gözəl ənənələr davam 
edəcək və idmançılarımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər.  

2006-cı il eyni zamanda, ona görə yadda qalacaq ki, 
Azərbaycan bizim üçün çox yeni, bəlkə də bəzilərini təəccüb-
ləndirən təşəbbüslə çıxış etmişdir: 2016-cı ildə Yay Olimpiya 
oyunları Azərbaycanda keçirilsin. Biz bu təşəbbüsü irəli 
sürəndə, əlbəttə ki, imkanlarımızı qiymətləndirmişdik. Mən 
hesab edirəm ki, Azərbaycan Olimpiya oyunları keçirmək 
üçün bütün imkanlara malikdir. 2016-cı ildə Yay Olimpiya 
oyunlarının harada keçiriləcəyi hələ ki, bəlli deyil, müxtəlif 
ölkələr öz namizədliklərini irəli sürmüşляr, o cümlədən 
Azərbaycan. Bir tərəfdən, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda 
idman hərəkatına, olimpiya hərəkatına və bütövlükdə idma-
nın inkişafına həqiqətən çox böyük diqqət göstərilir və təsa-
düfi deyil ki, Azərbaycan artıq dünyada idman ölkəsi kimi 
tanınır. Digər tərəfdən, bütövlükdə müstəqil Azərbaycanın 
qüdrətini, imkanlarını, potensialını göstərir.  

Olimpiya oyunları keçirmək asan məsələ deyil. Əgər biz 
belə bir təşəbbüslə çıxış etmişiksə, deməli, özümüzə güvəni-
rik, öz imkanlarımıza güvənirik. Əminəm ki, əgər bu böyük 
şərəf Azərbaycana verilərsə, biz Olimpiya oyunlarını ən yük-
sək səviyyədə keçirəcəyik. 

Mən xatırlayıram, haradasa 5-6 il bundan əvvəl müsa-
hibələrin birində jurnalist sual vermişdi ki, indi Azərbaycanda 
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böyük uğurlar var, Azərbaycanda Olimpiya oyunları keçirilə 
bilərmi? Sözün düzü, o vaxt mən bu suala cavab vermədim. 
Çünki hesab edirdim, biz hələ buna hazır deyilik. Amma bu 
gün mən əminəm ki, biz buna hazırıq. Nəzərə alsaq ki, 2016-cı 
il on ildən sonra gələcək, əlbəttə, o vaxta qədər Azərbaycanda 
oyunları ən yüksək səviyyədə keçirmək mümkün olacaqdır. Biz 
nəyə görə belə əminik?! Ona görə ki, ölkəmizin imkanları artır, 
iqtisadi potensial artır, beynəlxalq mövqelər möhkəmlənir, 
Azərbaycan regional çərçivədə lider dövlətdir və bizim 
gələcəyimiz də çox parlaq olacaqdır. Bilirik ki, bizi nələr gözl-
əyir. Bilirik ki, imkanlarımız nəyə çatacaq. Ona görə mən bir 
müddət bundan əvvəl göstəriş verdim ki, biz belə bir müraciət 
edək. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan belə müraciətlə ilk dəfə çıxış 
edir, ola bilsin biz bu işdə uğur qazana bilməyək. Əgər 2016-cı 
ildə bu oyunların keçirilməsi başqa ölkəyə, başqa şəhərə həvalə 
olunarsa, ondan sonra 2020-ci il gəlir. Mən şübhə etmirəm ki, 
bizim belə təşəbbüsümüz və bu işə sədaqətimiz uğura gətirib 
çıxaracaqdır.  

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı göz qabağındadır və 
idman ictimai həyatın çox böyük hissəsidir, böyük amilidir. 
İdman həm ölkənin nüfuzu, ölkənin imici deməkdir, həm də 
gənc nəslin yetişdirilməsi, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi 
deməkdir, fiziki sağlamlıq deməkdir. Fiziki cəhətdən sağlam 
insanlar mənəvi cəhətdən də sağlam olurlar. Yəni hər bir 
ölkənin inkişafı üçün idmanın çox böyük əhəmiyyəti var. Biz 
bunu Azərbaycanda çox yaxşı bilirik və uzun illər idmana, 
idmançılara göstərilən münasibət bunun ən yaxşı nümunəsi-
dir. İdmançılar gərək yaxşı təmin edilsinlər, onların idmanla 
məşğul olmaları üçün şərait yaxşı olmalıdır, məişət prob-
lemləri də həll edilməlidir. Elə etməliyik ki, onları məişət 
problemləri düşündürməsin, yalnız və yalnız məşqlərlə məş-
ğul olsunlar, öz peşəkarlıqlarını artırsınlar və doğma vətəni-
mizin bayrağını beynəlxalq yarışlarda daim uca tutsunlar.  

Biz hər dəfə bunu görəndə, beynəlxalq yarışlarda Azər-
baycanın nümayəndələrinin uğurlarını görəndə hər bir və-
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tənpərvər insan, hər bir vətəndaş haqlı olaraq qürur hissi 
keçirir. Bu sevinci xalqa bəxş etdiyi üçün mən bütün idman-
çılara, onların məşqçilərinə, idman mütəxəssislərinə öz min-
nətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Gələn il, 2007-ci il mənim üçün də çox əlamətdar ola-
caqdır. Çünki mən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti 
vəzifəsinə 1997-ci ildə seçilmişəm və artıq bunun on ili ola-
caqdır. Bu on il də böyük tarixi bir dövrdür. Hesab edirəm 
ki, bu on ildə Azərbaycan idmanının şöhrəti yüksəklərə 
qalxmışdır. Bizim bütün planlarımız həyatda öz əksini tapdı 
və gələcək planlarımız da öz əksini tapacaqdır. Çünki artıq 
bunu deməyə bizim tariximiz imkan verir, verilən bütün 
vədlərin həyatda öz əksini tapması imkan verir.  

Mən həmişə idmançılarla görüşəndə çox şad oluram, 
onları görürəm, bütün idmançıların nailiyyətləri ilə maraq-
lanıram. Düzdür, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, indi bəlkə də 
buna o qədər vaxt sərf edə bilmirəm. Ona görə bəzi hallarda 
siyahılarda mənim üçün tanış olmayan adları görəndə deyi-
rəm ki, bu kimdir, mən bunu niyə tanımıram? Çünki mən 
bütün idmançıları şəxsən tanıyırdım və tanımaq istəyirəm. 
Onların imkanlarını da bilirəm. Амма görəndə ki, siya-
hılara yeni, tanış olmayan adlar daxil olur, bir tərəfdən, 
təəssüf edirəm ki, onlarla görüşməyə vaxtım olmayıbdır, di-
gər tərəfdən isə sevinirəm, gənc nəsil yetişir. Deməli, gənclər 
artıq böyük uğurlara nail olurlar. Beləliklə, Azərbaycanın 
idmanı yaşayacaq, davam edəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan 
xalqı yaşayacaq, inkişaf edəcəkdir. Çünki idmançılar xalqın 
nümayəndələridir. Onlar imkanlarını, bəzi hallarda sağlam-
lıqlarını beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın üçrəngli bay-
rağının qaldırılmasına həsr edirlər. Ona görə onların əməyi 
yüksək səviyyədə qiymətləndirilməlidir. 

Mən fürsətdən istifadə edib sizin hamınızı qarşıdan gələn 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü, Yeni il bay-
ramı münasibətilə ürəkdən təbrik etmək və 2007-ci ildə 
hamınıza uğurlar, cansağlığı arzulamaq istəyirəm. Sağ olun.  
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* * * 
 
Sonra Azərbaycanda idmanın inkişafında böyük rolu olmuş 

idmançıların, məşqçilərin, idman mütəxəssislərinin mükafat-
landırılması oldu. MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynza-
də bildirdi ki,  ilin yekunlarına görə idmançılara pul mükafatı 
təqdim edilmişdir, yeni mənzillərin orderləri veriləcəkdir. İlk 
növbədə bizim bir maşın mükafatımız vardır. Bu, boks üzrə 
gənclərdən ibarət yığmanın Baş məşqçisi Şamil Əlimzanova 
verilir.  

Dövlətimizin başçısı avtomobilin açarını Şamil Əlimzanova 
təqdim etdi. Sonra Azərbaycan prezidenti, Milli Olimpiya Ko-
mitəsinin prezidenti İlham Əliyev cüdo üzrə Avropa çempionu 
Elnur Məmmədliyə, taekvondo üzrə Avropa çempionu İlkin 
Şahbazova, cüdo üzrə Avropa çempionatının gümüş mükafat-
çısı Kifayət Qasımovaya, karate-do üzrə dünya və Avropa 
çempionu Qurban Tağıyevə, boks üzrə Avropa çempionatının 
mükafatçısı Cavid Tağıyevə, boks üzrə yığma komandanın 
üzvü, gənclər arasında Avropa çempionu, dünya kuboku 
yarışının bürünc mükafatçısı Samir Məmmədova, güləş üzrə 
Əməkdar məşqçi Soltan Kərimova, futbol veteranı Asif Əli-
yevə, boks üzrə yığma komandanın məşqçisi Əsgər Eyvazova, 
idman fotomüxbiri Dilavər Nəcəfova, basketbol üzrə yığma 
komandanın üzvü Zaur Xasayevə, gimnastika üzrə Əməkdar 
məşqçi Elşad Nərimanova, güləş üzrə dünya çempionatının 
gümüş mükafatçısı Rövşən Bayramova, cüdo üzrə gənclərdən 
ibarət yığma komandanın məşqçisi İbadulla Şahbanova, kinq-
boksinq üzrə dünya çempionu Eduard Tağıyevə, həndbol üzrə 
yığma komandanın kapitanı Marina Pankatskayaya, şahmat 
üzrə Avropa çempionu İlahə Qədimovaya, Azərbaycan Bədən 
Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının prorektoru Qəhrəman 
Məmmədyarova, sərbəst güləş üzrə məşqçi Xosrov Cəfərova, 
güləş üzrə məşqçi Cavanşir Qurbanova, otüstü xokkey koman-
dasının üzvü Zərifə Zeynalovaya yeni mənzillərin orderlərini 
təqdim etdi.  
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Bildirildi ki, voleybol üzrə milli komandanın üzvü Valeriya 
Korotenkoya mənzilin orderi xarici ölkədən yarışdan qayıtdıq-
dan sonra veriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev mərasim iştirakçılarını qarşıdan 
gələn bayramlar münasibətilə bir daha təbrik etdi, onların hər 
birinə xoşbəxtlik, cansağlığı arzuladı.  
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINA 
 

Əziz həmvətənlər! Hörmətli soydaşlar! 
Sizə hər bir azərbaycanlı üçün əziz bayram olan Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibətilə müraciət 
edirəm. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
on beş ildir dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar tərəfin-
dən milli birlik və həmrəylik günü kimi qeyd edilən bu bay-
ram Azərbaycan xalqına mənsubluq, milli-mənəvi dəyərləri-
mizin təbliği, tarixi Vətənə bağlılıq, soydaşlarımızın yek-
dillik və mütəşəkkilliyinin gücləndirilməsi ideyalarını təcəs-
süm etdirir. 

Məmnunluqla qeyd etmək olar ki, azərbaycanlıların birli-
yi və həmrəyliyi ideyası bu gün artıq həm bütün dünyada 
yaşayan soydaşlarımızın düşüncəsinə hakim kəsilmiş, həm 
də dövlət siyasətimizin prioritet istiqamətləri səviyyəsinə 
yüksəlmişdir. Yaşadıqları ölkələrdə soydaşlarımızın təşkilat-
lanması, azərbaycanlı icmalarının fəaliyyətinin genişlənməsi, 
Vətənlə əlaqələrinin güclənməsi istiqamətində son illərdə 
həqiqətən çox işlər görülmüşdür. Dünya azərbaycanlılarının 
I və II qurultayları soydaşlarımızın öz müstəqil dövləti – 
Azərbaycan Respublikası ətrafında sıx birləşməsi, milli-mə-
nəvi və ümumbəşəri dəyərləri üzvi şəkildə ehtiva edən azər-
baycançılıq ideyasının yayılması prosesinə güclü təkan verdi, 
qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirdi.  

Hazırda Azərbaycan Respublikası və diasporumuz key-
fiyyətcə yeni fəaliyyət mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Azər-
baycan dövləti xaricdə yaşayan soydaşlarımızın sosial-iqti-
sadi maraqlarının müdafiəsi, beynəlxalq konvensiyalarda 
təsbit olunmuş hüquqlarının qorunması üçün ardıcıl fəaliy-
yət göstərir, məqsədyönlü və təsirli tədbirlər görür. Gündən-
günə dünya azərbaycanlılarının doğma Vətənlə əlaqələri 
daha da güclənir, ölkəmizin iqtisadi və sosial-mədəni həya-
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tında iştirakı genişlənir. Ayrı-ayrı ölkələrdə azərbaycanlı-
ların icma və cəmiyyətləri vahid mərkəzlər ətrafında birləşir, 
ictimai-siyasi həyata onların təsiri artır. Soydaşlarımız Azər-
baycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, 
zəngin milli mədəniyyətimizin təbliğində, təcavüzkar erməni 
millətçilərinin ideoloji təxribatlarının ifşa olunmasında 
getdikcə daha fəal rol oynayırlar.  

Lakin o da qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan diasporu-
nun potensial imkanları onun fəaliyyətinin real nəticələri ilə 
müqayisədə xeyli yüksəkdir. Qarşımızda hələ də bir çox cid-
di, həlli vacib olan problemlər durur. Azərbaycanlılar yaşa-
dıqları ölkələrin iqtisadi, siyasi və sosial-mədəni həyatına sıx 
inteqrasiya olunmalı, bu ölkələrlə Azərbaycan Respublikası 
arasında əlaqələndirici vəsilə rolunda çıxış etməlidirlər. 
Müxtəlif ölkələrdə mövcud olan Azərbaycan cəmiyyətlərinin 
qarşılıqlı fəaliyyəti gücləndirilməli, mühüm məsələlər üzrə 
onların tədbirləri əlaqələndirilməlidir. Məkrli erməni təbli-
ğatına qarşı müntəzəm surətdə önləyici hücum tədbirləri təş-
kil edilməlidir. Ümumazərbaycan məsələləri ilə bağlı təsirli 
addımlar atılmalı, aparıcı ölkələrdə güclü Azərbaycan lobbi-
si formalaşdırılmalıdır. Dost icmalar və lobbi təşkilatları ilə 
səmərəli əməkdaşlıq qurulmalı, diaspor quruculuğu sahəsin-
də onların müsbət təcrübəsindən istifadə olunmalıdır.  

Yola saldığımız 2006-cı il Azərbaycan Respublikası üçün 
kifayət qədər uğurlu və nailiyyətlərlə zəngin bir il olmuşdur. 
Heydər Əliyevin ideya müəllifi və memarı olduğu Bakı–Tbi-
lisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri istifadəyə verilmişdir və 
hazırda ölkəmizin, bütün regionun rifahına xidmət edir. 
Artıq «Şahdəniz» yatağında qaz hasilatı başlanmışdır və 
Azərbaycan qazını dünya bazarına nəql edəcək Bakı–
Tbilisi–Ərzurum boru kəməri də tezliklə istismara veriləcək. 
2006-cı ildə Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürətinə görə bütün 
dünyada lider mövqe tutmuşdur. Ölkədə əzəmətli sosial-
iqtisadi inkişaf proqramları və infrastruktur layihələr həyata 
keçirilir, ən müasir texnologiyalar tətbiq olunur. Sahibkarlı-
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ğın inkişafı, işsizliyin və yoxsulluğun aradan qaldırılması 
üçün proqramlar reallaşdırılır. Gözümüzün qarşısında ölkə-
mizin siması dəyişir, insanlarımızın ovqatı yaxşılaşır, sabaha 
inamı güclənir. Dövlətimizin bölgədə və dünyada nüfuzu 
yüksəlir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun ədalətli həlli 
istiqamətində getdikcə ölkəmizin gücü artır, xarici siyasi 
fəallığımız genişlənir, yeni imkanlar yaranır. Həyat özü 
bizim yeritdiyimiz siyasətin düzgünlüyünü, Heydər Əliyev 
strateji xəttinin alternativsizliyini sübut edir. Əmin ola 
bilərsiniz ki, bundan sonra da dövlətimizin və xalqımızın 
qarşısında duran bütün vəzifələr yüksək səviyyədə yerinə 
yetiriləcək, qloballaşan dünyada Azərbaycan Respublikası 
və azərbaycanlılar özünün maddi-mənəvi və intellektual 
potensialına uyğun layiqli yer tutacaqlar. 

Əziz həmvətənlər! Hörmətli soydaşlar! 
Sizin hamınızı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 

günü və Yeni, 2007-ci il münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər 
birinizə cansağlığı, firavanlıq, xoşbəxtlik, ümumi işimizdə 
uğurlar arzulayıram! 

İLHAM ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 27 dekabr 2006-cı il 

 
  
 



 19 

 
 
 
НИКАРАГУА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ХОСЕ ДАНИЕЛ ОРТЕГА СААВЕДРАЙА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Никарагуа Республикасынын Президенти вязифясиня сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Никарагуа арасындакы 

мцнасибятляр достлуг вя ямякдашлыг мяърасында инкишаф едя-
ъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, гаршыдакы фяалиййятиниздя 
уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Респубикасынын Президенти 

 
Бакы, 9 йанвар 2007-ъи ил 
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ТАТАРЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЪЯНАБ МИНТИМЕР ШАЙМИЙЕВЯ 
 
Щюрмятли Минтимер Шарипович!  
Сизи, эюркямли дювлят хадими вя сийаси хадими шанлы 

йубилейиниз – анадан олмаьынызын 70 иллийи мцнасибятиля цряк-
дян тябрик едирям. 

Дярин мязмунлу щяйат йолунуз, тяшкилатчылыг истедадыныз 
вя дост Татарыстанын тяряггиси наминя йорулмаз фяалиййятиниз 
Сизя йцксяк нцфуз вя щюрмят газандырмышдыр. 

Сиз Татарыстана узун мцддят ярзиндя башчылыг едяряк юз 
мцдрик, узагэюрян вя юлчцлцб-бичилмиш сийасятинизля халгынызы 
щяртяряфли инкишаф вя тярягги йолу иля инамла апарырсыныз. Инди 
Татарыстан Республикасы Русийа Федерасийасынын ян инкишаф 
етмиш субйектляриндян биридир. 

Азярбайъан вя Татарыстаны чохясрлик сямими достлуг, 
гаршылыглы игтисади вя мядяни мцнасибятляр баьлайыр. Яминям 
ки, бирэя сяйляримизля бу яняняляр бундан сонра да сахла-
нылаъаг вя артырылаъагдыр. 

Язиз Минтимер Шарипович! 
Бу яламятдар эцндя Сизя вя бцтцн аилянизя сямими-гялб-

дян мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ямин-аманлыг вя уьур-
лар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 17 йанвар 2007-ъи ил 
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ЙЕНИ ЗЕЛАНДИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ХАНЫМ ЩЕЛЕН КЛАРКА 

 
Щюрмятли ханым Баш назир! 
Милли байрамыныз – Вайтанга эцнц мцнасибятиля Сизи вя 

Сизин симанызда бцтцн халгынызы юз адымдан вя Азярбайъан 
халгы адындан тябрик едирям. 

Яминям ки, халгларымызын истяк вя ирадяси юлкяляримиз ара-
сында йаранан достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин инки-
шафында даим юз тяъяссцмцнц тапаъагдыр. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетир-
мякдян мямнунлуг дуйур, халгыныза ямин-аманлыг вя 
фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 йанвар 2007-ъи ил 
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 АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  

    ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ШЯЩИДЛЯРИН ЯЗИЗ    
    ХАТИРЯСИНИ ЙАД ЕТМИШДИР 

 
          20 йанвар 2007-ъи ил 
 
          Йанварын 20-дя сящяр Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев Ганлы Йанвар фаъиясиндя щялак оланларын 
язиз хатирясини йад етмяк цчцн Шящидляр хийабанына эялди. 

Шящидлярин рущуна дуа охунду. 
Президент Илщам Ялийев матям мусигисинин сядалары алтында 

«Ябяди мяшял» абидяси юнцня яклил гойду. Яклилин цзяриндяки 
лентдя бу сюзляр йазылмышды: «Азярбайъан Республикасынын Пре-
зидентиндян». 

Мцдафия Назирлийинин Ялащиддя нцмуняви щярби оркестринин 
ифасында Азярбайъанын Дювлят щимни сяслянди. 

Шящидлярин хатирясини йад етмяйя эялмиш хариъи юлкялярин 
Азярбайъандакы сяфирляри, бейнялхалг тяшкилатларын нцмайян-
дяляри юлкя президенти Илщам Ялийевя дярин щцзнля башсаьлыьы 
вердиляр, халгымызын кядяриня шярик олдугларыны сюйлядиляр. 

Президент Илщам Ялийев дипломатик корпусун рящбярляриня, 
хариъи гонаглара тяшяккцрцнц билдирди. 

Дювлят тяшкилатларынын рящбяр ишчиляри, республикамызда фяалий-
йят эюстярян дини иъмаларын башчылары да шящидлярин хатирясини йад 
етмяйя эялмишдиляр.  
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АВУЛ ПАКИР ЪАЙНУЛАБДИН  
АБДУЛ КАЛАМА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Республика эцнц мцнаси-

бятиля Сизи вя бцтцн халгынызы юз адымдан вя Азярбайъан 
халгы адындан црякдян тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Щиндистан арасындакы достлуг 
вя  ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы йолундакы наилиййят-
ляримизи даща да артырмаг цчцн бундан сонра да бирэя сяйляр 
эюстяряъяйик. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, 
дост Щиндистан халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг диля-
йирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 йанвар 2007-ъи ил  
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ МАНМОЩАН СИНГЩЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Милли байрамыныз – Республика эцнц мцнасибятиля Сизя  

вя бцтцн халгыныза тябрикляримизи йетирирям. 
Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, Азярбайъан–Щиндистан 

мцнасибятляри, дост юлкяляримиз арасындакы ялагяляр бундан 
сонра да инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, халгыныза 
сцлщ вя рифащ арзулайырам. 

 
 Щюрмятля, 
 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 йанвар 2007-ъи ил 
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АВСТРАЛИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОН УИНСТОН ЩОВАРДА 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Юлкянизин милли байрамы – Австралийа эцнц мцнасибятиля 

Сизя  вя бцтцн халгыныза ян сямими тябрикляримизи йетирирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Австралийа арасындакы 

достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри даим инкишаф едяъяк вя  
халгларымызын рифащына тющфяляр веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост халгы-
ныза сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 йанвар 2007-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
СЯДРЛИЙИ ИЛЯ NAZİRLƏR KABİNETİNİN  
2006-cы ilin YEKUNLARINA VƏ   
2007-cы İLDƏ QARŞIDA DURAN  
VƏZİFƏLƏRИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  
ИСЛАСЫНДА НИТГ  
 
Президент сарайы 
 
22 йанвар 2007-ъи ил 

        
Bu gün Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ildə ilk iclasıdır. 

Bu iclasda 2006-cı ilin yekunlarını müzakirə edəcəyik və eyni 
zamanda, 2007-ci ildə görüləcək işlər haqqında fikir müba-
diləsi aparılacaqdır.  

2006-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inki-
şaf etməkdə davam etmişdir. 2005-ci ildə əldə edilən uğurlar 
2006-cı ildə də özünü göstərdi və iqtisadiyyatın ən əsas gös-
təricisi olan ümumi daxili məhsulun artımına görə Azərbay-
can dünyada liderlik mövqelərini saxlaya bilmişdir. 2005-ci 
ildə iqtisadiyyatımız 26 faiz, 2006-cı ildə isə 35 faiz artmış-
dır. Bu onu göstərir ki, iqtisadiyyatda müsbət dinamika da-
vam edir. Qarşımıza qoyduğumuz bütün proqramlar uğurla 
icra olunur. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf hərtərəflidir, 
şaxəlidir və bizə imkan verir ki, qarşıya qoyduğumuz bütün 
vəzifələri yerinə yetirək.  

Bununla bərabər, sənaye istehsalı da kəskin şəkildə art-
mış, təxminən 37 faiz təşkil etmişdir. Əlbəttə ki, bizim səna-
ye potensialımızın inkişafında bunun çox müsbət rolu vardır 
və gələcəkdə də olacaqdır. İnflyasiya 8,3 faiz səviyyəsində 
olmuşdur. Bu da qarşıya qoyduğumuz rəqəmlərə uyğundur. 
Biz planlaşdırırdıq ki, 2006-cı ildə inflyasiya birrəqəmli ola-
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caqdır. Çox sevindirici haldır ki, 10 faizdən yuxarı qalx-
mamışdır, əksinə, 2005-ci ilə nisbətən aşağı düşmüşdür. Əha-
linin pul gəlirləri 22 faiz təşkil etmişdir. Bu onu göstərir ki, 
insanların maddi vəziyyəti yaxşılaşır. Əlbəttə, biz bunu 
iqtisadi göstəricilərdə və insanların gündəlik həyatında 
görürük. 

Azərbaycan 2006-cı ildə xarici və daxili investorlar üçün 
cəlbedici ölkə kimi özünü bir daha sübut etdi. Xarici və yerli 
investisiyaların qoyuluşu çox böyük rəqəmlərlə ölçülür. Azər-
baycana təxminən 7 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. 
Çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki, daxili investisiyalar 
kəskin şəkildə artır. Bu isə onu göstərir ki, Azərbaycanda yerli 
sahibkarların fəaliyyəti nəticəsində böyük işlər görülür.  

Yerli sahibkarlığın hərtərəfli inkişafı üçün dövlət tərəfindən 
edilən dəstək özünü göstərir və beləliklə, Azərbaycanda çox 
güclü sahibkarlar sinfi yaranır. Məhz onların hesabına daxili 
investisiyaların artımı mümkün olmuşdur. Eyni zamanda, 
Azərbaycan investisiya mühitinə görə, investisiyaların qorun-
masına yönəldilmiş addımlara görə xarici investorlar üçün də 
cəlbedici ölkə kimi özünü göstəribdir. Əminəm ki, gələcəkdə 
yerli, daxili investisiyalar üstünlük təşkil edəcək və Azərbay-
canın yaranan və möhkəmlənən sahibkarlar sinfi ölkə iqtisadiy-
yatı üçün dəyərli işlər görəcəkdir.  

Bütövlükdə bizim valyuta ehtiyatlarımız 4 milyard dollar 
səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Bu da bizim üçün çox böyük dəs-
təkdir, bizə əlavə güc verir. Biz öz imkanlarımıza, öz gücü-
müzə söykənirik. Əlbəttə, 4 milyard dollar valyuta ehtiyat-
ları iqtisadiyyatın inkişafı üçün də mühüm rol oynayır. Eyni 
zamanda, bizdə inam hissini daha da gücləndirir. Nəzərə 
alsaq ki, valyuta ehtiyatlarının əsas mənbəyi neft-qaz əmə-
liyyatlarıdır və 2007-ci ildə Azərbaycanda neft-qaz hasilatı 
kəskin şəkildə artacaqdır, əlbəttə, deyə bilərik ki, gələcəkdə 
valyuta ehtiyatlarımız çox böyük rəqəmlərlə ölçüləcəkdir.  

2005-ci ilə nisbətən 2006-cı ildə büdcə xərcləri təxminən 
80 faiz artmışdır. Bu  bəlkə də dünyada analoqu olmayan bir 
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göstəricidir. Bir il ərzində 80 faiz büdcə artımı çox böyük 
uğurdur, böyük nailiyyətdir. Bizim  gördüyümüz işlərin əsas 
məqsədi məhz bundan ibarətdir. Görülən bütün işlərin – qə-
bul edilmiş proqramların, həyata keçirilən infrastruktur la-
yihələrin sahibkarlara dəstəyin, investisiya mühitinin yaxşı-
laşdırılmasının əsas məqsədi büdcə gəlirlərini və xərclərini 
artırmaqdır. Çünki ölkə iqtisadiyyatı, vətəndaşlar, bütün cə-
miyyət və ölkədə gedən proseslər iqtisadi sahədə, eyni za-
manda, siyasi sahədə məhz bu amilə bağlıdır. Büdcədən ma-
liyyələşən təşkilatların əməkhaqlarının qaldırılması, nəhəng 
investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi məhz büdcə hesa-
bına mümkün olmuşdur.  

Biz artıq xarici kreditlərdən daha az asılı vəziyyətdəyik və 
gələcəkdə bundan tamamilə asılı olmayacağıq. Nəyin hesa-
bına? Məhz büdcə gəlirlərinin artımı hesabına. Bu il, 2007-ci 
ildə bu müsbət meyllər davam edəcək, büdcəmiz yenə də 
2006-cı ilə nisbətən kəskin şəkildə qaldırılacaq və təxminən 
6,5 milyard dollar təşkil edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, 2003-cü 
ildə bu rəqəm 1,5 dollar idi, görərik ki, qısa müddət ərzində 
maliyyə intizamının möhkəmlənməsi sayəsində, uğurla da-
vam etdirilən neft strategiyasının icrası, aparılan cəsarətli və 
düşünülmüş iqtisadi islahatların nəticəsində Azərbaycanın 
büdcəsi çox böyük səviyyəyə qalxmışdır və bundan sonra da 
artacaqdır. Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr öz həllini 
tapacaqdır. Bizim iqtisadi imkanlarımız buna şərait yaradır 
və iqtisadi gücümüz bunu mümkün edir. Bir sözlə, ölkədə 
gedən iqtisadi proseslər çox müsbət olmuşdur. Bizim iqtisadi 
siyasətimizin uğurudur, iqtisadi siyasətimizin, deyə bilərəm, 
təntənəsidir ki, bütün iqtisadi göstəricilər ən yüksək zirvə-
dədir və Azərbaycan bu göstəricilərə görə dünyada birinci 
yeri tutur. Bununla bərabər, bizim digər önəmli proqram-
larımız uğurla icra edilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı davam edir. 2006-cı ildə 173 min əlavə yeni 
iş yeri açılmışdır. Bütövlükdə 2003-cü ilin oktyabr ayından 
bu günə qədər Azərbaycanda 520 min yeni iş yeri açılmışdır. 
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Bu bir daha onu göstərir ki, bir tərəfdən, bizim qarşımıza 
qoyduğumuz bütün vəzifələr vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilir, 
digər tərəfdən, ölkə iqtisadiyyatı, insanların işlə təmin olun-
ması üçün bunun əvəzsiz əhəmiyyəti vardır.  

İşsizliyin aradan qaldırılması Azəрbaycanın qarşısında 
duran ən prioritet məsələlərdən biridir və demək olar ki, biz 
bunu artıq həll edə bilmişik. İstisna olunmur ki, gələcəkdə 
Azərbaycana işçi qüvvələri gələcəkdir. İstisna olunmur ki, 
ölkəmiz elə sürətlə inkişaf edəcək ki, öz yerli işçi qüvvəmiz 
kifayət etməyəcəkdir. Bu, gələcəkdə mümkündür və biz 
indidən buna hazır olmalıyıq. Artıq müvafiq qurumlara gös-
tərişlər vermişəm ki, gələcəkdə xaricdən mümkün olan miq-
rasiyanı tənzimləmək üçün tədbirləri indidən görməliyik. Biz 
bunu görürük, bunu bilirik. Çünki Azərbaycan dünyada ana-
loqu olmayan sürətlə inkişaf edən ölkədir. İqtisadi potensial 
gücləndikcə, Azərbaycana maraq artır. Onsuz da, başqa 
ölkələrdən Azərbaycana işləmək üçün insanların gəlməsi 
artıq müşahidə olunur. Nəzərə alsaq ki, regionda ölkəmizin 
iqtisadi durumu artıq başqa yerlərdən fərqlənir və fərqlənə-
cəkdir, gələcəkdə bu, kütləvi xarakter ala bilər.  

Ona görə işsizliyin aradan qaldırılması prosesi çox sürətlə 
gedir. Bu da öz növbəsində yerli istehsalın yaranmasına xid-
mət göstərir,  Azərbaycanda yoxsulluğun aşağı düşməsi üçün 
şərait yaradır. Mən bir göstəricini də böyük sevinc hissi ilə 
bildirmək istəyirəm. 2006-cı ilin yekunlarına görə, Azərbay-
canda yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 20 faizə düş-
müşdür. Keçən il Azərbaycan əhalisinin 29 faizi, ondan 
əvvəlki il 44 faizi, 2003-cü ildə isə 49 faizi yoxsulluq şərai-
tində yaşayıb, indi isə 20 faizdir. Beynəlxalq maliyyə qurum-
ları ilə birlikdə icra edilən proqram, yoxsulluğun azaldıl-
masına yönəldilmiş proqram 2015-ci ildə başa çatmalıdır. 
Mən şübhə etmirəm ki, biz daha qısa müddət ərzində Azər-
baycanda yoxsulluğun tamamilə aradan qaldırılmasına nail 
olacağıq. Azərbaycanda bir nəfər də yoxsul adam olmamalı-
dır və olmayacaqdır.  
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Əlbəttə, sosial məsələlərin həlli diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim əsas məqsədi-
miz insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. İqti-
sadi uğurlar və iqtisadi islahatların da məqsədi məhz bunda-
dır. Əməkhaqlarının, pensiyaların, minimum əməkhaqqının 
qaldırılması davam etmişdir və 2007-ci ildə də biz bunu 
edəcəyik. Biz çalışırıq ki, müxtəlif amillərlə insanların həyat 
səviyyəsini maksimum dərəcədə yaxşılaşdıraq. Özəl sektorda 
fəaliyyət göstərən insanlar üçün dövlət dəstəyi, sahibkarlığa 
dəstək, kreditlərin verilməsi, dövlət təşkilatlarında çalışanlar 
üçün əməkhaqlarının qaldırılması – bu proseslər paralel şə-
kildə gedir. Beləliklə, Azərbaycanda həm minimum əmək-
haqqı qaldırılır, həm də orta əməkhaqqı artıq sürətlə qalxır 
və gələcəkdə biz nail olacağıq ki, Azərbaycanda minimum və 
orta əməkhaqqı insanların minimum tələbatını ödəyə bilsin.  

2006-cı ilin yekunlarına görə, adambaşına düşən ümumi 
daxili məhsul 2400 dollar təşkil edibdir. 2007-ci ildə bu rəqəm 
daha da artacaqdır. Bu isə orta səviyyəli ölkənin göstəricisidir. 
Bizim məqsədimiz isə Azərbaycanı qabaqcıl ölkəyə çevirmək-
dir, Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir və şübhə 
etmirəm ki, buna nail olacağıq. Çünki qəbul edilmiş bütün 
proqramlar uğurla icra edilir. Heç bir səhv addım atılmamış-
dır, bir dəfə də uğursuzluğa düçar olmamışıq. Görülən bütün 
işlər, atılan addımlar, qəbul edilmiş qərarlar, onların icrası 
uğurla nəticələnibdir. Belə olan halda, Azərbaycanı dünya 
miqyasında iqtisadi, siyasi cəhətdən qabaqcıl ölkəyə çevirmək 
bizim vəzifəmizdir və buna nail olacağıq. 

2006-cı ildə insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşması üçün 
növbəti addım atılmışdır. Ünvanlı sosial yardım proqramı icra 
olunmağa başlanmışdır. 50 min ailə artıq bu proqramla əhatə 
olunur. Təxminən 220 min adam bu proqramdan faydalanır. 
Bu bir daha onu göstərir ki, dövlətin niyyəti məhz ondan iba-
rətdir ki, insanların sosial vəziyyəti daha da yaxşılaşsın.  

2006-cı ildə Azərbaycanda iki tarixi hadisə baş vermişdir. 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi bizim tarixi 
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qələbəmizdir və Heydər Əliyev neft strategiyasının təntə-
nəsidir. Bu layihə həm Azərbaycan üçün, həm bölgə üçün, 
həm də dünya üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Məhz 
1994-cü ildə xarici neft şirkətləri ilə başladığımız əməkdaşlıq 
nəticəsində ölkəyə külli miqdarda sərmayə axını gəlmişdir və 
davam edir. Biz məhz bunun hesabına ölkənin digər sektor-
larının inkişafına nail ola bilmişik. Güclü maddi baza yarat-
mışıq. Valyuta ehtiyatlarımızın mənbəyi də məhz bunlardır, 
neft-qaz əməliyyatlarıdır. Bütün çətinliklərə, maneələrə 
baxmayaraq, süni şəkildə yaradılmış əngəllərə, Azərbaycana 
qarşı aparılan çirkin kampaniyaya baxmayaraq, biz Bakı–
Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsinə nail olmuşuq. 
Bu bizim qələbəmizdir, Azərbaycan xalqının qələbəsidir, 
Azərbaycan xalqının iradəsinin təntənəsidir. Biz bunu qürur 
hissi ilə deyirik, qeyd edirik. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kə-
məri artıq istismardadır.  

Bəzi şayiələr, təxribatlar, uydurmalar dolaşırdı və süni 
şəkildə ortaya atılırdı ki, bunun əhəmiyyəti yoxdur, səmərəsi 
yoxdur, əgər başqa ölkələrdən bu kəmərlə neft nəql edil-
məsə, bunun iqtisadi səmərəsi yoxdur. Bütün bunlar hamısı 
alt-üst edildi. Biz sübut etdik və bu gün də sübut edirik ki, 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri yalnız və yalnız Azərbay-
can neftinin dünya bazarlarına daşınması üçün tikilibdir. 
Başqa neftlər olsa, başqa ölkələrin marağı olsa – və var – 
əlbəttə, biz bundan istifadə edəcəyik. Amma Bakı–Tbilisi–
Ceyhan neft kəmərini öz neftimizlə təmin edəcəyik.  

2007-ci ildə kəmərlə daşınacaq neftin həcmi, demək olar 
ki, artıq onun bütün imkanlarına kifayət edəcəkdir. 50 mil-
yon ton daşıma qabiliyyəti olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 
kəməri vasitəsilə 2007-ci ildə minimum 40 milyon ton neft 
daşınmalıdır. 2008-ci ildə isə tam, maksimum gücünə çıxa-
caqdır. Ondan sonra, şübhə etmirəm, biz onu əlavə texniki 
imkanlarla genişləndirəcəyik. Ona görə bu tarixi hadisə həm 
bizim iqtisadi potensialımızı möhkəmləndirir, həm Azər-
baycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasını müəyyən edir 
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və əlbəttə, həm də regionda, dünyada bizim mövqelərimizi 
möhkəmləndirir.  

Nəzərə alsaq ki, bu gün dünyada enerji təhlükəsizliyi 
məsələləri gündəliyin bir nömrəli məsələsinə çevrilibdir, on-
da görərik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin işə düş-
məsi Azərbaycana nə qədər böyük həm siyasi, həm iqtisadi, 
həm də bütün başqa dividendlər gətirəcəkdir.  

Bununla bərabər, Azərbaycan qazının dünya bazarlarına 
çatdırılması üçün Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri də tiki-
libdir və yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu-
nunla Azərbaycan Heydər Əliyev neft strategiyasının əsas 
mərhələsinin həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Əlbəttə, 
bundan sonrakı məsələlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 
bölgədə gedən proseslər, enerji təhlükəsizliyi məsələləri, re-
gional əməkdaşlıq, bizim qonşu ölkələrlə apardığımız əmək-
daşlıq və məsləhətləşmələr, əlbəttə, yeni nailiyyətlərə gətirib 
çıxaracaqdır. Ancaq biz minimum proqramı artıq həll et-
mişik. Əgər bunu minimum adlandırmaq mümkündürsə. 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft-qaz kə-
mərləri Azərbaycanın müasir tarixində ən böyük hadisələr-
dir. Mən bir də demək istəyirəm ki, bütün bunlar ulu öndər 
Heydər Əliyevin müdrikliyi, qətiyyəti, siyasəti nəticəsində, 
ağır, çətin şəraitdə mümkün olmuşdur. Çox çətin coğrafi-
siyasi durumda buna nail olmaq böyük nailiyyətdir və Azər-
baycan xalqı qarşısında çox böyük xidmətdir.  

Bütövlükdə 2006-cı ildə energetika sektorunda işlər 
müsbət getmişdir. 2006-cı ildə Azərbaycanda 4 yeni elektrik 
stansiyası tikilib istismara verilmişdir. Bu da rekord göstə-
ricidir – bir ildə 4 stansiya. Onlar artıq səmərəli işləyir. Bu 
meyl 2007-ci ildə də davam edəcəkdir. Astara, Şəki, Xaç-
maz, Naxçıvan modul elektrik stansiyalarının istismara 
verilməsi nəticəsində bu bölgələrdə enerjiyə olan tələbat 
artıq ödənilir və keyfiyyətli enerji verilir. Bundan sonra 
başqa yerlərdə tikiləcək stansiyalar da, əlbəttə, Azərbayca-
nın energetika kompleksini möhkəmləndirəcəkdir. Bu, iqti-
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sadiyyatın əsasıdır. Biz buna çox böyük diqqət göstəririk. 
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bizim üçün də aktualdır. 
Gələcəkdə Azərbaycan  neft və qazla yanaşı, eyni zamanda, 
elektrik enerjisini də ixrac edə bilər və biz bu məsələlər 
üzərində işləyirik.  

Mən hesab edirəm ki, 2006-cı ildə bütün başqa sahələrdə 
дя böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. O cümlədən ordu quru-
culuğu sahəsində. Biz ordumuzu, onun potensialını gücləndi-
ririk, orduya ayrılan büdcə xərcləri artır və 2007-ci ildə 1 mil-
yard dollar səviyyəsində olacaqdır. Bu da iki il bundan əvvəl 
verilmiş bəyanatın əsasında baş vermişdir. Mən iki il bundan 
əvvəl belə bəyanatla çıxış etdim və bu gün biz buna nail 
oluruq, gələcəkdə daha da böyük rəqəmlərə çatacağıq.  

Eyni zamanda, 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 
yaradıldı. Bu da çox önəmli addım olmuşdur. Artıq 2007-ci 
il üçün Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin formalaşması və mad-
di-texniki bazasının möhkəmlənməsi üçün büdcə xərcləri 
nəzərdə tutulubdur. Əminəm  ki, 2007-ci ildə onlardan sə-
mərəli istifadə olunacaq və Azərbaycanda güclü müdafiə 
sənayesi yaradılacaqdır. Sirr deyil ki, biz ordumuzun güclən-
məsi üçün müxtəlif yerlərdən texnika, silah-sursat alırıq, ən 
müasir döyüş vasitələri alırıq və alacağıq. Amma bununla 
bərabər, Azərbaycanda istehsal oluna bilən texnikanı biz 
özümüz istehsal etməliyik. Buna vəsait qoyulmalıdır. Bu 
sənaye inkişaf etməlidir ki, biz özümüzü təmin edə bilək və 
bu istiqamətdə böyük uğurlar əldə edəcəyik.  

Əfsuslar olsun ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
işində 2006-cı ildə praktikи nəticələr əldə edilmədi. Bunun da 
səbəbi Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi olmuşdur. 
2006-cı ildə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bir 
neçə görüşü olmuşdur. Deyə bilərəm ki, bu görüşlərin 
praktikи nəticəsi olmamışdır. Ermənistan tərəfi bəzi hallarda 
bu görüşləri pozaraq, sadəcə olaraq, görüşdən imtina etmiş-
dir, bəzi hallarda vaxt uzatmaqla məşğul olurdu. Hər halda, 
həm bizim üçün, həm də bu məsələ ilə məşğul olan Minsk 
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qrupunun həmsədrləri üçün və bütün dünya ictimaiyyəti üçün 
artıq aydındır ki, bu məsələnin həllinə əsas maneə, əsas əngəl 
Ermənistanın, Ermənistan rəhbərliyinın qeyri-konstruktiv 
mövqeyi və onların qeyri-səmimi siyasətidir.  

Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Biz danı-
şıqlar prosesinə sadiqik. Danışıqları Praqa prosesi çərçivə-
sində aparırıq və bu format çox məqbuldur. Azərbaycanın 
maraqlarını, haqq-ədalətin bərpa olunmasını təmin edə bilə-
cək formatdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə pred-
meti deyil, olmayıb və heç vaxt olmayacaqdır. Azərbaycan 
bu məsələni beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll et-
məyə çalışır və artıq bütün beynəlxalq təşkilatlar bu mövqeyi 
dəstəkləyir. Son zamanlar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, 
əlbəttə, Minsk qrupu və eyni zamanda, başqa təşkilatlar 
tərəfindən verilmiş bəyanatlar, ölkələr tərəfindən атылан ad-
dımlar bizim mövqeyimizi daha da möhkəmləndirir.  

2006-cı ildə Dağlıq Qarabağda qanunsuz «referendum» 
keçirilmişdir. Heç bir beynəlxalq təşkilat bunu tanımamış-
dır. Əksinə, bütün beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı ölkələr 
bunu pisləmişdir. ATƏT, ATƏT-in Minsk qrupunun həm-
sədrləri, Amerika, Fransa, Rusiya, Avropa İttifaqı, Avropa 
Şurası, Türkiyə, İslam Konfransı Təşkilatı, GUAM dövlətlə-
ri – Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, bütün beynəlxalq təş-
kilatlar bunu tanımadılar. Nə üçün? Çünki etnik təmizləmə 
aparan, azərbaycanlıları öz doğma torpaqlarından, Dağlıq 
Qarabağdan qovan separatçılar indi etnik təmizləmə siyasəti 
nəticəsində yaranmış vəziyyətdən istifadə edib, birtərəfli 
şəkildə referendum keçirdilər. Heç kim buna razılıq verə 
bilməz, bunu heç kim tanımayacaqdır.  

Dağlıq Qarabağın müstəqil ölkə kimi tanınması heç vaxt 
mümkün deyildir.  

Ona görə bizim mövqeyimiz möhkəmlənir. Onsuz da 
möhkəm idi, onsuz da bəzi hallarda, əvvəlki illərdə bəzi 
ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ədalətsiz mövqeyi 
görəndə də öz yolumuzdan dönməmişdik. Bəzi hallarda bizə 
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təzyiqlər ediləndə də iradəmizdən dönməmişdik. Heç kim və 
heç nə bizi bu yoldan döndərə bilməz. Ona görə istənilən 
halda biz bu mövqedə qalacağıq və öz mövqeyimizi müdafiə 
edəcəyik. Ancaq son müddət ərzində, xüsusilə 2005-ci ildə, 
2006-cı ildə məsələyə münasibətin dəyişməsinin ilkin əlamət-
lərini biz gördük. Avropa Şurası kimi mötəbər beynəlxalq 
təşkilat tərəfindən çox dəyərli qətnamə qəbul edilmişdir və 
ilk dəfə olaraq Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımışdır. 
Ondan sonra gedən proseslər, Azərbaycanın diplomatik 
addımları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bu məsələnin 
gündəliyə salınması, GUAM təşkilatı çərçivəsində vahid 
mövqedən çıxış edilməsi və postsovet məkanında  separat-
çılıq meylləri nəticəsində baş vermiş bütün münaqişələrin bir 
paketə salınması nəticəsində və başqa addımlar nəticəsində 
bu gün biz nail ola bilmişik ki, bütün aparıcı ölkələr Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə tanıyırlar, 
bunu bəyan edirlər. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar da bu-
nu bəyan edirlər və belə olan halda, Ermənistanın mövqeyi 
təbii olaraq zəiflədi.  

Azərbaycanın siyasi çəkisi, iqtisadi potensialı artır. Biz 
dünya ilə, dünyanın aparıcı ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə fay-
dalı əməkdaşlıq edirik. Avropa üçün önəmli ölkəyə çevri-
lirik. Keçən ilin noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbay-
can arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında 
memorandum imzalanmışdır. Bu, birinci addımdır. Ondan 
sonra çox güman ki, geniş saziş imzalanacaqdır. Azərbaycan 
qazı bu il Avropa İttifaqının bazarına çıxmalıdır və 
çıxacaqdır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz bu yoldan 
dönməyəcəyik. Yənu bu faktdır və təbii ki, bunu hamı görür. 
Azərbaycanın iqtisadi, siyasi çəkisi artır. Biz regionda gedən 
proseslərdə fəal iştirak edirik və bir çox hallarda proseslərin 
gedişatına təsir göstəririk. Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatlarla 
bizim uğurlu əməkdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək və 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli üçün bu amil də mühüm rol oynayır.  
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Bir sözlə, iqtisadi potensial, ordumuzun gücləndirilməsi, 
beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq, bizim fəallığı-
mız, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində Azərbaycanın fəal 
rolu və önəmi və başqa amillər, əlbəttə, bizim mövqelərimizi 
möhkəmləndirir və Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli üçün gözəl şərait yaradır. Nə qədər 
ki, gec deyil, Ermənistan rəhbərliyi bunu başa düşməlidir, öz 
işğalçı siyasətindən əl çəkməlidir, işğal edilmiş torpaqlardan 
qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Belə olan halda Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi öz həllini tapa bilər.  

2006-cı ildə bir önəmli hadisə də baş vermişdir. Mən onu  
qeyd etmək istəyirəm. 2006-cı ildə Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolunun tikintisi üçün əməli, praktikи addımlar atılmışdır. 
Bilirsiniz ki, bu layihə uzun illərdir müzakirə olunurdu. Bəl-
kə də 10 il ərzində müzakirə olunurdu və məsləhətləşmələr 
gedirdi. Bunu həyata keçirmək üçün maliyyə mənbələri 
axtarılırdı. Sadəcə olaraq bir layihə kimi yaşayırdı. Belə layi-
hələr çoxdur, onlar haqqında on illərlə danışıqlar aparılır, 
vaxtaşırı görüşlər keçirilir, amma nəticə əldə olunmur. Am-
ma 2006-cı ildə bu işdə əməli, praktikи addımlar atılmışdır. 
Üç ölkə – Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan bu məsələyə 
çox ciddi yanaşdı və deyə bilərəm ki, bunun nəticəsində 
2006-cı ildə çox önəmli razılaşmalar əldə edildi. Əsas məsə-
lələrdən biri, əlbəttə, bunun maliyyə mənbələri olmuşdur. 
Bu baxımdan da Azərbaycan, hesab edirəm ki, çox düzgün 
addım atmışdır və Gürcüstan ərazisində tikiləcək dəmir 
yolunun maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürmüşdür.  

Bilirsiniz ki, Amerika Konqresində ermənipərəst konqres-
menlər tərəfindən bu layihəyə çox mənfi münasibət var. Bu 
da təbiidir. Çünki biz xatırlayırıq ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
neft kəmərinin tikintisinə qərar veriləndə və o tikiləndə də 
onlar eyni hərəkətlər etmişdilər. Hətta Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
əleyhinə bir kampaniya başlanmışdı, o vaxt internet saytı da 
açılmışdı. Müxtəlif bəhanələrlə, xüsusilə ekoloji məsələlərin 
qabardılması ilə çalışırdılar ki, buna problem yaratsınlar. 
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Müəyyən mərhələdə buna nail oldular. Beynəlxalq maliyyə 
qurumları bir az tərəddüd də etdilər. Mən bunu yaxşı xatır-
layıram. O vaxt bu məsələyə maliyyə ayıran təşkilatlar buna 
bir ara verdilər, məsələ bir neçə ay uzandı. Amma ondan 
sonra Azərbaycanın mövqeyi, təkidi və əlbəttə, bizimlə 
bərabər çalışan beynəlxalq şirkətlərin fəaliyyəti nəticəsində 
bütün bu çətinliklər aradan qaldırıldı. Yəni o vaxda onların, 
Ermənistanın və erməni lobbisinin fəaliyyəti iflasa uğra-
mışdı. Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin çəkilişində də 
eyni hərəkətlər etmişdilər ki, nə üçün bu, Ermənistandan yan 
keçir. Ona görə yan keçir ki, Ermənistan Azərbaycan tor-
paqlarını zəbt edibdir, işğalçı siyasət aparır. Belə olan halda, 
bizim aramızda heç bir əməkdaşlıq ola bilməz. Bütün yollar 
Ermənistandan yan keçəcəkdir.  

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisinə də onların 
müdaxiləsi heç bir səmərə verməyəcəkdir. Maliyyə mənbə-
lərini biz özümüz müəyyən etmişik. Bizə heç kimdən kredit-
lər lazım deyil, heç kimin siyasi və maddi dəstəyi də lazım 
deyildir. Ermənipərəst konqresmenlər də bilməlidirlər, Azər-
baycan elə ölkə deyil ki, kiminsə puluna möhtac olsun. Biz 
özümüz bu məsələnin həlli üçün kredit veririk, özümüz bu 
məsələni həll edirik və Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan 
rəhbərliyinin və xalqlarının birliyi, iradəsi bunu da mümkün 
edəcəkdir.  

Bu layihənin də çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. Avropanı 
Asiya ilə birləşdirən, Azərbaycanı Türkiyə ilə dəmir yolu ilə 
birləşdirən layihə bizim həm iqtisadi, həm də siyasi gələcə-
yimiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki, 2007-ci 
ildə artıq əməli, praktikи işlər, tikinti başlanacaq və qısa müd-
dət ərzində biz Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunu inşa edəcəyik. 
Beləliklə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum və 
Bakı–Tbilisi–Qars. Mən hesab edirəm və sizə də deyirəm ki, 
məhz biz bunu Bakı–Tbilisi–Qars adlandırmalıyıq ki, tam 
şəkildə bütün coğrafi nöqtələr burada öz əksini tapsın.  
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2006-cı ildə çox işlər görülübdür. Bu işləri ancaq sada-
lamaq üçün saatlarla vaxt lazımdır. Bunu biz hamımız bili-
rik. Mən humanitar sahədə görülən işlər haqqında da danış-
maq istəyirəm. 2006-cı ildə bu sahədə də böyük işlər görü-
lübdür. Humanitar sahənin inkişafı üçün əməli, praktikи ad-
dımlar atılıbdır. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində bö-
yük işlər görülübdür. Ən yüksək səviyyədə, ən müasir səviy-
yədə 200-dən artıq məktəb tikilмиш, ən gözəl avadanlıqla 
təchiz olunmuşlar. Xəstəxanaların tikintisi başlanmışdır və 
ən qabaqcıl şirkətlərin avadanlığı da orada quraşdırılmışdır. 
Lənkəran xəstəxanasında açıq ürək üzərində əməliyyat keçi-
rilmişdir. Bu da tarixi hadisədir, onu göstərir ki, biz hər şeyə 
qadirik. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda bölgələrin inki-
şafı, sözün əsl mənasında, sürətlə gedir. Bölgələrin inkişafı 
yalnız oraya yolun çəkilməsi, yaxud da hansısa müəssisənin 
yaradılması ilə ölçülmür. Əlbəttə, bu lazımdır və vacibdir. 
Eyni zamanda, insanları ən çox narahat edən, ən çox tə-
masda olan məsələlər də öz həllini tapmalıdır.  

Hər bir ailədə uşaq var və o uşaq məktəbə gedir. Məktəbə 
gedəndə gərək yaxşı məktəbdə oxusun. Onun istilik sistemi 
də olsun, yaxşı avadanlığı, oxumaq üçün yaxşı şəraiti olsun. 
Müəllimlər yaxşı şəraitdə işləməlidirlər. Müəllimlər Azər-
baycanda çoxdur və onların da əməyi qiymətləndirilməlidir. 
Onlar çox böyük işlər görürlər. Azərbaycanın gələcək inki-
şafı məhz təhsillə bağlıdır. Bilikli, savadlı uşaqlar, gənclər 
gələcəkdə Azərbaycanı idarə edəcəklər. Ona görə məktəb-
lərdə komпцter sinifləri yaradılır, internetə qoşulur ki, uşaq-
lar gənc yaşlarından bunu öyrənsinlər və dünyada gedən 
proseslərdən xəbərdar olsunlar.    

Səhiyyə, təhsil sistemlərində islahatlar əminəm ki, qısa 
müddət ərzində daha da sürətlə gedəcəkdir. Biz 2007-ci ildə 
də bu məqsədlərə kifayət qədər vəsait ayırmışıq. İndi mədə-
niyyət sahəsində çoxlu işlər görülür, bizim muzeylərimiz bər-
pa olunur, teatrlarımız bərpa olunacaqdır. 2007-ci ildə bu 
işlərə böyük diqqət göstəriləcəkdir.  
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Bir sözlə, bütövlükdə 2006-cı ilin yekunları çox müsbət 
olmuşdur. Deyə bilərəm ki, 2006-cı il ən uğurlu illərdən biri 
olmuşdur. Şübhə etmirəm ki, bu müsbət meyllər 2007-ci ildə 
də davam edəcək, biz səmərəli işləyəcək, Azərbaycanı daha 
da möhkəmləndirəcək və 2007-ci ildə qarşıda duran bütün 
vəzifələri yerinə yetirəcəyik. 

  
* * * 
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ЙЕКУН  НИТГИ 

 
Beləliklə, 2006-cı ilin yekunlarının müzakirəsi bir daha onu 

göstərir ki, ötən il üçün nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar 
yerinə yetirilibdir. Həm iqtisadi inkişaf baxımından, həm əha-
linin sosial məsələlərinin həlli, həm də infrastruktur layihələrin 
həyata keçirilməsi baxımından, demək olar ki, 2006-cı ildə 
qarşıda duran bütün vəzifələr icra olunubdur.  

2007-ci ildə də bizi böyük işlər gözləyir. Azərbaycanın 
iqtisadiyyatı 2007-ci ildə yüksək sürətlə inkişaf etməkdə 
davam edəcək, ilkin proqnozlara görə, ümumi daxili məhsul 
haradasa, 25–30 faiz artacaq, orta əməkhaqqı artacaq, 
minimum əməkhaqqı qaldırılacaq, adambaşına düşən ümu-
mi daxili məhsulun həcmi kəskin şəkildə artacaq, Azərbay-
canda böyük infrastruktur layihələr həyata keçiriləcəkdir. 
Bunları etmək üçün bütün imkanlar var, 2007-ci ilin büdcəsi 
təsdiq edilibdir. 2006-cı illə müqayisədə kəskin şəkildə artım 
nəzərdə tutulubdur. 2007-ci ildə büdcəmiz 6,5 milyard dollar 
təşkil edəcək və bu məbləğ bütün büdcədə nəzərdə tutulan 
məsələlərin həlli üçün kifayət edəcəkdir. Bunu və Azərbay-
canın sürətli iqtisadi inkişafını nəzərə alaraq, əlbəttə ki, biz 
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2007-ci ildə ən əsas diqqəti makroiqtisadi sabitliyə yönəlt-
məliyik. Həm neft-qaz əməliyyatlarından əldə ediləcək 
gəlirlər, həm də büdcə xərclərinin artırılması, əmək haqları 
və pensiyaların qaldırılması, əlbəttə ki, makroiqtisadi sabit-
liyə mənfi təsir göstərə, inflyasiyanı sürətləndirə bilər. Ona 
görə əsas səylərimizi bu istiqamətə yönəltməliyik. Makroiqti-
sadi sabitlik hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı üçün başlıca 
şərtdir, xüsusilə yüksək sürətlə inkişaf edən ölkələr üçün. O  
ölkələrdə ki, iqtisadi artım 5–10 faiz təşkil edir, bəlkə də 
buna o qədər də böyük əhəmiyyət verilmir. Bizim ölkəmizdə 
isə iki il iqtisadi artım 26–35 faizdir və üçüncü il haradasa 30 
faiz səviyyəsində olacaq, əlbəttə ki, bütün səyləri biz buna 
yönəltməliyik. 2006-cı ildə bu sahədə görülən işlər təqdirə-
layiqdir. Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, inflyasiya 8,3 faiz 
təşkil etmişdir və bunda bütün qurumların – Milli Bankın, 
bütün başqa aidiyyəti qurumların rolu olmuşdur. Əminəm 
ki, 2007-ci ildə də bu müsbət meyllər davam edəcək və 
inflyasiyanı normal çərçivələrdə saxlaya biləcəyik. 

Eyni zamanda, 2007-ci ildə əlavə büdcə xərclərinin artımı 
nəticəsində çoxsaylı layihələr həyata keçiriləcəkdir. Bu layi-
hələr səmərəli şəkildə həyata keçirilməli, maliyyə intizamı 
möhkəmlənməlidir. Bizim büdcəmiz artıq çox böyük həcmdə 
artır, xərclər artır və əlbəttə ki, nəzarət də artmalıdır. Çünki 
bu olmasa, bizim qarşıya qoyduğumuz məsələlərin həlli 
işində problemlər yarana bilər. Ona görə bütün ayrılan xərc-
lərdən maksimum dərəcədə səmərəli şəkildə istifadə olun-
malıdır və ciddi, çoxpilləli nəzarət mexanizmi də tətbiq edil-
məlidir. Bu bizim üçün, Azərbaycan üçün yeni vəziyyətdir. 
Əvvəlki illərdə, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində 
bizim əsas səylərimiz əlavə mənbələrin axtarılmasına, vəsai-
tin toplanmasına yönəldilmişdi. 

Əlbəttə ki, bu məqsəd indi də öz aktuallığını itirməyibdir. 
Ancaq indi yeni vəziyyət də yaranıbdır. Bir tərəfdən, çox 
böyük məbləğdə olan xərcləri səmərəli idarə etmək, onların 
həcmini artırmaq, digər tərəfdən, onlardan səmərəli istifadə 
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etmək və iqtisadiyyatın ümumi meyllərinə mənfi təsirini 
azaltmaq lazımdır. Hər bir ölkə üçün bu, əlbəttə ki, əlavə 
problemlər yaradır və Azərbaycan da buna hazır olmalıdır. 

Bununla bərabər, böyük planlarımız, böyük layihələrimiz 
var. Onlar da icra olunmalıdır. Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı proqramı davam etməlidir. Artıq bir neçə ildir ki, biz 
bu proqramı uğurla icra edirik və bölgələrdə vəziyyət tama-
milə dəyişilmişdir. Yeni müəssisələr, fabriklər yaradılır, abad-
lıq işləri sürətlə gedir, ən yüksək səviyyədə infrastruktur layi-
hələr həyata keçirilir. Biz bunu dünyada mövcud olan ən yük-
sək səviyyədə edirik və əlbəttə ki, bu da əlavə xərc tələb edir. 

Bölgələrin inkişafı nəticəsində Azərbaycanın hərtərəfli in-
kişafı da təmin olunur. Qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin 
edilir. Bilirsiniz ki, bu bizim üçün əsas məsələdir. Qeyri-neft 
sektorunun inkişafı, yerli istehsalın möhkəmlənməsi, idxal-
dan asılılığın azaldılması və yerli sahibkarlığın inkişafı məsə-
lələridir. Bütün bunlar regionların inkişafı proqramı ilə bir-
başa bağlı olan məsələlərdir. 

Əlbəttə, dövlət tərəfindən dəstək veriləcəkdir. Bilirsiniz 
ki, sahibkarların fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün dövlət 
tərəfindən kreditlər ayrılır, ondan səmərəli istifadə olunur. 
Yəqin ki, bir neçə ildən sonra artıq o kreditlərin qayta-
rılması prosesi başlanacaq və belə olan halda, o qaytarılan 
məbləğin hesabına yeni kreditlər veriləcəkdir. Mən bunu bir 
dəfə qeyd eləmişəm, bir də demək istəyirəm. Bu kreditlərin 
verilməsi kommersiya xarakteri daşımır. Məqsəd ondan 
ibarət deyil ki, bu kreditlərin faizindən dövlət əlavə qazanc 
götürsün. Məqsəd, sadəcə olaraq, sahibkarlara kömək gös-
tərmək, yerli sahibkarları dəstəkləmək və onların ilkin ka-
pitalının formalaşmasında iştirak etməkdir. Bu siyasət uğur-
la davam edir və bölgələrdə işlərin böyük əksəriyyəti məhz 
bunun nəticəsində görülmüşdür.  

Bizim büdcəmiz və siyasətimiz sosialyönümlüdür. Azər-
baycanda həm bazar iqtisadiyyatı prinsipinə sadiqlik özünü 
göstərir, eyni zamanda, sosial məsələlərin həllinə də böyük 
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diqqət yetirilir. Bizim ölkəmizin siyasətini səciyyələndirən də 
məhz bu amillərdir. Əgər Azərbaycanda sırf bazar iqtisa-
diyyatı prinsipi tətbiq olunarsa, əhalinin bir hissəsi böyük 
çətinliklərlə üzləşə bilər. Xüsusilə keçid dövründə yaşayan 
ölkələr üçün bu, adi haldır və tarixdən də biz bunu görürük. 
Ona görə iqtisadiyönümlü, investisiyayönümlü, bazar iqtisa-
diyyatı prinsiplərinə sadiq olan siyasətimiz eyni zamanda, 
sosial proqramlarла dа tamamlanmalıdır. Bu məqsədlə də 
böyük işlər görülür və görüləcəkdir. Əhalinin sosial müdafiəsi 
məsələləri ön planda olmalıdır. Müxtəlif sosial proqramların 
həyata keçirilməsi, müxtəlif təşəbbüslərin başlanması bu 
məqsədi daşıyır. Azərbaycanda ildən-ilə minimum əməkhaq-
qı, minimum pensiyalar qaldırılır, orta əməkhaqqı artır. 
Amma hələ ki, bu bizi tam qane edə bilməz, ancaq dinamika 
və sürətli dinamika, əlbəttə ki, çox sevindiricidir.  

2007-ci ildə də bu proses davam edəcək və daha da sür-
ətlə gedəcəkdir, bütün müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Xüsu-
silə nəzərə alsaq ki, 2007-ci ilin əvvəlində elektrik enerjisinin 
qiymətlərində artım olmuşdur, biz mütləq və mütləq sosial 
siyasətimizi daha da sürətlə aparmalıyıq və elə etməliyik ki, 
əhali enerjinin qiymətinin artımından əziyyət çəkməsin. 
Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, ilk növbədə maaşların artırıl-
ması nəzərdə tutulubdur. Demək istəyirəm ki, fevralın 1-dən 
minimum əməkhaqqını 50 manata qaldıracağıq. Nəzərə 
alsaq ki, 2006-cı ilin sonuna qədər Azərbaycanda minimum 
əməkhaqqı 30 manat idi. Bu çox böyük artımdır. Biz fev-
ralın 1-dən bunu 50 manata çatdıracağıq və bu artım bütün 
insanlara şamil ediləcək, hər bir vətəndaş, hər bir ailə öz 
gündəlik həyatında bunu hiss edəcəkdir. Amma mən hesab 
edirəm ki, baxmayaraq bu çox böyük məbləğ tələb edən bir 
addım olacaq və xüsusilə aztəminatlı ailələrin həyat səviyyə-
sinin yaxşılaşması üçün çox önəmli addım olacaq, biz bu-
nunla da kifayətlənə bilmərik. Eyni zamanda, büdcədən 
maliyyələşən təşkilatlarda çalışan işçilərin əməkhaqları da 
fevralın 1-dən qaldırılmalıdır. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, 
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sosial təminat, elm, idman müəssisələrində və digər sahə-
lərdə çalışan insanların əməkhaqqı fevralın 1-dən 25 faiz 
qaldırılacaqdır.  

Bütün bu addımlar onu göstərir ki, Azərbaycanda sosial 
məsələlərin həllinə çox böyük diqqət göstərilir. Biz imkan 
verə bilmərik ki, insanlar bazar iqtisadiyyatına xas olan 
prinsiplərin Azərbaycanda tətbiqindən əziyyət çəksinlər. Biz 
adada yaşamırıq. Xüsusilə son illər ərzində Azərbaycanın 
uğurlu iqtisadi inkişafı ona gətirib çıxarıb ki, biz artıq dünya 
iqtisadiyyatının bir hissəsiyik. Bizim iqtisadiyyatımız dünya 
iqtisadiyyatına xas olan qanunlarla idarə olunur. Başqa yol 
yoxdur. Bəlkə də var, amma o ölkələrdə ki, onlar həm siyasi 
cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən özlərini dünyadan təcrid 
ediblər. O ölkələrin uğurları müvəqqəti xarakter daşıyır və 
yalnız süni amillərlə tənzimlənir.  

Biz isə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edirik. Azərbay-
can həm siyasi, iqtisadi, həm də geosiyasi cəhətdən dünya 
üçün çox önəmli ölkəyə çevrilir və əlbəttə ki, bazar iqtisa-
diyyatı prinsiplərinin Azərbaycanda tətbiqi labüddür, müm-
kündür və vacibdir. Ona görə bütün bu amilləri nəzərə ala-
raq, eyni zamanda, insanların sosial cəhətdən müdafiəsi 
üçün atılan addımlar da vacibdir və biz bunu edirik. Maaş-
ların, minimum əməkhaqqının artırılması ilə yanaşı, eyni 
zamanda, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yaşa görə 
pensiyanın baza hissəsini də 50 manat səviyyəsinə qaldıra-
cağıq və bu, çoxsaylı pensiyaçılar üçün böyük dəstək olacaq-
dır. Mən əminəm ki, biz bu sosial islahatların aparılmasını 
davam etdirəcəyik.  

Qiymətlərin qaldırılması qaçılmaz idi. Azərbaycanda 
elektrik enerjisinin qiymətlərinin qaldırılması bəlkə də son ən 
azı 5 il ərzində geniş müzakirə olunub və bildiyiniz kimi, ötən 
10 il ərzində bu qiymətlər sabit olaraq qalmışdır. Baxmayaraq 
ki, dünyada neftin, bütün enerji daşıyıcılarının qiyməti qalx-
mışdır və şübhəsiz ki, Azərbaycanda insanların həyat səviy-
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yəsi də kəskin şəkildə qalxmışdır. Ona görə elektrik enerjisi-
nin qiymətlərinin qaldırılması qaçılmaz bir məsələ idi.  

Sadəcə olaraq mən hesab edirdim ki, biz ilk növbədə 
insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmalıyıq. O vaxt ki, 
Azərbaycanda əhalinin 49 faizi yoxsulluq şəraitində yaşayır-
dı, biz bunu edə bilməzdik. O vaxt ki, Azərbaycanda 44 faiz 
yoxsulluq mövcud idi, edə bilməzdik. Amma indi yoxsulluq 
şəraitində yaşayanların sayı kəskin şəkildə aşağı düşübdür. 
Məhz bizim iqtisadi siyasətimiz nəticəsində, Azərbaycanda 
aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində buna nail ola bilmi-
şik. Minimum əməkhaqqı artıq 50 manatdır, haradasa 60 
dollara bərabər olacaqdır. Orta əməkhaqqı kəskin şəkildə 
artır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, elektrik enerjisinin 
qiymətinin qaldırılmasından və bəzi növ yanacağın qiymə-
tinin qaldırılmasından ölkə xəzinəsinə daxil ediləcək məbləğ 
təxminən 200 milyon manat, bəlkə də ondan bir az çox 
olacaqdır. Sosial paketin həlli üçün sadaladığım kateqoriya 
insanların əmək haqlarının qaldırılması üçün minimum 
əməkhaqqının və minimum pensiyanın qaldırılması üçün 
dövlət büdcəsindən haradasa 700 milyon manat vəsait ayrıl-
ması nəzərdə tutulubdur. Yəni 800 milyon dollar. Bu bir 
daha onu göstərir ki, elektrik enerjisinin qiymətinin qaldırıl-
ması, onun məqsədi əlavə qazanc əldə etmək deyildir. Əksi-
nə, dövlət büdcəsinə əlavə yükdür. Çünki nəzərə alsaq ki, bu 
qiymətlər qalxmasaydı, bəlkə də indiki mərhələdə maaşların 
qaldırılmasına da ehtiyac olmazdı. Çünki bilirsiz ki, hər dəfə 
maaşların qaldırılması həm dövlət büdcəsi üçün əlavə 
yükdür, eyni zamanda, iqtisadiyyata əlavə yükdür. İqtisadi 
vəziyyəti gərginləşdirə, inflyasiyanı sürətləndirə bilər. Biz 
bütün bu amilləri nəzərə almalıyıq. Onu demək istəyirəm ki, 
enerjinin qiymətinin qaldırılması dövlət büdcəsinə əlavə 
yükdür, əlavə xərclərdir. Amma biz bunu edirik. Maksimum 
200–300 milyon dolların müqabilində dövlətdən 800 milyon 
dollar veriləcəkdir. Ancaq kimə? Ehtiyacı olan insanlara. 
«Mercedes» maşını sürən, villada yaşayan, bir neçə evi olan, 
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mülkü olan insanlara dövlət nə üçün subsidiya verməlidir?! 
Qoy varlı adamların sayı artsın. Mən də bunun tərəfdarıyam 
və gündəlik həyatda biz bunu görürük. Azərbaycanda sahib-
karlar sinfinin möhkəmlənməsi məhz bunun əlamətidir. Mən 
istəyirəm ki, Azərbaycanda hamı zəngin, varlı olsun, hamı-
nın imkanı geniş olsun. Qoy yaxşı pul qazanan daha da çox 
pul qazansın. Amma belə olan halda, dövlət maya dəyərin-
dən aşağı qiymətə ona enerji verməməlidir. Nə üçün xarici 
ширкятдя işləyən, yüksək maaş alan, yaxud da ki, yerli ширкятдя 
yüksək maaş alan adam dövlətdən subsidiya almalıdır? Nə 
üçün maya dəyəri 5 qəpik olan elektrik enerjisi bu kateqoriya-
dan olan insanlara 2 qəpiyə satılmalıdır? Qoy onlar normal 
qiymət ödəsinlər və dövlət o pulu versin yoxsullara, kasıblara, 
ehtiyacı olanlara, sosial cəhətdən ən az müdafiə olunanlara, 
müəllimlərə, həkimlərə, mədəniyyət işçilərinə, bütün dövlət 
təşkilatlarında işləyənlərə. Bu, sosial ədalət prinsipidir. Biz 
bunu tətbiq edirik. 

Əlbəttə, qiymətlərin artımı insanlarda müəyyən fikirlər 
yaradır, bu təbiidir. Ancaq hamı görəcək ki, bunun müsbət 
nəticələri olacaqdır. Azərbaycan vətəndaşları bundan əziyyət 
çəkməyəcəklər, onların maddi vəziyyəti pisləşməyəcəkdir.  

Əksinə, 25 faiz maaşların qaldırılması və minimum əmək-
haqqının 30 manatdan 50 manata qaldırılması bütün kom-
munal xərclərə veriləcək məbləği üstələyəcəkdir. Özü də nə-
zərə alsaq ki, açıq danışaq, bizdə elektrik enerjisinin pulunu 
əhalinin cəmi 50 faizi ödəyir, qalanları ödəmirlər. Mən 
demək istəmirəm ki, ödəməsinlər, ödəsinlər, amma bu real-
lıqdır. Ona görə bütün bu amillər birlikdə bir daha onu 
göstərir ki, atılan addım düzgün addım idi.  

Bəzi müxalifət mətbuatında bunu siyasiləşdirmək, bun-
dan siyasi dividendlər əldə etmək istəyirlər. Guya ki, Tarif 
Şurası heç kimdən soruşmadan bunu edibdir. Hamısı boş 
şeylərdir. Tarif Şurası özbaşına deyildir. Bir daha deyirəm 
ki, bu məsələ artıq son 5 il ərzində müzakirə edilirdi və gec-
tez bu olmalı idi. Sadəcə olaraq gözləyirdik ki, insanların 
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maddi imkanları artsın, yaxşılaşsın, ödəniş qabiliyyəti artsın. 
Eyni zamanda, gözləyirdik ki, sayğaclaşma prosesi də da-
vam etsin. Artıq sayğacların quraşdırılması başa çatır. O 
vaxt ki, sayğaclar yox idi, biz istəmirdik bunu edək. Eyni 
zamanda, gözləyirdik ki, Azərbaycanda bir müddət bundan 
əvvəl yaradılmış «Azəristiliktəchizat» Səhmdar Cəmiyyəti də 
fəaliyyətə başlasın və artıq istilik sistemini bərpa etməyə baş-
lasın. Enerji məsələlərinə aid olan son müşavirədə o təşkila-
tın sədri məruzə etmişdir ki, Bakıda böyük işlər görülübdür 
və yüksəkmərtəbəli evlərdə istilik sisteminin bərpası prosesi 
sürətlə gedir. Belə olan halda, təbii ki,enerjiyə tələbat azala-
caqdır. Bütün bunları biz nəzərə alırdıq. Mən hesab edirəm 
ki, bu qərarın qəbulunda heç bir səhvə yol verilməyib və 
Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan xalqı bunun nəticəsini 
görəcəkdir. 

Bizim iqtisadiyyatımız sürətlə inkişaf edir. Amma ener-
jiyə olan süni qiymətlərlə iqtisadiyyat inkişaf edə bilməzdi. 
Bizim enerji sahəsindəki şirkətlər inkişaf edə bilməzdi və 
nəticədə nəyə gətirib çıxaracaqdı? Bəlkə bu gün, sabah yox, 
5 ildən sonra enerji sektoru tamamilə dağıla bilərdi. Onda nə 
edəcəkdik? Biz indi bu qədər böyük vəsait ayırırıq, elektrik 
stansiyaları tikirik. Bundan sonra, «Bakıelektrikşəbəkə» və 
«Sumqayıtelektrikşəbəkə»də sağlamlaşdırma prosesi gedən-
dən sonra ötürücü xətlərin bərpasına böyük vəsait qoyula-
caqdır. Ötürücü xətlər bərbad vəziyyətdədir. Biz stansiyaları 
tikirik, çox gözəl və 2007-ci ildə də tikəcəyik. Amma ötürücü 
xətlər olmadığına və yaxud da ki, köhnə olduğuna görə, 
«Barmek» şirkətiнин Azərbaycanın energetika sisteminə vur-
duğu zərbəyə görə bəzi hallarda bunun səmərəsi olmur. 
Bunu etmək üçün vəsait lazımdır. Haradan o vəsait əldə 
olunacaqdır? Bütün şirkətlər sağlamlaşmalıdır. Süni şəkildə 
yaranmış bütün problemlər aradan qaldırılmalıdır. Ödə-
mələr problemi Azərbaycanda 15 ildir ki, mövcuddur. Biri 
buna borcludur, o biri ona borcludur, nəticədə belə bir zən-
cirvari vəziyyət yaranır ki, hamı hamıya borcludur. Elə bil 



 47 

ki, hamı da zərərlə işləyir. Buna son qoyulmalıdır. Ona görə 
bu qərar düzgündür, eyni zamanda, bu qərar insanların so-
sial müdafiəsini təmin edir. Maaşların qaldırılması, mini-
mum əməkhaqqının, minimum pensiyanın qaldırılması 
kommunal xərclərə ödəniləcək məbləği artıqlaması ilə təmin 
edəcək və ondan da çox olacaqdır.  

Nəzərə alsaq ki, gələcək illərdə maaşlar, pensiyalar yenə 
qalxacaq, əminəm ki, bu qərarın ciddi təsiri olmayacaqdır.  

O ki qaldı bundan sui-istifadə etmək istəyənlərə, onların, 
bütövlükdə müxalifətin siyasəti Azərbaycanda iflasa uğrayıb 
və bu, artıq ictimai-siyasi həyatın amili deyildir. Yəni müxa-
lifətin mövcudluğu bütövlükdə sual altındadır və bunun 
səbəbkarları biz deyilik. Bunun səbəbkarları özünü müxalifət 
adlandıran partiyaların naftalin qoxusu gələn liderləridir. 
Onlar 15 ildir bu partiyaların başında duraraq faktikи 
olaraq, o partiyaların inkişafına imkan vermirlər. Öz siyasi 
ambisiyalarını təmin etmək üçün. Halbuki, o ambisiyalardan 
da bir şey qalmayıbdır. Onların Azərbaycan xalqına etdiyi 
«xidmətlər» hamıya bəllidir. Son prezident və parlament 
seçkilərindən sonra, ümumiyyətcə, onlar kabinetdən çıxmır-
lar. İndi onlar guya ki, xalqın qeydinə qalırlar. Xalqı hərə-
kətə çağırırlar və xalqı da günahlandırırlar. Gör bunlarda 
vicdansızlıq hissləri nə qədər güclüdür ki, xalqı günahlan-
dırırlar ki, onları dəstəkləmir, yaxud da Azərbaycan iqtidarı 
əleyhinə hərəkət etmir. Özlərinin bütün günahlarını, eybəcər-
liklərini xalqın üstünə yıxmaq istəyirlər ki, xalq passivdir. 
Azərbaycanda xalq passiv deyildir. Bütün bu görülən işlər 
Azərbaycan xalqının nailiyyətləridir. Son illər ərzindəki 
bütün uğurlar, nailiyyətlər, Azərbaycanın uğurlu inkişafı, 
bölgədəki mövqelərinin möhkəmlənməsi, iqtisadi potensia-
lının güclənməsi, siyasi proseslərin müsbət istiqamətdə inki-
şaf etməsi – bütün bunların təməlində xalqın iradəsi dayanır. 
Əgər bu olmasaydı, hansı məsələni biz həll edə bilərdik? 
Əgər xalqın dəstəyi olmasaydı, biz hansı proqramı həyata 
keçirə bilərdik? Ona görə Azərbaycan xalqını tənbeh etmək, 
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yaxud da ki, günahlandırmaq, ona irad tutmaq heç kimə 
şərəf gətirməz. Ona görə onların indiki uğursuz cəhdləri də 
elə uğursuz oldu. Faktikи olaraq bəzi hallarda onlara yazı-
ğım da gəlir. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanın uğurları hər bir 
vətənpərvər insanı sevindirir və sevindirməlidir. Hər bir 
azərbaycanlı fəxr edir ki, azərbaycanlıdır, fəxr edir ki, Azər-
baycan vətəndaşıdır. Bu gün Azərbaycan dünyada ən yüksək 
sürətlə inkişaf edir. Bunu görəndə hər bir azərbaycanlının 
ürəyi sevinir. Ancaq bu kateqoriya insanlar buna sevinmir-
lər. Əksinə, qeyd etdiyim kimi, bir məqamda Bakı–Tbilisi–
Ceyhan neft kəmərinin tikintisində yubanma oldu, sevinmə-
yə başlamışdılar. Kim sevinirdi buna? Ermənistan, erməni 
lobbisi, bir də bizim müxalifət. Çox  canfəşanlıqla öz qəzetlə-
rində, müsahibələrində bildirirdilər ki, nəhayət, Bakı–Tbili-
si–Ceyhan dayandı, deməli, iqtidar iflasa uğradı. Axı bu, 
iqtidarın layihəsi deyil, Azərbaycan xalqının layihəsidir və 
Azərbaycan xalqı bunun səmərəsini görür. Bizim 6,5 milyard 
səviyyəsində büdcəmiz haradan qaynaqlanır? Bundan qay-
naqlanır, neft strategiyasından, neftdən əldə edilən gəlirlər-
dən, Neft Fondunda yığılan vəsaitlərdən, Neft Fondundan 
transfertlərdən. Bu məsələ onları açmır. Bakı–Tbilisi–Ərzu-
rum qaz kəmərinin tikintisi də onları açmır. İndi «Şahdəniz» 
qaz yatağında bir quyuda qəza baş verdi, onu bərpa etməyə 
çalışdılar, alınmadı. Hələ ki orada bərpa işləri aparılır. 
Sevinirlər buna. Axı bu qaz ucuz qiymətə Azərbaycan xalqı-
na veriləcək, Azərbaycan tərəfindən satılacaq Avropaya, 
Avropa İttifaqına. Azərbaycanın mövqeləri, siyasi dayaqları 
möhkəmlənəcəkdir. Bu, Qarabağ məsələsinin həlli üçün çox 
önəmli bir addım olacaqdır. Yəni bunu görməmək mümkün-
dürmü? Ona görə mən deyirəm ki, bu insanlar elə bil özləri 
tərəfindən yaradılmış dünyada yaşayırlar. Azərbaycanda-
dırlar, eyni zamanda, Azərbaycanda deyillər. Çünki hər bir 
uğurumuza onlar məyus olurlar. 

Körpü tikilir, sevinirlər, yazırlar ki, körpü dağıldı, uçdu. Bu, 
bir tərəfdən, yalan – biz onların yalanlarına öyrəşmişik, xalq da 
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buna öyrəşib – digər tərəfdən, onların niyyətidir. Yəni istəyirlər 
ki, körpü uçsun, dağılsın. Axı öz millətinə, öz torpağına belə 
düşməncəsinə münasibət heç cür qəbul edilmir və belə hallar 
çoxdur. Sadəcə olaraq, istəmirəm onların haqqında danış-
maqla vaxtınızı alım. Amma məcburam, çünki bizim qərarı-
mızın düzgün olması artıq hamı üçün bəllidir. Ancaq onlar 
bundan sui-istifadə etmək və özləri üçün bir fürsət əldə etmək 
istəyirlər ki, hə, indi qiymət qaldırıldı, xalq narazı olacaq, gəlin 
düşək meydanlara. Düşün meydanlara, haradasız siz? 
Yoxdurlar! Kabinetdən çıxmırlar. Hansı üzlə xalqa müraciət 
edəcəklər? Ancaq seçkilərdən seçkilərə! 2003-cü ildə prezident 
seçkiləri ərəfəsində çıxmışdılar bölgələrə, mitinqlər edirdilər. 
2005-ci ildə parlament seçkilərinə bir ay qalmış çıxmışdılar, 
özlərini tərif etmək üçün. Yaxşı, haradadırlar, 2005-ci ildən iki 
il keçir. Bir dəfə hansısa bölgədə olublar? Bir dəfə hansısa 
vətəndaşın problemi ilə məşğul olublar, kömək ediblər? Yox! 
Ancaq gözləyirlər ki, Azərbaycanda nəsə olacaq ki, bundan 
fayda götürsünlər. Ay, Azərbaycanın münasibətləri filan ölkə 
ilə korlandı, o ölkə ilə korlandı, bu ölkə Azərbaycanı dəstək-
ləmir. Onların fikri özlərinə getməsin. Mən heç vaxt imkan verə 
bilmərəm ki, Azərbaycan, müstəqil dövlət hansısa başqa 
ölkənin dəstəyindən asılı olsun. Yenə deyirəm, onların fikri 
özlərinə getməsin, vaxtilə demişdilər ki, bizim hakimiyyətə gəl-
məyimiz 11 ölkədə razılaşdırılıb. Onun nəticəsi idi ki, Azərbay-
can böhrana düşdü, faktikи olaraq parçalanma ərəfəsində idi və 
parçalanırdı. Heydər Əliyev onların xahişi, yalvar-yaxarı ilə 
Azərbaycana rəhbərliyə gəlməsəydi, ölürdülər, boğulurdular. 
Neçə dəfə Naxçıvana təyyarə göndərmişdilər ki, Heydər 
Əliyev, gəl bizi qurtar, öldürürlər bizi. Məhz 11 ölkənin dəstəyi 
ilə hakimiyyətə gələn o insanların fəaliyyəti nəticəsində belə 
olmuşdu. 

Biz heç bir ölkədən dəstək istəmirik, heç bir ölkədən asılı 
deyilik və bizim siyasətimiz onu göstərir ki, Azərbaycan 
müstəqil ölkədir, müstəqil dövlətdir. Bütün ölkələrlə, o cüm-
lədən böyük dövlətlərlə, qonşu ölkələrlə qarşılıqlı hörmət, 
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qarşılıqlı maraq çərçivəsində və əsasında münasibətlərimizi 
qururuq. Bundan başqa heç bir münasibətlər ola bilməz. 
Sadəcə, fikrimi söyləmək istəyirəm, öz xalqına nə dərəcədə 
hörmətsizlik edəsən ki, Azərbaycan xalqı haqqında belə 
fikirdə olasan. 

Bir də demək istəyirəm ki, sosial paketin tətbiqindən 
sonra Azərbaycanda insanların vəziyyəti daha da yaxşıla-
şacaqdır. Biz çalışmalıyıq ki, maksimum dərəcədə bütün 
imkanlardan istifadə edək ki, Azərbaycanda yaranan sahib-
karlar sinfi daha da möhkəmlənsin, orta təbəqə inkişaf etsin, 
yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşsün. Məni çox sevindirir ki, 
artıq  Azərbaycanda yoxsulluq 20 faiz səviyyəsinə enibdir. 
Əminəm ki, 2007-ci ildə görüləcək tədbirlər nəticəsində daha 
da kəskin şəkildə enəcəkdir. 

Bununla bərabər, hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatında 
çalışan insanları da biz dəstəkləməliyik. Azərbaycan əhalisi-
nin, demək olar, yarısı kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur, bölgə-
lərdə yaşayır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə tədbirlər 
görməliyik, onu dəstəkləməliyik. Bu məqsədlə kənd təsərrüfa-
tına təxminən 80 milyon manat həcmində subsidiya veriləcək-
dir ki, kəndlilər gübrə, yanacaq ala bilsinlər və elektrik ener-
jisinin qiymətindən əziyyət çəkməsinlər. Bütövlükdə, gələcək-
də bu sahəyə biz daha böyük dəstək verməliyik. Biz son illər 
ərzində müəyyən işlər görmüşük, «Aqrolizinq» yaratmışıq və 
onun xətti ilə Azərbaycana texnika gətirilir. İndi inkişafın 
yeni mərhələsi başlayır, biz artıq Azərbaycanda kənd təsər-
rüfatı texnikasının istehsalı üçün əməli, praktikи tədbirlər 
görmüşük. Yəqin ki, bu yaxınlarda Azərbaycanda traktorlar 
istehsal olunmağa başlayacaqdır. Yəni «Aqrolizinq»иn yara-
dılması kənd təsərrüfatına dəstək verir. 

Amma bu, kifayət deyil, mən hesab edirəm ki, birbaşa 
subsidiyalar verilməlidir. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 
insanlara Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu xətti ilə kreditlər 
verilməlidir. Onsuz da onların böyük hissəsi bölgələrə, kənd 
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təsərrüfatı ilə məşğul olan şirkətlərə verilir. Bu proses davam 
etməlidir.  

Eyni zamanda, 2007-ci ildə çalışmalıyıq ki, Azərbaycana 
investisiyaları daha da böyük həcmdə cəlb edək ki, iri emal 
müəssisələri yaradılsın. Məsələn, 2006-cı ildə İmişlidə böyük 
şəkər zavodu tikilmişdir. Deyə bilərəm ki, MDB məkanında 
analoqu olmayan bir müəssisədir. Bəlkə də bu bölgədə ən 
müasir, ən qabaqcıl sənaye müəssisəsidir və ondan on min-
lərlə insan fayda götürür. İndi Azərbaycanda çuğundur əkini 
çox geniş vüsət alıbdır və onu da deyə bilərəm ki, kənd 
təsərrüfatında mövcud olan artımın müəyyən hissəsi, əhə-
miyyətli hissəsi məhz çuğundur istehsalının inkişafı hesabına 
baş verir. Ona görə kənd təsərrüfatına veriləcək dəstək, 
əminəm ki, kəndlərdə yaşayan insanların da həyat səviyyə-
sini yaxşılaşdıracaqdır.  

İstəyirəm qiymətlərlə bağlı bir məsələni də qeyd edim. 
Meyllər ola bilər. Belə məlumatlar gəlir ki, bazarlarda isteh-
lak mallarının qiyməti süni şəkildə artırılır. Halbuki, onların 
enerji qiymətləri ilə birbaşa əlaqəsi ola bilməz. Çünki biz 
qiyməti, sadəcə olaraq, bir-iki həftə bundan əvvəl qaldır-
mışıq. Necə ola bilər indidən qiymət qalxır? İkincisi, Иqtisadi 
Иnkişaf naziri qeyd elədi və təhlil də onu göstərmişdir ki, 
istehlak mallarının qiymətində elektrik enerjisinin payı çox 
cüzi faiz təşkil edir. Ona görə bazarda bəzi natəmiz adamlar, 
möhtəkirlər tərəfindən qiymətlərin süni şəkildə qaldırılması 
təxribatdır və bunu biz təxribat kimi qiymətləndirməliyik. 
Təbii ki, dünyada neftin qiymətinin artımı nəticəsində və 
başqa qida məhsullarının, xaricdən gətirilən qida məhsul-
larının qiymət artımı nəticəsində istər-istəməz qiymətlər 
qalxır. Bu, təbii prosesdir, hər bir ölkədə var. 

Amma bir var təbii proses, bir də var ki, süni şəkildə 
kimsə bu vəziyyətdən istifadə etmək, əlavə qazanc əldə et-
mək istəyir. Buna, mən bir daha demək istəyirəm, təxribat 
kimi baxmalıyıq və bunu edən adamlara qarşı ən ciddi təd-
birlər görülməlidir. Onlar cəzalandırılmalıdırlar ki, bu vəziy-
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yətdən Azərbaycan xalqının əleyhinə heç kim istifadə etmə-
sin. Məsələ ilə çox ciddi məşğul olun. Yarmarkalar da özünü 
doğrultdu. Bu da çox gözəl təşəbbüs olmuşdur. Yarmarkalar 
davam edir və insanlar orada məqbul qiymətlərlə məhsul 
alırlar.  

2007-ci ildə energetika sektoruna yenə də böyük diqqət 
göstərməliyik. Nəzərdə tutulmuş proqramlar icra olunacaq, 
yanvar ayında yəqin ki, Bakıda yeni modul stansiyanın 
tikintisi başa çatacaqdır. Ondan sonra Sumqayıt şəhərində 
500 meqavat gücündə olan elektrik stansiyasının tikintisi 
başa çatmalıdır. Eyni zamanda, «Şimal-2» elektrik stansi-
yasında artıq işlər başlanmalıdır. Mingəçevirdə yenidənqur-
ma, bərpa işləri aparılır. Bir sözlə, 2007-ci ildə enerji təhlükə-
sizliyi baxımından biz öz mövqelərimizi daha da möhkəm-
ləndirəcəyik. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, gələcəkdə ola 
bilər biz elektrik enerjisinin ixracı ilə də məşğul olаq. Amma 
ilk növbədə, öz tələbatımızı, artan tələbatı ödəməliyik. Çünki 
biz stansiyaları ona görə tikirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 
буну tələb edir. Əhali artır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, çoxlu 
fərdi tikintilər aparılır, müəssisələr açılır. 3 il ərzində 520 min 
yeni iş yeri açılıbdır. Bu iş yerləri müəssisə, fabrik deməkdir. 
Onun, əlbəttə ki, əlavə enerjiyə tələbatı var. Ona görə elekt-
rik stansiyalarının tikintisi davam edəcək, ötürücü xətlərə 
сох ciddi diqqət verilməlidir. «Barmek»dən qalan, yararsız 
vəziyyətdə olan, dağıdılmış bütün o təsərrüfata yenidən ba-
xılmalıdır. Qeyd olundu, Prezident fondundan vəsait də ay-
rılıbdır. İndi şəbəkələrin öz vəsaiti olacaqdır və qısa müddət 
ərzində bu işləri görməliyik.  

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 2007-ci ildə öz vəzifə-
lərini bilir. Mən onlara göstəriş vermişəm və bunu icra 
etməyə başlayıblar. İlk və əsas səyləri qaz hasilatının artırıl-
masına yönəltməliyik. Əlbəttə ki, Dövlət Neft Şirkətinin neft 
hasilatı da artır. Ancaq nəzərə alsaq ki, artıq «Azəri», 
«Çıraq», «Günəşli» yataгlarından böyük həcmdə neft alırıq, 
ən əsas diqqəti qazın hasilatına yönəltməliyik. Qaz indi ener-
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ji təhlükəsizliyinin əsas komponentidir və biz elə etməliyik 
ki, özümüzü qazla tam şəkildə təmin edək. Bilirsiniz ki, 
Rusiya tərəfindən təklif edilən qiymətə biz razı olmadıq. 230 
dollar çox yüksək qiymətdir və biz, əlbəttə ki, bundan imtina 
etdik. Biz gözləyirdik ki, danışıqlar əsnasında «Qazprom» 
tərəfindən verilən yeni təklif daha aşağı olacaq, əfsuslar 
olsun ki, əksinə, daha da artdı – 235 dollar. Bu, ümumiy-
yətlə, başa düşülən addım deyildir. Onlar bununla nə demək 
istəyirdilər, biz bunu başa düşmədik. Amma öz tədbir-
lərimizi gördük, öz siyasətimizi apardıq. Bir daha göstərdik 
ki, heç kimdən asılı deyilik. Rusiyadan gələn qazsız yaşa-
mışıq, yaşayaq. Ona görə ilk növbədə, öz qazımızın hasi-
latını artırmalıyıq və artırırıq. Artıq Neft Şirkəti bu il öz 
hasilatını artırıbdır. Gələn il əsaslı vəsait qoyulacaqdır.  

Eyni zamanda, «Azəri», «Çıraq»dan çıxarılan səmt qazını 
tam şəkildə biz götürməliyik və bu məsələ ilə əlaqədar bp ilə 
və konsorsiumla danışıqlar gedir. «Şahdəniz» yatağından 
çıxarılacaq qazı da gözləyirik. Əfsuslar olsun ki, orada qəza 
baş veribdir. Ancaq belə hadisələr neft sənayesində olur. Hər 
halda, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən hasil edi-
lən neftin Rusiyaya, Novorossiysk limanına nəqlinin dayan-
dırılması, o neftin emal zavodlarına ötürülməsi və mazuta 
çevrilməsi, eyni zamanda, qaz hasilatını artırmağımız – 
bütün bu amillər göstərir ki, biz o çətin vəziyyətdən çıxış 
yolunu tapa bilmişik. Mən nə üçün çətin vəziyyət deyirəm, 
çünki bizim «Qazprom» ilə uzunmüddətli müqaviləmiz 
vardı. Əgər birillik müqavilə imzalansaydı, o vaxt biz vəziy-
yətin istənilən şəkildə dəyişməsinə hazır ola bilərdik. Ancaq 
biz beynəlxalq, nüfuzlu, böyük şirkətlə – «Qazprom»la 
beşillik müqavilə imzalamışdıq. Əlbəttə, biz hesab edirdik ки, 
özünə hörmət edən hər bir şirkət  beynəlxalq öhdəliklərini 
yerinə yetirməlidir. Biz heç ağlımıza gətirə bilməzdik ki, 
birtərəfli şəkildə o müqavilədən imtina olunacaq və Azər-
baycana onu qane etməyən, heç bir məntiqə sığmayan və 
başqa MDB ölkələrinə verilən qiymətdən qat-qat üstün 
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qiymət elan olunacaqdır. Biz bunu gözləmirdik. Ona görə 
vəziyyət bir qədər çətinləşmişdi. Ancaq qısa müddət ərzində, 
operativ şəkildə buna baxdıq, bütün tədbirləri gördük. Artıq 
yanvar ayının sonudur, heç kəs də hiss etmir ki, Rusiyadan 
4,5 milyard qaz gəlmir. Bir daha sübut elədik, bir daha 
göstərdik ki, heç kimin qarşısında baş əyən deyilik, əyilən 
deyilik, biz dövlətik, suveren dövlətik, ancaq qarşılıqlı 
maraq əsasında istənilən tərəflə əməkdaşlığımızı davam 
etdirə bilərik.  

2007-ci ildə sənaye proqramlarının icrası başlanmalıdır. 
Mən bilirəm ki, hazırlıq işləri görülübdür. Həm Sənaye və 
Energetika Nazirliyi tərəfindən təkliflər hazırlanıbdır və indi 
Nazirlər Kabinetində baxılır, щям дя İqtisadi İnkişaf Na-
zirliyi tərəfindən hazırlanıbdır. 2007-ci ildə Dövlət İnves-
tisiya Şirkətinin əməli, praktikи fəaliyyəti başlanmalıdır. 
Yəni bəzi layihələrin hazırlıq işləri ilin birinci rübündə başa 
çatmalıdır və artıq praktikи tikintilər başlanmalıdır. Biz 
böyük layihələrdən danışırıq, onların tikintisi minimum iki il 
vaxt aparacaqdır. Ona görə yubanmaq olmaz, nəzərə alsaq 
ki, vəsaitimiz də var, qısa müddət ərzində başlamalıyıq. Büd-
cədən вясаит keçən il də айрылмышдыр, bu il də nəzərdə tutulub, 
sadəcə olaraq, bu vəsaitdən səmərəli istifadə etmək lazımdır.  

Nəqliyyat sektorunda 2007-ci ildə böyük işlər görüləcək-
dir. Lənkəran və Zaqatala şəhərlərində yeni aeroportlar 
tikiləcəkdir, magistral yolların tikintisi gedir. Şəhərlərarası 
yolların, Bakı dairəvi yolunun tikintisi başlanmışdır. Kənd 
yollarının tikintisi davam etməlidir, Bakıda körpülərin tikin-
tisi davam edir. Mənə Nəqliyyat naziri tərəfindən verilən 
məlumata görə, biz nəzərdə tutduğumuz tikintilərdən başqa, 
yeni körpülər və yolötürücüləri tikməliyik. İndi bu, 9 yerdə 
nəzərdə tutulub, gələcəkdə yəqin ki, başqa yerlərdə də 
olmalıdır. 

 Elə etməliyik ki, tam şəkildə Bakının nəqliyyat proble-
mini həll edək, insanların canını tıxaclardan qurtaraq. Bu 
məsələ təkcə körpülərin, yolötürücülərinin tikintisi ilə məh-
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dudlaşmır. Bütövlükdə Bakının nəqliyyat sistemi yeniləş-
məlidir, ən müasir səviyyəyə çatmalıdır. Nəqliyyat naziri 
müxtəlif ölkələrdə olmuşdur. Bu yaxınlarda Koreyada ol-
muş, onların təcrübəsi ilə maraqlanmışdır. Biz ən müasir 
sistemi burada tətbiq etməliyik. Yeni yollar, yolötürücüləri, 
işıqforlar, nəzarət sistemi, tənzimləmə sistemi, şəhər nəqliy-
yatı sisteminin tənzimlənməsi – bütün bunlar vahid bir me-
xanizmdir. Əgər biz sadəcə, yolları, körpüləri tiksək, bu, mə-
sələnin həlli deyildir. Ona görə biz bu məsələyə əsaslı 
yanaşmalıyıq və dünyada mövcud olan ən müsbət praktikanı 
Azərbaycanda tətbiq eləməliyik. 2007-ci ildə bu işlər baş-
lanmalıdır.  

Digər sahələrdə də 2007-ci ildə böyük işlər görüləcəkdir. 
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, qeyri-neft sektorunun 
inkişafına diqqət azalmamalıdır və azalmır. Əlbəttə ki, 2007-
ci ildə iqtisadiyyatın ümumi çəkisində qeyri-neft sektorunun 
həcmi istər-istəməz azalacaqdır. Ona görə ki, neft, qaz hasi-
latının artımı gözlənilir. Biz qeyri-neft sektorunu nə qədər 
inkişaf etdirsək, yenə də ona çata bilməz. Çünki Azərbay-
canda gələn il təxminən 45–50 milyon ton neft hasilatı göz-
lənilir və iqtisadiyyatımızın ümumi göstəricilərinə baxanda, 
əlbəttə, görəcəyik ki, qeyri-neft sektorunun payı aşağı dü-
şübdür. Ancaq həcmi artacaq və kəskin şəkildə artmalıdır. 
Neft gəlirlərindən elə səmərəli istifadə etməliyik ki, qeyri-
neft sektoru daha da çiçəklənsin. Bu meyl artıq var və növ-
bəti illərdə daha da sürətlə davam edəcəkdir.  

2007-ci ildə ekoloji proqramlar həyata keçiriləcəkdir. 
Keçən il biz geniş ekoloji proqram qəbul etdik. Orada bütün 
vəzifələr öz əksini tapıbdır. Maliyyə mənbələri də mövcud-
dur. Sadəcə olaraq qısa müddət ərzində ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşması istiqamətində işlər görülməlidir. Xüsusilə Bakı-
da və Abşeron yarımadasında. Çünki ən ağır ekoloji vəziyyət 
məhz buradadır. Azərbaycanın bölgələrində ekoloji vəziyyət 
çox yaxşıdır. Siz də, hamımız bölgələrdə olanda görürük ki, 
oranın havası da təmizdir, adam rahat nəfəs alır. Amma 
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Bakıya qayıdanda görürük ki, havası ağırdır. Bu da təbiidir. 
Çünki böyük şəhərdir, həm neft-qaz mədənləri, həm tıxaclar, 
maşınların sayının artması havanı korlayır. Ona görə ilk və 
əsas diqqət Bakı və Abşerona yönəldilməlidir və biz burada 
nə lazımdırsa onu da etməliyik. Heç bir vəsaitin ayrılmasın-
da məhdudiyyət olmamalıdır, əksinə, mən sizə deyirəm və 
tələb edirəm ki, ekoloji vəziyyətin sürətlə, maksimum dərə-
cədə yaxşılaşması üçün tədbirlər görün.  

Bununla bərabər, Bakını içməli su ilə təmin etmək üçün 
2007-ci ildə Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəməri tikilməyə başlana-
caqdır. Bu da çox böyük infrastruktur layihədir, böyük 
sosial layihədir. Çünki bu kəmərin tikintisinə sərf olunan 
vəsait heç vaxt büdcəyə qayıtmayacaqdır. Heç vaxt! Sadəcə 
olaraq bu bizim borcumuzdur ki, Bakı sakinləri içməli su ilə 
təmin olunsunlar, fasilələr aradan götürülsün. Bu çox təmiz 
sudur və onun kimyəvi analizi də keçirilmişdir. 

 İnsanın sağlamlığı üçün çox yararlı sudur. 2007-ci ildə 
tikintiyə başlayırıq və 2008-ci ildə tamamlamalıyıq. Mən 
dekabr ayında Sumqayıtda borular istehsal edən zavodda da 
olmuşam, görmüşəm, çox böyük nəhəng müəssisədir. Ancaq 
yenə də deyirəm, biz bunu, sadəcə olaraq insanların sosial 
problemlərinin həlli üçün, içməli su ilə təmin etmək üçün 
nəzərdə tutmuşduq. Amma çox yaxşı ki, bizim iş adamla-
rımız bunu görərək дярщал gözəl müəssisə yaradıblar və mənə 
verilən məlumata görə dərhal 15 milyon dollar vəsait qo-
yublar. İndi Azərbaycanda plastik borular istehsal olunur və 
pul Azərbaycandan getməyəcək, yerli istehsal bundan fayda 
götürəcəkdir. Gələcəkdə buna bənzər başqa layihələr də ola-
caq, o müəssisə yaşayacaq, başqa ölkələrdə iş görəcəkdir. 
Yəni baxın, Azərbaycanda bizim bu layihəmizin nəticəsi 
olan artıq yeni istehsal sahəsi yaradılır. 

Bununla bərabər, Samur–Abşeron kanalının tikintisi da-
vam etməlidir, Taxtakörpü su anbarının tikintisi yəqin ki, 
başlanmalıdır. Bunun  Azərbaycanın su ehtiyatlarının səmərəli 
istifadəsində çox mühüm rolu vardır. Bu layihə də böyük vəsait 
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tələb edir. Bir hissəsini biz öz hesabımıza edirik, bir hissəsini 
kreditlər hesabına. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, bu vəsait 
də qayıtmayacaqdır. Körpülərə, yolların salınmasına ayrılan 
vəsait də qayıtmayacaqdır. Yəni bütün bunları biz edirik ki, 
Azərbaycan vətəndaşları rahat yaşasınlar, onların bütün 
tələbatları ödənilsin və  Azərbaycanda yaradılan infrastruktur 
dünyanın ən yüksək standartlarına cavab versin.  

2007-ci ildə mədəniyyət sahəsində çox böyük işlər görülə-
cəkdir. Verilən göstərişlərə əsasən, bir sıra mədəniyyət ocaq-
larının yenidən qurulması, təmiri, tikintisi nəzərdə tutulur. 
Güman edirəm ki, 2007-ci ildə Tarix və Ədəbiyyat muzey-
lərinin təmir-bərpa işləri ən yüksək səviyyədə başa çatacaq-
dır. Eyni zamanda, İncəsənət muzeyində, Muzey mərkəzində 
təmir işləri başlanacaqdır. İstiqlal muzeyi yaradılması 
haqqında mən sərəncam imzalamışam. Artıq variantın ilkin 
təklifləri verilməlidir. Azərbaycanda Xalça muzeyi tikiləcək-
dir. Bu vaxta qədər olmamışdır. Bizim Xalça muzeyimiz 
Muzey Mərkəzində, keçmiş Lenin Muzeyində yerləşir. Mən 
ora gedəndə çox ürəkağrısı ilə baxırdım, çünki bizim milli 
sərvətimiz olan xalçalar чох пис vəziyyətdə saxlanılır. Ona 
görə qərar qəbul edilmişdir ki, Muğam Mərkəzi ilə üzbəüz, 
Bakının gözəl yerində ən müasir, gözəl Xalça muzeyi tikilsin. 
Onun ilkin layihəsi hazırdır, 2007-ci ildə işlər başlanmalıdır. 
Teatrların bərpası nəzərdə tutulubdur. Bizim teatrlarımızda 
da çoxdandır ki, təmir işləri aparılmır, aparılsa da, aşağı 
səviyyədə idi. Mən istəyirəm ki, teatrlarımız ən yüksək səviy-
yədə olsun. Bu məqsədlə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı, 
Opera və Balet Teatrı, Heydər Əliyev adına Saray, Rus 
Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Kukla Teatrı ən 
yüksək səviyyədə təmir olunacaqdır. Uzun illər fəaliyyətsiz 
qalan Yaşıl Teatr da 2007-ci ildə öz fəaliyyətini bərpa edə-
cəkdir. Mən keçən il vəziyyətlə tanış oldum, müvafiq gös-
tərişlər verdim, indi orada təmir-bərpa işləri aparılır. Uzun 
illər bakılıların ən sevimli yerlərindən biri olan Yaşıl Teatr 
yararsız vəziyyətdə idi. Biz gərək onu ən yüksək səviyyədə, 
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faktikи olaraq, yenidən yaradaq və yay mövsümünə qədər бу 
teatr işə başlamalıdır.  

İdman sahəsində yeni komplekslərin tikintisi davam 
edəcəkdir. 2007-ci ildə 17 rayonda idman kompleksinin ti-
kintisi aparılmalıdır. Eyni zamanda, Heydər Əliyev adına 
İdman-Konsert Kompleksində ən yüksək səviyyədə təmir-
bərpa işlərinə başlanıb, ilin ortalarında başa çatacaqdır. Biz 
bu il, nəhayət ki, Mingəçevir avarçəkmə bazasının bərpasına 
da başlayırıq. 

Əlbəttə ki, bunlar görüləcək işlərin çox cüzi bir hissəsidir. 
Nə qədər məktəb, xəstəxana tikiləcəkdir. Məktəb tikintisi, 
bütün bölgələrdə Neft Şirkəti tərəfindən müasir xəstəxana-
larын tikintisi davam edəcəkdir. Bütün bunları, görülən və 
görüləcək işləri sadalamaq üçün yenə də deyirəm, bəlkə saat-
larla vaxt lazımdır. Başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, bütün 
bunların əsasında düşünülmüş hesablamalar, proqramlar 
var, vəsait mənbəyi var. Sadəcə olaraq sizdən asılıdır ki, 
bunları vaxtlı-vaxtında, yüksək səviyyədə təmin edəsiniz və 
2007-ci ildə qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr həyatda 
öz əksini tapmalıdır. Mən əminəm ki, 2007-ci ildə Azər-
baycanın iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkişaf edəcək, siyasi 
proseslər müsbət istiqamətdə davam edəcəkdir. Azərbaycan 
dünyadakı mövqelərini möhkəmləndirəcək və Azərbaycan 
xalqı yaxşı, firavan yaşayacaqdır. Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
ФРАНСАНЫН «ЛЕ МОНДЕ ДИПЛОМАТИГУЕ» 
ГЯЗЕТИНИН МЦХБИРИНЯ МЦСАЩИБЯ 
ВЕРМИШДИР 
 
Азярбайъан Республикасынын Президент Илщам Ялийев 

йанварын 22-дя Франсанын «Ле Монде Дипломатигуе» гязети-
нин мцхбири Себастйен Боттарийя мцсащибя вермишдир. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъан–Франса икитяряфли мцна-
сибятляри, цмуммилли лидер  Щейдяр Ялийевин мцасир, мцстягил 
Азярбайъан дювлятинин йаранмасында хцсуси ролу, реэионал 
мясяляляр, хариъи юлкялярин, о ъцмлядян франсалы иш адамла-
рынын фяалиййяти цчцн республикамызда йарадылмыш шяраит, 
Азярбайъанын игтисади ялагяляри, юлкямизин ялдя етдийи бюйцк 
игтисади уьурлар вя диэяр мясяляляр барядя суаллара ъаваб 
верди. 
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ШРИ-ЛАНКА ДЕМОКРАТИК СОСИАЛИСТ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МАЩИНДА ПАЪАПАКСЕЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Шри-Ланканын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц  мцна-

сибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тябрикляримизи йе-
тирирям.  

Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, юлкяляримиз арасында 
йаранмыш мцнасибятляр даим достлуг вя ямякдашлыг зями-
ниндя  инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост халгы-
ныза сцлщ вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 22 йанвар 2007-ъи ил 
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ФРАНСАНЫН «ФИГАРО» ГЯЗЕТИНЯ МЦСАЩИБЯ 
 
23 йанвар 2007-ъи ил 

 
– İcazənizlə, söhbətimizə neft və qaz məsələsindən başla-

yım və belə bir sual verim: Ötən yay Bakı–Tbilisi–Ceyhan bo-
ru kəmərinin istismara verildiyini və bu il qaz boru kəmərinin 
işə düşməsini nəzərə alaraq Sizin fikrinizcə neft və qaz 
idxalında mənbələrin müxtəlifləşdirilməsində Azərbaycan 
Avropaya hansı köməyi göstərə bilər? 

– Neft və qaz layihələrimizi başladığımız zaman biz, 
əlbəttə ki, Avropa bazarlarındakı enerji məsələsi ilə bağlı bu 
cür vəziyyətin yaranacağını bilmirdik. Buna görə də artıq 
çəkilmiş neft və qaz boru kəmərləri nəinki bizim öz tələ-
batlarımızın, həm də dünya bazarlarına etibarlı çıxışın təmin 
edilməsinə yönəlibdir. Çünki əvvəllər Azərbaycanın dünya 
bazarlarına birbaşa çıxışı olmayıb və bu boru kəmərinin 
tikintisi zəruri xarakter almışdır. Neft və qaz boru kəmərləri 
artıq çəkilibdir. Bakıdan Ceyhana çəkilmiş boru kəməri 
istifadə olunur və onunla nəql edilən neftin həcmi art-
maqdadır. Bu il biz gцndə təqribən bir milyon barel neft ha-
sil edəcəyik. Türkiyəyə və oradan Yunanıstan vasitəsilə Av-
ropaya çıxışı təmin edən qaz boru kəməri də artıq çəkilib və 
biz bir trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatı olan nəhəng 
«Şahdəniz» yatağında hasilat əməliyyatlarını başlamalıyıq. 
Ümid edirik ki, hasilat yaxın vaxtlarda başlayacaqdır.  

Belə oldu ki, boru kəmərləri tikintisinin başa çatması 
Avropada enerji təhlükəsizliyinin gündəliyə çıxması ilə üst-
üstə düşdü. Bu, böyük və müsbət hadisə oldu. Ona görə də 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərdə 
artıq bu müddəa var və ötən ilin noyabr ayında Brüsseldə 
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Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri 
üzrə strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. 
Hazırda biz Avropa ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın 
yeni sahəsinə qədəm qoyuruq. Azərbaycan etibarlı tərəf-
daşdır və bu günə qədər beynəlxalq şirkətlər ilə həyata keçir-
diyimiz enerji layihələri çox uğurlu olmuşdur. Biz məsuliy-
yətli tərəfdaşıq və Avropanın enerji bazarında etibarlı təchi-
zat mənbəyinə çevriləcəyik. 

– Əvvəlcə Ukrayna, sonra Gürcüstan və indi isə Azərbay-
canla neft və qaz qiymətləri mübahisəsindən sonra Sizin Rusi-
ya ilə münasibətləriniz necədir? Siz bu sahədə tam mənada 
müstəqilsinizmi? 

– Bəli, biz müstəqilik. Amma bununla belə, son dörd-beş il 
ərzində biz Rusiya ilə çox fəal əməkdaşlıq etmişik. Biz əvvəlki 
vaxtda Rusiyadan qaz alırdıq və öz qaz hasilatımız tələbatımızı 
tam ödəmədiyinə görə, həmin qazı elektrik stansiyalarında istifa-
də edirdik. Biz öz tələbatımızın yarısı həcmində qaz hasil edirik. 
Buna görə də daha səmərəli iqtisadi dividendləri əldə etmək üçün 
və bundan əlavə, elektrik stansiyaları üçün ekoloji cəhətdən daha 
təmiz enerji daşıyıcısını istifadə etmək məqsədi ilə biz  Rusiyadan 
min kubmetri 110 ABŞ dollarına 4,5 milyard kubmetr həcmində 
qaz alırdıq. Bu qiymət təqribən digər keçmiş Sovet İttifaqı 
respublikalarına da tətbiq olunurdu. Bu il onlar Azərbaycan 
üçün min kubmetrin qiymətini 235 dollara qaldırmışdılar. Biz 
bundan birmənalı şəkildə imtina etdik. Biz Rusiya vasitəsilə nəql 
etdiyimiz neftimizi elektrik stansiyalarını təchiz edəcək yanacağa 
çevirmək üçün onu neft emalı zavodlarına yönəltdik. Beləliklə, 
«Qazprom»la qaz əməkdaşlığımız bitdi. Biz bundan əziyyət 
çəkmirik. Əlbəttə ki, biz bu əməkdaşlığı qəbul oluna biləcək 
qiymətlə davam etdirmək istədik, lakin onun olduqca yüksək və 
qeyri-faydalı olmasını gördükdə razılıq vermədik. 

– Sizin fikrinizcə, Rusiya enerji daşıyıcılarını öz təsirini 
gücləndirmək üçün vasitə hesab edirmi? 

– Bunu шərh etmək чətindir. Rusiya ilə ikitərəfli mцnasi-
bətlərimizə gəldikdə deyə bilərəm ki, bu, olduqca mцsbət 
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istiqamətdə inkişaf etmişdir və indi də inkişaf edir. Bizim bir 
çox ümumi layihələrimiz var və hesab etmirik ki, Azərbay-
can üçün qazın qiymətinin qaldırılmasında siyasi məna var 
idi. Biz öz tələbatlarını ödəyən və böyük həcmdə enerji daşı-
yıcıları hasil edən юlkəyik. Bu il юlkəmiz 30 milyon tondan 
чox neft hasil etmiшdir.  

– Gəlin digər qonşunuz haqqında danışaq. Söhbət İrandan 
gedir. Son xəbərlərdə bu ölkənin adı nüvə böhranı ilə bağla-
nılır. Siz müəyyən hərbi əməliyyatların keçirilməsi ehtimalın-
dan narahatsınızmı? ABŞ və ya İsrail İrana qarşı hərbi əmə-
liyyatlar keçirməyə cəhd edə bilər. Bu  Sizi narahat edirmi? 

– Biz mövcud və potensial münaqişələrin olduğu bir 
regionda yaşayırıq. Ona görə biz region üçün təhdidləri mi-
nimal səviyyəyə endirməyə çalışmalıyıq. Regionun hər bir 
ölkəsi baş verə biləcək hərbi əməliyyatlardan əziyyət çəkə-
cəkdir. Bu, region üçün böyük fəlakət olardı. Biz hesab edi-
rik ki, əməkdaşlıq və danışıqlar həll olunmamış məsələlərin 
aradan qaldırılması və ümumi həll variantının tapılmasında 
ən münasib yoldur. 

– Zənnimcə, mən bu sualı ötən dəfə Sizə vermişdim, əgər 
İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirilərsə, onda Azərbaycanın 
mövqeyi necə olacaqdır? Siz ərazinizdən uçuşlara icazə verər-
siniz, yoxsa?.. 

– Biz heç vaxt elə bir addım atmarıq ki, qonşulara ziyan 
dəysin. İran  qonşumuzdur və bizim çox yaxşı münasibətləri-
miz var. İranda milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Bu, təqri-
bən 30 milyon insandır. Bizim hökumətlərarası sazişimiz var 
və orada qeyd edilir ki, ölkələrimizdə bir-birimizə qarşı heç 
bir addım atılmayacaqdır və ya bir-birimizə ziyan gətirəcək 
heç bir tədbir gюrцlməyəcəkdir. 

– Lakin bildirilir ki, İran Azərbaycanda müəyyən rol 
oynamağa çalışır və buradakı islamçı hərəkatları və partiya-
ları canlandırmaq istəyir. Bu məsələ narahatlıq doğururmu? 

– Xeyr. Biz dцnyəvi юlkəyik. Bizim tamamilə fərqli olan 
idarəчilik strukturumuz var. Dini amil və ya ekstremizm na-
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rahatlıq doğura biləcək məsələ kimi, Azərbaycanda mövcud 
deyildir. Biz nəinki Konstitusiyaya əsasən, həm də insanla-
rın gündəlik həyatı timsalında dünyəvi ölkəyik. Ona görə də 
bu bizim üçün təhlükə, bizi narahat edə biləcək məsələ deyil-
dir. Azərbaycanda bir çox müxtəlif dinlərin nümayəndələri 
bir ailə kimi yaşayır. Burada bir çox millətlərin nümayən-
dələri yaşayır. Biz olduqca yüksək dözümlülük səviyyəsi və 
bütün ənənələrə hörmətlə yanaşылması ilə seçilən çoxmillətli 
ölkəyik. Eyni zamanda, ölkəmizdə din dövlətdən ayrıdır. 

– Eşitdim ki, Moskvada bir görüş keçirilibdir. Görüş sizin 
və Ermənistanın Xarici Иşlər nazirləri arasında Dağlıq Qa-
rabağ məsələsi ilə bağlı təşkil olunmuşdur. Bu məsələdə 
irəliləyiş nə yerdədir? 

– Əfsuslar olsun ki, hələlik heç bir nəticə yoxdur. Bu 
əsasən Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə bağlıdır. 
Bu ölkə beynəlxalq hüququn bir çox elementlərini pozur və 
Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamaqda davam 
edir. Bu işğal və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir mil-
yon azərbaycanlı qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 
Ərazimizin 20 faizi işğal altındadır. Etnik təmizləmə siyasəti 
başa çatdırıldıqdan və nəinki Dağlıq Qarabağın özündən, 
həm də onun ətrafındakı ərazilərdən sonuncu azərbaycanlı 
qovulandan sonra onlar bu yaxınlarda qondarma Konstitu-
siya ilə bağlı «referendum» keçirmişlər. Bu tamamilə qanun-
suz bir hərəkət idi. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu pislədi. 
ATƏT, o cümlədən bu təşkilatın Minsk qrupunun həmsədr-
ləri olan Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Rusiya, habelə Avropa 
İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, GUAM, 
Türkiyə – hamı bu addımı pislədi və bəyan etdilər ki, onlar 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Bundan əla-
və, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Birləşmiş Millətlər Тяшки-
латы tərəfindən tanınır və dəstəklənir. Ona görə də Ermənis-
tanın Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmağa yönəlmiş 
bütün cəhdləri heç bir uğur gətirməyəcək və belə cəhdlərin 
heç bir gələcəyi yoxdur. Onlar, sadəcə, anlamalıdırlar ki, bu 
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heç vaxt baş tutmayacaqdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyinə heç vaxt razılıq verməyəcəkdir. Onlara Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində yüksək səviyyəli 
muxtariyyət təklif olunur.  

Bu cцr muxtariyyətin nцmunələri bir чox юлкялярдə var. 
Yəni həmin yerlərdə azlıqlar azlıq kimi yaşayır. Azlıq olmaq 
o demək deyil ki, sən yaşadığın ərazini ölkədən qoparmaq 
hüququna maliksən. Dünyada yaşayan hər bir azlıq özünə 
müstəqillik tələb etsə nələr baş verər? Bu, fəlakət olar. Bir 
çox ölkələrdə azlıqlar var və həmin dövlətlər normal yaşayır. 

Bizim də təklif etdiyimiz ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ 
erməniləri Azərbaycanın hüdudları çərçivəsində mümkün yüksək 
muxtariyyət statusuna malik ola bilərlər. Lakin onlar buna 
razılaşmır. Onlar beynəlxalq dəstəyə göz dikiblər və bu dəstək də 
get-gedə azalır. Onlar erməni lobbisinə arxalanırlar. Həmin 
lobbi isə ermənilərin müxtəlif ölkələrdəki təcavüzkar hərəkət-
lərini dəstəkləyir. Lakin bunun yalnız müvəqqəti təsiri var. Bu 
gün Ermənistan öz qüdrətini artıran və hər bir baxımdan – 
iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən çox güclənən Azərbaycanla rəqa-
bət apara bilməz. Yaxşısı budur ki, onlar bu gün təqdim olunan 
təklifləri anlasınlar. Sabah və yaxud bir ildən sonra təkliflərimiz 
daha da sərtləşə bilər. Belə olarsa, onlar özlərini daha çətin və-
ziyyətə salacaqlar. Bir sözlə, 2006-cı ilin  nəticəsiz başa çatması-
nın səbəbi Ermənistanın siyasəti ilə bağlıdır.  

Mən sizə əlavə bir məsələni deyə bilərəm. Prezident Şirak 
hər iki ölkənin başçısını Fransaya dəvət edərək, Rambuye 
qəsrini onların ixtiyarına verdiyi vaxt Ermənistan prezidenti 
danışıqları sonuncu mərhələ ərəfəsində tərk etmişdir. Biz 
birinci gün görüşdük və nəzərdə tutulurdu ki, ikinci gün də 
görüş olacaqdır. Hətta planlaşdırılırdı ki, prezident Şirak da 
sonda bizə qoşulacaqdır. Lakin Ermənistan prezidenti imti-
na etdi və olduqca müəmmalı səbəb gətirərək, danışıqları ya-
rımçıq qoyub getdi. Məhz bu onların yürütdüyü siyasətin 
açıq-aydın təzahürüdür. Onlar məsələni yubandırmaq, vaxt 
udmaq istəyirlər. Bilmirəm, onlar bunu nəyə arxalanaraq 
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edirlər? Bununla belə, uğursuz danışıqların ağırlığını bizim 
üzərimizə atmaq istəyirlər. Lakin bütün beynəlxalq ictimaiy-
yət və ATƏT-in Minsk qrupu görür ki, məhz onların siyasəti 
nəticəsində münaqişənin həlli baş tutmur. Beləliklə, vaxt 
keçdikcə kimin hansı vəziyyətdə olduğu bəlli olacaqdır. Biz 
danışıqları daimi apara bilmərik. 

– Azərbaycan tərəfindən bildirilir ki, əgər bu məsələ ATƏT 
və ya onun Minsk qrupu çərçivəsində öz həllini tapmasa, onda 
bəlkə Birləşmiş Millətlər Тяшкилаты bununla məşğul olsun? 

– Bu, tam sizin təsvir etdiyiniz kimi deyildir. Biz hazırda 
hesab etmirik ki, Minsk qrupu hər hansı digər təşkilat ilə 
əvəz edilsin. Lakin eyni zamanda, düşünürük ki, əgər digər 
təşkilatlar da bu məsələ ilə məşğul olsa, bunun faydası ola 
bilər. Misal üçün, iki il bundan əvvəl Avropa Şurası münaqi-
şə ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir və orada aydın şəkildə 
deyilir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edibdir. 
Bu, həll üçün yeni əsas yaradan müsbət siyasi bəyanat idi. 
Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanla imzaladığı beş-
illik proqrama bu məsələ ilə bağlı müddəanı əlavə etmişdir. 
Avropa İttifaqı ilə imzaladığımız «Yeni qonşuluq siyasəti» 
haqqında sənəddə ölkəmizin ərazi bütövlüyü aydın şəkildə 
tanınır. Bunlar vacib rol oynayır. Eyni sözləri Birləşmiş Mil-
lətlər Тяшкилатына dа şamil etmək olar. Daha sonra GUAM 
təşkilatı var. Onun dörd üzvü var və onların üçündə eyni 
münaqişə mövcuddur. Onlar bu məsələ ilə bağlı BMT-də 
təşəbbüs irəli sürmüşlər və bu hazırda müzakirə olunmaq-
dadır. Bu, formatı dəyişmək cəhdi kimi qəbul edilməməlidir, 
müzakirəni daha da genişləndirmək səyləri ilə bağlıdır. Təbii 
ki, Ermənistan buna qarşı çıxır, çünki onlar hesab edirlər ki, 
beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişə haqqında nə qədər az 
məlumatlı olsalar, bu onların xeyrinə olacaqdır. Onlar 
münaqişənin nəticələri ilə bağlı ictimai rəyi çaşdırmağa 
çalışırlar. Lakin bu baş tutmur və hamının bu haqda məlu-
matı var. Məhz bu səbəbə görə biz məsələni digər təşkilat-
larda da müzakirə etmək təшəbbцsцnц irəli sцrmцшцk. 



 67 

– Burada hər hansı beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yer-
ləşdirilməsi məsələsi varmı? Bu, Ermənistan üçün problem ola 
bilərmi? 

– Mən belə hesab etmirəm. Fikrimcə, əgər onlar bütün 
qoşunları işğal olunmuş ərazilərdən çıxarsalar, Dağlıq Qara-
bağdakı ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müəy-
yən müddət beynəlxalq sülhü mühafizə əməliyyatları aparıla 
bilər. Biz buna etiraz etmirik. Bu hətta Ermənistan həmin 
məsələnin üzərində dayandığı halda da baş tuta bilər, çünki 
həmin qüvvələr bizə lazım deyildir. Əgər onlar öz rahatlıг-
ларını təmin etmək istəyirlərsə və yaxud münaqişənin yeni-
dən başlanması ehtimalından çəkinirlərsə, onda biz bunu 
müzakirə edə bilərik. Lakin bu günə qədər bizim aramızda 
heç bir beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi 
məsələsi olmamışdır. Yəni özümüz təmas xəttindəyik.  

– Əgər bu məsələdə Rusiya, Avropa İttifaqı və ya Birləşmiş 
Ştatların roluna gəlsək  Sizin fikrinizcə hansı tərəf öz təzyiqini 
artırmalıdır? 

– Onların hamısı. Minsk qrupu sizin indicə qeyd etdiyiniz 
həmsədr  ölkələrdən ibarətdir. Onlar vahid heyət kimi işləyir 
və bizə yardım etməyə çalışırlar. Rusiya, Fransa və Birləşmiş 
Ştatların nümayəndələri bizimlə görüşməyə gəlir, məsələnin 
həllinə kömək məqsədi ilə Azərbaycana və Ermənistana 
səfərlər edirlər. Eyni zamanda, prezidentlər və Xarici Иşlər 
nazirləri arasında müzakirə olunan məsələləri yekun forma-
ya salmağa çalışırlar. Biz onları bir qrup kimi dəyərlən-
diririk və hesab edirik ki, onlardan hər birini fərdi qaydada 
qiymətləndirməkdənsə, bu ən münasib formatdır.  

– Siz vaxt meyarının Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən 
istifadə olunduğunu qeyd etdiniz. Lakin vaxt məhduddur və 
bəlkə də məsələ yubansa daha pis olar. Siz məsələnin hərbi 
yolla həllini nəzərdə tutursunuzmu və Azərbaycanın hərbi 
baxımdan inkişafını necə görürsünüz? 

– Biz mümkün olan həll yollarının heç birini istisna edə 
bilmərik. 12 illik atəşkəsdən sonra Azərbaycanın münaqişə-
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nin sülh danışıqları əsasında həllinə sadiq olması faktı bizim 
iradəmizi aydın şəkildə nümayiş etdirir. Lakin 12 il danışıq-
lar aparmaq və bu müddət ərzində ərazilərin işğal altında 
qalmasına dözmək və heç bir nəticə olmasa da işğala yenə də 
sülh yolu ilə son qoymağa çalışmaq, ola bilsin ki, tarixdə ən 
nadir hallardan biridir. Gələcəkdə biz bu danışıqları nə 
qədər aparmalıyıq? Əlavə on iki il də gözləməliyik? Bu belə 
olmayacaqdır. Burada vaxt məhdudiyyəti və səbrin hüdudla-
rı var. Ötən illər ərzində, yəni on il bundan əvvəl Ermənistan 
ilə Azərbaycan arasındakı qüvvələrin tarazlığı siyasi əhəmiy-
yət baxımından müəyyən dərəcədə eyni idi. Bəlkə də onlar 
daha üstün vəziyyətdə idilər, çünki onlarınkı kimi, bizim 
Qərbdə və digər ölkələrdə güclü lobbimiz yox idi. Bunu 
iqtisadi və hərbi baxımdan da demək olardı.  

İndi isə qüvvələrin tarazlığı dəyişibdir. İqtisadiyyatımız 
Ermənistanın iqtisadiyyatından təxminən 7 dəfə böyükdür. 
Bizim təkcə builki hərbi büdcəmiz Ermənistanın bütün 
dövlət büdcəsinə bərabərdir. 2007-ci il üçün hərbi xərclərimiz 
1 milyard ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulur. Dövlət 
büdcəmiz 6,5 milyard dollardır. Ermənistanın büdcəsi isə 
yalnız 1 milyard dollardır. Bir sözlə, bu aydındır.  

Bundan əlavə, gələcək üçün iqtisadi perspektivlər də 
genişdir. Dünya Bankının qənaətinə görə, Azərbaycan gələn 
iyirmi il ərzində enerji layihələrindən 140 milyard dollar əldə 
edəcəkdir. Bu həddindən artıq böyük həcmdə maliyyə və-
saitidir. Biz həmin vəsaitləri güclü ölkə qurmaq üçün sərf 
edirik. İnsanlara daha yaxşı əməkhaqları, pensiyalar vermə-
yə, iş yerləri və infrastruktur yaratmağa çalışırıq. Lakin eyni 
zamanda, bir Prezident kimi, mənim üçün və hesab edirəm 
ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli bir nömrəli məsələdir. Ölkənin iqtisadi 
potensialı, siyasi əhəmiyyəti və çəkisi, enerji sahəsində əmək-
daşlığı və sair meyarlar əsasında Azərbaycanın öz məqsədinə 
çatmaq, yəni torpaqlarını azad etmək iqtidarında olmasını 
hesablamaq çətin deyildir. Biz bunu sülh yolu ilə etmək 
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arzusundayıq və müharibənin yenidən başlanmasını istəmi-
rik. Lakin başqa yol qalmasa, heç nəyi istisna etmək olmaz.  

– Bəs bu cцr bюyцk hərbi bцdcə ilə siz nə edəcəksiniz? 
Silah alacaqsınızmı?  

– Bəli. Biz bir зox silahları alırıq. Yəni bizim мцдафия эц-
ъцмцзц mюhkəmləndirəcək daha чox silahları almaqdayıq.  

– İkitərəfli məsələlərə gəldikdə, Sizin Fransaya dюvlət 
səfərinizin əsas məqsədi nədən ibarətdir?  

– Prezident seчildikdən sonra mən bir neчə dəfə Parisdə 
səfərdə olmuшam. Yeri gəlmiшkən deyim ki, Prezident kimi 
mənim ilk rəsmi səfərim məhz Fransaya olmuшdur. Bu, 
seчkilərdən цч ay sonra, 2004-cц ilin yanvar ayında baш 
tutdu. Daha sonra mən Fransaya bir neчə dəfə iшэцzar səfər 
etmiшəm. Lakin bu dəfə dюvlət səfəri olacaq. Bu ən yцksək 
səviyyəli səfərdir və gələcəkdə ikitərəfli mцnasibətlərimizin 
inkiшafında чox bюyцk rol oynayacaqdır. Mən prezident 
Шirakla dəfələrlə gюrцшmцшəm. Bizim ikitərəfli mцnasibətlər, 
regional inkiшaf və təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin 
həllinə dair olduqca səmimi və dostcasına mцzakirələrimiz 
olmuшdur. İndiki səfər fikir mцbadiləsi aparılması üçün əlavə 
bir imkan olacaqdır.  

Юlkələrimiz arasında çox gözəl siyasi əlaqələr var. İqtisadi 
əməkdaşlıq artır. Fransa şirkətləri Azərbaycanın müxtəlif sa-
hələrində çox fəaldır. Biz Fransa sənayesinin bir çox məhsul-
larını, məsələn, milli hava şirkətimiz üçün «Airbus» təyyarə-
ləri alırıq. Bu il Azərbaycan Hava Yolları üçün əlavə Fransa 
təyyarələrinin alınması ilə bağlı daha bir müqavilə imza-
lanacaqdır. Vertolyotlar və bir çox digər məhsullar da alınır.  

Təbii ki, Azərbaycanın maliyyə resursları artdıqca, biz 
ticarət münasibətlərimizi daha da genişləndirmək imkanları-
na malik olacağıq. Bizim bir çox infrastruktur və inkişaf 
layihələrimiz var. Fransa şirkətlərinin yaxşı nüfuzu və iş 
keyfiyyəti var və onlar Azərbaycanda daha fəal ola bilər. 
Əvvəlki səfərlərim zamanı fransız sahibkarları ilə MEDEF-
də iki görüşüm olub və Azərbaycanda gələcək fəaliyyət sahə-
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ləri müzakirə edilibdir. Bu görüşlərin çox yaxşı nəticəsi ol-
muşdur. Onlar ölkəmizə böyük şirkətlər qrupu ilə gəlmiş və 
müvafiq iş aparmışlar. Azərbaycanda biznes aparmaq sahə-
sində böyük imkanlar vardır. Ölkələrimiz və prezidentlər 
arasında çox güclü siyasi, dostluq münasibətləri olduğunu da 
nəzərə alsaq, biznes adamları üçün yaxşı fürsət yaranıb və bu 
gün seçim böyükdür.  

– Üzr istəyirəm, insan hüquqlarını müdafiə təşkilatları və 
Avropa Şurası həmişə şikayətlənir ki, ölkənizdə vəziyyət daha 
da çətinləşir. Sizin cavabınız necə olardı? 

– Mən elə hesab etmirəm ki, onlar bunu deyirlər. Fikrim-
cə, onlar deyirlər ki, vəziyyət daha da yaxşılaşır. Sizin məlu-
matınız artıq köhnəlibdir. Artıq altı ildir ki, biz Avropa Şu-
rasına üzv olmuşuq. Həmin təşkilata qəbul olunmaq məhz 
Azərbaycanın öz seçimi idi. Biz bunu qəsdən və ya kiminsə 
təzyiqi altında etməmişik. Təbii ki, qəbul olunduqda biz 
üzərimizə öhdəliklər götürmüşük və onları yerinə yetiririk. 
Həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi sadəcə onunla bağlı 
deyil ki, bunu Avropa Şurası qarşısında etmək lazımdır. Bu, 
ölkəmizin inkişafına yardım edir. Buna görə də Avropa Şu-
rasına qəbul olunduqdan sonra Azərbaycanın tənqid edil-
diyi bir çox məsələlər aradan qaldırıldı. Biz onları həll etdik. 
«Siyasi məhbuslar  məsələsi» deyilən məsələ öz həllini tapdı. 
Ölkəmiz Avropaya daha sıx inteqrasiya edən və daha açıq 
olan ölkəyə çevrilir. Ona görə də son illər ərzində biz o qədər 
də tənqid yox, müsbət mesajlar alırıq. Tənqidə gəldikdə isə o 
hər zaman var. Demokratiya baxımından ən inkişaf etmiş 
ölkələr də bəzən Avropa Şurası tərəfindən tənqid edilir. Bu 
normaldır. Tənqid obyektiv olduqda və bizim inkişafımıza 
xidmət etdikdə ona çox dözümlü yanaşırıq.  

Bundan əlavə, mən sizə deyə bilərəm ki, ötən ilin noyabr 
ayında Avropa İttifaqı ilə imzalanmış beşillik proqram siyasi 
və iqtisadi mövzularla yanaşı, insan hüquqları və demokra-
tik prosesə aid hissəni də özündə əks etdirir. Bu da bizim 
seçimimiz idi. Heç kəs bizi bunu imzalamağa məcbur etmə-



 71 

mişdir. Bu addımı atdıq, çünki hesab edirik ki, bizə lazımdır. 
İndi biz Azərbaycanda olan iqtisadi, siyasi və demokratik 
meyarları Avropa İttifaqında olan meyarlara uyğunlaşdırmağa 
çalışırıq. Bu bizə lazımdır və belə razılaşmalara gəlməyimizin 
və həmin öhdəlikləri götürməyimizin əsas səbəbidir.  

Demək istəyirəm ki, Azərbaycan юz tələbatlarını ödəyən 
ölkədir, heç kimdən asılı deyilдир. Bizim kadrlarımız və olduqca 
istedadlı insanlarımız var. Biz önəmli coğrafi məkanda yer-
ləşirik. Ölkəmiz regional işlərə lazımi dərəcədə inteqrasiya olu-
nubdur. İqtisadi baxımdan öz tələbatlarımızı ödəyirik. Bundan 
başqa, artıq başlanmış və gələcəkdə uzun illər, onilliklər ər-
zində davam etdiriləcək böyük neft və qaz hasilatı ilə biz 
lazımınca formalaşmış dövlətik. Bu gün və sabah gücümüz 
yalnız və yalnız artacaqdır. Buna görə də biz hər hansı yardıma 
xüsusi ehtiyac duymuruq. Avrоatlantik məkana inteqrasiya ilə 
bağlı siyasətimiz və baxışlarımız, sadəcə, onunla bağlı deyil ki, 
kimsə gəlib bizə yardım etsin və ya problemlərimizi aradan 
qaldırsın. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, biz bu yolu ölkənin 
gələcəyi üçün dцzgцn yol kimi qəbul edirik.  

İqtisadi, siyasi və insan hüquqları sahələrinin inkişafı – 
bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Ölkədə azad cəmiyyət 
olmalıdır. Əgər siz insan hüquqları baxımından dünya xəri-
təsinə baxsanız görərsiniz ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 
ölkələrdə bu hüquqlar daha yaxşı müdafiə olunur. Niyə? 
Çünki onlar daha inkişaf etmiş ölkələrdir və orada insan-
ların tələbatları ödənilir. Yoxsul ölkələrdə insanlar bir çox 
hallarda demokratiya haqqında düşünmürlər. Onlar özləri-
nin gündəlik tələbatları haqqında düşünürlər. Ona görə də 
daha demokratik cəmiyyətə doğru addım atmaq üçün biz 
eyni zamanda, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməli və insanlar 
üçün azad şəraiti təmin etməliyik. Sahibkarlığı inkişaf etdir-
məliyik. Tənzimləyici orqanlardan olan şəxslərin müdaxilə-
sini məhdudlaşdırmalıyıq. Özəlləşdirməni irəliyə aparma-
lıyıq. Özəl sektoru inkişaf etdirməliyik. Bu gün iqtisadiyyatı-
mızın 76 faizini özəl sektor təşkil edir. Bu, irəliyə doğru 
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aparan yoldur. Ona görə də hesab edirəm ki, demokratik 
gələcəyə doğru aparan yolda biz irəliləyişə nail olmuşuq. 

– Sonuncu sualımı verim. Hazırda Fransada Türkiyənin 
Avropa İttifaqına qoşulması ilə bağlı mübahisələr gedir. Əmi-
nəm ki, Siz Türkiyənin həmin quruma daxil olmasını istə-
yirsiniz. 

– Bəli. Əlbəttə ki, istəyirik. Bu, düzgün olardı. 
– Siz bu ölkənin Avropa İttifaqına daxil olmasını necə 

əsaslandırardınız? 
– İlk növbədə onu deyim ki, Türkiyənin Avropa İttifaqının 

üzvü olmağa haqqı var, çünki bu məsələ uzun illər ərzində mü-
zakirə edilmişdir. Bu yaxınlarda Türkiyədən xeyli sonra müra-
ciət etmiş ölkələr onun üzvünə çevrilmişlər. Həmin ölkələrdəki 
inkişaf səviyyəsi Türkiyənin səviyyəsindən o qədər də fərq-
lənmir. Ona görə də fikrimcə, Türkiyənin Avropa İttifaqında 
olmağa tam hüququ var. Bu, Türkiyə və Avropa, habelə bütün 
region üçün vacibdir. Çünki Türkiyə qəbul olunarsa, bu o 
deməkdir ki, Avropa İttifaqının sərhədləri bizim sərhədlərə 
çatacaqdır. Bu isə Cənubi Qafqaz ölkələrini Avropaya daha sıx 
bağlayacaqdır. Bundan əlavə, Avropa bizim regionda və Mər-
kəzi Asiyada fəaliyyətini daha da genişləndirə bilər. Bu, dini 
dözümlülük baxımından da çox vacibdir. Əgər Türkiyə Avropa 
İttifaqının üzvü olsa, onda bu təşkilatın xristian ölkələrin 
klubuna bənzəməsi barədə gəzən söhbətlərə son qoyulacaqdır. 
İndi həmin söhbətlər artmaqdadır. Bu, sivilizasiyalararası 
dialoq baxımından da əhəmiyyətlidir, чцnki hazırda bu haqda 
da çox danışılır. Lakin əslində vəziyyət fərqlidir və biz, əksinə,  
müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında gərginliyi görürük. 
Bu hətta Avropada da müşahidə olunur. Bir sözlə, bu, regional 
inkişafa və region ölkələrinin Avropa İttifaqına inteqrasiyasına 
çoxtərəfli təsir göstərəcəkdir.  

– Çox sağ olun. 
– Sağ olun. 
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

йанварын 23-дя Президент сарайында «Валмонт» ширкятинин 
президенти Моэенс Бейин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини 
гябул етмишдир. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев Америка Бирляшмиш 
Штатларынын иш адамларынын вя айры-айры мцщцм ширкятляринин 
юлкямиздяки фяалиййятиндян мямнунлуьуну ифадя етди. Дювля-
тимизин башчысы кянд тясяррцфаты сащясиндя чалышан юзял ширкят-
лярля  ямякдашлыг едян «Валмонт» ширкятинин дя Азярбайъанда 
щяйата кечирдийи програмларын уьурлу олаъаьына яминлийини 
билдирди. 

«Валмонт» ширкятинин президенти Моэенс Бей онларын 
фяалиййятини даим дястякляйян Азярбайъан президенти Илщам 
Ялийевя миннятдарлыг етди. Гонаг билдирди ки, яэяр президентин 
дястяйи олмасайды, нязярдя тутулан лайищяляри реаллашдырмаг 
мцмкцн олмазды. О, рящбярлик етдийи ширкятин щяйата кечирдийи 
конкрет лайищяляр барядя дювлятимизин башчысына мялумат верди. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев ширкятин фяалиййятинин 
даща да эенишляндирмясинин ваъиблийини вя дювлят тяряфиндян щяр 
ъцр кюмяк эюстяриляъяйини билдирди. 

Гонаглар Азярбайъан президентиня шякил вя китаб тягдим 
етдиляр. 
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АТЯТ-ин МИНСК ГРУПУНУН ЩЯМСЯДРЛЯРИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

йанварын 24-дя Президент сарайында АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядрлярини гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин щялли иля баьлы апарылан данышыгларын  щазыркы вязиййяти 
вя перспективляри барядя фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ИСВЕЧРЯЙЯ СЯФЯРИ 

 
24 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

Давос шящяриндя кечирилян яняняви иллик Дцнйа Игтисади Фору-
мунда иштирак етмяк цчцн йанварын 24-дя Исвечряйя йола дцш-
мцшдцр.  

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йан-
варын 24-дя ахшам Исвечря Конфедерасийасына эялмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Сцрих Щава Лиманындан Давос шящя-
риня йола дцшмцшдцр.  



 76 

 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
ДАВОСДА ДЦНЙА ИГТИСАДИ   
ФОРУМУНУН ИЪЛАСЫНДА 
 
25 йанвар 2007-ъи ил 

 
Исвечрянин Давос шящяриндя Дцнйа Игтисади Форуму ишя 

башламышдыр.  
Йанварын 25-дя Давосун «Морасани Швеизерщоф» мещман-

ханасында  Давос форумунун «Нефт эеосийасятинин артан ящя-
миййяти» мювзусунда илк иъласы кечирилмишдир. Президент Илщам 
Ялийев исласда иштирак етмишдир. 

Цмумиййятля, Давос форуму кими танынан бу яняняви  тяд-
бир бу ил «Эцълярин глобал балансынын йердяйишмяси» девизи ал-
тында кечирилир. Буилки форумда дцнйанын 90-а йахын юлкясиндян 
тяхминян 2,5 мин  нцмайяндя, о ъцмлядян 20-дян чох юлкянин 
дювлят вя щюкумят башчылары, 100-я йахын назир, гейри-щюкумят 
тяшкилатларынын рящбярляри иштирак едирляр. Яняняйя эюря дцн-
йанын ян бюйцк 800-дян чох ширкятинин рящбярляри дя бу бей-
нялхалг тядбиря дявят олунмушлар. Форум эцнляриндя, йяни йан-
варын 28-дяк 200-дян чох иълас вя «дяйирми маса» кечири-
ляъякдир. 

Форумун илк иъласыны Дцнйа Игтисади Форумунун баниси вя  
иърачы президенти Клаус Шваб ачды. Азярбайъан президенти 
Илщам Ялийевя, диэяр дювлят вя щюкумят башчыларына, бцтцн 
гонаглара тядбирдя иштирак етдикляриня эюря дярин тяшяккцрцнц 
билдирди. О бу мютябяр тядбирин сямяряли ямякдашлыг шяраитиндя 
кечяъяйиня яминлийини сюйляди, иштиракчылара уьурлар арзулады. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев иъласда чыхыш етди. 
Дювлятимизин башчысы юлкямиздя глобал енержи лайищяляринин щя-
йата кечирилдийини вурьулады, бунун бцтцн дцнйа цчцн ящямий-
йятли олдуьуну билдирди. Президент Илщам Ялийев енержи тящлцкя-
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сизлийи мясялясиндя Азярбайъанын ролунун эцнбяэцн артдыьыны 
сюйляди, енерэетика сащясиндя ялдя олунан уьурлардан, бцтюв-
лцкдя юлкямизин игтисади потенсиалындан данышды. 

Иъласда иштирак едян АБШ, Русийа, Бюйцк Британийа, Кана-
да, Франса, Алманийа, Исвеч, Исвечря, Финландийа, Бразилийа, 
Малайзийа, Нидерланд, Сяудиййя Ярябистаны, Корейа Респуб-
ликасы, Норвеч, Чин, Кцвейт, Газахыстан, Белчиканы тямсил едян 
нцмайяндя щейятляринин рящбярляри чыхыш етдиляр. Онлар ясасян 
нефт-газ юлкяси кими танынан юлкялярдя игтисади инкишафдан 
сющбят ачдылар. 

Чыхышларда нефт-газ ихраъысына чеврилян Азярбайъанын Авро-
панын енержи тящлцкясизлийи сащясиндя эюрдцйц ишляр йцксяк гий-
мятляндирилди, юлкямиздя бу истигамятдя апарылан сийасятин 
уьурлу вя узагэюрян олдуьу хцсуси вурьуланды. 

Иъласда нефт сянайесинин сон 100 иллик тарихиня нязяр салынды, 
енержи дашыйыъыларынын дцнйа базарларына чатдырылмасы, базар 
режими вя сярмайя гойулушлары чярчивясиндя эеосийасы вязиййятин 
динамикасынын дяйишилдийи билдирилди. Ейни заманда, дцнйада 
баш верян иглим дяйишиклийи вя нефт щасилатынын йцксяк щяддя 
чатмасы, глобал енержи тящлцкясизлийи кими мясялялярдян бящс 
едилди, бу бахымдан бейнялхалг ялагялярин юн плана чыхарыл-
масынын зярурилийи хцсуси вурьуланды. Мцзакиряляр заманы бей-
нялхалг енержи секторунда щазыркы эеосийасы вязиййятин идаря 
олунмасы цчцн сярмайячилярин цзяриня дцшян мцщцм вязифяляр-
дян, айры-айры реэионларда енержи секторунун миллиляшдирилмяси 
вя Авропа Иттифагынын бу сащядя тящлцкясизлик тядбирляринин щя-
йата кечирилмяси вя эцъляндирилмяси бахымындан эюряъяйи ишляр-
дян дя эениш сющбят ачылды. Хцсуси вурьуланды ки, азад тиъарят 
вя игтисади базар системи, гиймятлярин йцксяк олмасы инвестисийа 
гойулушуна бирбаша тясир едя биляр. Бяшяриййятин щяйатында 
енержи дашыйыъылары ясас рол ойнайыр, бу бахымдан мювъуд сис-
темляр инкишаф етдикъя бейнялхалг вязиййятя вя эеосийасы мяся-
ляляря тясир эюстярир. Бцтцн бунлары нязяря алараг, террор тящлц-
кясиндян горунмаг  цчцн енержи мянбяляринин вя ютцрцъц хят-
лярин мцщафизя олунмасы эцнцн реаллыьы вя заманын тялябидир. 

Бунунла да иълас баша чатды. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ИСВЕЧРЯЙЯ СЯФЯРИ 
 
25 йанвар 2007-ъи ил 

 
Дцнйа Игтисади Форумунун иърачы президенти иля эюрцш 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

йанварын 25-дя Давосда Конгрес Мяркязиндя Дцнйа Игтисади 
Форумунун Иърачы президенти Клаус Швабла эюрцшмцшдцр.  

Эюрцшдя бу бейнялхалг тядбирин уьурла кечдийи вя юлкяляр 
арасында игтисади ямякдашлыьын эенишлянмяси ишиндя ролу гейд 
олунду. 

Клаус Шваб Азярбайъан президентинин бу мютябяр форумда 
иштиракынын ящямиййятини вурьулады. Юлкямиздя бюйцк игтисади 
уьурларын газанылмасы, йцксяк инкишаф сцрятиня наил олунмасы, 
Азярбайъанын енержи сащясиндя артан ролу, реэионал ямякдаш-
лыгда иштиракы йцксяк гиймятляндирилди. 

 
Щолландийанын «Шелл» ширкятинин иърачы директору иля эюрцш 

 
Йанварын 25-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийев онун цчцн айрылмыш игамятэащда, «Морасани» 
мещманханасында Щолландийанын «Шелл» ширкятинин иърачы 
директору Йеройн Ван дер Веер иля эюрцшмцшдцр. 

Азярбайъанын бу ширкятля ямякдашлыьынын перспективляринин 
мцзакиря олундуьу эюрцшдя Йеройн Ван дер Веер «Шелл»ин 
Азярбайъан иля енерэетика сащясиндя ямякдашлыг етмяйя бюйцк 
мараг эюстярдийини сюйляди. 

Президент Илщам Ялийев онларын бу истяйини мцсбят гаршы-
ладыьыны вя «Шелл» иля ямякдашлыьын башланмасы цчцн юлкямиздя 
мцвафиг тапшырыглар вериляъяйини билдирди. 
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Иранын сабиг Президенти иля эюрцш 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йан-

варын 25-дя Давос Форуму чярчивясиндя Иран Ислам Республи-
касынын сабиг президенти Мящяммяд Хатями иля эюрцшмцшдцр.  

 
«Сорос» фондунун президенти иля эюрцш 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йан-

варын 25-дя «Сорос» Фондунун президенти Ъоръ Сорос иля эю-
рцшмцшдцр. 

Ъоръ Сорос сон илляр Азярбайъанда эедян просесляр, юл-
кямизин эяляъяк инкишаф перспективляри щаггында фикирлярини сюй-
ляди вя бу просеслярдян разы галдыьыны билдирди. Ейни заманда, 
бу бахымдан Азярбайъан президентинин фикирлярини юйрянмяк, 
нязярдя тутулан програмлар барядя мялумат алмаг истядийини 
сюйляди. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда эедян просеслярин 
эяляъякдя щансы истигамятлярдя давам етдириляъяйи барядя да-
нышды. 

Эюрцш заманы Азярбайъанын хариъи сийасятинин ясас исти-
гамятляри вя хцсусиля Авропада, Аврасийада енержи тящлцкясиз-
лийи мясяляляри ятрафында эениш фикир мцбадиляси апарылды. Щям-
чинин бир сыра реэионал мясяляляр барядя дя мцзакиряляр олду. 

Ъоръ Сорос Азярбайъанда щяйата кечирилян бир сыра тяшяб-
бцслярин разылыгла гаршыландыьыны билдиряряк Нефт Фонду иля баьлы 
шяффафлыьын тямин олунмасы тяшяббцсцнц хцсуси вурьулады вя 
деди ки, бу, дцнйанын бир чох дювлятляри цчцн бир нцмунядир. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда тящсил сащясиндя, 
йохсуллуьун арадан галдырылмасы иля баьлы эюрцлян тядбирлярдян 
дя бящс етди. 

Бу истигамятдя ишлярин давам етдирилмясини йцксяк гиймят-
ляндирян Ъоръ Сорос Азярбайъан щюкумяти иля ямякдашлыг ет-
мяк арзусунда олдуьуну билдирли. 
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АБШ-ын «Сиско» ширкяти идаря щейятинин сядри иля эюрцш 
 
Йанварын 25-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийев онун цчцн айрылмыш игамятэащда Америка Бир-
ляшмиш Штатларынын «Сиско» ширкяти идаря щейятинин сядри Ъон 
Чамберс иля эюрцшмцшдцр. 

Эюрцшдя Азярбайъанда информасийа технолоэийаларынын 
инкишафы, юлкямиздя хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасында 
«Сиско» ширкятинин иштиракы мясяляляри мцзакиря олунду. 

Ъон Чамберс деди ки, сон заманлар Азярбайъанда техно-
ложи тутумлу игтисади секторларын информасийа технолоэийалары-
нын инкишафына йюнялдилмиш дювлят сийасяти, президент Илщам 
Ялийевин бу истигамятдяки сийасяти чох дястяклянир. Биз бу 
сащядя Азярбайъан щюкумяти иля щяртяряфли ямякдашлыг етмяйя 
щазырыг. О вурьулады ки, бу ясасян Азярбайъанда йени типли 
информасийа инфраструктурунун гурулмасы, хцсуси игтисади 
зоналарын йарадылмасы, бу сектора сярмайялярин эятирилмяси вя 
диэяр мясялялярля баьлыдыр.  

 
Украйнанын Баш назири иля эюрцш 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йан-

варын 25-дя Украйнанын Баш назири Виктор Йанукович иля эю-
рцшмцшдцр. 

Азярбайъан иля Украйна арасында мцхтялиф сащялярдя яла-
гялярин уьурла инкишаф етдийинин билдирилдийи эюрцшдя сийаси, 
игтисади вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьын даим эенишлянмясин-
дян мямнунлуг ифадя олунду. Юлкяляримизин бейнялхалг тяшки-
латларда реэионал сявиййядя ямякдашлыьынын мющкямляндирилдийи 
вурьуланды вя бунун эяляъякдя дя давам етдириляъяйиня яминлик 
ифадя олунду. 

Виктор Йанукович Азярбайъана сяфяринин уьурла кечдийини 
мямнунлугла хатырлатды. 
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«Енержи–2007: нефт сийасятинин йени ерасы» 
мювзусунда кечирилмиш иъласда 

 
Давос  Форуму чярчивясиндя Конгрес Мяркязиндя «Енержи–

2007» Нефт сийасятинин йени ерасы» мювзусунда иълас кечи-
рилмишдир. Азярбайъан президенти Илщам Ялийев иъласда иштирак ет-
мишдир. 

Дювлятимизин башчысы иъласда чыхыш едяряк, юлкямизин эяля-
ъяйиня йюнялмиш нефт стратеэийасындан, онун уьурлу нятиъя-
ляриндян сюз ачды, нефт капиталыны инсан капиталына чевирмяк 
цчцн тядбирляр эюрцлдцйцнц сюйляди. Президент Илщам Ялийев 
юлкямиздя сон иллярдя дцнйада аналогу олмайан игтисади 
артымын мцшащидя едилдийини, ютян ил цмуми дахили мящсулун 
щяъминин 35 фаиз артдыьыны вурьулады. Дювлятимизин башчысы деди 
ки, ясас мягсядимиз юлкямизи нефт вя газ сащясинин асылылыьындан 
хилас едяряк, йени сащялярин дирчялдилмяси иля Азярбайъаны 
инкишаф етдирмякдир. 

Иъласда Америка Бирляшмиш Штатларынын Енерэетика назири 
Самуел Бодман, Украйнанын Баш назири Виктор Йанукович, 
Русийанын «Газпром» ширкятинин нцмайяндяси Александр 
Медведев, Щолландийанын «Шелл» ширкятинин иърачы директору 
Йеройн Ван дер Веер, «Екссон-Мобил»  корпорасийасынын вя 
Чинин нцмайяндяляри чыхыш етдиляр. Онлар нефт вя газла баьлы 
эяляъяк планлардан данышдылар. Билдирилди ки, енержи дашыйыъы-
ларынын тящлцкясизлийинин фундаментал мясяляляри вя бу сащядя 
сийаси тясирин максимум азалдылмасы зяруридир. Цмумиййятля, 
форум чярчивясиндя кечирилян диэяр иълас вя «дяйирми ма-
са»ларда иглим дяйишиклийи, бейнялхалг лайищялярин щяйата 
кечирилмяси, антикоррупсийа мясяляляри, щабеля Асийа юлкяля-
риндя игтисади инкишаф, игтисади ландшафтын цмуми дяйишиклийи, 
Ираг вя Йахын Шяргдя вязиййят иля баьлы мцзакиряляр апарыла-
ъагдыр. 
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Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын 
президенти иля эюрцш 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йан-

варын 25-дя Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын прези-
денти Жан Лемйер иля эюрцшмцшдцр. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля  бу бейнялхалг банк арасында 
уьурлу ямякдашлыг гейд  олунду, ялагялярин щазыркы вязиййяти вя 
перспективляри барядя фикир мцбадиляси апарылды. 

 
 

МДБ вя Балтик Дювлятляри Йящуди Иъмалары  
Федерасийасынын рящбяри иля эюрцш 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

йанварын 25-дя эцнцн сонунда МДБ вя Балтик Дювлятляри Йя-
щуди Иъмалары Федерасийасынын рящбяри Лев Левайев иля эюрцш-
мцшдцр. 

Лев Левайев Азярбайъанда мцхтялиф  халглара вя  динляря 
мянсуб инсанларын, о ъцмлядян йящудилярин азад йашамасы 
цчцн щяр ъцр шяраитин йарадылдыьыны вурьулады, бунун рящбярлик 
етдийи тяшкилат тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилдийини сюйляди. 
О, бцтцн бунлара эюря дювлятимизин башчысына миннятдарлыьыны 
билдирди. Лев Левайев хцсуси вурьулады ки, Азярбайъанда тари-
хян мцхтялиф халглара вя милли азлыглара мцнасибятдя йцксяк 
толерантлыьын инди дя давам етмяси Азярбайъан халгынын тарихи 
наилиййятляриндян биридир. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда йашайан мцхтялиф 
халгларын нцмайяндяляриня дювлят тяряфиндян даим диггят вя 
гайьы эюстярилдийини вя бунун эяляъякдя дя давам едяъяйини 
билдирди. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСРУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ФРАНСАЙА ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 

29 йанвар 2007-ъи ил 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 
йанварын 29-да Франса Республикасына илк дювлят сяфяриня 
эялмишдир. 

Парисин Бейнялхалг «Орли» Щава Лиманы Азярбайъанын вя 
Франсанын дювлят байраглары иля бязядилмиш, дювлятимизин башчы-
сынын шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийеви вя ханымы Мещрибан 
Ялийеваны тяййарянин пиллякяни йанында Франсанын Мцдафия 
назири ханым Мишел Аллио-Мари, Парис щярби гарнизонунун ряиси, 
Парисин Вал  де-Марн реэионунун префекти вя диэяр рясми шяхс-
ляр бюйцк щюрмятля вя сямимиййятля гаршыладылар. 

Щярби оркестрин ифасында Азярбайъанын вя Франсанын Дювлят 
щимнляри сяслянди. 

Президент Илщам Ялийев фяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечди. Фяхри гаровул дястясинин ряиси дювлятимизин башчысына 
рапорт верди. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев «Орли» щава лиманында 
щярби вертолйотла Франса пайтахтынын мемарлыг инъиляриндян 
олан Ялилляр евинин йерляшдийи мейдана эялди. Дювлятимизин баш-
чысы бурадан сцвари милли гвардийачыларын мцшайияти иля онун 
цчцн айрылмыш фяхри игамятэаща – «Марини» сарайына эялди. 

Хатырладаг ки, бу тарихи мягамы Парисин йцзлярля сакини 
бюйцк марагла мцшащидя етди. Мейданда вя йолбойу Азяр-
байъанын Дювлят байраглары асылмышды. 
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Йелисей сарайында рясми гаршыланма 
 

Йанварын 29-да Франса президентинин игамятэащында – 
Йелисей сарайында Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин рясми гаршыланма мярасими олмушдур. 

Сарайда Азярбайъанын вя Франсанын дювлят байраглары 
асылмышды. Президент Илщам Ялийевин шяряфиня фяхри гаровул 
дястяси дцзцлмцшдц. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев щярби маршын сядалары 
алтында фяхри гаровул  дястясинин гаршысындан кечди. 

Франса Республикасынын Президенти Жак Ширак щюрмят вя 
ещтирам яламяти олараг Азярбайъан президенти Илщам Ялийеви 
сарайын пиллякянляри юнцндя бюйцк сямимиййятля вя ещтирамла 
гаршылады. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ  
ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЖАК ШИРАКЫН ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ 
 
Парис, 
Йелисей сарайы 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
 
Йанварын 29-да Йелисей сарайында Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти Илщам Ялийев вя Франса Республикасынын 
Президенти Жак Ширак арасында тякбятяк эюрцш кечирилмишдир. 

Президент Жак Ширак  Азярбайъан президентинин Франсайа 
дювлят сяфяриндян чох мямнун олдуьуну, сон заманлар Азяр-
байъанла Франса арасындакы ямякдашлыьын инкишаф етдийини вя 
бу ил  Франсада «Азярбайъан Или»нин кечириляъяйини вурьулады, 
мцнасибятлярин щям сийаси, щям дя игтисади бахымдан чох ваъиб 
вя сямярялилийини гейд етди. 

Президент Илщам Ялийев тяшяккцр  едяряк Франсайа дювлят 
сяфяринин онун цчцн чох шяряфли олдуьуну нязяря чатдырды вя 
президент сечилдикдян сонра илк рясми сяфярини дя Франсайа ет-
дийини билдирди. 

Дювлят башчылары енержи лайищяляри, Ъянуби Гафгазда вязий-
йят вя Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы фикир мцбадиляси  
апардылар. 

Президент Илщам Ялийев Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Тби-
лиси–Ярзурум лайищяляри щаггында данышараг онларын ящя-
миййятини вурьулады, ютян илин нойабрында Брцсселя сяфяри зама-
ны Азярбайъан иля Авропа Иттифагы арасында енержи мясяляляри 
цзря стратежи тяряфдашлыьа даир анлашма меморандумунун 
имзаландыьыны хатырлатды. Дювлятимизин башчысы билдирди ки, беля-
ликля, Азярбайъан Хязяр реэионундан Авропа базарларына нефт 
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вя газ ихраъ едян илк юлкя олаъагдыр. Бу да Азярбайъан 
дювлятинин сечимидир. 

Реэионда эедян просеслярин мцзакиряси заманы президент 
Жак Ширак юз юлкясинин мювгейини ифадя едяряк деди ки, биз чох 
истярдик, Азярбайъанын йерляшдийи реэионда сцлщ вя сабитлик 
шяраити олсун. 

Президентляр эюрцшдя Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли 
иля баьлы данышыгларын сон вязиййятини дя мцзакиря етдиляр. 

Президент Илщам Ялийев щямсядрлярин реэиона ахырынъы сяфяри 
барядя данышараг кечирилян эюрцшлярин файдалы олдуьуну 
сюйляди. Дювлятимизин башчысы Азярбайъан вя Ермянистан прези-
дентляринин сон эюрцшцнцн Минскдя кечирилдийини билдиряряк 
деди ки, Ермянистан юз тяъавцзкар сийасятиня сон гоймалыдыр вя 
бундан сонра Ъянуби Гафгаз реэионунда сабитлик тямин едиля 
вя даща чох инкишаф ялдя олуна биляр. 

Президент Жак Ширак вурьулады ки, Минск групунун щям-
сядри кими, Франса реэиона сцлщцн даща тез бир заманда 
эялмяси, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин юз доьма йурд-йува-
ларына гайытмасы цчцн бцтцн нцфузундан вя имканларындан 
истифадя едяъякдир. 
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 «FƏXRİ LEGİONUN BÖYÜK XAÇ KOMANDORU»   
 VƏ «HEYDƏR ƏLİYEV» ORDENLƏRİNİN  
 TƏQDİM  OLUNMA MƏRASİMİ  

 
Парис, 
Йелисей сарайы 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
  
 Yanvarın 29-da Yelisey sarayında Azərbaycan Рес-

публикасынын Prezidenti İlham Əliyevə  «Fəxri legionun böyük 
xaç komandoru» ordeninin və prezident Jak Şiraka «Heydər 
Əliyev»  ordeninin təqdim olunma mərasimi keçirilmişdir.  

Mərasimdə Azərbaycan prezidentinin xanımı Mehriban 
Əliyeva, Fransa prezidenti Jak Şirakın xanımı Bernadet Şirak, 
habelə dövlətimizin başçısını müşayiət edən nümayəndə heyə-
tinin üzvləri iştirak edirdilər. 
Əvvəlcə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransa prezi-

denti Jak Şiraka üzərində onun portreti toxunmuş xalça hədiy-
yə etdi. Dövlət başçıları xalçanın önündə xatirə şəkli çəkdir-
dilər. Sonra Fransa prezidenti Jak Şirak dövlətimizin başçısı-
na xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. 

Prezident Jak Şirak Fransanın ən yüksək ordenini Azər-
baycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim edərək dedi: 

– Əziz dost, bildiyiniz kimi, 2004-cü ildə mən atanızın 
təltif olunduğu «Fəxri legion» ordenini Sizə verdim. Siz bi-
lirsiniz ki, mən ona böyük hörmət və böyük dostluq hissləri 
bəsləyirdim. Mən həmin mükafatı Sizə təqdim edərkən çox 
böyük həyəcan hissi keçirirdim. İndi isə Siz ölkəmizə ilk 
dövlət səfərinə gəlmisiniz. Ona görə də böyük məmnuniy-
yətlə Sizi Fransanın yüksək mükafatı – «Fəxri legion» or-
deninin ən yüksək dərəcəsi ilə təltif etmək istəyirəm.  



 88 

Bildiyiniz kimi, bu orden Napoleon tərəfindən təsis olun-
muşdur və bütün fransızlar öz ölkəsinin fərqlənmə nişan-
larına və medallarına çox sadiqdirlər. Bəzən əcnəbilər bizə 
gülərək deyirlər ki, iki fransız görüşdükdə əgər bir-birini 
tanımırlarsa, ilk növbədə  fərqlənmə nişanlarına baxırlar.  

Bu mükafatı böyük məmnunluqla Sizə təqdim edirəm.  
Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransa prezidenti 

Jak Şiraka «Heydər Əliyev» ordenini təqdim edərək dedi: 
 – Hörmətli cənab Prezident, bu gün mənim üçün çox əziz 

bir gündür. Fransanın ən yüksək ordenini almaq çox böyük 
şərəfdir. Siz qeyd etdiniz ki, üç il bundan əvvəl mən Fran-
sada rəsmi səfərdə olarkən prezident Heydər Əliyevin təltif 
edildiyi ordeni almaq mənə nəsib olmuşdur. Sizin şəxsi dost-
luğunuz Fransa–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında 
xüsusi rol oynamışdır. Məhz sizin birgə fəaliyyətiniz nəticə-
sində Fransa–Azərbaycan münasibətləri sürətlə inkişaf et-
mişdir və bu gün ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Bütün sa-
hələrdə – siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə biz çox uğurlu 
əməkdaşlıq edirik, Fransa bizim üçün dost ölkədir, çox 
yaxın tərəfdaşdır. Mən çox şadam ki, bizim aramızda olan 
şəxsi münasibətlər də ən yüksək zirvədədir. Biz bir-birimizə 
dost deyirik və bu, sözün əsl mənasında, böyük dostluğun 
nümunəsidir.  

Bu gün Sizin tərəfinizdən Fransa dövlətinin ən yüksək 
ordeni ilə təltif olunmaq, əlbəttə ki, böyük xoşbəxtlikdir. 
Demək istəyirəm ki, bundan sonra da iki ölkə arasında olan 
münasibətlərin inkişafında öz səylərimi göstərəcəyəm.  

Mən bu gün böyük məmnunluq hissi ilə Sizi Azərbaycan 
dövlətinin ən yüksək ordeni – «Heydər Əliyev» ordeni ilə 
təltif edirəm. Bu orden çox nadir hallarda təqdim olunur. Bu 
üçüncü ordendir və mən onu bu gün Sizə təqdim edirəm. Bu 
həm Azərbaycanın ən yüksək mükafatıdır, eyni zamanda, 
Sizin dostunuz Heydər Əliyevin adını daşıyan ordendir. Sizi 
təbrik edirəm. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИНИН ХАНЫМЫ 
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА ИЛЯ ФРАНСА 
ПРЕЗИДЕНТИНИН ХАНЫМЫ БЕРНАДЕТ ШИРАКЫН 
ЭЮРЦШЦ 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
 
Йанварын 29-да Азярбайъан президентинин ханымы, Милли 

Мяълисин депутаты, ЙУНЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири Мещри-
бан Ялийева Йелисей  сарайына эялди. 

Франса президентинин ханымы Бернадет Ширак Азярбайъан 
президентинин ханымыны сарайын юнцндя сямимиййятля гаршылады. 

Сонра дювлят башчыларынын ханымлары арасында эюрцш ке-
чирилди. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ VƏ XANIMININ ŞƏRƏFİNƏ 
ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ DÖVLƏT QƏBULUНДА  
НИТГ 

 
Парис, Йелисей сарайы 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
 

Франса президенти Жак Ширакын нитги 
 

Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым! 
Ханымым вя мян Сизи Парисдя гябул етмякдян чох мям-

нунуг. Бцтцн франсызлар адындан ян дярин сямимиййятля Сизя 
хош эялмисиниз дейирик. Мцнасибятляримизин тарихиндя бу илк 
дювлят сяфяри юлкяляримиз арасындакы достлуьу алгышламаг 
фцрсятидир. Бу эцълц вя сямими достлуьун тяшяббцскары Сизин 
атаныз мярщум Щейдяр Ялийев олмушдур. Иъазя верин бу 
тянтяняли анлары онун хатиряси иля баьлайаг. 

Ъянаб Президент! 
Юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин тарихи щяля ки гыса-

дыр. Лакин бу мцнасибятляр бизим зийалыларымыз вя бюйцк 
йазычыларымыз тяряфиндян ясрляр бойу формалашдырылмыш телляря 
сюйкянир. 

Бюлэядяки халгларын юзцнямяхсуслуьу Хязяр сащилляринин 
чохсайлы сяйащятчиляри арасында Франсада вя Авропада ян 
йахшы танынан Александр Дцманын «Гафгаза сяйащят» яся-
риндя тясвир олунмушдур. 1858-ъи илдя Бакыда Дцма гонаьы 
олдуьу ев сащибляринин франсыз мядяниййяти вя фялсяфясиня 
мараьына валещ олмушдур. Пайтахт шящяри ъазибясиня вурул-
муш Дцма сизин поезийа яняняляринизин вя онун бюйцк 
нцмайяндяляринин, о ъцмлядян мяшщур Низами Эянъявинин 
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ясярляринин вя бюйцк шаиряниз Натяванын щейранедиъи тясириня 
гапылмышдыр. Беля дейирляр ки, Натяван юз истедады вя эюзяллийи 
иля ону мяфтун етмишдир. 

Илк Азярбайъан Республикасынын сцгутундан сонра Азяр-
байъан зийалыларынын бир сыра бюйцк шяхсиййятляри, тябии ки, 
мящз Франсайа цз тутдулар. Мян Франсаны икинъи вятян сеч-
миш вя йазычы щяйатыны Бакы вя Парис арасында пайлашан Ба-
нинин адыны чякмяк истярдим. Мян парламентин сядри вя 
Версал конфрансында Азярбайъан нцмайяндя щейятинин баш-
чысы, сон мяскяни олан Сен-Клодда дяфн едилмиш Ялимярдан 
бяй Топчубашовун адыны чякмяк истярдим. 

1991-ъи илдя, бир чохларынын тяряддцд етдийи вахтда Франса 
Тцркийя иля бирликдя  Азярбайъанын мцстягиллийини таныйан илк 
юлкялярдян бири олмуш вя она юз инамыны ифадя етмишдир. 

Юлкянизин мцстягиллийини мцшайият едян сынаг илляриндян 
сонра мярщум атаныз Азярбайъан цчцн йени йцксялиш шяраити 
йарада билмишдир. Онун  1994-ъц илдя юлкянизин карбощидро-
эен ещтийатларынын истисмара верилмяси, Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
нефт бору кямяринин вя Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяринин 
иншасы иля баьлы стратежи гярарларына Франса юз дястяйини 
вермишдир. Щямин гярарлар Сизин юлкянизя дцнйада ян йцксяк 
игтисади артым эюстяриъисиня наил олмаьа имкан вермишдир. Бу 
гярарлар Сизя вятяндашларынызын леэитим арзуларына вя даща 
бюйцк игтисади вя сосиал инкишафа доьру йюнялян цмидляриня 
ъаваб вермяк васитясиня чеврилмишдир. Ейни заманда, узаг 
перспективдя юлкяниздя сабитлик вя фираванлыьы тямин едяъяк 
иътимаи азадлыглар вя демократийанын мющкямляндирилмясиня 
йюнялмиш арзу вя цмидлярдян дя сющбят эедир. Бу Сизин 
юлкяниздяки дини дюзцмлцлцк вя бярабярлик янянясиня там 
уйьун бир йолдур. Хатырлатмаг лазымдыр ки, юлкяниз гадынлара 
сечки щцгугуну щяля 1918-ъи илдя вермишдир. 

Ъянаб Президент! 
Тарихинизин бу йени мярщялясиндя Франса ясл демократийа, 

еляъя дя мцасир вя чохшахяли игтисадиййатын йарадылмасына 
кюмяк эюстярмяк цчцн юз милли тяърцбясини Сизинля пайлаш-



 92 

маьа вя хцсусян дя щцгуги дювлятин формалашмасы сащясиндя 
ямякдашлыьы мющкямляндирмяйя щазырдыр. 

Франсыз ширкятляри юз тяърцбялярини игтисади инкишафыныз цчцн 
бюлцшмяйи арзулайыр. Онлар Бакы, онун стратежи цряйи олан 
Хязярдя карбощидроэен ещтийатларынын истисмарында, щабеля 
диэяр секторлара сярмайя гойулмасында фяалиййятлярини эениш-
ляндирмяйя щазырдырлар. 

Ширкятляримиз истяр ятраф мцщит, шящярсалма ишляри, банк 
сектору, сыьорта, истярся дя кянд тясяррцфаты, йейинти сянайеси 
сащяляриндя юлкянизин тялябатларына ъаваб вермяк игтидарында 
олаъагдыр. Мян онларла ишлямяйи там сямимиййятля Сизя 
тювсийя едирям. 

Ейни заманда, биз гаршылыглы мядяни ялагяляримизи эцълян-
дирмяк истяйирик. 2004-ъц илдя «Оранэерие» музейиндя «Ба-
кы–Парис» сярэисиндян сонра Франсада бюйцк Азярбайъан 
мядяниййяти эцнляри лайищяси франсыз иътимаиййятиня Азярбай-
ъаны, ясасян дя онун валещедиъи муьам сяняти, бюйцк бястя-
карлар Цзейир Щаъыбяйов вя Гара Гарайевин йарадыъылы-
ьындан буэцнкц мцасир ясярляря гядяр мусиги яняняляри иля 
йенидян таныш олмаьа имкан веряъякдир. 

Ъянаб Президент! 
Сиз билирсиниз ки, он илдян артыг мцддят ярзиндя Франса 

Минск групу чярчивясиндя аьрылы Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин щялли истигамятиндя сяйлярини ясирэямямишдир. 

Мян буну Йереванда бяйан етмишям. Бу ахшам буну 
бир даща Сизя дейирям. Франса бу эцн инанмаг истяйир ки, 
сцлщ вахты артыг йетишмишдир. Франса буна инанмаг истяйир, 
чцнки о, мцщарибянин няйя бярабяр олдуьуну билир. Буна наил 
олмаг сон аддымын атылмасыны тяляб едир. Чятин бир аддымдыр. 
Еля бир аддымдыр ки, инсанларын эяляъяйиня йюнялмиш етимад 
акты олаъагдыр. Ъясарятли щярякяти статус-квонун защири тящ-
лцкясизлийиндян цстцн тутмаг лазымдыр. Бу сон аддым щям 
Бакыда, щям Йереванда атыла биляр, чцнки онун нятиъясиндя 
нурлу щяйатын, сцлщ вя фираванлыьын цфцгляри ачылаъагдыр. Мян 
бу арзулары бцтцн Ъянуби Гафгаз халглары цчцн ифадя етмяк 
истярдим. 
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Ъянаб Президент! 
Инди ися иъазя верин бадями Азярбайъанын, онун халгынын 

вя эяляъяйинин шяряфиня галдырым. 
Ъянаб Президент, мян бадями Сизин шяряфинизя вя чох 

дярин щюрмят бяслядийим ханымыныз Мещрибан Ялийеванын 
шяряфиня галдырырам. 

Мян бадями бу ахшам юз иштираклары иля бизим достлуьу-
муза вя бу достлуьун  эяляъяйиня инандыгларыны нцмайиш 
етдирян ики юлкянин бцтцн йцксяк вязифяли шяхсляринин шяряфиня 
галдырырам. 

Йашасын Азярбайъан! 
Йашасын Франса! 
Йашасын бизим достлуьумуз! 
 
               Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин нитги 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Язиз дост! 
Щюрмятли ханым Бернадет Ширак! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Илк нювбядя, ъянаб Президент, мяни юлкянизя дювлят сяфяри-

ня дявят етдийинизя эюря Сизя црякдян тяшяккцр едир, Франса 
торпаьында мяня вя нцмайяндя щейятиня эюстярдийиниз сями-
ми гонагпярвярлийя эюря дярин миннятдарлыьымы билдирмяк 
истяйирям. 

Кечирдийимиз эюрцшлярдян чох мямнунам. Биз икитяряфли 
ямякдашлыгла, бир сыра реэионал вя бейнялхалг мясялялярля 
баьлы эениш вя сямяряли фикир мцбадиляси апардыг. Шцбщясиз ки, 
бцтцн бунлар, щямчинин гябул етдийимиз Бирэя Бяйаннамя вя 
имзаланаъаг сянядляр ямякдашлыьымызын даща да инкишафына 
вя дяринляшмясиня юз тющфясини веряъякдир. 

Мямнуниййятля гейд етмяк истяйирям ки, ямякдашлыьымы-
зын сявиййяси йцксякдир. Франса Азярбайъанын игтисади тяряф-
дашлары сырасында биринъи бешлийя дахилдир. Юлкяляримиз арасында 
ямтяя дювриййясинин щяъми сон илляр ярзиндя тяхминян 3 дяфя 
артыбдыр. Франса ширкятляри Азярбайъанын игтисади инкишафында 
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йахындан иштирак едир, Франса иш адамлары енерэетика вя 
инфраструктур секторунда, авиасийа, мцлки тящлцкясизлик, ма-
лиййя, истещсал, хидмят сащяляриндя вя диэяр сащялярдя фяаллыг 
эюстярирляр. 

Севиндириъи щалдыр ки, Франса Азярбайъанын бейнялхалг 
мигйасда вя Авропа  гитясиндя енержи тящлцкясизлийиня тющфяси-
ня хцсуси юням верир. Хязяр дянизинин зянэин карбощидроэен 
ещтийатларынын щасилаты вя дцнйа базарларына нягли сащясиндя 
ялдя етдийимиз уьурларда Франсанын мювгейи бизим цчцн чох 
ящямиййятлидир. Биз щямчинин Азярбайъанын демократик инки-
шафына Франсанын эюстярдийи дястяйи ваъиб щесаб едирик. 

Ейни заманда, юлкяляримиз бейнялхалг терроризм, нцвя силащ-
ларынын йайылмасы, наркотик маддялярин ганунсуз дювриййяси вя 
диэяр мцасир чаьырыш вя тящдидляря гаршы мцбаризя сащясиндя 
уьурлу ямякдашлыг едир. Бейнялхалг вя реэионал тяшкилатлар, о 
ъцмлядян Авропа Иттифагынын «Йени гоншулуг сийасяти» програ-
мы вя НАТО-нун «Фярди тяряфдашлыьын фяалиййят планы» чярчивя-
синдя сых ялагяляримиз мямнунлуг доьурур. Авропа Иттифагы иля  
Азярбайъан арасында енержи сащясиндя стратежи тяряфдашлыьа даир 
анлашма меморандумунун имзаланмасы етибарлы тяряфдашлыьы-
мызын парлаг нцмунясидир. 

Халгымызын ян аьрылы проблеми олан Ермянистан–Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин бейнялхалг щцгугун 
норма вя принсипляриня уйьун, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц 
чярчивясиндя ядалятли щялли сащясиндя АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядри кими, Франсанын вя ъянаб Президент, шяхсян 
Сизин фяалиййятинизи йцксяк гиймятляндиририк. 

Азярбайъан иля Ермянистан арасында эедян данышыглар 
просесини даим диггятиниздя сахладыьыныза, мцнагишянин 
арадан галдырылмасы истигамятиндя эюстярдийиниз шяхси сяйляря 
эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Яминям ки, мцнагишянин 
сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы Ъянуби Гафгазда сцлщцн, 
сабитлийин вя тящлцкясизлийин бяргярар олмасы, реэионун Ав-
роатлантик структурларына интеграсийасы сащясиндя йени сящифя 
ачаъагдыр. 
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Бу эцн Азярбайъан бюйцк сцрятля инкишаф едир. Щяйата 
кечирилян сийаси вя игтисади ислащатлар юлкянин динамик инкиша-
фына имкан йарадыбдыр. 2005-ъи илядяк, он ил ярзиндя Азярбай-
ъанда цмуми дахили мящсулун артымы щяр ил 10 фаиздян чох 
олмушдур. 2005-ъи илдя ися бу, 26 фаиз, 2006-ъы илдя 35 фаиз 
артмышдыр. Сон цч ил ярзиндя юлкядя 500 миндян чох йени иш 
йери ачылмышдыр. Азярбайъанда чох йахшы сярмайя мцщити 
вардыр. Сон 10 илдя игтисадиййатымыза 33 милйард доллар сяр-
майя гойулмушдур. 

Азярбайъан реэионда сабитлийин вя тящлцкясизлийин мющ-
кямлянмясиня, игтисади инкишафа вя интеграсийайа тякан веря-
ъяк бейнялхалг лайищяляр щяйата кечирир. Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
нефт кямяри, Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяри, Бакы–Тби-
лиси–Гарс дямир йолу лайищяляри бцтцн реэионун инкишафында вя 
Азярбайъанын Авропайа интеграсийасында мцщцм рол ойна-
йаъаг, юлкяляримизи бирляшдирян мющкям ямякдашлыг кюрпцсц 
олаъагдыр. 

Мян Азярбайъан иля Франса арасында мцнасибятлярин бц-
тцн сащялярдя инкишаф етмясинин, эенишлянмясинин тяряфдары-
йам вя инанырам ки, дост юлкянизя сяфярим, Сизинля эюрцшц-
мцз, апардыьымыз фикир мцбадиляси бу мцнасибятляри даща 
йцксяк сявиййяйя галдыраъагдыр. 

Щюрмятли ъянаб Президент! 
Иъазя верин бу бадяни Сизин шяряфинизя, ханым Бернадет 

Ширакын шяряфиня, юлкяляримиз арасында сямими достлуг вя фай-
далы ямякдашлыг ялагяляринин инкишафы шяряфиня галдырым! 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ФРАНСАЙА 
ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 
 

Намялум ясэярин мязары юнцня яклил  
гойулмасы мярасими 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 30-da səhər Parisin Yelisey xiyabanına gələrək, 
Fransanın azadlıq rəmzi sayılan «Zəfər tağı»nın altında dəfn 
olunmuş Naməlum əsgərin məzarı önünə əklil qoymuşdur.   

Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Fransanın Dövlət 
himnləri səsləndi.  
Əklilqoyma mərasimini izləmək üçün buraya minlərlə 

paytaxt sakini toplaşmışdı. Dövlətimizin başçısı burada İkinci 
dünya müharibəsinin Fransadan olan iştirakçıları ilə səmimi 
görüşdü, Paris sakinlərini salamladı.  
Şəhərin «Zəfər tağı» istiqamətində bütün yolları bağlan-

mışdı. Хатырладаг ки, бу йоллар али гонагларын Франсайа сяфяри 
заманы чох надир щалларда баьланыр. Бу, Азярбайъан прези-
денти Илщам Ялийевин дювлят сяфяриня чох бюйцк ящямиййят 
верилмясинин даща бир тязащцрцдцр. 

 
Парис шящяр мерийасында эюрцш 

 
Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Paris şəhər meriyasının binasına gəlmişdir. 
Binanın qarşısında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri 

qarovul dəstəsi və ali qonağa hörmət və ehtiram əlaməti olaraq 
atlı milli qvardiyanın əsgərləri düzülmüşdü. 
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Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 
Əliyevanı Paris şəhərinin meri Bertran Delanoe böyük hör-
mətlə qarşıladı.  

Sonra prezident İlham Əliyev ilə Paris şəhərinin meri 
Bertran Delanoe arasında görüş oldu. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Fransa arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, tarixi, mədəni, 
iqtisadi və siyasi sahələrdə əlaqələrin  genişləndiyi bildirildi. 
Həmçinin humanitar sahədə əməkdaşlıq üçün böyük poten-
sialın olduğu və bu istiqamətdə əlaqələrin genişləndirilməsinin 
vacibliyi vurğulandı.  

Prezident İlham Əliyev eyni zamanda, Bakı ilə Paris ara-
sında münasibətlərin inkişaf edərək, ölkələrimiz arasındakı 
səviyyəyə çatmasının zəruriliyini söylədi. Dövlətimizin başçısı 
Parisin merini Bakıya dəvət etdi. 

Bertran Delanoe dəvəti məmnunluqla qəbul etdi və döv-
lətimizin başçısına dərin təşəkkürünü bildirdi. 

Эюрцшцн сонунда Азярбайъан президенти Илщам Ялийев вя 
Парисин мери Бертран Деланое республикамызын Дювлят эербинин 
тясвири олан пергаменти имзаладылар. 
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FRANSA İCTİMAİYYƏTİNİN VƏ DİPLOMATİK 
KORPUSUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ  
GÖRÜŞДЯ НИТГ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 

   
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Paris şəhər meriyasında Fransa ictimaiyyətinin və diplomatik 
korpusun nümayəndələri ilə görüşü keçirilmişdir. 

Meriyanın «Bayramlar» salonuna toplaşanlar prezident 
İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətli alqış-
larla qarşıladılar. 

Azərbaycanın, Fransanın, eləcə də meriyanın himnləri səs-
ləndirildi.  

Görüşü Paris  şəhərinin meri Bertran Delanoe açdı. O, ali qo-
nağı və xanımını, habelə dövlətimizin başçısını müşayiət edən 
nümayəndə heyətini salamladı, bu görüşü özləri üçün tarixi 
hadisə adlandırdı. Azərbaycanın 1991-ci ildə müstəqilliyini əldə 
etdiyi zaman Fransanın ölkəmizi tanıyan ilk ölkələrdən olduğunu 
bildirdi. Mer xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin tarixi 
xidmətlərini, ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafındakı rolunu 
xatırlatdı və hazırda qarşılıqlı münasibətlərin prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirildiyini söylədi. Bertran 
Delanoe Azərbaycan xalqının keçdiyi şərəfli tarixi yoldan, 
ölkəmizdə demokratik cəmiyyətin formalaşdırılması üçün görü-
lən tədbirlərdən, habelə Azərbaycanın üzləşdiyi çətinliklərdən 
söhbət açdı. O dedi ki, Fransa Ermənistanla Azərbaycan ara-
sında sülhün yaranacağına əmindir.  

Paris şəhərinin meri Azərbaycanı inkişaf edən dövlət kimi 
səciyyələndirərək dedi ki, iqtisadi inkişaf sürətinə görə ölkə 
dünyada birinci yeri tutur. Bakı ilə Paris arasında iqtisadi, mə-
dəni, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq zəruridir. Mer 
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vurğuladı ki, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya siyasəti 
dəstəklənir və Azərbaycan Avropa üçün mühüm ölkəyə çevrilir.  

Sonra dövlətimizin başçısı görüş iştirakçıları qarşısında 
nitq söylədi. 

 
И л щ а м   Я л и йе в:  Hörmətli cənab mer! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
İlk növbədə, mənə və nümayəndə heyətinə Fransada gös-

tərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə və bütün Fransa xalqına 
öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mənim Fran-
saya dövlət səfərim iki ölkə arasında möhkəmlənən əlaqələ-
rin inkişafı deməkdir. Bu, əlaqələrə yeni təkan verəcəkdir. 
Bizim aramızda olan əlaqələr bütün sahələri əhatə edir və 
çox sürətlə inkişaf edir. Siyasi, iqtisadi, mədəni və bütün baş-
qa sahələrdə biz, sözün əsl mənasında, tərəfdaşıq və bizim 
tərəfdaşlığımız, əməkdaşlığımız təkcə iki ölkə arasında olan 
münasibətlərə yox, eyni zamanda, regionda gedən proseslərə 
də öz müsbət təsirini göstərir.  

Cənab mer öz çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan cəmi 15 
ildir müstəqil ölkə kimi yaşayır. Təbii ki, bu, tarix baxımın-
dan çox qısa bir müddətdir. Ancaq buna baxmayaraq, bu 
qısa müddət ərzində Azərbaycan çox böyük uğurlara nail ola 
bilmişdir və indi ölkəmiz çox dinamik şəkildə inkişaf edir. 
Siyasi islahatlar uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Avropa 
Şurasının üzvüdür, Avropa İttifaqı ilə «Yeni qonşuluq siya-
səti» proqramının iştirakçısıdır və bütövlükdə Avropa məka-
nına bizim inteqrasiyamız çox uğurla davam edir. İqtisadi 
sahədə ölkəmiz dünyada analoqu olmayan sürətlə inkişaf 
edir. 2005-ci ildə iqtisadiyyatımız 26 faiz artmışdır, 2006-cı 
ildə isə 35 faiz artıb və Azərbaycan çox zəngin ölkəyə çev-
rilir. Həyata keçirilən nəhəng enerji layihələri həm ölkənin 
tələbatlarını tam şəkildə ödəyəcək, eyni zamanda, Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə də öz töhfəsini verəcək-
dir. Keçən ilin sonunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
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arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq 
haqqında memorandumun icrası nəticəsində Avropanın 
enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə Azərbaycan öz töhfəsini 
verəcəkdir.  

Fransa şirkətləri ilə çox uğurlu əməkdaşlıq edirik, bu 
əməkdaşlığın artıq böyük tarixi var və bundan çox məm-
nunuq. Mənim səfərim çərçivəsində yeni sahələr üzrə anlaş-
malar imzalanacaq və beləliklə, Fransa şirkətlərinin Azər-
baycanda fəaliyyəti daha da genişlənəcəkdir.  

Bizim təbii ehtiyatlarımız, əlbəttə ki, böyük sərvətdir və 
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına xidmət 
göstərir. Ancaq bunlar tükənən sərvətlərdir. Bundan daha 
da dəyərli sərvət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün 
millətlər, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi, qardaş 
kimi yaşayırlar. Azərbaycanda mövcud olan milli və dini 
tolerantlıq, dözümlülük həm ölkəmizi zənginləşdirir, həm də 
başqa bölgələr üçün nümunə ola bilər. 

Siyasətimizin əsas istiqamətləri ondan ibarətdir ki, biz 
güclü iqtisadi potensial yaratmalıyıq, siyasi islahatları da-
vam etdirməliyik, demokratikləşmə, insan hüquqları məsə-
lələrində böyük nailiyyətlər əldə etməliyik, cəmiyyətdə sosial 
ədalət prinsipini bərqərar etməliyik və beynəlxalq müstəvidə 
özümüzə mənsub olan yeri tutmalıyıq. Bütün bu məqsədlərə 
nail olmaq üçün Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibət-
lərin inkişafına böyük ehtiyac var. Sadaladığım bütün bu 
məsələlərdə biz uğurlu əməkdaşlıq edirik.  

Bir sözlə, Azərbaycan ötən 15 il ərzində öz dövlət müs-
təqilliyini təsdiq edib, iqtisadi potensialını möhkəmləndirib 
və Avropa ilə inteqrasiya siyasətini davam etdirir. Bizim çox 
gözəl iqtisadi perspektivlərimiz var. Dünya Bankının verdiyi 
məlumata görə, növbəti 20 il ərzində təkcə neft əməliyyat-
larından ölkəmiz 140 milyard dollar qazanc əldə edəcəkdir. 
Bu vəsaitdən istifadə edib biz Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf 
etdirəcək, müasirləşdirəcək və dünyanın inkişaf etmiş ölkə-
sinə çevirəcəyik.  
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Ancaq bununla bərabər, bu məqsədlərə çatmaq üçün 
təbii ki, bizim regionda sülh, təhlükəsizlik bərqərar olunma-
lıdır. Əfsuslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik və re-
gional məsələlərə ən böyük təhlükə Ermənistanın Azərbay-
cana 15 ilя йахын davam edən təcavüzüdür. Bu təcavüzün nə-
ticəsində azərbaycanlılara qarşı edilən etnik təmizləmə siya-
sətidir və torpaqlarımızın  20 faizinin  işğal  olunmasıdır, 1 
milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın-köçkün vəziyyətinə 
düşməsidir. Biz tələb edirik ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa 
olunsun. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya icti-
maiyyəti tərəfindən tanınır və dəstəklənir. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı tərəfindən və bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
dəstəklənir və tanınır və təbii olaraq, biz tələb edirik ki, ərazi 
bütövlüyümüz bərpa olunsun. XXI əsrdə bir ölkənin başqa bir 
ölkənin ərazisini işğal etməsi və 15 ilə yaxın müddətdə işğal 
altında saxlaması dözülməz və qəbuledilməzdir. Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həlli işində Fransa çox fəal iştirak 
edir və bu fəallığa görə biz Fransa rəhbərliyinə öz minnət-
darlığımızı bildirmək istəyirik. Mən ümid edirəm ki, Cənubi 
Qafqazda mövcud olan bütün münaqişələr öz həllini tapacaq, 
bütün separatçı qüvvələr öz əməllərindən əl çəkəcək və 
nəhayət, bölgəmizə sülh gələcəkdir.  

Əziz dostlar, mən bir daha demək istəyirəm ki, Fransa 
bizim üçün dost, tərəfdaş ölkədir. Bunu müxtəlif məsələlərlə, 
misallarla sübut etmək olar. Mən sizin vaxtınızı almaq 
istəmirəm. Bir məsələni deyə bilərəm ki, prezident vəzifəsinə 
seçiləndən sonra mən ilk rəsmi səfərimi 2004-cü ilin yanvar 
ayında Fransaya etmişəm. Ondan sonra da ölkənizdə dəfə-
lərlə olmuşam, indi isə dövlət səfərindəyəm. Bu gün cənab 
merlə söhbət əsnasında biz qeyd etdik ki, Parislə Bakı ara-
sında münasibətlər də Fransa–Azərbaycan münasibətləri sə-
viyyəsinə qalxmalıdır və yəqin ki, yaxın zamanlarda biz bu-
na nail olacağıq.  

Əziz dostlar, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz 
diqqətə, məhəbbətə və qonaqpərvərliyə görə sizə bir daha 
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ürəkdən minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm, sizə cansağ-
lığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. 

 

* * * 
  

Sonra prezident İlham Əliyev salona toplaşan Fransa 
ictimaiyyətinin nümayəndələri, eləcə də, diplomatik korpusun 
nümayəndələri ilə görüşüb səmimi söhbət etdi. Onlar Azərbay-
canda gedən iqtisadi proseslərlə maraqlandılar və ölkənin 
iqtisadi inkişafı, Avropaya inteqrasiya, demokratik cəmiyyət 
qurulması istiqamətində prezident İlham Əliyevин səylərini 
yüksək qiymətləndirdilər və onunla görüşməkdən məmnun 
olduqlarını söylədilər.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ФРАНСАЙА ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
Парис, 
«Матинйон» сарайы 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 
 

  Сянядлярин имзаланма мярасими 
 

Йанварын 30-да Парисдя «Матинйон» сарайында Азяр-
байъан президенти Илщам Ялийевин вя Франсанын Баш назири 
Доминик де Вилпенин иштиракы иля сянядлярин имзаланма мяра-
сими олмушдур. 

«Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийи вя Франса Республикасынын Мядяниййят вя Коммуника-
сийа Назирлийи арасында ямякдашлыг меморандуму»ну, «Азяр-
байъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм Назирлийи вя 
Франса Республикасынын Мядяниййят вя Коммуникасийа На-
зирлийи арасында музей иши сащясиндя ямякдашлыьа даир прото-
кол»у, «Мирзя Фятяли Ахундов адына Азярбайъан Милли Китаб-
ханасы вя Франса Милли Китабханасы арасында гаршылыглы ямяк-
дашлыг щаггында меморандум»у Азярбайъан тяряфиндян Хариъи 
Ишляр назири Елмар Мяммядйаров, Франса тяряфиндян бу юлкя-
нин Хариъи Ишляр назири Филипп дц Биази имзаладылар. 

«Азярбайъан Республикасы щюкумяти вя Франса Респуб-
ликасы щюкумяти арасында туризм сащясиндя ямякдашлыг щаг-
гында сазиш»и Азярбайъан тяряфиндян Хариъи Ишляр назири Елмар 
Мяммядйаров, Франса тяряфиндян бу юлкянин Туризм назири Ив 
Бертран имзаладылар. 

«Азярбайъан Республикасынын Аиля, Гадын вя Ушаг Проб-
лемляри цзря Дювлят Комитяси вя Франса Республикасынын 
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Ямяк, Сосиал Бярабярлик вя Йашайыш Назирлийи арасында ики-
тяряфли ямякдашлыг щаггында инзибати разылашма»ны Азярбайъан 
тяряфиндян Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Ко-
митясинин сядри Щиъран Щцсейнова, Франса тяряфиндян бу юлкя-
нин Ямяк, Сосиал Бярабярлик вя Йашайыш назири Катрин Дотрин 
имзаладылар. 

«Азярбайъан Республикасы щюкумяти вя Франса Респуб-
ликасы щюкумяти арасында мцлки мцдафия вя тящлцкясизлик сащя-
синдя ямякдашлыг вя йардым щаггында сазиш»и Азярбайъан  
тяряфиндян Фювгяладя Щаллар назири Кямаляддин Щейдяров, 
Франса тяряфиндян Ярази вя Абадлашдырма назири Никола Сар-
кози имзаладылар. 

«Азярбайъан Республикасы Милли Елмляр Академийасы вя 
Франса Республикасы Милли Елмляр, Арашдырмалар Мяркязи ара-
сында елми ямякдашлыг сазиш»ини Азярбайъан тяряфиндян Милли 
Елмляр Академийасынын президенти Мащмуд Кяримов, Франса 
тяряфиндян Милли Елмляр, Арашдырмалар Мяркязинин рящбяри 
ханым Тапи Рошинйак имзаладылар. 

«Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи вя 
Франсанын «КНИМ» тяшкилаты арасында разылашма меморанду-
му»ну Азярбайъан тяряфиндян Игтисади Инкишаф назири Щейдяр 
Бабайев, Франса тяряфиндян «КНИМ» тяшкилатынын рящбяри Филип 
Сули имзаладылар. 

Бу сяняд Бакы шящяри ятрафындакы туллантылардан истифадя 
мягсяди дашыйыр. 

«Дюрд АТР типли тяййарянин алынмасы иля баьлы «Азярбайъан 
Щава Йоллары» Дювлят Консерни – Азал вя АТР типли тяййаря-
лярин истещсалчы ширкяти арасында сазиш»и Азярбайъан тяряфиндян 
Консернин Баш директору Ъащанэир Ясэяров, Франса тяряфиндян 
АТР ширкятинин иърачы директору Филип Бонйато имзаладылар. 

 
Франсанын Баш назири адындан рясми нащар 

 

Йанварын 30-да Франсанын Баш назири Доминик де Вилпенин 
адындан Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийе-
вин вя онун ханымы Мещрибан Ялийеванын шяряфиня рясми нащар 
верилди. 
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Fransa Milli Assambleyasыnыn sədri ilə görüş 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yan-

varın 30-da Fransa parlamentinin aşağı palatasının – Milli 
Assambleyanın binasına gəlmişdir. 

Burada Azərbaycan prezidentinin şərəfinə ancaq nadir döv-
lət başçılarına göstərilən hörmət və ehtiram əlaməti olaraq, 
süvari milli qvardiyaçılardan   ibarət fəxri qarovul dəstəsi dü-
zülmüşdü. 

Prezident İlham Əliyevi binanın önündə Milli Assamble-
yanın sədri Jan-Lui Debre səmimiyyətlə qarşıladı.  

Azərbaycanın və Fransanın dövlət bayraqları önündə xatirə 
şəkli çəkdirildikdən sonra prezident İlham Əliyev ilə Jan-Lui 
Debre arasında görüş oldu. 

Milli Assambleyanın sədri dedi ki, Azərbaycan preziden-
tinin Fransaya dövlət səfərinin ikitərəfli əlaqələrin inkişafı 
baxımından böyük əhəmiyyəti var. Milli Assambleyada 
keçirilən görüş deputatlar, Fransanın iqtisadi strukturlarında 
məşğul olan iş adamları və digər insanlar üçün Azərbaycanda 
və regionda gedən proseslər barədə bilavasitə Sizdən məlumat 
almaq baxımından çox dəyərlidir.  

Prezident İlham Əliyev dedi ki, son üç ildə Fransaya beş 
dəfə səfər etməyim Azərbaycanın bu ölkə ilə əlaqələrə böyük 
əhəmiyyət verdiyini göstərir. Siyasi sahədə əlaqələrimiz uğurla 
inkişaf edir, Fransa bizim üçün  dost ölkədir. Azərbaycanın 
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığının inkişafında Fransanın 
rolunu qeyd edən dövlətimizin başçısı iqtisadi sahədə geniş 
əməkdaşlığın olduğunu xatırladaraq гейд етди ki, Fransaya 
ötən səfərim zamanı Tuluza şəhərində olduq və aerobus tipli 
təyyarələr aldıq. Bu gün imzalanan sənədə görə isə yeni ATR 
tipli təyyarələr alınacaqdır. Energetika və digər sahələrdə də 
əməkdaşlıq münasibətlərimizin inkişafını göstərir. 

Söhbət zamanı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə də toxunuldu. Prezident İlham Əliyev Minsk 
qrupunun həmsədri kimi, Fransanın danışıqlar prosesində fəal 
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iştirakını və bu münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
prinsipi əsasında həllinə sadiq olduğunu yüksək qiymətlən-
dirdi. Dövlətimizin başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzü, ermənilərin etnik təmizləmə siyasəti barədə danışdı, 
ərazilərimizin 20 faizinin işğal edildiyini, 1 milyon insanın 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyünü bildirdi. 

Görüşdə parlamentlərarası əlaqələrin genişlənməsinin 
əhəmiyyəti və bu baxımdan qarşılıqlı səfərlərin rolu vurğu-
landı. Bildirildi ki, əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənməsi 
üçün yaxşı imkanlar vardır. 

 
«Qaz de France» şirkətinin prezidenti ilə görüş 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yan-

varın 30-da onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fransanın «Qaz 
de France» şirkətinin prezidenti və Baş direktoru Jan Fransua 
Sireli ilə görüşmüşdür. 

Jan Fransua Sireli rəhbərlik etdiyi şirkətin fəaliyyəti və 
gördüyü işlər haqqında dövlətimizin başçısına məlumat verə-
rək, Azərbaycan ilə əməkdaşlığı genişləndirmək istədiyini bil-
dirdi.  

Prezident İlham Əliyev bu şirkətlə əməkdaşlığa müsbət 
baxdığını söyləyərək, birgə işlərin görülməsi üçün yaxşı 
imkanların olduğunu vurğuladı.  

 
«VİNCİ»  şirkəti idarə heyətinin sədri ilə görüş 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yan-

varın 30-da Parisdə onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fran-
sanın «VİNCİ» şirkətinin idarə heyətinin sədri İv Tibo Silqi ilə 
görüşmüşdür. 
İv Tibo Silqi Azərbaycan prezidentinin Fransaya dövlət sə-

fərini yüksək qiymətləndirərək, onu çox gözəl və tarixi hadisə 
adlandırdı.  
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Görüşdə səfər zamanı imzalanmış sənədlərin ikitərəfli 
əlaqələrin gələcək  inkişafına böyük təkan verəcəyi vurğulandı.  

«VİNCİ»-nin idarə heyətinin sədri Azərbaycan ilə əmək-
daşlığa üstünlük verdiyini və bu baxımdan konkret layihələrin 
olduğunu söylədi. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə xarici şirkətlər, iş adam-
ları üçün hər cür şəraitin yaradıldığını bildirdi. 

 
«Сосиете Эенерале» ширкятинин баш иърачы 

директору иля эюрцш 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йан-
варын 30-да онун цчцн айрылмыш игамятэащда «Сосиете 
Эенерале» ширкятинин Баш иърачы директору Даниел Бутон иля 
эюрцшмцшдцр. 

Эюрцшдя «Сосиете Эенерале» ширкятинин Азярбайъанла йахшы 
ямякдашлыг гурдуьу вурьуланды. Ейни заманда билдирилди ки, 
ялагялярин даща да эенишляндирилмяси цчцн ширкят конкрет ишляр 
эюрцр вя артыг бир сыра лайищяляри малиййяляшдирир. Нязярдя 
тутулан йени лайищяляря дя сярмайя гойулаъаг вя Азярбайъанын 
банк секторунда мцяййян ишляр эюрцляъякдир. 

 
«BNP paribas» bankынын direktorlar  

Şurasынын sədri ilə görüş 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yan-
varın 30-da onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fransanın ikinci 
ən böyük bankı olan «BNP Paribas»ın direktorlar Şurasının 
sədri Mişel Pebero ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycan prezidentinin Fransaya dövlət səfərinin əhə-
miyyətini vurğulayan Mişel Pebero bankın fəaliyyəti barədə 
məlumat verdi. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlıqla bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı.  
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Prezident İlham Əliyev «BNP Paribas»ın Azərbaycanda 
bir sıra layihələri maliyyələşdirdiyini xatırladaraq dedi ki, 
bundan sonra qeyri-neft sektoruna da sərmayə qoyulması 
məqsədəuyğun olardı. Eyni zamanda, Azərbaycanda  gedən 
iqtisadi proseslərə təkan verə bilən sahələr üzrə də fəaliyyət 
mümkündür. 

 
NATO Parlament Assambleyasынын 

sədri ilə görüş 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yan-
varın 30-da onun üçün ayrılmış iqamətgahda NATO Par-
lament Assambleyasının sədri Pyer Löluş ilə görüşmüşdür. 

Pyer Löluş Fransada keçiriləcək prezident seçkiləri ərə-
fəsində bu ölkədə gedən proseslər, seçkilərə hazırlıq barədə 
dövlətimizin başçısına məlumat verdi.  

Görüşdə bir sıra regional məsələlərə dair geniş fikir müba-
diləsi aparıldı.  
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ФРАНСА СЕНАТЫ СЯДРИНИН АДЫНДАН 
ЗИЙАФЯТ 
 
Парис 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 
 
Франса Сенатынын сядри Кристиан Понсюленин адындан 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин вя ханымы Мещрибан 
Ялийеванын шяряфиня зийафят верилмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев Франса Сенатына эялди. 
Бурада Азярбайъанын вя Франсанын дювлят байраглары асылмыш, 
фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. Фяхри гаровул дястясинин 
ряиси Азярбайъан президентиня рапорт верди. 

Президент Илщам Ялийеви вя ханымы Мещрибан Ялийеваны 
Франса Сенатынын сядри Кристиан Понсюле бюйцк щюрмят вя 
ещтирамла, сямимиййятля гаршылады. 

Азярбайъан президенти вя Франса Сенатынын сядри фяхри 
гаровул дястясинин гаршысындан кечдиляр. 

Сонра Франса Сенатынын сядри Кристиан Понсюленин адындан 
Азярбайъан президентинин вя ханымынын шяряфиня зийафят верилди. 

 Сенатын цзвляри президент Илщам Ялийевя, Азярбайъан 
нцмайяндя щейяти ися Франса Сенатынын сядриня тягдим олунду. 

Франса Сенатынын сядри вя Азярбайъан президенти зийафятдя 
нитг сюйлядиляр. 

 
Франса  Сенатынын сядри Кристиан Понсюленин нитги 

 
Ъянаб Азярбайъан Республикасынын Президенти! 
Чох щюрмятли ханым Ялийева! 
Ъянаб назирляр! 
Ъянаб сенаторлар вя язиз щямкарлар! 
Ъянаб сяфирляр! 
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Зати-алиляри, ханымлар вя ъянаблар, артыг эюрдцйцнцз кими, 
бу ахшам бурайа мцхтялиф сащялярдян олан, лакин бир-бири иля 
сых достлуг ялагяляри гурмуш мясулиййятли шяхсляр топлаш-
мышдыр. Мян бурайа топлашан бюйцк франсыз–Азярбайъан 
аилясини эюрмякдян олдугъа мямнунам. Сизляри эюрмякдян 
вя сизя язиз достлар кими мцраъият етмякдян чох шадам. 

Ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым Ялийева! 
Илк юнъя, ъянаб Президент, иъазя верин сон илляр ярзиндя, 

хцсусян дя 2004-ъц илин йанвар айында хариъя, Франсайа илк 
сяфяриниз чярчивясиндя Сизинля эюрцшдцйцмцз тарихи салонда 
Сизи йенидян гябул етмякдян мямнун олдуьуму билдирим. 
Бу, юлкя башчысы кими,  Сизин илк рясми сяфяриниздир вя биз буну 
олдугъа йцксяк гиймятляндиририк. Мян Сизин вя ханымынызын 
мцшайияти иля бурада, Сенат сядринин салонунда кечирилян йени 
эюрцшц ялагяляримизин мющкямляндирилмясиня садиглийинизин 
рямзи вя достлуг яламяти кими дяйярляндирирям.  

Ъянаб Президент, юлкяляримиз арасында мювъуд олан мц-
насибятляр эюзялдир. Апардыьымыз сийаси диалог зянэин вя 
эенишдир. Бу иш мяни чох севиндирир, чцнки яминлийин бязян тя-
ряддцдля явяз олундуьу бир вахтда дцнйада сабитлийи, тараз-
лыьы вя тящлцкясизлийи арзулайан юлкяляр арасында ямякдашлыьын 
апарылмасы бюйцк ящямиййят дашыйыр. 

Парламентлярарасы ямякдашлыьымыз фяалдыр, гаршылыглы сяфяр-
ляр дюври характер дашыйыр. Онун динамик инкишафы ясасян 
Франса–Гафгаз парламентлярарасы групунун  сядри, бурада 
яйляшян щямкарымыз вя достумуз Амбруаз Дцпонун фяалий-
йяти иля баьлыдыр. Мядяни ялагяляримиз инкишаф едир вя Сенат 
щазыркы мядяни мцбадиляляримизин танынмыш гцввяси олан 
Бакыда Франса Мядяниййят Мяркязинин йарадылмасы лайищя-
сини дястяклямяйиндян гцрур щисси дуйур. Билдийиниз кими, 
щямин мяркяз Сенатын тяшяббцсц иля тясис едилмишдир вя мян 
чох шадам ки, онун фяалиййяти уьурлудур вя о, мцнасибят-
ляримизин инкишафына хидмят едир. 

Айдындыр ки, игтисади ялагяляримиз сийаси мцнасибятляримиз 
сявиййясиндя дейил, лакин бу гейри-таразлыьын арадан галдырыл-
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масы цчцн щяр ики тяряфдян бюйцк сяйлярин эюстярилдийини 
билирям. Бу бахымдан, ъянаб Президент, иъазя верин, Сизин 
щямчинин бу мягсядя ня гядяр йцксяк дяряъядя наил олмаьа 
чалышдыьынызы вурьулайым. Ютян илин декабр  айында франсыз 
сащибкарлардан ибарят нцмайяндя щейятини шяхсян гябул 
етдиниз вя щазыркы сяфяриниз чярчивясиндя артыг бир нечя мцга-
виля имзаланмышдыр. Игтисадиййатынын шахяляндирилмяси йолунда 
бюйцк сяйляр эюстярян вя 2005-ъи илдя 26 фаиз игтисади артым 
эюстяриъиси иля сечилян Азярбайъана франсыз мцяссисяляринин 
артан мараьыны мцшащидя етмякдян шадам. 

Ъянаб Президент, язиз достум! 
Азярбайъан еля бурада гябул етмяк шяряфиня наил олду-

ьум рящмятлик атанызын рящбярлийи алтында, инди ися Сизин 
рящбярлийинизля чох дяйишикликлярдян кечмишдир. Лакин юзцнцн 
яняняви дяйярлярини, дини дюзцмлцлцйцнц вя нящайят, щяля 
1918-ъи илдя гадынлара сечки щцгугу веряряк онларын мювге-
йини мющкямляндирмяк язмини горуйуб сахлайа билмишдир. 
Тябии, биз буну етираф етмялийик ки, сиз гадын иля киши арасын-
дакы бярабярлийи биздян юнъя танымысыныз. 

Ирялийя доьру атылмыш бу ъцр эюзял аддымла йанашы, тящдид-
ляр щяля дя галмагдадыр. Сющбят сцлщдян эедир. Билдийиниз 
кими, Франса Сенаты – иъазя верин, мян буну бир даща ха-
тырладым – Ъянуби Гафгазда мцнагишялярин арадан галдырыл-
масына юз фяал тющфясини верир. Франса Сенатынын сядри олду-
ьум вахтдан етибарян мян ъянуби Гафгазын цч парламенти 
арасында ямякдашлыг вя мцзакирялярин апарылмасы мягсяди иля 
шяхсян чалышмышам. 1999-ъу илин декабр айында Версалда тяш-
кил етдийим илк эюрцшдян сонра бир чох бу ъцр топлантылар 
кечирилмишдир. Эюстярилмиш сяйляр туризм вя мядяни ирсин 
горунмасы сащяляриндя реэионал ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк 
гярары иля нятиъялянди. Бу мягсядля щесабатлар щазырланмыш вя 
щяр бир тяряфя эюндярилмишдир. Биз Сенатда цмид едирик ки, 
онлар эялян айлар ярзиндя щамы тяряфиндян мцзакиря олуна-
ъагдыр. Билирям ки, сцлщцн бяргярар олунмасына садиглийи иля 
танынан юлкянизин дястяйиня архалана билярям. Мцнагишялярин 
ядавят вя эцъ щесабына щяллинин мцмкцнсцзлцйцнц анламаг 
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няинки вятяндашларын, о ъцмлядян сийасятчилярин ян бюйцк 
мясулиййятидир. Сцлщ эяляъякдир. Биз ону бир чох заманлар 
файдасыз олан, ясрляр бойу апарылмыш мцщарибяляр вя мцна-
гишялярдян сонра Авропада щисс етмишик. 

Хцсусян Минск групу дахилиндя чалышан вя даими садиг-
лийиня бяляд олдуьунуз Франса вя Авропа Иттифагынын гоншу-
луг сийасяти чярчивясиндя юлкянизля тядбирляр планы имзаламыш 
бцтцн Авропа щяля дя щялл олунмамыш Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин гяти вя разылашдырылмыш формада низамланмасында 
сизин тяряфиниздя олаъагдыр. Мян беля цмидляря ялавя ясаслары 
эюрцрям. 

Йекун олараг иъазя верин бу бадяни халгларымыз арасын-
дакы достлуьун шяряфиня, Сизин вя ханым Ялийеванын шяряфиня 
галдырым. 

Йашасын Азярбайъан! 
Йашасын Франса! 
Йашасын Франса–Азярбайъан достлуьу! 
 

  Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин нитги 
 
Щюрмятли ъянаб сядр! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Язиз достлар! 
Мяним Франсайа дювлят сяфярим баша чатмышдыр. Сабащ 

мян Вятяня гайыдаъаьам. Дейя билярям ки, сяфяр чох уьурлу 
кечмишдир вя сяфярдян сонра икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы 
цчцн дя бюйцк ишляр эюрцляъякдир. Бу сяфяр Франса–Азярбай-
ъан мцнасибятляринин инкишафында чох юнямли рол ойнайа-
ъагдыр. Сяфяр заманы кечирилян данышыглар, фикир мцбадиляси, 
имзаланмыш сянядляр бизим юлкяляримизи бир-бириня даща да сых 
баьлайаъагдыр. Икитяряфли мцнасибятляр чохшахялидир. Чох ша-
дам ки, Франса Сенатынын бу мцнасибятлярин инкишафында чох 
бюйцк ролу вардыр вя Азярбайъанда буну чох йахшы билирляр. 

Щюрмятли ъянаб сядр, Сизин бу ишлярдя фяал иштиракыныз 
Азярбайъанда чох бюйцк ряьбятля гаршыланыр. Сиз Азярбайъа-
нын досту кими, тябии олараг чалышырсыныз ки, щям Франса–
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Азярбайъан мцнасибятляри даща сцрятля инкишаф етсин, щям дя 
бизим йашадыьымыз бюлэядя, Ъянуби Гафгазда тезликля сцлщ, 
тящлцкясизлик там шякилдя бяргярар олунсун. Бизим сийаси мц-
насибятляримиз – шцбщясиз, буну щаглы олараг гейд етдиниз – 
ян йцксяк сявиййядядир. Азярбайъанын Авропа Иттифагы иля 
мцнасибятляриндя Франсанын чох бюйцк ролу вардыр вя бу 
дястяйя эюря мян Франса щюкумятиня, Сената, бцтцн достла-
рымыза миннятдарам. 

Азярбайъанын Авропа тяшкилатлары иля сямяряли ямякдаш-
лыьы, давам едян ишбирлийи щям бизим цчцн чох бюйцк ящямий-
йят кясб едир, ейни заманда Авропанын енержи тящлцкясизлийи 
цчцн дя юнямли йер тутур. Мян билирям ки, Авропа Иттифагы иля 
Азярбайъан арасында имзаланмыш йени гоншулуг програ-
мынын щяйата кечирилмясиндя Франсанын чох бюйцк ролу 
олмушдур. Цмид едирям ки, нювбяти беш ил ярзиндя Азярбай-
ъанда мювъуд олан вязиййят, мейарлар Авропа мейарларына 
даща да йахын олаъагдыр. 

Бунунла бярабяр, цч ай бундан яввял Авропа Иттифагы иля 
Азярбайъан арасында енержи сащясиндя стратежи тяряфдашлыг 
щаггында меморандум имзаланмышдыр. Бу меморандумун 
иърасы нятиъясиндя Азярбайъанын зянэин нефт-газ ещтийатлары, о 
ъцмлядян Авропа истигамятиня нягл олунаъаг вя беляликля, 
бизим ямякдашлыьымыз даща да эениш шякилдя давам едяъякдир. 

Франса бюйцк дювлятдир, Авропанын апарыъы юлкясидир, Бир-
ляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Тящлцкясизлик Шурасынын даими 
цзвцдцр. Бир сюзля, дцнйада эедян просесляря Франсанын чох 
бюйцк тясири вар. Ялбяття ки, Франсанын бейнялхалг эцндялийи 
дя чох эенишдир. Бизим цчцн чох ваъибдир ки, бюлэямиздя, 
хцсусиля Ъянуби Гафгазда мювъуд олан мцнагишялярин щял-
линдя Франсанын чох бюйцк ролу вар вя АТЯТ-ин Минск гру-
пунун щямсядри кими, Франса сямими олараг чалышыр ки, бюл-
эядя сцлщ бярпа  едилсин. 

Щяр бир мцнагишянин щялли цчцн башлыъа амил бейнялхалг прин-
сиплярин горунуб сахланмасыдыр. Азярбайъанын ярази бцтюв-
лцйцнц таныйан юлкя кими, Франса мцнагишянин щяллиня юз 
дяйярли тющфясини верир. Биз истяйирик ки, мцнагишянин щяллиндя, илк 
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нювбядя, бейнялхалг щцгуг принсипляри ясас эютцрцлсцн вя ейни 
заманда, ядалят бярпа олунсун. Чцнки бизим торпагларымызын 
узун илляр ярзиндя ишэал алтында галмасы щям бейнялхалг щцгуг 
нормаларынын, ейни заманда, ядалятин позулмасыдыр. 

Бизим мцнасибятляримизин гыса, анъаг чох зянэин тарихи 
вардыр. 1991-ъи илдя Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдик-
дян сонра Франса бизим мцстягиллийимизи таныйан илк юлкя-
лярдян бири олмушдур. Анъаг бизим стратежи ямякдашлыьымыз 
1993-ъц илин сонунда башламышдыр. О вахт Щейдяр Ялийев 
президент вязифясиня сечиляндян ики ай сонра илк рясми сяфярини 
Франсайа етмишди вя о эцндян бу эцня гядяр бизим мцна-
сибятляримиз сцрятля инкишаф едир. Азярбайъанда инсанлар ян-
яняляря чох садиг олурлар вя бу эюзял яняняни биз дя йаша-
дырыг. Мян дя 2003-ъц илин октйабр айында президент вязи-
фясиня сечиляндян цч ай сонра илк рясми сяфярими Франсайа 
етмишдим. Бу щям яняняляря сядагятимизи якс етдирян амил-
дир, ейни заманда, бизим хариъи сийасятимизин яламятидир. О 
вахтдан бу эцня гядяр, цч ил ярзиндя мян Франсада дяфялярля 
олмушам вя щяр дяфя, язиз достум, Сизинля эюрцшмцшцк, чох 
дяйярли фикир мцбадиляси апармышыг. Щяр дяфя Сизинля  эюрцш-
мяк мяним цчцн чох хошдур. Юлкяляр арасында мцнасибятляр 
мцхтялиф амилляря сюйкянир. Онлардан бири дя достлугдур, 
мещрибанчылыгдыр, о да бизим арамызда вар. 

Щюрмятли ъянаб сядр, бу бадяни Сизин шяряфинизя галдыр-
маг истяйирям. Франса–Азярбайъан ялагяляринин шяряфиня гал-
дырмаг истяйирям.  

Йашасын Франса! 
Йашасын Азярбайъан!  
 

* * * 
 
Зийафятдян сонра президент Илщам Ялийев Сенатын Хатиря 

китабыны имзалады. 
Дювлятимизин башчысына вя  ханымына Франса Сенаты адындан 

хатиря щядиййяси тягдим едилди. 
Азярбайъан президенти ъянаб Кристиан Понсюлейя йадиэар 

олараг щядиййя тягдим етди вя хатиря шякли чякдирилди.  
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ФРАНСАНЫН НОРД-ПА-ДЕ-КАЛЕ 
РЕЭИОНУНУН ИШЭЦЗАР АДАМЛАРЫ  
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ 

 
31 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

йанварын 31-дя Франса пайтахтынын «Парис-Норд» ваьзалындан 
йцксяк сцрятли «ТЭВ» гатары иля юлкянин ян шималында йерляшян 
Норд-Па-де-Кале реэионунун баш шящяри олан Лилля эялмишдир. 
Президент Илщам Ялийеви дямир йолу ваьзалында Норд-Па-де-
Кале реэионал Шурасынын сядри Даниел Першерон гаршылады. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 
йанварын 31-дя Франсанын  шималында йерляшян  Норд-Па-де-
Кале реэионунун баш шящяри олан Лиллдя бу бюлэянин иш адамлары 
иля эюрцшмцшдцр. 

Dövlətimizin başçısı regionun Ticarət Palatasına gəldi. 
Binanın qarşısında prezident İlham Əliyevi palatanın sədri 
Patrik Van den Şrik böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. O, 
palatanın tarixi və fəaliyyəti barədə dövlətimizin başçısına 
məlumat verərək dedi ki, Palatanın yerləşdiyi bina 1910-cu 
ildə bu bölgədə toxuculuqla məşğul olan iş adamları tərəfindən 
tikilmişdir, geniş salonları və iş otaqları vardır. Ticarət Pala-
tası əsasən  regionun iş adamlarının istər ölkə daxilində, is-
tərsə də xaricdə fəaliyyəti üçün lazımi məsləhətlər verir.  

Sonra Ticarət Palatasının iclas salonunda regionun işgüzar 
adamları ilə görüş keçirildi. Patrik Van den Şrik görüşü aça-
raq, ali qonağı və onu müşayiət edən şəxsləri bir daha salam-
ladı. O dedi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Lill şə-
hərinə gəlməsi bizim üçün böyük və əlamətdar hadisədir, son 
bir neçə ildə biz belə yüksək qonaq qarşılamamışdıq. Ticarət 
palatasının sədri işgüzar dairələrin nümayəndələrini təqdim 
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edərək bildirdi ki, Lill şəhəri Fransanın sənaye mərkəzlərindən 
biridir.  

Яввялляр тохуъулуг цзря танынан бу реэионун бюйцк игтисади 
потенсиалы вардыр. Бурада мцхтялиф сащяляр цзря бир чох нцфузлу 
ширкятлярин, университетлярин елми-тядгигат мяркязляри дя йер-
ляшир. Ъоьрафи бахымдан ялверишли мяканда йерляшян реэионун  
iş adamları Böyük Britaniya, Hollandiya, Белчика, Almaniya 
və Avropanın digər ölkələri ilə geniş əlaqələr гурмушлар вя 
онларын 100 милйонадяк истещлакчысы вардыр. Fransanın, o cüm-
lədən bu bölgənin iş adamları Azərbaycanla da əməkdaşlığa 
böyük maraq göstərirlər. Бу щям ишэцзар даирялярин нцмайян-
дяляри, щям дя юлкяляримиз арасында ялагялярин даща да эениш-
лянмяси цчцн чох ящямиййятлидир. Патрик Ван ден Шрик дювля-
тимизин башчысына реэиона эялдийиня, эюрцшдя иштирак етмякля 
онлара бюйцк шяряф вердийиня эюря бир даща тяшяккцр етди вя бу 
эюрцшцн бирэя ямякдашлыг цчцн сямяряли олаъаьына яминлийини 
билдирди. 

Президент Илщам Ялийев эюрцшдя нитг сюйляди.  
 
И л щ а м   Я л и й е в: Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Язиз достлар! 
Мяним Франсайа дювлят сяфярим баша чатыр. Бу эцнляр 

ярзиндя юлкяляримиз арасында олан ялагяляр йени тякан алмыш-
дыр. Сяфяр эцнляриндя эениш данышыглар апарылмыш, ики юлкя ара-
сында игтисади, мядяни вя диэяр сащялярин инкишафы цчцн лазым 
олан сянядляр имзаланмышдыр. Дейя билярям ки,  бу сяфярдян 
сонра Франса–Азярбайъан мцнасибятляри йени пилляйя галх-
мышдыр. Юлкяляримиз арасында мювъуд олан эюзял сийаси яла-
гяляр, тябии ки, игтисади сащядя ишлярин эюрцлмясиня кюмяк 
эюстярир вя биз цмид едирик ки, Франса–Азярбайъан тиъарят 
ялагяляри дя сцрятля инкишаф едяъякдир. 

Сизя дейя билярям ки, артыг нечя илдир Франсанын танынмыш, 
апарыъы ширкятляри Азярбайъанда ишляйир, сярмайя гойур, 
мцхтялиф лайищяляр цзяриндя чалышырлар вя биз онларын Азярбай-
ъандакы фяалиййятини чох йцксяк гиймятляндиририк. Мян  цмид 
едирям ки, бу сяфярдян сонра Франса ширкятляри Азярбайъанда 
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даща да фяал ишляйяъякляр вя беляликля, бизим игтисади ялагяля-
римиз даща да мющкямляняъякдир. Ейни заманда, Франсанын 
реэионлары иля Азярбайъан арасында  мцмкцн олан ялагялярин 
инкишафы цчцн дя эюзял имканлар вардыр. Мян чох шадам ки, 
сяфяр заманы сизин реэиона – Норд-Па-де-Кале реэионуна эял-
мишям вя яминям ки, бу сяфярдян сонра бу реэиондан олан иш 
адамлары да Азярбайъана эяляъякляр вя биз бирликдя ишля-
йяъяйик. 

Инди Азярбайъанда бизнесля мяшьул олмаг чох ялверишли иш 
олубдур. Азярбайъанда чох эюзял инвестисийа мцщити вар вя 
сон 10 ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына 33 милйард доллар сяр-
майя гойулмушдур. Бизим тяряфдашларымыз дцнйанын апарыъы 
ширкятляридир. Онларын бюйцк яксяриййяти, ялбяття ки, енерэетика 
секторунда фяалиййят эюстярир. Амма биз истяйирик ки, бюйцк 
ширкятляр, о ъцмлядян Франса ширкятляри игтисадиййатын диэяр 
сащяляриндя дя ишлямяк цчцн Азярбайъана эялсин. Чцнки бир 
даща демяк истяйирям ки, иш эюрмяк, эюзял игтисади имканлар 
ялдя етмяк цчцн Азярбайъанда чох йахшы шяраит вардыр. 

Азярбайъанда игтисади инкишаф да чох сцрятля эедир вя бу 
бахымдан юлкямиз дцнйада биринъи йери тутур. 2005-ъи илдя 
игтисадиййатымыз 26 фаиз,  2006-ъы илдя ися 35 фаиз артмышдыр. 
Чох эцман ки, бу ил дя игтисади артым тяхминян ейни сявий-
йядя олаъагдыр. Беляликля, цч ил ярзиндя Азярбайъанда цмуми 
дахили мящсул 2 дяфя  артаъагдыр. Ялбяття ки, бу, инвестиси-
йаларын гойулушу цчцн дя чох юнямли мясялядир вя биз эюзял 
инвестисийа мцщитиндян истифадя едиб дцнйанын мцхтялиф 
йерляриндяки ширкятлярля сямяряли ямякдашлыг едирик. Бир дя 
демяк истяйирям ки, Франса ширкятляринин бу  ишлярдя хцсуси 
йери  вардыр. Биз, садяъя, истяйирик ки, даща да фяал олсунлар. 

Дювлятимизин эялирляри артыр, бцдъямиз артыр вя беляликля, 
нювбяти иллярдя Азярбайъанда чохлу лайищяляр щяйата кечи-
риляъякдир. Бизим юлкямиз мцасирляшир. Инфраструктур лайищяляр 
бюйцк сярмайя гоймаг фикриндяйик. Тикинти ишляриндя бюйцк 
лайищяляр нязярдя тутулур. Франса ширкятляринин бюйцк тяърц-
бяси, шющряти вар вя онлар бу эюзял имканлардан файдалана 
билярляр. 



 118 

Яэяр Франса ширкятляри Азярбайъанда инвестор кими фяалиййят 
эюстярмяк истясяляр, биз буна чох севинярик. Яэяр контрактчы 
кими ишлямяк истясяляр, бунун цчцн дя имканлар вар. Чцнки бир 
даща билдирмяк истяйирям ки, эялян иллярдя Азярбайъанда, 
демяк олар, игтисадиййатын бцтцн сащяляриня дювлят хятти иля 
бюйцк сярмайяляр гойулаъагдыр. Биз садяъя, истяйирик ки, бу 
ишляри йахшы ширкятляр ян йцксяк сявиййядя эюрсцнляр. 

Щяр бир игтисади уьурун ясасында сийаси сабитлик мясяляляри 
дайаныр. Яэяр Азярбайъанда сийаси сабитлик олмасайды, биз 
щеч вахт юлкямизя бу гядяр хариъи сярмайя эятиря билмяздик. 
Потенсиал инвесторлар цчцн бу амил дя чох бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Азярбайъан сийаси ъящятдян чох сабит юлкядир. 
Артыг Азярбайъанын щям реэионал, щям сийаси, щям дя 
игтисади мясялялярдя апарыъы ролу вардыр. Бизим тяряфимиздян 
вя хариъи тяряфдашларла бирликдя инша едилмиш нефт-газ кямяр-
ляри Азярбайъанын тябии сярвятлярини Авропа вя дцнйа базар-
ларына чатдырыр. Азярбайъан Авропанын енержи тящлцкясизлийи 
мясяляляриня юз тющфясини вермяйя башламышдыр. 

Бизим Франса иля олан ялагяляримизин бир щиссяси дя Авропа 
Иттифагы–Азярбайъан ялагяляри чярчивясиндя щяйата кечирилир. 
Авропа Иттифагы иля кечян илин нойабр айында имзаланмыш 
«Йени гоншулуг сийасяти»ня даир мцгавиля юлкямизи Авропа-
йа даща да йахынлашдыраъагдыр. Йяни бцтцн бу амилляр, ялбят-
тя ки, бцтювлцкдя Азярбайъанын эяляъяк инкишафыны мцяййян 
едяъяк, Авропа иля Азярбайъан арасында мювъуд олан чох 
эюзял ялагяляри даща да мющкямляндиряъяк, Азярбайъаны Ав-
ропа цчцн чох мющкям тяряфдаша чевиряъяк вя беляликля, би-
зим щям сийаси, игтисади, щям дя башга сащялярдя олан мцна-
сибятляримиз эенишляняъякдир. Франсанын бюйцк ширкятляри, 
трансмилли ширкятляр, ялбяття ки, бу имканлардан истифадя едир-
ляр, Азярбайъанда олан вязиййятля танышдырлар. Биз истяйирик 
ки, орта сявиййяли  ширкятляр, орта тябягянин марагларыны якс 
етдирян ширкятляр Азярбайъанда ишлясинляр вя беляликля, ялагяля-
римиз даща да мющкямлянсин. Чцнки сиз дя буну йахшы билир-
синиз ки, инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади потенсиалын форма-
лашмасы ишиндя орта сявиййяли ширкятляр яксяриййят тяшкил едир. 
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Мян чох истярдим ки, Франсанын реэионларында фяалиййят 
эюстярян, хцсусиля сизин реэионда ишляйян ширкятляр Азярбай-
ъаны танысынлар, юзляри цчцн кяшф етсинляр, Азярбайъана эял-
синляр вя бизимля ишлясинляр. Цмид едирям ки, бу эюрцшдян сон-
ра биз бунун шащиди олаъаьыг. 

Бир мясяляни дя демяк истяйирям ки, бу сяфяр заманы мяня 
вя бизим нцмайяндя щейятиня чох бюйцк щюрмят, бюйцк го-
нагпярвярлик эюстярилмишдир. Мян Франсанын ян йцксяк 
ордени иля тялтиф олунмушам. Бу мяним цчцн чох бюйцк 
шяряфдир. Бу бир даща эюстярир ки, бизим арамызда олан ялагя-
ляр сямимидир, достлуг ясасында гурулубдур, узунмцддятли-
дир, ики юлкя цчцн файдалыдыр вя Франса–Азярбайъан халглары 
цчцн ящямиййятлидир. Мян бу фцрсятбян истифадя едиб сизин 
щамынызы Азярбайъана дявят едирям. 

 
* * * 

 
Сонра Франсанын «Еуросасд», «Еуротекс», «Мод-Материал», 

«Текмипол Лилл Метропол», «Транспорт Террестр Промосйон» 
ширкятляринин нцмайяндяляри чыхыш етдиляр, тямсил етдикляри шир-
кятляр барядя мялумат вердиляр. 

Онлар ясасян кянд тясяррцфаты, сящиййя, йцнэцл сянайе, ме-
бел, мяишят яшйалары истещсалы, истещсал мцяссисяляри цчцн йени 
технолоэийаларын щазырланмасы, елми - тядгигат ишляринин эюрцлмя-
си, рабитя вя  информасийа технолоэийалары, шящяр няглиййаты, йцк-
дашыма вя диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярдиклярини сюйлядиляр, 
Азярбайъанда да ишлямяк истядиклярини билдирдиляр. 

 
Д а н и е л   П е р ш е р о н (Норд-Па-де-Кале Реэионал Шу-

расынын сядри): Биз йцксяк сявиййяли халгын тямсилчиляринин – 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин вя нцмайяндя щейяти 
цзвляринин бу эюрцшдя иштиракыны  юзцмцз цчцн бюйцк шяряф вя 
тарихи щадися олдуьуну щесаб едирик. Ъянаб Президент, биз 
Сизи бу эюзял салонда дярин щюрмят вя ещтирам щисси иля 
саламлайырыг. Мян она эюря бюйцк щюрмят вя ещтирамла 
дейирям ки, Сизин дярин щюрмят бяслядийим, тарихи вя мядя-
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ниййяти гаршысында баш яйдийим халгыныз вардыр. Мян яввялляр 
Тцркийядя чалышдыьым заман бцтцн бунлары дяриндян юйрян-
мишям, шащиди олмушам. Франсанын бу шимал бюлэяси зянэин 
сянайе потенсиалына маликдир. Сиз сийаси ирадяниз, тяърцбяниз 
вя эцъцнцзля юлкяниздя игтисади сярбястлийя, игтисади артыма 
наил олмусунуз вя халглар арасында ямякдашлыьа цстцнлцк 
верирсиниз. 

Игтисади дирчялиш цчцн мющкям сабитлийин олдуьуну вя ин-
кишаф едян юлкя кими, щямчинин «гара гызыл» вя диэяр сярвят-
лярля зянэин Азярбайъанда йарадылмыш сярмайя мцщитиндян 
Франса ширкятляринин дя файдаланмасынын ваъиблийини вя бунун 
щяр ики тяряф цчцн  сярфяли олаъаьыны  вурьулайырам. Мян 
йцксяк сявиййяли сийаси лидер кими, президент Илщам Ялийевин 
фяалиййятини бир даща тягдир едирям. 

И л щ а м   Я л и й е в: Мян хош сюзляринизя эюря, бизя эюстя-
рилян гонагпярвярлийя эюря сизя црякдян тяшяккцр едирям. Биз 
сизинля илк дяфядир эюрцшцрцк вя илк дяфядир ки, сизин реэиона 
сяфяр едирик. Амма яминям ки, мяндя вя нцмайяндя щейя-
тинин щяр бир цзвцндя беля бир тяяссцрат вар ки, биз бир-биримизи 
чохдан таныйырыг. Бу чох юнямли мясялядир вя щяр бир уьурлу 
лайищянин щяйата кечирилмяси цчцн башлыъа шяртдир. Инсанлар 
арасында олан мцнасибят, гаршылыглы мараг вя хош ниййят, 
Франса–Азярбайъан мцнасибятляри, Франса вя Азярбайъан 
халгларынын достлуьу, ялбяття ки, бцтцн эяляъяк лайищяляри 
щяйата кечиряъякдир. 

Мян бу эюрцшя эялян бцтцн инсанлара, хцсусиля бурада юз 
фяалиййяти щаггында мялумат верян достларымыза тяшяккц-
рцмц билдирирям. Чох мараглы мялумат вердиляр. Яминям ки, 
эяляъякдя биз перспективи эюряъяйик. 

 
* * * 

 
Палатанын сядри Патрик Ван ден Шрик Азярбайъан президенти 

иля кечирилян бу эюрцшцн чох файдалы нятиъяляр веряъяйини 
вурьулады вя деди ки, бу эюрцш щям дя эяляъяк эюрцшлярин вя 
ямякдашлыьын тямялини гойду. 
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ФРАНСАНЫН НОРД-ПА-ДЕ-КАЛЕ 
РЕЭИОНУНУН ПРЕФЕКТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

31 йанвар 2007-ъи ил 
 

   Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 
Норд-Па-де-Кале реэиону префектлийинин бинасына эялмишдир. 

Префект Даниел Канепа дювлятимизин башчысыны бинанын 
юнцндя бюйцк щюрмят вя ещтирамла гаршылады. 

Сонра Азярбайъан президенти Илщам Ялийев иля префект 
Даниел Канепа арасында эюрцш олду. 

«Марифо» залында кечирилян эюрцшдя Даниел Канепа президент 
Илщам Ялийевин Франсайа дювлят сяфяринин бюйцк марагла 
изляндийини, дювлятимизин башчысына бу реэиона эялдийиня эюря 
дярин миннятдарлыьыны сюйляди вя  бундан шяряф дуйдугларыны вур-
ьулады. О, цмидвар олдуьуну билдирди ки, бу сяфяр юлкяляримиз 
арасында ялагялярин  даща да эенишлянмясиня тякан веряъякдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля Франсанын айры-айры бюлэяляри, о 
ъцмлядян чох бюйцк игтисади потенсиалы олан Норд-Па-де-Кале 
реэиону арасында игтисади ямякдашлыьын дяринляшмясинин вя 
мцхтялиф сащяляр цзря йени ялагялярин йарадылмасынын файдалы 
олаъаьы вурьуланды. 

Эюрцшдян сонра Франсанын Норд-Па-де-Кале реэионунун 
префекти Даниел Канепанын адындан президент Илщам Ялийевин 
вя ханымы Мещрибан Ялийеванын шяряфиня нащар верилди. 

  
Франса Ветеранларынын Ишляри назири  

Щамлауи Мекашеранын чыхышы 
 
Ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым Ялийева! 
Парисдя ики эцн олдугдан сонра Сиз бу реэионун игтисади 

даиряляри иля эюрцшмяк  мягсядиля бурайа сяфяр едирсиниз. Лилл 
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шящяри вя  Норд-Па-де-Кале реэионунун рящбярляри бу эцн 
Сизи гябул етмякдян шяряф щисси дуйурлар. Бу реэионун 
щюкумяти вя сийаси, идарячилик, игтисади вя мядяни даиряляри 
адындан Сизя сямими-гялбдян «Хош эялмисиниз!» дейирям. 

Эюрдцйцнцз кими, реэион динамик инкишаф едир. Парисля вя 
диэяр Авропа юлкяляринин пайтахтлары иля йцксяк сцрятли га-
тарларын бирляшдирдийи Лилл шящяри вя Норд-Па-де-Кале реэиону 
милли игтисадиййатда хцсуси йер тутур вя мцщцм рол ойнайыр. 

Ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым Ялийева! 
Мян шцбщя етмирям ки, бу сяфяр юлкяляримизин гаршылыглы 

мараьына хидмят едян ялагяляримизи даща да инкишаф етдир-
мяйя имкан йарадаъагдыр. 

Сизи дцнян «Зяфяр Таьы» гаршысында гябул етмякдян бюйцк 
шяряф щисси дуйдум. Намялум ясэярин мязарына яклил гой-
дугдан сонра Сизи сийаси, игтисади вя мядяни мяна дашыйан 
сяфяриниз заманы мцшайият етмякдян чох мямнун олдум. 

Франса иля Азярбайъан арасында мцасир ялагялярин тари-
хинин гыса олмасына бахмайараг, онлар гаршылыглы щюрмят вя 
ещтирама ясасланыр. Ъянаб Президент, ханым Ялийева, мян бу 
сяфярин нятиъясиндя мцнасибятляримизин даща да мющкямлян-
мясиндян мямнунам. 

Мян юз бадями юлкяляримиз вя халгларымыз арасында фор-
малашмыш достлуьун шяряфиня, щабеля Сизин вя ханым Ялийева-
нын шяряфиня галдырмаг истяйирям. 

 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин чыхышы 
 

Щюрмятли ъянаб назир! 
Щюрмятли префект вя ханымы! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Цч эцн чох тез кечди. Бу эцн мяним Франсайа дювлят 

сяфяримин цчцнъц вя сонунъу  эцнцдцр. Амма яминям ки, 
бу гыса мцддят ярзиндя эюрцлян ишляр Франса–Азярбайъан 
мцнасибятляринин инкишафы цчцн чох бюйцк рол ойнайаъагдыр. 

Азярбайъан мцстягил юлкя кими эянъдир, биз мцстягиллийи-
мизин 16-ъы илини йашайырыг. Мцстягиллийимизи бярпа етдикдян 
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сонра Франса–Азярбайъан мцнасибятляри чох сцрятля инкишаф 
етмишдир вя дейя билярям ки, бу эцн ян йцксяк зирвяйя 
галхмышдыр. Бу сяфяр вя сяфяр заманы апарылмыш данышыглар,  
имзаланмыш сянядляр, ялбяття ки, ялагяляримизин узунмцддятли 
перспективлярини мцяййян едяъякдир. 

Мян чох шадам ки, сяфярин сонунда Норд-Па-де-Кале 
реэионуна эялмишям, Лилл шящяриндяйям. Бу эцн Тиъарят 
Палатасында кечирилян эюрцш чох цмидвериъи олмушдур.Бу 
реэионун чох эцълц сянайе потенсиалы вар. Инди Азярбайъанын 
да игтисади сийасятинин ясас истигамяти сянайеляшмя иля 
баьлыдыр. Она эюря дя яминям ки, игтисади сащядя йаранан 
ялагяляр йахын заманларда юз эюзял нятиъялярини веряъякдир. 

Мян Тиъарят Палатасындакы чыхышымда бцтцн иш адамларыны 
Азярбайъана дявят етдим вя ямин олдуьуму билдирдим ки, 
яэяр онлар Азярбайъанда иш эюрсяляр сящв етмязляр. Бизим 
юлкяляримиз арасында ялагяляр чохшахялидир, сийаси, игтисади, ся-
найе, бцтцн башга сащялярдя бу ялагяляр мющкямлянир. Шцб-
щям йохдур ки, бу сяфярдян сонра ялагяляр даща да эцълц ола-
ъагдыр. 

Сяфяримин сонунда мян бизя эюстярилян гонагпярвярлийя 
эюря Франсанын рящбярлийиня – Президентя, Баш назиря, бцтцн 
башга вязифяли шяхсляря, Франса халгына бир даща юз тяшяккц-
рцмц билдирмяк вя бу бадяни Франса халгынын шяряфиня 
галдырмаг истяйирям. 
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«АЛСТОМ» ШИРКЯТЛЯР ГРУПУНУН ЗАВОДУ 
ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
31 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

Лилл шящяриндя «Алстом» ширкятляр групунун заводунда ол-
мушдур. 

Ширкятляр групунун сядри Патрик Кром дювлятимизин башчы-
сыны сямимиййятля гаршылады. 

Азярбайъан президентиня мялумат верилди ки, бурада  Авро-
панын вя дцнйанын яксяр юлкяляри цчцн сцрят гатарлары, дямир 
йолу няглиййаты цчцн аваданлыг истещсал  олунур. Бу сащядя 
«Алстом» дцнйада биринъи йери тутур. Дцнйанын 70 юлкясиндя 
фяалиййят эюстярир. Лилл шящяриндяки заводда 60 мин ишчи чалышыр. 
Ширкятляр групунун эялиринин 90 фаизи Франса яразисиндяки 
фяалиййятдян ялдя олунур. 

Президент Илщам Ялийев заводла йахындан таныш олду, айры-
айры истещсал сащялярини эязди. 

Мцяссисядя тядгигат ишляринин апарылмасы цчцн 33 лабо-
раторийа вар. Дцнйа цзря 50 ширкяти бирляшдирян «Алстом» шир-
кятляр групунун цмумиликдя 200 мин ишчиси, 2400 тядгигатчысы 
вардыр. Баш мцссисянин цмуми эялири 14 милйард доллардыр. 
Бурада сцрят гатарлары 1978-ъи илдян башлайараг истещсал олу-
нур. Бу гатарларын сцряти саатда 300 километрдян чохдур. 
Завод няглиййат инфраструктуру сащясиндя лайищялярин щяйата 
кечирилмясиндя дя иштирак едир. Метро вагонлары истещсалында 
дцнйада икинъи йери тутур. Парис, Лондон, Нйу-Йорк, Вашинг-
тон, Каракас, Сингапур, Шанхай, Истанбул вя Афина кими шя-
щярлярин йералты няглиййат системи «Алстом» тяряфиндян гурул-
мушдур. Ширкятляр групу  електрик стансийаларындан ютрц ава-
данлыьын истещсалы иля дя мяшьул олур вя СЕС-ляр цчцн  аваданлыг 
бурахылмасында лидердир. 
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Азярбайъан президенти Илщам Ялийев заводда щазыр вагон-
лара бахды. Билдирилди ки, бу вагонлар Сингапурун сифариши иля 
щазырланмышдыр. 

Дювлятимизин башчысы щяр  ъцр ращатлыгла тямин олунан, йцк-
сяк зювгля щазырланан вагона яйляшди, икимяртябяли вя бирмяр-
тябяли вагонларын дизайнына вя гурулушуна бахды вя бурада 
хатиря шякли чякдирди. 

Президент Илщам Ялийев  нящянэ заводла танышлыгдан мям-
нунлуьуну сюйляди вя бу ъцр мцасир мцяссися иля ямякдашлыьын 
файдалы олаъаьыны вурьулады. 

Азярбайъан президентиня хатиря олараг вагон макети щя-
диййя олунду. 

 
Сяфяр баша чатды 

 
Йанварын 31-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийевин Франсайа дювлят сяфяри баша чатды. 
Дювлятимизин башчысы Лилл шящяринин щава лиманына эялди. 
Азярбайъанын вя Франсанын дювлят байраглары иля бязядилмиш 

щава лиманында  президент Илщам Ялийевин шяряфиня фяхри гаро-
вул дястяси дцзцлмцшдц. 

Щярби оркестрин ифасында Азярбайъанын вя Франсанын дювлят 
щимнляри сяслянди. Президент Илщам Ялийев фяхри гаровул 
дястясинин гаршысындан кечди. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийеви Франса щюкумятинин, 
еляъя дя Норд-Па-де-Кале реэионунун йцксяк вязифяли шяхсляри 
бюйцк щюрмят вя ещтирамла йола салдылар. 

Президент Илщам Ялийев щямин эцн эеъя Бакыйа гайытды. 
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ИРАНЫН РАДИО ВЯ ТЕЛЕВИЗИЙА 
ТЯШКИЛАТЫНЫН СЯДРИ ИЗЗЯТУЛЛАЩ 
ЗЯРЬАМИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы  
 
1 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 1-дя Президент сарайында Иран Ислам Республикасынын 
Радио вя Телевизийа Тяшкилатынын сядри Иззятуллащ Зярьамини 
гябул етмишдир. 

Президент Илщам Ялийев юлкяляримиз арасында мцхтялиф са-
щялярдя ялагялярин уьурла инкишаф етдийини вурьулады, гонаьын 
юлкямизя бу сяфяринин телевизийа вя радио сащясиндя ямяк-
дашлыьа  тющфя веряъяйини билдирди. 

Иззятуллащ Зярьами Иран Ислам Республикасынын Президенти 
Ящмядинежадын саламларыны дювлятимизин башчысына чатдырды. 
Юлкяляримиз арасындакы икитяряфли мцнасибятлярин инкишафыны вур-
ьулайан гонаг бу ялагялярин радио вя телевизийа сащясиндя дя 
эенишляняъяйиня яминлийини сюйляди.  

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев Иран президенти Ящ-
мядинежадын саламларына эюря миннятдарлыг етди, юзцнцн дя 
саламларыны она чатдырмаьы хащиш етди. 
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БМТ-нин ЮЛКЯМИЗДЯКИ РЕЗИДЕНТ -
ЯЛАГЯЛЯНДИРИЪИСИ МАРКО БОРСОТТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
1 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 1-дя Президент сарайында БМТ-нин юлкямиздяки рези-
дент-ялагяляндириъиси Макро Борсоттини сялащиййят мцддятинин 
баша чатмасы иля ялагядар гябул етмишдир.  

Президент Илщам Ялийев ъянаб Макро Борсоттинин юлкя-
миздяки фяалиййятини йцксяк гиймятляндирди. Ютян дювр ярзиндя 
тящсил, сящиййя вя диэяр щуманитар сащялярдя щяйата кечирилян 
лайищялярин уьурлу олдуьуну хатырладан Азярбайъан президенти 
бу ямякдашлыьын эяляъякдя дя инкишаф едяъяйиня яминлийини 
вурьулады. Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев Марко Борсот-
тинин бундан сонра да Азярбайъанла сых ялагяляр сахлайаъа-
ьына цмидвар олдуьуну сюйляди. 

Азярбайъандакы фяалиййятиндян мямнун галдыьыны вурьу-
лайан Марко Борсотти БМТ-нин резидент-ялагяляндириъиси кими 
фяалиййятиня йарадылан шяраитя эюря Азярбайъан президентиня 
миннятдарлыьыны билдирди. О, эяляъякдя щарада ишляйяъяйиндян 
асылы олмайараг Азярбайъанла даим ялагя сахлайаъаьыны вя 
БМТ тяряфиндян юлкямиздя щяйата кечирилян лайищялярин да-
вамлы олаъаьыны вурьулады.  
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МАЩМУД ЯЩМЯДИНЕЖАДА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Ислам Ингилабы эцнц мцна-

сибятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы црякдян 
тябрик едирям.  

Яминям ки, Азярбайъан–Иран мцнасибятляринин, яняняви 
достлуг вя мещрибан гоншулуг ялагяляримизин вя ямякдаш-
лыьымызын инкишафы цчцн гаршылыглы сяйляримизи бундан сонра да 
давам етдиряъяйик. 

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

 
Щюрмятля,  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ   
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 2 феврал 2007-ъи ил 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЛИ РЯЩБЯРИ 
АЙЯТУЛЛАЩ СЕЙИД ЯЛИ ХАМЕНЕИ 
ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ  
 
Мющтярям Айятуллащ Хаменеи щязрятляри! 
Иран Ислам Республикасынын милли байрамы – Ислам Ин-

гилабы эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы юз адымдан 
вя Азярбайъан халгы адындан сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, тарихян мещрибан 
гоншулуг вя достлуг шяраитиндя йашамыш халгларымызын истяк 
вя мярамы иля юлкяляримиз арасындакы мцнасибятляр даим 
инкишаф едяъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, дост 
халгыныза сцлщ вя рифащ диляйирям. 

 
Щюрмятля,  
 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ   
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
 
     Бакы, 2 феврал 2007-ъи ил 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 

 
 
 
ЭЯНЪЛЯР ЭЦНЦНЦН 10-ъу ИЛДЮНЦМЦ 
МЦНАСИБЯТИЛЯ ЮЛКЯНИН ЭЯНЪЛЯР 
ТЯШКИЛАТЛАРЫНЫН НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ИЛЯ 
ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
Президент сарайы  
 
2 феврал 2007-ъи ил 
 
Язиз достлар! 
Мян сизи Эянъляр эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик 

едирям вя сизин симанызда бцтцн Азярбайъан эянълярини бу 
эюзял байрам мцнасибятиля тябрик едирям. Азярбайъанда 
онунъу илдир бу эцн гейд олунур. Бу он ил ярзиндя Азярбай-
ъан эянъляри юз фяалиййяти иля сцбут етмишляр ки, онлар юлкями-
зин дяйярли вятяндашларыдыр.  

Билдийиниз кими, Эянъляр эцнцнцн тясис едилмяси улу юндяр 
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля олмушдур. О бу мясяляляря 
даим бюйцк диггят эюстярмишдир. Щяля 70-ъи иллярдя Азяр-
байъанда эянъ няслин йетишдирилмяси цчцн бюйцк ишляр эюр-
мцшдцр. Йягин билирсиниз ки, о илляр ярзиндя Азярбайъан эянъ-
ляри Совет Иттифагынын апарыъы али мяктябляриня охумаьа эюн-
дярилмишдир. Щямин инсанлар бу эцн мцстягил Азярбайъана 
ляйагятля хидмят едирляр. 

Эянъ няслин йетишдирилмяси щяр бир юлкя цчцн ян башлыъа 
мясялядир. Чцнки эяляъякдя юлкянин эяляъяйи, мцгяддяраты ин-
дики эянълярдян асылы олаъагдыр. Нясилляр дяйишир, юлкяляр инки-
шаф едир. Анъаг яняняляр йашайыр, милли дяйярляр йашайыр вя 
юлкянин щяртяряфли, уьурлу инкишафы цчцн, Азярбайъан халгынын 
рифащ щалынын йцксялдилмяси цчцн щяр бир вятяндаш, щяр бир 
инсан юз ямяйини эюстярмялидир. 

Индики эянъляр мцстягиллик дюврцндя формалашырлар. Бу, бю-
йцк хошбяхтликдир, бюйцк сяадятдир. Бязи щалларда индики 
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эянълярин аьлына да эяля билмяз ки, вахтиля йашадыьымыз юлкядя 
мцяййян мящдудиййятляр вар иди, азадлыглар йох иди. Сярбяст 
фикир сюйлямяк, айры фикирдя олмаг, дцнйаны эюрмяк кими 
тябии олан имканлар щяр бир инсан цчцн мювъуд дейилди. Бизим 
бюйцк хошбяхтлийимиз ондадыр ки, бу эцн мцстягил юлкя кими 
йашайырыг. Азярбайъан халгы мцстягиллийя говушмушдур. Ейни 
заманда, мцстягил, ачыг дювлятя хас олан бцтцн яламятляр 
Азярбайъанда мювъуддур. Эянълярдян бир шей тяляб олунур 
ки, онлар йахшы охусунлар, биликли, савадлы олсунлар, юз Вятя-
ниня садиг олсунлар вя юзляринин фяалиййяти иля бу эцн вя эяля-
ъякдя юлкямизин инкишафына хидмят етсинляр. 

Мян гейд етдим ки, 70-ъи иллярдя мящз мцасир дцн-
йаэюрцшлц эянълярин формалашмасы цчцн улу юндяр Щейдяр 
Ялийев чох бюйцк тядбирляр эюрмцшдцр. Бу эцн бу сийасят 
давам едир. Билдийиниз кими, бу йахынларда Азярбайъан 
эянъляринин дцнйанын апарыъы али мяктябляриндя тящсилинин 
тяшкил олунмасы цчцн мцвафиг гярарлар гябул едилмишдир. Мян 
яминям ки, йахын заманларда йцзлярля Азярбайъан эянъи 
дцнйанын апарыъы тящсил оъагларында охуйаъаг, йахшы мцтя-
хяссисляр олаъаг вя ондан сонра Вянятя гайыдыб доьма 
юлкямизин инкишафы цчцн чалышаъагдыр. 

Дейя билярям ки, тящсил щяр бир юлкянин инкишафында башлыъа 
рол ойнайыр. Чцнки инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясини яэяр 
эюздян кечирсяк эюрярик ки, мящз о юлкялярдя инкишаф вар ки, 
орада елм, билик, тящсил йцксяк сявиййядядир. Бу, эянъ йаш-
лардан, мяктябдян башлайыр. Биз дя истяйирик ки, Азярбайъан 
щяртяряфли инкишаф етмиш юлкя олсун. Бизим  бюйцк  тябии сярвят-
ляримиз вар, чох ялверишли ъоьрафи мювгейимиз вар. Анъаг 
сюзцн ясл мянасында, инкишаф етмиш юлкя олмаг цчцн чох 
биликли инсанлар олмалыдыр. Она эюря мян чалышырам ки, бцтцн 
мяктяблярдя ян мцасир тядрис просеси тятбиг олунсун, мяк-
тяблярин мадди-техники базасы мющкямлянсин, ушаглар йахшы 
шяраитдя охусунлар. Щяр бир мяктябдя компцтер синфи йара-
дылыр вя яминям ки, эялян илин сонуна гядяр бцтцн мяктябляр 
интернетя гошулаъагдыр. Бу ня демякдир? Бу, билик, савад 
демякдир, дцнйайа ачыглыг демякдир. Бу, Азярбайъанын 
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дцнйайа интеграсийасы демякдир. Яминям ки, 5–10–15 илдян 
сонра йетишян савадлы, биликли инсанлар Азярбайъаны инамла 
ирялийя апараъаглар. Бизим мягсядимиз бундан ибарятдир: 
юлкямиз мющкямлянсин, эцълянсин, Азярбайъан халгы даща да 
йахшы йашасын, юлкя гаршысында дуран бцтцн вязифяляр щялл 
олунсун, бюлэядя бизим мювгейимиз даща да эцълц олсун. 
Артыг биз буну да эюрцрцк ки, Азярбайъан бюлэянин лидер 
дювлятиня чеврилибдир. Тякъя биз йох, реэионун мясяляляри иля 
мяшьул олан бцтцн тяшкилатлар да буну ачыг-айдын эюрцрляр.  

Азярбайъанын эяляъяк инкишафында эянълярин ролу чох 
бюйцкдцр. Чцнки билирсиниз ки, юлкя ящалисинин яксяриййяти 
эянълярдир вя онлар бцтцн сащялярдя чалышырлар. Бир даща де-
мяк истяйирям ки, илк истяйим, илк тялябим ондан ибарятдир ки, 
эянъляр йахшы охусунлар. Бунун цчцн биз лазыми шяраит 
йаратмаьа чалышырыг. Али мяктяблярдя охуйан эянълярин тя-
гацдляри дя галдырылыб, диэяр мясяляляр юз щяллини тапыр. Тящсили 
битирдикдян сонра, ялбяття ки, эянъляр Азярбайъанда игтисади 
вя диэяр сащялярдя олан имканлардан сямяряли шякилдя истифадя 
етмялидирляр. Инди бу имканлар вар вя мян чох истяйирям ки, 
эянъляр бцтцн сащялярдя фяал иштирак етсинляр, ъямиййятин фяал 
цзвляри олсунлар. Бу, юлкямиз цчцн, эяляъяк цчцн лазымдыр. 
Щесаб едирям ки, инди Азярбайъанда мювъуд олан игтисади 
вя сийаси вязиййят бцтцн бу имканлары йарадыр. 

Эянъляр бцтцн сащялярдя фяал иштирак едирляр вя чох шадам 
ки, идман сащясиндя дя чох фяалдырлар. Азярбайъанын идман 
шющрятини йцксякляря галдыран мящз эянълярдир. Бу щям 
вятянпярвярлик рущунун йцксялмяси, щям юлкянин имиъи цчцн 
вя щям дя инсанларын саьламлыьы цчцн лазымдыр. Мящз буна 
эюря Азярбайъанда йени идман комплексляринин тикинтиси 
эениш вцсят алмышдыр. Юлкямизин мцхтялиф бюлэяляриндя биз 
буну едирик вя беляликля, эянъляр цчцн эюзял шяраит йарадырыг. 
Юз нювбясиндя, эянъляр дя юз уьурлары иля бцтцн Азярбайъан 
халгыны севиндирирляр. 

Ордуда хидмят едян эянъляр бизим дяйярли вятяндашлары-
мыздыр. Ордуда хидмят едян инсанларын бюйцк яксяриййяти 
эянълярдир. Онлар Вятяни горуйурлар, дцшмянля цзбяцз мюв-
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гедя дайанырлар. Азярбайъанын мцстягиллийини горуйур вя 
мющкямляндирирляр. Лазым эялян анда мящз онлар доьма 
торпагларын азад олунмасы цчцн илк аддымы атаъаглар. 

Билдийиниз кими, биз ялимиздян эяляни едирик ки, Ермянис-
тан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси тезликля юз щял-
лини тапсын. Бу истигамятдя бцтцн сийаси вя дипломатик 
аддымлар атылыр. Дипломатик вя сийаси уьурлар да кифайят гя-
дярдир. Анъаг буна бахмайараг, гаршы тяряфин гейри-
конструктив мювгейиня эюря, щяля ки, биз бу мясяляни  щялл 
едя билмирик. Бахмайараг ки, артыг бцтцн дцнйа иътимаиййяти, 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, бу мясяля иля бирбаша мяшьул 
олан гурумлар Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц таныйыр, 
дястякляйир вя мцнагишянин мящз ярази бцтювлцйц ясасында 
щялл олунмасыны дястякляйирляр. Дейя билярям ки, бу бизим 
бюйцк дипломатик уьурумуздур. Чцнки яввялки иллярдя бязи 
щалларда бейнялхалг тяшкилатларын мювгейи о гядяр дя 
бирмяналы дейилди. Инди бу бирмяналыдыр вя няинки бейнялхалг 
тяшкилатларын, ейни заманда, дцнйанын апарыъы дювлятляринин  
рящбярляринин дя мювгейи бундан ибарятдир. Йяни бу бизим 
цчцн ялавя дястякдир. Анъаг Ермянистан бцтцн бейнялхалг 
нормалары позубдур, бейнялхалг давраныш гайдаларына ямял 
етмир вя щесаб едир ки, статус-кво вязиййяти ябяди давам 
едяъякдир. Бу беля дейил, бунун лимити вар, чярчивяляри вар. 
Азярбайъанын артан щям игтисади, щям сийаси, щям дя щярби 
эцъц вя юлкямизин мясяляйя мцнасибятинин дцнйа иътимаий-
йяти тяряфиндян дястяклянмяси бизим мювгейимизи эцъляндирир. 

Мян истяйирям ки, мясяля сцлщ йолу иля щялл едилсин, истями-
рям ки, мцщарибя олсун. Чцнки мцщарибя оларса, эянъляримиз 
гурбан эедяъяк, шящидляримиз олаъаг, ган тюкцляъяк, эюз 
йашлары ахыдылаъагдыр. Мян буну истямирям. Мян истяйирям 
ки, Азярбайъанын ишьал олунмуш торпаглары сцлщ йолу иля 
гайтарылсын. Анъаг ейни заманда, биз щяр бир башга вязиййятя 
дя щазыр олмалыйыг. Мящз бу мягсядля Азярбайъанда эедян 
эцълц орду гуруъулуьу просеси бу эцн артыг бизя имкан 
вермишдир ки, бюлэядя гцввяляр нисбятини юз хейримизя дяйишяк. 
Артыг бизим цстцнлцйцмцз тякъя сийаси вя игтисади мейарларла 
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юлчцлмцр. Бизим эцъцмцз, о ъцмлядян щярби сащядя дя юзцнц 
эюстярир. Эцълц ордуйа малик олмаг о демякдир ки, истянилян 
анда юз доьма торпагларымызы биз азад едя билярик. Биз 
дцнйа тарихиндян эюрцрцк ки, бязи щалларда мцщарибяни 
башламаг щеч лазым олмур. Садяъя олараг, артан эцъ, 
потенсиал вя имканлар гаршы тяряфи даща да конструктив едир.  

Биз цмид едирик ки, мясяляни тезликля щялл едяъяйик. Чцнки 
вахт бизим тяряфимиздядир. Ермянистанла Азярбайъанын инки-
шафы арасында мювъуд олан учурум дяринляшир, эенишлянир. Биз 
йеня дя истяйирик ки, мясяля тезликля щялл олунсун. Бизим гач-
гын-кючкцн сойдашларымыз тезликля юз торпагларына гайытсын вя 
ондан сонра орада эениш бярпа ишляри апарылаъагдыр. Азяр-
байъанын инди буна имканлары чатыр. Биз истяйирик ки, ишьал 
олунмуш яразиляри тезликля бярпа едяк. Орада эюзял биналар ти-
кяк, инфраструктур лайищяля щяйата кечиряк ки, бизим инсан-
ларымыз юз доьма торпагларында йашасынлар. 

Бир сюзля, Азярбайъан рящбярлийи вя шяхсян Президент бу 
мясялялярля мяшьул олур, бу мясяляляря эюря мясулиййят дашы-
йыр, данышыглар апарыр, бцтцн башга лазыми тядбирляри эюрцр. 
Анъаг ейни заманда, бу ишлярдя мян даим халгын дястяйини 
щисс едирям вя эюрцрям. Мяним мювгейим халгын мювгейи-
дир вя халгын дястяйи, онун ирадяси мяня  эцъ верир. Она эюря 
бу мясялядя бцтцн ъямиййят бирляшмялидир вя беля дя вар. 
Азярбайъан ъямиййятинин бу мясяля иля баьлы фикри там 
формалашыб вя бирмяналыдыр. Биз бу мювгедян дюнмяйяъяйик 
вя чалышаъаьыг ки, мясяляни тезликля щялл едяк. 

Эянълярин Азярбайъан ъямиййятиндя ролу чох бюйцкдцр. 
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи уьрунда мцбаризя апаран да, 
бу мцстягиллийи бярпа едян дя эянъляр олмушдур. Мцстягиллийи-
мизин илк илляриндя, чох аьыр иллярдя эянъляр щямишя Азярбайъанын 
мцстягиллийинин мющкямлянмяси цчцн чалышмышлар. Азярбайъан 
халгы ясрляр бойу мцстягилликдян мящрум иди вя мцстягиллийя 
наил олмаг истяйирди. Мцстягиллийи ялдя етмяк бюйцк наилиййят, 
бюйцк хошбяхтликдир. Ейни заманда, буну горуйуб сахламаг, 
мющкямляндирмяк, юлкяни щягиги мянада мцстягил дювлятя 
чевирмяк даща бюйцк фядакарлыг тяляб едир. 
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Бу эцн бюйцк гцрур щисси иля дейя билярик ки, Азярбайъан 
там шякилдя мцстягил юлкядир. Мцстягил юлкядир она эюря ки, 
мцстягил сийасят апарыр, она эюря ки, щеч кимдян асылы дейилдир. 
Она эюря ки, Азярбайъан халгынын талейи Азярбайъанда щялл 
олунур. Она эюря ки, бцтцн дцнйа иътимаиййяти иля, гоншу 
юлкялярля, бейнялхалг тяшкилатларла, бюйцк дювлятлярля гаршылыглы 
щюрмят, гаршылыглы мараг ясасында мцнасибятлярини гуруб вя бу, 
артыг реаллыгдыр. Азярбайъанын щюрмяти артыр, тясиретмя имкан-
лары артыр. Бюлэядя эедян просесляря бизим тясиримиз чох бюйцк 
дяряъядя артмышдыр. Бизим иштиракымыз олмадан бюлэядя вя эениш 
мянада реэионда щеч бир мясяля щялл олуна билмяз. Биз няинки 
реэионал програмларын иштиракчысыйыг, щятта онларын тяшяббцс-
карыйыг. Бизимля мяслящятляширляр вя бир чох щалларда реэионал 
мясялялярдя Азярбайъанын сюзц щялледиъи олубдур. 

Биз бюйцк, Азярбайъанын эяляъяйини вя бюлэядя вязиййяти 
мцяййян едян нящянэ лайищялярин дя тяшяббцскары вя иъра-
чысыйыг. Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Тбилиси–Ярзурум нефт-
газ кямярляри Азярбайъанын тарихи наилиййятляридир. Азярбай-
ъан игтидарынын, халгынын ирадяси олмасайды, бунларын щеч бири 
щялл олуна билмязди. 

Инди биз Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу лайищяси цзяриндя 
ишляйирик. Сизя ону да ачыг дейя билярям ки, Азярбайъанын 
мювгейи вя тялябкарлыьы, инадкарлыьы бурада чох бюйцк рол 
ойнамышдыр. Артыг биз бу лайищяни дя щяйата кечиририк, эер-
чяклийя чевиририк. Бахмайараг ки, билдийиниз кими, дцнйада 
бу лайищяйя мцнасибят бирмяналы дейилдир. Бу да чох мараглы 
мясялядир. Чцнки Бакы–Тбилиси–Гарс биринъи лайищя дейил ки, 
Ермянистандан йан кечир. Бундан яввял Бакы–Тбилиси–Ъей-
щан нефт кямяри тикилмишдир. О да Ермянистан яразисиндян 
кечмир. Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяри дя Ермянистан-
дан йан кечир. Нядянся, мящз Бакы–Тбилиси–Гарс лайищяси 
беля бир мцгавимятля гаршыланыр. Буна бахмайараг, Азяр-
байъанын кифайят гядяр имканлары вар. Йеня дя дейирям, биз 
реэионал мцстявидя юз гоншуларымызла чох сямяряли ямяк-
дашлыг апарырыг вя бу лайищяни дя иъра едяъяйик. 
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Мцасир Азярбайъанын инкишафынын яламятляриндян бири одур 
ки, биз гаршыйа гойулан мясяляляря наил олуруг. Щяля еля бир 
мясяля олмайыб ки, биз ону гаршыйа гойаг, щялл етмяйя 
чалышаг вя буна наил олмайаг. Биз гаршыйа гойдуьумуз 
бцтцн мясяляляри вахтлы-вахтында вя уьурла щялл едирик. Бу 
мясяляляр, бу лайищяляр Азярбайъанын щяртяряфли инкишафына, 
Азярбайъанын мювгеляринин мющкямлянмясиня хидмят едир 
вя нятиъя етибариля халгын рифащ щалыны йахшылашдырыр. Щесаб 
едирям ки, бу эцня гядяр эюрцлмцш бцтцн ишляр юз нятиъясини 
вермишдир. Эяляъякдя дя бюйцк планларымыз вар вя онлары 
щяйата кечирмяк цчцн эянълярин фяаллыьы лазымдыр. Бу вар вя 
давам етмялидир. 

Эянълярин щяйатынын йахшылашмасы, онлардан ютрц йени 
имканларын йарадылмасы цчцн дювлят дя юз тяряфиндян ялиндян 
эяляни етмялидир. Биз буну едирик. Игтисади инкишаф, реэионларын 
сосиал-игтисади инкишафы, кредитлярин верилмяси, Азярбайъанда 
мцхтялиф игтисади лайищялярин щяйата кечирилмяси бир тяряфдян, 
диэяр тяряфдян дя сосиал гайьы артыр. Ипотека кредитляринин 
верилмясиня артыг башланмышдыр. Инди онларын шяртляри дяйишди, 
даща да мягбул шяртляр тятбиг олунур ки, эянъляр даща эениш 
шякилдя бундан истифадя едя билсинляр. Башга лайищяляр дя вар 
вя олаъагдыр. 

Бизим щям игтисади ислащатларымыз уьурла давам едир, щям 
дя сосиал мясялялярин щялли цчцн чалышырыг. Даим фикирляширик ки, 
сосиал мясяляляр тезликля щялл олунсун, Азярбайъан халгы йахшы 
йашасын. Биз мцстягиллийимизин 16-ъы илини йашайырыг вя дейя 
билярям ки, анъаг кечян ил Азярбайъан 1990-ъы илин игтисади 
потенсиалына бярабяр эюстяриъиляря наил олмушдур. Йяни ютян 
15 илдя Азярбайъанда эедян просесляр, апарылан ишляр бизим 
игтисадиййатымызы 1990-ъы илин сявиййясиня эятириб чатдырмышдыр. 
Амма ону да дейя билярям ки, башга кечмиш совет рес-
публикалары щяля 1990-ъы илин сявиййясиня чатмайыбдыр. 

Йяни бу, тарихи бир просес иди. Бир тяряфдян, Азярбайъан 
халгы хошбяхт халгдыр ки, юз мцстягиллийиня наил олуб вя бу 
эцн биз мцстягил юлкя кими йашайырыг. Диэяр тяряфдян, биз ня 
гядяр мящрумиййятлярдян язиййят чякмишик, мцстягиллийи-
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мизин илк илляри игтисади бющранла, сийаси бющранла мцшайият 
олунурду. Анъаг инди Азярбайъан еля сявиййядядир ки, бун-
дан сонра анъаг инкишаф олаъаг, анъаг ирялиляйиш олаъагдыр. 
Буну сцрятля ирялийя апармаг биздян асылыдыр. Инсанларын 
сосиал вязиййяти, илк нювбядя касыб тябягянин сосиал вязиййяти 
бизи даим дцшцндцрмялидир. Еля етмялийик ки, Азярбайъанда 
касыблар тябягяси олмасын, йохсуллуг арадан галдырылсын. Бах-
майараг ки, инкишаф етмиш юлкялярдя дя йохсуллуг вар. Анъаг 
мян щесаб едирям, йохсул о адам ола биляр ки, о, садяъя 
ишлямяк истямир. Ишлямяк истяйян ишля тямин олунмалыдыр. 
Анъаг щяр бир юлкядя еля инсанлар вар ки, ишлямяк истямирляр, 
йахуд да башга мювгедядирляр. Азярбайъанда йохсуллуьун 
арадан галдырылмасы програмы иъра едиляъякдир. Азярбайъан 
халгы хошбяхт йашамалыдыр вя биз буна наил олмалыйыг. Ялбяття 
ки, буну етмяк цчцн бцтцн ъямиййят фяал олмалыдыр вя щяр бир 
инсан юз йериндя цмуми ишя тющфя вермялидир. Нязяря алсаг ки, 
бир даща демяк истяйирям, Азярбайъан ящалисинин яксяриййяти 
эянълярдир вя ялбяття, онларын цзяриня дя бюйцк вязифя дцшцр.  

Язиз достлар, сизин цчцн бу язиз эцндя бцтцн бу наилий-
йятлярля бир даща сизи црякдян тябрик етмяк истяйирям. Бил-
дийиниз кими, сийасятя гошуланда мян дя эянъ идим, эянъ 
йашларымдан бу ишлярля мяшьул олурдум. Щям Милли Мяълисдя, 
ейни заманда, Дювлят Нефт Ширкятиндя, Йени Азярбайъан 
Партийасында. Инди, ялбяття ки, йаш бахымындан юзцмц эянъ 
щесаб едя билмярям. Анъаг црякдя мян сизинляйям, гялбян 
эянъям. Вахт кечир вя инсан щеч фяргиндя дя олмур ки, артыг 
о, эянъ дейилдир. Амма ясас одур ки, щяр бир инсанын щяйаты 
мяналы кечсин. О мянада мяналы ки, щяр бир инсан чалышсын, 
доьма Вятяниня хидмят елясин. Мяня ян бюйцк севинъ эятирян 
будур. Эюряндя ки, Азярбайъанын инкишафы уьурла давам 
едир, юлкямизин нцфузу артыр, мяня бундан бюйцк мцкафат 
ола билмяз. Мян сизи дя бу фяаллыьа чаьырырам, мян сизи ямял-
ляря чаьырырам, юлкя цчцн, халг цчцн, миллят цчцн чалышмаг – 
бундан бюйцк хошбяхтлик ола билмяз. Бир даща сизи црякдян 
тябрик едирям вя щяр бир ишиниздя уьурлар арзулайырам. Саь 
олун. 
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Эюрцшдя Эянъляр вя Идман назири Азад Рящимов, Йени 
Азярбайъан Партийасы Эянъляр Бирлийинин сядри Рамил Щясянов, 
Эянъ Игтисадчылар Бирлийинин сядри, Милли Мяълисин депутаты, 
игтисад елмляри намизяди Азяр Ямирасланов, «Иряли» Цмум-
республика Эянъляр Щярякатынын щямтясисчиси Фярщад Мям-
мядов, Тярхис Олунмуш Щярбчилярин Эянъляри Маарифляндирмя 
Иътимаи Бирлийинин сярди, «Щярби анд» гязетинин тясисчиси Емин 
Щясянли, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Ботаника 
вя Микробиолоэийа институтларынын, Мяркязи Нябатат Баьынын 
Бирляшмиш Эянъ Алимляр Шурасынын сядри, биолоэийа елмляри 
намизяди, Цмумдцнйа Алимляр Федерасийасынын Азярбайъанда 
илк тягацдчцсц Тубуханым Гасымова чыхыш етдиляр. 

 
        ЙЕКУН НИТГИ 

 
Буэцнкц эюрцшдя чох мараглы фикирляр, тяклифляр сяслянди. 

Мян щесаб едирям ки, Эянъляр вя Идман Назирлийи бцтцн 
бунлары цмумиляшдириб тяклифля чыхыш етмялидир вя биз ялавя 
тядбирляр щаггында гярар вермялийик. Билдийиниз кими, 2007-ъи 
ил Азярбайъанда «Эянъляр или» елан олунмушдур. Чохлу тяд-
бирляр кечириляъякдир. Мян чох истярдим ки, щям о тядбирлярин 
мязмуну, формасы мцасир сявиййяйя уйьун олсун, щям дя 
эянъляр 2007-ъи илдя эюрцляъяк ишлярдян доьрудан да даща чох 
файдалансынлар. 

Билдийиниз кими, инди бюлэялярдя эянъляр евляринин тикинтиси 
нязярдя тутулубдур. Бу да чох эюзял тяшяббцсдцр. Садяъя 
олараг еля етмялийик ки, бу щансыса бир формал тядбиря 
чеврилмясин. Йяни эянъляр евляриндя доьрудан да эянъляри 
марагландыран тядбирляр, сярэиляр, щансыса эюрцшляр кечирилсин. 
Бцтювлцкдя, эянълярин асудя вахтыны даща да сямяряли тяшкил 
етмяк цчцн даща чох ишлямялийик. 

Бу эцн сяслянян фикирлярдя вя тяклифлярдя, ейни заманда, 
щесабат характерли чыхышларда мян бир даща эюрдцм ки, эянъ-
ляр доьрудан да щяйатымызын бцтцн сащяляриндя фяал иштирак 
едирляр. Сийаси, игтисади, иътимаи ишлярля мяшьулдурлар, юлкянин 
щяртяряфли инкишафында фяал иштирак едирляр. Чох эюзялдир, чох 
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йахшыдыр, чох яламятдар щадисядир. Бунунла бярабяр, 
эянълярин асудя вахты да йахшы кечмялидир. Тябии ки, щяр бир 
инсан, щяр бир эянъ юз асудя вахтыны юзц билдийи кими кечирир. 
Мян дя хатырлайырам, эянъ оланда асудя вахтымы, ялбяття ки, 
юзцм истядийим кими кечирирдим. Анъаг о иллярдя о гядяр дя 
бюйцк сечим йох иди. Чцнки гапалы бир юлкя иди, имканлар  чох 
мящдуд иди вя идеоложи чярчивяляр дя чох инсанлары инъидирди. 
Бу эцн ися биз там башга шяраитдя йашайырыг вя имканлар да 
чохдур. Амма бунунла бярабяр, щесаб едирям, эянълярин 
асудя вахтларынын сямяряли, мараглы кечмяси цчцн дювлят 
гурумлары да юз тяклифлярини вермялидир. 

Мясялян, идман чох эюзял бир имкандыр. Инсанлар идманла 
мяшьул оланда пис вярдишлярдян узаг олурлар, наркотик васитя-
лярдян истифадя етмирляр, мяняви ъящятдян дя саьлам олурлар. 
Бцтювлцкдя, эениш мянада инсанлары, эянъляри марагландыран 
тядбирляр кечирилмялидир. Щям шящярлярдя, хцсусиля дя районларда. 
Шящярлярдя, тябии ки, иътимаи щяйат, мядяни щяйат даща зянэиндир. 
Бюлэялярдя ися щяля ки, о сявиййяйя чата билмямишик. 

Она эюря дя хцсусиля бюлэялярдя, районларда, кяндлярдя 
эянъляри ъялб етмяк цчцн, онларын щяйатыны даща да мараглы 
етмяк цчцн практики тядбирляр кечирилмялидир. 

Бязи щалларда щесабат наминя щансыса тядбир кечирилир. 
Бундан биз йаваш-йаваш ял чякмялийик. Тябдир эяряк мящз 
мараглылыьы иля инсанлары ъялб етсин вя эянъляр дя онда иштирак 
етмяк истясинляр. Она эюря мян щесаб едирям ки, щям бу эцн 
сяслянян, ейни заманда, назирлик хятти иля эюрцлян ишляр ясасында 
цмумиляшдирилмиш формада эяряк тяклифляр верилсин. 2007-ъи ил 
чох юнямли илдир, чцнки эянъляр илидир. Ондан сонракы иллярдя дя 
эянъляр или олаъагдыр. Чцнки эянъляр, йеня дя дейирям, ъямий-
йятин апарыъы щиссясидир, бюйцк щиссядир вя еля етмялийик ки, 
онларын щяйаты мяналы, мараглы кечсин. 

Бурада ейни заманда, ешитдим ки, бейнялхалг тяшки-
латларда бизим эянъляримиз чох фяал иштирак едирляр. Бу чох 
севиндириъи щалдыр. Мян дя билирям, бу эцн дя дейилди ки, 
бейнялхалг, реэионал тяшкилатларда, башга тяшкилатларда Азяр-
байъан нцмайяндяляри артыг габагъыл йерляря чыхырлар. Бу бир 
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тяряфдян, юлкя эянъляринин потенсиалыны якс етдирир. Чцнки 
бейнялхалг тяшкилатларда йцксяк вязифядя чалышмаг бюйцк 
билик вя пешякарлыг тяляб едир. Диэяр тяряфдян, юлкянин цмуми 
инкишафыны якс етдирир. Биз бейнялхалг тяшкилатларда иштиракымызы 
даща да артырмалыйыг вя чалышмалыйыг ки, Азярбайъанда бей-
нялхалг тядбирляр даща чох кечирилсин. 

Бу эцн сяслянян тяклифляр арасында Азярбайъанда сийасятля 
мяшьул олан эянълярин тядбирляринин кечирилмяси фикри дя чох 
мараглы мясялядир. Азярбайъанда тядбирляр ня гядяр чох 
кечирилярся, дцнйада Азярбайъан щаггында бир о гядяр чох 
мялумат олаъагдыр. Биз щяля ки, юзцмцзц танытмалыйыг. Бязи 
щалларда Азярбайъан щаггында дцнйада мювъуд олан мялу-
мат щягигяти там якс етдирмир. Бунун мцяййян сябябляри 
вар. Обйектив сябябляр вар ки, юлкямиз эянъдир вя мцстягил-
лийимизин илк илляриндя о гядяр проблем вар иди ки, бу мясяля 
бир нюв арха плана кечмишди. Диэяр тяряфдян, о да щягигятдир 
ки, биз юлкялярдян бирийик ки, бизя гаршы мцтяшяккил гайдада 
кампанийа апарылыр. Дцнйа ермяни лоббиси Азярбайъаны 
щядяфя эютцрцбдцр. Азярбайъаны лякялямяк, щюрмятдян сал-
маг цчцн Азярбайъан щаггында олмазын шайияляр йайырлар. 
Онларын пулу чохдур, диаспорлары эцълцдцр вя дцнйанын 
кцтляви информасийа васитяляриндя кифайят гядяр имканлары 
вар. Азярбайъан щаггында чиркин мягалялярин архасында 
яксяр щалларда ермяни тяшкилатлары дайаныр. Анъаг биз вязий-
йяти артыг дяйиширик вя Азярбайъан щаггында дцнйада мюв-
ъуд олан тясяввцр реаллыьа йахынлашыр. Амма там реаллыьы якс 
етдирмир. 

Билирсиниз ки, мяним щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъдя 
чохсайлы эюрцшлярим олур. Хцсусиля хариъи тяшкилатларын илк дяфя 
Азярбайъана эялян нцмайяндяляри чох щяйяъанла билдирирляр 
ки, биз башга фикирдя идик. Щесаб едирик ки, Азярбайъанда 
вязиййят там башгадыр. Биз бу барядя гязетдян, интернетдян 
охуйуруг. Амма эюряндя ки, Азярбайъан инкишаф едир, юлкя-
дя сийаси вязиййят сабитдир, Азярбайъан толерантлыг мяканы-
дыр, ящалинин щяйат сявиййяси йахшылашыр, шящяримиз эюзялляшир, 
бюлэяляримиз эюзялляшир, онлар доьрудан да буну эюзлямирляр. 
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Хцсусиля сон заманлар эялян гонаглар бюлэяляря дя эедирляр. 
Бюлэяляря эедиб орадакы дяйишян вязиййяти эюрцрляр. Ялбяття 
ки, бу, Азярбайъанын, неъя дейярляр, ня гядяр ваъиб бир юлкя 
олдуьуну бир даща эюстярир. Ян юнямлиси ися ондан ибарятдир 
ки, реаллыьы якс етдирир. Юзцмцзц тярифлямяк, йахуд да ки, 
олмайан мясялялярля юйцнмяк бизя лазым дейилдир. Садяъя, 
бизим реаллыьымыз дцнйайа мялум олса, бу бизим цчцн 
кифайятдир. Она эюря бейнялхалг ялагялярин мющкямлянмяси 
ишиня даща да бюйцк диггят эюстярилмялидир. 

Мян гейд етдим ки, артыг Президент програмы ишлянир, 
хариъи институтларда, апарыъы али мяктяблярдя Азярбайъан 
тялябяляринин охумасы мясяляси щялл олунур. Бу мясяля Тящсил 
Назирлийиня щяваля олунуб, амма щесаб едирям ки, Эянъляр 
вя Идман Назирлийи дя иштирак етмялидир ки, биз ян дяйярли, ян 
биликли эянълярин тящсил алмасыны бу програма дахил едяк. Бу 
мясяля дювлят хятти иля малиййяляшдириляъяк вя ялбяття ки, 
хариъдя, хариъи юлкялярин апарыъы мяктябляриндя охуйан эянъ-
ляр Вятяня дюняндя артыг юз пешякарлыьы иля юлкямизин инкишафы-
на хидмят эюстяряъякляр. 

Бязи щалларда беля фикирляр дя сяслянир ки, онлар эедиб орада 
охуйаъаглар, сонра галаъаглар, эялмяйяъякляр. Беля фикирляр 
дя вар. Мян щесаб едирям, сямими дейирям, яэяр беля оларса, 
бунда да бюйцк гябащят эюрмцрям. Щяр щалда, онлар 
Азярбайъан вятяндашларыдыр, Азярбайъана баьлы олан инсан-
лардыр. Хариъдя дя йашасалар, ишлясяляр, йеня дя яминям ки, 
Азярбайъана хидмят едяъякляр. Анъаг биз еля етмялийик ки, 
хариъдя тящсиллярини баша чатдырандан сонра Азярбайъанда еля 
вязиййят олсун ки, бурада еля имканлар йарансын, еля ямяк-
щаггы верилсин ки, онлар цчцн фярг етмясин, хариъдя ишлясинляр, 
йахуд да Азярбайъанда. Биз Азярбайъанда бу мейарлары гал-
дырмалыйыг. Мясялян, Авропа Иттифагы иля нойабр айында имза-
ланмыш  «Йени гоншулуг сийасяти» програмынын тяркиб щиссяси 
ондан ибарятдир ки, Азярбайъанда мювъуд олан стандартлар 
галдырылсын. Биз буну истяйирик. Биз истяйирик ки, стандартлар 
Авропа Иттифагынын стандартларына уйьун олсун. О, икинъи мя-
сялядир ки, биз Авропа Иттифагына дахил олаъаьыг, йа олма-
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йаъаьыг, Авропа Иттифагы буну истяйяъяк, йахуд да ки, Азяр-
байъан истяйяъяк. Бу, сонранын мясялясидир. Азярбайъан цчцн, 
юзцнц щяр ъящятдян тямин едян юлкя цчцн о гядяр дя ваъиб 
мясяля дейилдир. Анъаг биз истяйирик ки, дцнйанын ян габагъыл 
практикасы, тяърцбяси Азярбайъанда тятбиг олунсун. О да 
Авропададыр. Сиз дя хариъдя олурсунуз, интернет васитясиля, баш-
га васитялярля буну билирсиниз, биз дя эюрцрцк. Ян мцтярягги 
гурулуш, ян габагъыл технолоэийалар Авропададыр, игтисади 
ъящятдян ян инкишаф етмиш юлкяляр Авропа Иттифагы юлкяляридир. Биз 
дя чалышмалыйыг ки, Азярбайъанда бцтцн стандартлар йцксяк 
сявиййяйя ъаваб версин. Буну етмяк цчцн бизим имканларымыз 
вар, малиййя, игтисади имканлар вар, истедадлы инсанлар вар, 
юлкядя бцтювлцкдя интеграсийа мейлляри эцълцдцр, юлкя рящ-
бярлийинин сийасяти дя бундан ибарятдир. Она эюря бу йолда щеч 
бир манея йохдур, садяъя олараг, ирадя лазымдыр, о да вар. Бир 
дя ки, ишин дцзэцн гурулмасы. 

Она эюря мян истисна етмирям ки, йахын заманларда 
Азярбайъанда щяйат сявиййяси, мювъуд олан стандартлар, 
демократик просес, иътимаи просесляр Авропанын апарыъы юл-
кяляриндякиндян фярглянмяйяъякдир. Щяйат сявиййясинин йах-
шылашдырылмасы бу ишдя ваъиб мясялядир. Чцнки биз илк нювбядя, 
зянэин юлкяйя чеврилмялийик. Инсанлар варлы, зянэин олмалыдыр, 
йахшы мааш алмалыдыр, ращат йашамалыдырлар. Будур мягсяд, 
щяр бир юлкя буну истяйир. Биз дя буна йахынлашырыг вя бу 
просеси биз комплекс шякилдя апармалыйыг. 

Бир мясяля о бири мясяляйя тякан верир. Йахшы щазырлыглы 
кадрлар, пешякар мцтяхяссисляр, биликли инсанлар ейни заманда, 
юлкянин тяряггисини мцяййян едяъякдир, юлкянин сосиал-
игтисади инкишафы, сийаси просеслярин мцсбят мяърада инкишаф 
етмяси шяраит йарадыр ки, беля мцтярягги кадрлар йетишсин, 
щазырлансын. 

Бязи юлкяляр вар ки, онларын да тябии сярвятляри вар. Бязи 
щалларда онлар щесаб едирляр ки, бу тябии сярвятляр 100 ил, 200 ил 
олаъаг, ондан сонра ня олаъаг, Аллащ билир. Биз башга йолла 
эедирик. Бизим дя тябии сярвятляримиз бизя  ян азы 100 ил ярзиндя 
хидмят едяъякдир, юзц дя бюйцк щяъмдя. Ону да билирсиниз ки, 
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Азярбайъаны щансы бюйцк имканлар эюзляйир. Нефт-газ 
щасилаты вя нягли щесабына ялдя олунаъаг эялирляр милйардларла 
юлчцлцр. Анъаг дцшцнцрцк ки, бу бизим цчцн, садяъя олараг, 
эюзял бир имкандыр. Сярвятляри бизя Аллащ йетириб вя биз дя он-
ларын ишлянилмясиня наил олмушуг, нефт-газ кямярлярини тик-
мишик. Бу имкандан да истифадя етмялийик ки, юлкямиз щяр-
тяряфли инкишаф етсин. Бу ишдя щяр бир вятяндаш фяал иштирак 
етмялидир. Дювлят сийасяти бундан ибарятдир вя бцтцн эюрцлян 
ишляр буну эюстярир. Нефт-газ ещтийатлары вя онларын ишлянил-
мяси, нягли, сатышы, садяъя, бир васитядир ки, Азярбайъанда бц-
тцн башга сащяляр – тящсил, сящиййя, сосиал мясяляляр, елм ин-
кишаф етсин. 

Бу эцн бурада дейилди ки, информасийа-коммуникасийа 
технолоэийаларына да биз бюйцк диггят эюстяририк. Гейд 
олунду ки, мяним Давос Игтисади Форуму чярчивясиндя 
дцнйанын апарыъы информасийа-коммуникасийа ширкятляринин 
рящбярляри иля сющбятлярим, эюрцшлярим олмушдур. Юзц дя 
демяк истяйирям ки, онларын тяшяббцсц иля олмушдур. Йяни бу 
эюрцшляр цчцн онлар тяшяббцс эюстярмишдиляр. Буну няйя эюря 
дейирям? Чцнки бу ону эюстярир ки, Азярбайъан чох ъялб-
едиъи, чох мараглы юлкяйя чеврилир. Няйин щесабына? Азярбай-
ъан кими чох юлкя вар. Онун щесабына ки, артыг сцбут 
етмишик, биз бюйцк ширкятляр цчцн етибарлы тяряфдашыг. Сцбут 
етмишик ки, Азярбайъанда эюзял инвестисийа мцщити вар. Биз 
эюстярмишик ки, игтисади артым бахымындан Азярбайъана 
дцнйада бярабяр юлкя йохдур. Икинъи илдир биз бу лидерлийи 
сахлайырыг вя 2007-ъи илдя дя беля олаъагдыр. Биз сцбут етмишик 
ки, бу игтисади артым, цмуми дахили мящсулун артымы вя нефт 
эялирляри Азярбайъанда йохсуллуьун азалдылмасына хидмят 
едир. Нефт щасил едян бязи башга юлкялярдя беля дейилдир. Ня 
гядяр чох нефт щасил едилирся, йохсуллуг о гядяр дя чох артыр. 
Чцнки о эялирляр бярабяр шякилдя бюлцнмцр. Чох кичик тябягя 
варланыр, юлкя ящалиси ися касыблашыр вя сяфалят ичиндя йашайыр. 
Амма бахын, Азярбайъанда цч ил ярзиндя йохсуллуьун сявий-
йяси 49 фаиздян 20 фаизя енибдир. Йяни бу ону эюстярир ки, би-
зим сийасятимиз юз нятиъясини вермякдядир. Дцнйанын апарыъы 
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бизнес елитасы, щансы ки, Давос Форумунда иштирак едирди, 
буну эюрцр вя она эюря информасийа-коммуникасийа техно-
лоэийалары сащясиндя Азярбайъанла ямякдашлыг етмяк истя-
йирляр. Ейни заманда, эюрцрляр ки, биз дя бу сектору приоритет 
етмишик. Мян щесаб едирям ки, бизим эянъляримиз  бу мяся-
ляйя чох бюйцк диггят эюстярмялидирляр. Чцнки эяляъяк бу-
нунла баьлыдыр. Дцнйанын технолоэийа бахымындан эяляъяк 
инкишафы бу секторла баьлыдыр вя бцтцн имканлар вар ки, Азяр-
байъан бу сащядя реэионал мяркязя чеврилсин. 

Чцнки бир даща демяк истяйирям, бейнялхалг малиййя 
гурумлары иля бизим эюзял мцнасибятляримиз 10 илдян артыгдыр ки, 
давам едир. Юлкядя ибтидаи база йарадылыр. Бу сащяни инкишаф 
етдирмяк цчцн инсанлар эяряк эениш мянада бу технолоэийалара 
сащиб олсунлар. Биз ися мяктяблярдя артыг компцтер синифляри 
йарадырыг. Щяр бир ушаг компцтери билмялидир.  

Мян дя о эюрцшлярдя дедим ки, биз чох истяйирик ки, 
дцнйанын апарыъы ширкятляри иля бу сащядя ямякдашлыг едяк, 
анъаг сиз сярмайя гойа да билярсиниз, гоймайа да. Сизин 
сярмайянизя о гядяр дя ещтийаъымыз йохдур, бизим юз имка-
нымыз вар, юз пулумуз вар. Биз садяъя олараг о техноло-
эийалары Азярбайъана эятирмяк вя эцълц истещсал базасы 
йаратмаг истяйирик. Бу мцасирликдир, дцнйайа интеграсийадыр. 
Эюрцн нефт-газ амили ня гядяр гыса мцддят ярзиндя Азяр-
байъанын щяртяряфли инкишафында артыг юз ролуну ойнамышдыр. 
Бу сащя инкишаф едир, гейри-нефт сектору инкишаф едир, йол 
инфраструктуру, електрик стансийаларынын тикинтиси, су хятляринин 
чякилиши, газпайлайыъы шябякянин бярпасы, сящиййя оъагларынын, 
мяктяблярин тикинтиси – бцтцн бунларын тямялиндя 1994-ъц илдя 
улу юндяр тяряфиндян башланмыш уьурлу нефт стратеэийамыз 
дайаныр. О иллярдя чохлу мцлащизяляр, бязи щалларда шайияляр 
вар иди ки, Азярбайъанда нефт стратеэийасы ифласа уьрайаъаг, 
Бакы–Ъейщан нефт кямяри бош галаъаг, башга юлкялярин нефти 
олмаса, о сямярясиз олаъагдыр. Инди артыг алты айдыр ки, Бакы–
Тбилиси–Ъейщан фяалиййятдядир. Йахын вахтларда там эцъц иля 
ишляйяъяк, юзц дя Азярбайъан нефти иля. Яэяр башга юлкялярин 
нефти дахил олаъагса, эяряк онда ялавя тядбирляр эюряк ки, 
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кямярин имканларыны эенишляндиряк. Йяни сцбут елядик вя 
бизим дя ясас мягсядимиз кимяся няся сцбут етмяк дейилдир. 
Биз юз ишимизи эюрцрцк, юз игтисадиййатымызы инкишаф етдиририк. 
Азярбайъанын милли марагларыны мцдафия едирик, щеч кимя 
эцзяштя эетмирик. Ейни заманда, ямякдашлыьа да щазырыг. Ня 
вахт ки, бу ямякдашлыг бизим ишимизя уйьун эялир, биз буну 
едирик. Эюряндя ки, бу ямякдашлыг, йахуд да щансыса тяклиф 
биртяряфли ямякдашлыгдыр, ялбяття, биз буна эедя билмярик вя 
щеч ким бизи буна мяъбур едя билмяз. 

Бир даща демяк истяйирям, Азярбайъанда артыг реаллыг 
ондан ибарятдир ки, юлкямиз дцнйа бирлийинин чох юнямли 
юлкясиня чеврилиб вя буну тякъя нефтля, газла баьламаг  
дцзэцн дейилдир. Ялбяття, нефт-газ мясяляляри инди дцнйада 
эцндялийин биринъи мясяляляриня чеврилибдир. Авропанын енержи 
тящлцкясизлийи мясяляляри Авропа цчцн бцтювлцкдя тящлцкясиз-
лик мясяляляри демякдир. Яэяр хяритяйя вя нефт-газ щасил едян 
юлкяляря бахсаг эюрярик ки, бурада Азярбайъан Авропа ба-
зары цчцн йеэаня йени мянбядир. Йяни башга йени мянбя 
йохдур. Кющня мянбяляр вар, орада да щасилат артырыла биляр, 
йахуд да азала биляр. Амма йени мянбя йохдур. Бу Азяр-
байъандадыр. Бу, Азярбайъанын юнямини артырыр вя шцбщясиз 
ки, Азярбайъан рящбярлийи бундан истифадя едир. Сюзцн йахшы 
мянасында истифадя едир ки, юз юнямини артырсын, юзцнц 
наращат едян проблемляри щялл етсин, истифадя едир ки, Азяр-
байъаны чох эцълц юлкяйя чевирсин. 

Анъаг Азярбайъанын артан юнями тякъя бунунла юлчцл-
мцр. Азярбайъан дцнйяви дювлятдир, юлкямиздя дини толе-
рантлыг ян йцксяк сявиййядядир.  

Инди дцнйада, щятта ян инкишаф етмиш юлкялярдя свилиза-
сийалар арасында диалог щаггында данышырлар, яслиндя ися яфсус-
лар олсун ки, гаршыдурма баш верир. Бязи щалларда буну сцни 
шякилдя йарадырлар, бязи щалларда тябии олараг баш верир. Йяни 
дейя билярям ки, динлярарасы диалог бир аз зяифляйибдир. Амма 
Азярбайъанда мювъуд олан вязиййят толерантлыьын, бирлийин 
ян эюзял, ян парлаг нцмунясидир. Бизим бу тяърцбямиз башга 
юлкяляр цчцн дя мараглыдыр. Бизим тяърцбямиз артыг юйрянилир 
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вя сорушурлар ки, сиз буна неъя наил ола билмисиниз? Бизим 
цчцн бу тябиидир. Ялбяття, бу, дювлят сийасятидир. Амма бу-
нунла бярабяр, бу, инсанларын цряйиндя олан дуйьулардыр. 
Азярбайъан халгынын менталитетидир. Азярбайъанда йашайан 
бцтцн халгларын бирлийидир. Миллиййятиндян, дининдян асылы ол-
майараг, щяр бир вятяндаш бизим цчцн язиздир, бизим гар-
дашымыздыр.  

Азярбайъанын ъоьрафи вязиййяти. Авропаны Асийа иля бир-
ляшдирян йоллар Азярбайъандан йан кечя билмяз. Биз няинки 
ъоьрафи нюгтяйик, мянтягяйик, ейни заманда, инфраструктур 
мясялялярини дя щялл едирик. Дямир йоллары, аеропортлар, дяниз 
танкерляри, автомобил йоллары онун цчцндцр ки, Азярбайъан 
бюлэянин ясас мяркязи олсун. Буну едирик вя гыса мцддят 
ярзиндя артыг етмишик. Дцнйада Азярбайъанын артан имканн-
лары да бяллидир. Буну эюрцрляр, она эюря дя бизим нцфузумуз, 
тясиретмя имканларымыз  артыр. Йяни бцтювлцкдя мян дейя 
билярям ки, йахын вя узаг эяляъякдя юлкя гаршысында проблем 
эюрмцрям.  

Бир проблем вар – Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси. Ону да биз щялл едяъяйик. Тябиидир ки, биз буну 
щялл едяъяйик, чцнки Ермянистан бизимля щеч ъцр рягабят апара 
билмяйяъякдир. Хариъи щавадарлары, хариъи диаспору ня гядяр дя 
олса, рягабят апара билмяйяъякдир. Чцнки бизим арамызда олан 
фярг эетдикъя артыр. Нязяря алсаг ки, бизим цчцн Даьлыг Гарабаь 
мясяляси бир нюмряли мясялядир, бцтцн сяйляримизи – сийаси, игтиса-
ди, щярби, ъоьрафи, няглиййат – бу мясялянин щяллиня  йюнялдирик. 
Щамы беля етмялидир, бу щяр бир вятяндаш цчцн бир нюмряли 
проблем олмалыдыр. Ишлядийи йердян асылы олмайараг, щяр бир вя-
тяндаш юз фяалиййяти иля бу проблемин щяллини йахынлашдырмалыдыр. 
Киминся буна даща  чох имканы вар, киминся аз, амма щяр бир 
инсанын бейниндя бу даим олмалыдыр. Бу бизим аьрылы йеримиздир. 
Азярбайъанлылары ордан етник тямизлямя нятиъясиндя чыхарыб, 
сонра «референдум» кечирмяк  ян бюйцк ядалятсизлик, ян бюйцк 
ъинайятдир. Щеч ким «референдуму» танымады, щеч ким дя щеч 
вахт танымайаъагдыр. Биз бу проблеми щялл едяъяйик. Буну щялл 
етмяк цчцн бизим сийасятимиз вар, гысамцддятли вя узун-
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мцддятли планларымыз вар, биз буну щяйата кечиририк вя кечиряъя-
йик. Йахшы олар, Ермянистанда буну тез баша дцшсцнляр ки, 
юзлярини даща да аьыр вязиййятя салмасынлар. 

Бязи щалларда щесаб олунур ки, бу мцнагишядя Азярбай-
ъан удузмуш тяряфдир. Мян ися беля щесаб етмирям. 

Дцздцр, бизим торпагларымыз ишьал алтындадыр вя Азярбай-
ъан бундан язиййят чякир. Амма биз о торпаглары эери гай-
тараъаьыг. Анъаг бу атяшкяс режими ярзиндя Ермянистанын да 
инкишафына бахын, Азярбайъанын да инкишафына. Атяшкяс режими 
ярзиндя Ермянистан ящалисинин йарысы юлкяни тярк едибдир. Бу 
щамыйа айдын олан мясялядир. Дцздцр, Ермянистанда онлар 
статистик рягямляри сцни шякилдя артырырлар ки, билинмясин  орада 
ахын вар. Амма биз буну билирик, гоншу юлкяляр дя буну 
билир. Игтисади ъящятдян Ермянистан бцтцн бейнялхалг лайищя-
лярдян тяърид олунмуш вязиййятдядир. Онлары тяърид олунмуш 
вязиййятя биз салмышыг. Мян буну дейирям вя ачыг шякилдя 
бяйан едирям. Бязи щалларда бязи тяшкилатлар, юлкяляр бизи 
гынамаг истяйирляр ки, сиз Ермянистаны тяърид едирсиниз. Дейи-
рям бяли, биз едирик вя бундан сонра да едяъяйик. Бцтцн 
имканлардан истифадя едяъяйик ки, истядийимизя наил олаг. 

Бу мцддят ярзиндя Азярбайъан мющкямлянди, гаршыда 
дуран бцтцн вязифяляри йериня йетирди, яввялляр мцяййян 
мянада башга юлкялярдян олан асылылыьымызы арадан галдырдыг. 
Бу инди сыфыр сявиййясиндядир. Щяйат да буну эюстярир. Ермя-
нистан ися яксиня, эетдикъя щям бейнялхалг тяшкилатлардан, 
щям дя реэионал юлкялярдян даща да чох асылы вязиййятя дцшцр. 
Игтисади бахымдан, сосиал инкишаф бахымындан мцгайи-
сяедилмяз вязиййятдяйик. Она эюря бу щяля бюйцк суалдыр ки, 
мцщарибянин биринъи мярщяляси кимин хейриня баша чатды. 
Нязяря алсаг ки, бу, мцщарибянин биринъи мярщялясидир вя яэяр 
мясяляни сцлщ йолу иля щялл едя билмясяк, онун икинъи 
мярщяляси олаъагдыр. Икинъи мярщяля фактики олараг, Ермянис-
танын сону ола биляр. Онлар буну билмялидир вя баша дцшмя-
лидирляр ки, бизим дя сябримизин щцдудлары вар. 

Мян бу эцн бурада сяслянян фикирлярля чох разыйам, 
эянълярин ящвал-рущиййяси дя йахшыдыр. Онларын фикирляри дя 
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мяни чох севиндирир. Сизин симанызда – бурада сиз бцтцн 
Азярбайъан эянълярини тямсил едирсиниз – бир даща эюрцрям ки, 
Азярбайъанда чох дяйярли эянъ нясил йетишир. Бу чох бюйцк 
наилиййятдир, чох бюйцк сярвятдир. Чцнки чыхышымын яввялиндя 
ону гейд етдим, бир даща демяк истяйирям ки, Азярбайъаны 
эяляъякдя сиз идаря едяъяксиниз. Буэцнкц эянъляр, фяал эянъ-
ляр, вятянпярвяр, юлкяйя баьлы олан, биликли, пешякар инсанлар. 
Бцтцн бу амилляр олмалыдыр. Адам вятянпярвяр ола биляр вя 
олмалыдыр! Амма онун билийи олмайа биляр, йахуд да ки, 
пешякар олмайа биляр. Онда онун Вятяня хидмяти бизи там 
гане едя билмяз. Щям пешякарлыг, щям торпаьа баьлылыг, щям 
йцксяк инсани кейфиййятляр – бцтцн бу амилляр олмалыдыр. Бц-
тцн бунлар да Азярбайъан эянъляриндя вар. Азярбайъан 
эянъляри Азярбайъанын тарихиндян, милли дяйярляриндян гидала-
нырлар. Онлар Азярбайъан халгынын бир парчасыдыр. Милли 
мяняви дяйярляримиз бизим цчцн ян башлыъа рол ойнайыр. Бизим 
тарихимиз, дяйярляримиз, яняняляримиз – будур бизи йашадан. 
Узун илляр, ясрляр бойу мцстямлякя вязиййятиндя йашайан 
Азярбайъан инсанларыны миллят кими, азярбайъанлы кими 
сахлайан да мящз бунлар – бизим яняняляримиз, тарихимиз, 
дилимиз, мядяниййятимиз олуб вя эяляъякдя дя беля олаъагдыр. 
Мцяййян дюврляр олур – юлкянин инкишаф дюврц, йахуд да ки, 
тяняззцл дюврц олур. Яэяр бу дяйярляр варса, щеч ким миллятя 
щеч ня едя билмяз. 

Бах, бу эюзял ящвал-рущиййя иля мян сиздян бу эцн айрылы-
рам, сизи бир даща бу эюзял байрам мцнасибятиля црякдян 
тябрик едирям. Яминям ки, Азярбайъан эянъляри щямишя 
олдуьу кими, юлкямизин инкишафына юз тющфялярини веряъякляр. 

Бу эцн бизимля бярабяр Теймур Ряъябов бурададыр. Ону 
бюйцк гялябя мцнасибятиля сизин адыныздан, бцтцн Азярбай-
ъан халгы адындан тябрик етмяк истяйирям. Дцнйанын ян 
мютябяр турнириндя биринъи йери тутмаг бюйцк гящряманлыг 
вя бюйцк гялябядир. Биз щамымыз она азаркешлик едирдик. 
Изляйирдик ки, неъя ойнады, неъя ойнайаъаг вя чох севинирдик. 
Биз инанырдыг ки, беля дя олаъагдыр. Бялкя дя щяля 10 ил бун-
дан яввял мян билирдим ки, беля олаъагдыр. Бу, бюйцк 
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гялябядир вя шащмат таъынын ялдя едилмяси цчцн бюйцк ад-
дымдыр. Шящрийары да мян тябрик едирям, онлар икиси дцнйа 
шащматчыларынын рейтинг ъядвялиндя биринъи онлуьа дахил 
олублар. Бу да бюйцк нятиъядир. Орада Русийадан да ики 
няфяр вар. Бундан сонра Азярбайъандан йягин ки, даща да 
чох олмалыдыр. 

Сизи бир даща тябрик едирям вя щамыныза уьурлар арзу-
лайырам. Щямишя фяал олун, мющкям олун вя билин ки, мян щя-
мишя сизинляйям. 
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«ДОИНЭ БУСНЕСС–2007»нин МЦЯЛЛИФИ,  
ДЦНЙА БАНКЫНЫН БАШ ИГТИСАДЧЫСЫ  
СИМЕОН ДЖАНКОВ ВЯ БАНКЫН  
АЗЯРБАЙЪАН ЦЗРЯ МЕНЕЪЕРИ  
ГРЕГОРИ ЙЕДЖЕЙЧАК ИЛЯ ЭЮРЦШ           

                
Президент сарайы 
 
2 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 2-дя Президент сарайында «Доинэ Буснесс–2007»нин 
мцяллифи, Дцнйа Банкынын баш игтисадчысы Симеон Джанкову вя 
банкын Азярбайъан цзря менеъери Грегори Йеджейчакы гябул 
етмишдир.  

Азярбайъанда эедян игтисади инкишаф просесляри иля йахындан 
таныш олмаг мягсядиля юлкямизя сяфяр етдиклярини билдирян го-
наглар эюрцляъяк ишляр барядя дювлятимизин башчысына мялумат 
вердиляр.  

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда игтисади сащядя ялдя 
олунан уьурлар барядя ятрафлы данышды вя бу гурум иля Азяр-
байъанын Игтисади Инкишаф Назирлийи арасында ямякдашлыьын 
эяляъякдя сямяряли олаъаьына вя юлкямиздя эедян инкишаф про-
сесляри барядя бейнялхалг алямдя реал тясяввцрцн йарадылмасы 
сащясиндя конкрет ишлярин эюрцляъяйиня яминлийини билдирди. 
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АВРОПА ШУРАСЫ КАТИБЛИЙИНИН СИЙАСИ 
МЯСЯЛЯЛЯР ЦЗРЯ БАШ ДИРЕКТОРУ  
ЖАН-ЛУИ ЛОРА ИЛЯ ЭЮРЦШ           

                
Президент сарайы 
 
2 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 2-дя Президент сарайында Авропа Шурасы Катиблийинин 
сийаси мясяляляр цзря Баш директору Жан-Луи Лораны вя Авропа 
Шурасы Баш катибинин Азярбайъандакы хцсуси нцмайяндяси 
Денис Брибосианы  гябул етмишдир.  

Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа Шурасы арасында ямяк-
дашлыьын уьурла щяйата кечирилдийи гейд олунду вя бу бейнял-
халг гурумла Азярбайъанын, о ъцмлядян юлкямизин мцвафиг 
структурларынын ялагяляринин бундан сонра эенишляняъяйиня 
яминлик ифадя едилди.  
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«БОИНГ–МЦЛКИ АВИАСИЙА ТЯЙЙАРЯЛЯРИ» 
ШИРКЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ ВЯ БАШ ИЪРАЧЫ 
ДИРЕКТОРУ СКОТТ КАРСОНУН БАШЧЫЛЫГ 
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
5 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 5-дя АБШ-ын «Боинг–Мцлки авиасийа тяййаряляри» 
ширкятинин президенти вя Баш иърачы директору Скотт Карсонун 
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы юлкямизин сон илляр ялдя етдийи игтисади 
уьурлардан данышды вя Азярбайъанын реэионда лидер дювлятя 
чеврилдийини вурьулады. Азярбайъан президенти АБШ-ын «Боинг–
Мцлки авиасийа тяййаряляри» ширкяти иля Азярбайъанын 6 илдян 
артыг бир дюврц ящатя едян уьурлу ямякдашлыьындан мямнун-
луьуну ифадя етди вя ширкятин рящбяринин юлкямизя бу сяфяринин 
ямякдашлыьымыза йени имканлар ачаъаьына яминлийини билдирди. 
Юлкямизин реэиондакы мювгейиндян данышан дювлятимизин 
башчысы Азярбайъанын сярнишин вя йцкдашымалары цчцн ъялбедиъи 
юлкя олдуьуну вя республикамызын игтисади инкишаф потенсиалынын 
эяляъякдя там тямин едилмяси цчцн даща йени тяййаряляря 
ещтийаъы олдуьуну билдирди. 

«Боинг–Мцлки авиасийа тяййаряляри» ширкятинин президенти вя 
Баш иърачы директору Скотт Карсон Азярбайъанда эедян сцрятли 
игтисади инкишафын, юлкянин щяр йериндя апарылан тикинти вя 
абадлашдырма ишляринин онларда бюйцк тяяссцрат йаратдыьыны 
гейд етди. О, юлкямизля ямякдашлыгдан разы галдыгларыны вур-
ьулады вя йени Боинг-787 тяййарялярини реэионда илк дяфя олараг 
Азярбайъана эятириляъяйини планлашдырдыгларыны билдирди. 
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ЭЮРКЯМЛИ ФИЗИК, КЕЧМИШ ССРИ ЕЛМЛЯР 
АКАДЕМИЙАСЫНЫН ЩЯГИГИ ЦЗВЦ  
РОАЛД САГДЕЙЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын  Президенти Илщам Ялийев 

февралын 5-дя Президент сарайында эюркямли физик, кечмиш ССРИ 
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц Роалд Зиннурович Саг-
дейеви гябул етмишдир. 

Академик Сагдейев Бакыйа ютян сяфяри заманы халгымызын 
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевля эюрцшцнц мямнунлугла 
хатырладараг бу эюрцшдян алдыьы хош тяяссцратын бу эцня кими 
онун гялбиндя йашадыьыны вурьулады. 

Дювлятимизин башчысы академик Сагдейевин юлкямизя сяфя-
ринин Азярбайъанын бейнялхалг елми-иътимаи ялагяляринин даща 
да эенишлянмяси ишиня хидмят едяъяйиня яминлийини ифадя етди.  
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ГАМБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЙЯЩЙА ЪАММЕЩЯ    
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Гамбийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тяб-
рикляримизи йетирирям. 

Яминям ки, Азярбайъан–Гамбийа мцнасибятляри халгла-
рымызын мянафеляриня уйьун олараг даим достлуг вя ямяк-
дашлыг зямининдя инкишаф едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 5 феврал 2007-ъи ил 
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АБШ ДЮВЛЯТ КАТИБИНИН МЦАВИНИ,  
АБШ–АЗЯРБАЙЪАН БИРЭЯ ИГТИСАДИ 
ЯМЯКДАШЛЫГ КОМИССИЙАСЫНЫН ЩЯМСЯДРИ 
ДАНИЕЛ СУЛЛИВАНЫН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 6-да Президент сарайында АБШ Дювлят катибинин игти-
садиййат, енерэетика вя бизнес мясяляляри цзря мцавини, АБШ–
Азярбайъан Бирэя Игтисади Ямякдашлыг Комиссийасынын щям-
сядри Дaниел Сулливанын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини 
гябул етмишдир. 

Дяниел Сулливан юлкямизя сяфярин ясас мягсядинин АБШ–
Азярбайъан Игтисади Ямякдашлыг цзря Ишчи групунун Бирэя 
Игтисади Ямякдашлыг Комиссийасына чеврилмяси барядя щюку-
мятлярарасы сазишин имзаланмасы олдуьуну вурьулады. О, сон 
иллярдя, хцсусиля президент Илщам Ялийевин АБШ-а сяфяриндян 
ютян мцддятдя игтисади ялагялярин сцрятля инкишаф етмясинин беля 
бир комиссийанын йарадылмасыны зярури етдийини билдирди. Гонаг 
игтисади ялагялярин тез бир заманда беля сявиййяйя чатдырылма-
сында Азярбайъан президентинин ролуну йцксяк гиймятляндирди. 

Дювлятимизин башчысы бу сяфярин Азярбайъан–АБШ икитяряфли 
мцнасибятляринин даща да инкишаф етдирилмяси бахымындан 
ящямиййятли олдуьуну билдирди. Юлкяляримиз арасында игтисади 
ялагялярин сявиййясини галдырмаг цчцн щяр ики тяряфин мараглы 
олдуьуну гейд едян президент Илщам Ялийев игтисади ямяк-
дашлыьын йалныз нефт секторунда дейил, гейри-нефт секторунда да 
уьурла инкишаф етмясинин юнямли олдуьуну вурьулады. Азярбай-
ъанын игтисади ъящятдян сцрятля инкишаф етдийини хатырладан 
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дювлятимизин башчысы АБШ ширкятляринин юлкямизля ямякдаш-
лыьындан мямнунлуьуну сюйляди. 

Даниел Сулливан юлкясинин Азярбайъан иля гейри-нефт сек-
торунда да фяал ямякдашлыг етмякдя мараглы олдуьуну вя 
рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятинин ясасян АБШ-ын гейри-
енерэетика сащясини тямсил етмялярини  бу мараьын бариз нцму-
няси олдуьуну билдирди. Гонаг деди ки, нцмайяндя щейятиня 
АБШ-ын мцщцм дювлят органлары вя назирликляринин нцмайян-
дяляринин дахил олмасы АБШ-ын Азярбайъан иля игтисади ямяк-
дашлыьын бундан сонра да инкишаф етдирилмясиня юням вермя-
синин эюстяриъисидир. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ЭЦРЪЦСТАНА ИШЭЦЗАР СЯФЯРИ 
 
7 феврал  2007-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 7-дя Эцръцстана ишэцзар сяфяря йола дцшмцшдцр. 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев фев-

ралын 7-дя Эцръцстан пайтахтына эялмишдир. 
Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстанын дювлят байраглары иля 

бязядилмиш Тбилиси Бейнялхалг Щава Лиманында дювлятимизин 
башчысынын шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. Милли 
эейимли гыз вя оьлан Азярбайъан президентиня эцл дястяси 
тягдим етдиляр. 

Президент Илщам Ялийеви тяййарянин пиллякяни йанында Эцр-
ъцстанын Баш назири Зураб Ноьаидели вя диэяр рясми шяхсляр бю-
йцк щюрмят вя ещтирамла гаршыладылар. 

Дювлятимизин башчысы щава лиманындан онун цчцн айрылмыш 
игамятэаща – «Тбилиси–Мариотт» мещманханасына йола дцшдц. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
7 феврал 2007-ъи ил 

 
Февралын 7-дя Тбилисидя Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийевин вя Эцръцстан Республикасынын Прези-
денти Михеил Саакашвилинин эюрцшц олмушдур. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля Эцръцстан арасында мцнасибят-
лярин, о ъцмлядян игтисади сащядя ямякдашлыьын уьурла инкишаф 
етдийи билдирилди. Президентляр Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу 
лайищясинин щям икитяряфли, щям дя реэионал ялагяляр бахымын-
дан ящямиййятини хцсуси вурьуладылар. Билдирилди ки, бу ямяк-
дашлыьын халгларымызын рифащынын йцксялдилмясиндя дя бюйцк 
ролу олаъагдыр. 

Эюрцшдя гаршылыглы мараг доьуран бир сыра диэяр мясяляляр 
дя мцзакиря едилди. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ТЦРКИЙЯНИН БАШ НАЗИРИ РЯЪЯБ ТАЙЙИБ 
ЯРДОЬАН ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
«Тбилиси–Мариотт» мещманханасы 
 
7 феврал 2007-ъи ил 
 
Февралын 7-дя «Тбилиси-Мариотт» мещманханасында Азяр-

байъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Тцркийя 
Ъцмщуриййятинин Баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьанын эюрцшц 
олмушдур. 

Эюрцшдя дост вя гардаш юлкяляр арасында мцнасибятлярин 
уьурла инкишафындан мямнунлуг билдирилди, Азярбайъан вя 
Тцркийянин глобал енержи лайищяляриндя вя Бакы–Тбилиси–Гарс 
дямир йолунун тикинтисиня даир имзаланаъаг лайищядя иштиракынын 
бу мцнасибятляри даща да мющкямляндиряъяйи вурьуланды. 

Бу ямякдашлыьын реэионда сцлщя, сабитлийя хидмят етдийинин 
билдирилдийи эюрцшдя гаршылыглы мараг доьуран бир сыра мясяляляр 
барядя дя фикир мцбадиляси апарылды. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН, 
ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИНИН ВЯ  
ТЦРКИЙЯ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИНИН  БАШ НАЗИРИ  
РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬАНЫН  
ЦЧТЯРЯФЛИ ЭЮРЦШЦ 
 
7 феврал 2007-ъи ил  
 
Февралын 7-дя Эцръцстан парламентинин бинасында Азяр-

байъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин, Эцръцстан 
Республикасынын Президенти Михеил Саакашвилинин вя Тцркийя 
Ъцмщуриййятинин Баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьанын  цчтя-
ряфли эюрцшц олмушдур. 

Президент Михеил Саакашвили бу эюрцшцн вя Бакы–Тбилиси–
Гарс дямир йолу лайищясинин ящямиййятини вурьулады, онун 
реэионал ямякдашлыьын инкишафына хидмят едяъяйини сюйляди. 

Президент Илщам Ялийев Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу 
лайищясинин зярурилийиндян данышараг деди ки, бу бизи даща сых 
бирляшдиряъяк, реэионал ямякдашлыьы даща да эенишляндиряъякдир. 
Бу лайищянин щяйата кечирилмяси щям дя реэиона сабитлик, сцлщ 
эятиряъяк вя цмумиййятля, юлкяляримизин, халгларымызын игтисади 
марагларына ъаваб верир. Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Тбили-
си–Ярзурум нефт-газ кямярляринин игтисади ящямиййятиндян 
данышан дювлятимизин башчысы билдирди ки, Бакы–Тбилиси–Ярзурум 
газ кямяринин ишя дцшмяси ялагяляримизи даща да мющкям-
ляндиряъякдир. Цч юлкя арасында енержи сащясиндя ямякдашлыг 
вар, лакин гейри-нефт секторунда да ялагялярин эенишлянмяси 
ваъибдир вя щазырда бу истигамятлярдя конкрет ишляр эюрцлцр. 
Президент Илщам Ялийев 2007-ъи илдя Азярбайъанын нефт вя газ 
щасилат вя ихраъыны эенишляндиряъяйини билдирди вя деди ки, бу эцн 
эюрцлян ишляр юлкяляримиз вя халгларымыз арасында, еляъя дя 
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реэионал ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмяси вя мющкям-
ляндирилмясиня хидмят едир. 

Тцркийянин Баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьан Бакы–
Тбилиси–Гарс дямир йолу лайищясиндян данышаркян ону «Дямир 
Ипяк Йолу» адландырды. О, Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Тбили-
си–Ярзурум нефт-газ кямярляри дя дахил олмагла, цч бюйцк 
лайищянин реэионда сабитлийя вя игтисади инкишафа бюйцк тющфя 
вердийини деди вя халгларымызын фираванлыьы цчцн ящямиййятини 
вурьулады. Баш назир деди ки, Асийа иля Авропаны бирляшдиряъяк 
дямир йолу лайищяси реэионал ямякдашлыьа даща бир нцмунядир. 
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ТБИЛИСИ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНЫН 
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
Февралын 7-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийевин, Эцръцстан Республикасынын Президенти Михеил 
Саакашвилинин вя Тцркийянин Баш назири Ряъяб Таййиб 
Ярдоьанын иштиракы иля Тбилиси Бейнялхалг Щава Лиманынын 
тянтяняли ачылыш мярасими олмушдур. 

Мярасими Тцркийянин «ТАВ» ширкятинин сядри ачды. Тцрки-
йянин Баш назири, Азярбайъан президенти вя Эцръцстан прези-
денти чыхыш етдиляр. Билдирилди ки, Тцркийянин «Тяня Акфен» 
(«ТАВ») ширкяти тяряфиндян тикилмиш Тбилиси Бейнялхалг Щава 
Лиманы илдя 2,8 милйон сярнишин дашымасы цчцн нязярдя тутул-
мушдур. Щава лиманы «ТАВ» ширкятиня 20 иллийя иъаряйя вериля-
ъякдир. 25 мин квадратметр яразиси олан щава лиманынын тикин-
тисиня 28,5 милйон доллар вясаит хярълянмишдир. 

Бейнялхалг щава лиманынын ачылышыны билдирян ленти кясян 
президентляр вя Баш назир мцасир дизайн цслубунда тикилмиш, 
щяр бир шяраит йарадылмыш, Авропа стандартларына уйьун аеро-
ваьзал бинасы иля таныш олдулар. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев мярасимдя нитг 
сюйляди. 

 
И л щ а м  Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Язиз ханымлар вя ъянаблар! 
Мян сизин щамынызы, илк нювбядя бцтцн Эцръцстан халгыны 

йени аеропортун ишя дцшмяси иля ялагядар црякдян тябрик 
едирям. Чох эюзял бинадыр, ян мцасир сявиййядя тикилиб вя 
узун илляр Эцръцстана хидмят едяъякдир. 

Бу эцн чох яламятдар эцндцр. Бу эцн чох мцщцм ад-
дымлар атылыбдыр. Дейя билярям ки, цч юлкя арасында ямякдаш-
лыг йени мярщяляйя гядям гойубдур. Бир мцддят бундан 
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яввял имзаланмыш мцгавиляляр, хцсусиля Бакы–Тбилиси–Гарс 
дямир йолунун чякилишиня даир имзаланмыш бцтцн сазишляр би-
зим ямякдашлыьымызы даща да мющкямляндирир. Яминям ки, 
бцтювлцкдя, эяляъякдя енерэетика секторундан сонра няглий-
йат сектору бизим бюлэядя ян юнямли истигамятлярдян бири 
олаъагдыр. Енерэетика секторунда ялдя едилмиш уьурлар, щяйа-
та кечирдийимиз нящянэ трансмилли лайищяляр бир башланьыъ иди. 

Эцръцстан вя Азярбайъан йени мцстягил юлкялярдир. 
Мцстягиллийимизин илк илляри щяр ики юлкя цчцн чох чятин вя аьыр 
кечмишдир. Дейя билярям ки, бизим мцстягиллийимиз тящлцкя 
гаршысында иди вя биз чох бюйцк мцбаризяляр апарараг буэцн-
кц сявиййяйя эялиб чатмышыг. Бу эцн ися инкишаф дюврцдцр. Бу 
эцн юлкяляримиз йени инкишаф стратеэийасыны мцяййян едирляр. 
Бизим бирлийимиз, бирэя лайищяляримиз вя енерэетика секторунда, 
хцсусиля Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри иля башланмыш ямяк-
дашлыьымыз диэяр сащяляря дя юз тясирини эюстярибдир. Яэяр 1994-
ъц илдя «Ясрин мцгавиляси» имзаланмасайды вя онун мянтиги 
нятиъяси олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри тикилмясяйди, 
ня Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяри, ня дя Бакы–Тбилиси–
Гарс дямир йолу реаллыьа чеврилярди. Анъаг инди бцтцн бунлар 
эерчякликдир, мцмкцн олмушдур. Бу да ону эюстярир ки, мцм-
кцн олмайан мясяля йохдур. Яэяр рящбярлярин ирадяси варса, 
халгларын рящбярляря дястяйи варса, истянилян мясяляни щялл 
етмяк мцмкцндцр. Биз дя бу эцн бу йолдайыг. 

Бизим бирлийимиз артыр, Тцркийя–Азярбайъан–Эцръцстан 
гардашлыьы мющкямлянир. Бизим халгларымыз да гардашлыг 
мцнасибятляри иля бир-бириня чох баьлыдырлар. Бу эюзял лайищяляр 
ися бизи даща да сых бирляшдирир. Игтисади сащядя артан ямяк-
дашлыьымыз игтисадиййатларымызы да бир-бириня баьлайыр, мянфя-
ятляримизи дя бир-бириндян асылы едир вя бизим уьурлу эяля-
ъяйимиз дя бир-биримизин уьурларындан асылыдыр. Мящз буна 
эюря бизим бирлийимиз давам етмяли, мющкямлянмялидир. Ями-
ням ки, эяляъякдя йени, бюйцк лайищяляр щяйата кечириляъякдир. 

Бу эцн бу бюлэядя, Ъянуби Гафгазда башланмыш вя артыг 
бцтцн реэиона йайылан лайищяляр эениш мянада бцтцн гитяйя 
юз тясирини эюстярибдир. Енержи тящлцкясизлийи мясяляляри инди 
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дцнйа сийасятинин эцндялийиндя дуран бир нюмряли мясялядир. 
Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя Авропанын енержи тящлц-
кясизлийиня чох дяйярли тющфялярини верир. Бу, биринъи аддымдыр. 
Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяринин ишя дцшмяси вя 
эяляъякдя фяалиййяти Авропайа ачылан илк пянъярядир. Бцтцн 
бу лайищяляр енержи вя няглиййат дящлизини мющкямляндирир. 
Яэяр реэионумузун хяритясиня бахсаг эюрярик ки, мцхтялиф 
имканлар вар, мцхтялиф дящлизляр ачыла биляр. Анъаг о дящлизляр 
ишляйир ки, дящлиз кечян юлкяляр буна юз дястяйини верир. 
Яразидян кечян йоллар ящямиййятли йоллардыр. Сабитлик вар, 
инкишаф вар. Сабитлик олан йеря инвестисийалар да гойулаъаг, 
мараг да артаъаг вя беляликля, бюлэямиз инкишаф едяъякдир.  

Биз щяля чох ишлямялийик, юлкяляримизи мющкямляндирмя-
лийик. Биз, садяъя олараг, инкишафын щяля биринъи мярщялясин-
дяйик. Биринъи мярщяляни уьурла баша вурдуг, юз мцстягил-
лийимизи сцбут етдик, игтисади потенсиалымызы юзцмцз эцълян-
диририк. Эяляъякдя щям реэионда, щям дя даща эениш мянада 
Авропада эедян ишляр бизим ямякдашлыьымыздан хейли дяряъя-
дя асылы олаъагдыр. Азярбайъан чох тящлцкясиз вя етибарлы 
енержи ещтийатларына сащиб олан, онлары тящлцкясиз йолларла 
дцнйа базарларына чатдыран юлкядир вя бизим тяряфдашларымыз 
да бу ишляря юз тющфялярини верирляр.  

Бу эцн няглиййат эцнцдцр. Мян буну беля адландырардым. 
Ейни заманда, чох тарихи эцндцр. Бакы–Тбилиси–Гарс 
лайищясиня башланмасы вя Тбилиси Бейнялхалг Щава Лиманынын 
ишя дцшмяси чох яламятдар щадисялярдир. Анъаг бир мясяляйя 
диггят чякмяк истяйирям ки, Бакы–Тбилиси–Ъейщан, Бакы–Тби-
лиси–Ярзурум, Бакы–Тбилиси–Гарс лайищялярини биз бирликдя 
етмишик, Тбилиси щава лиманында ися Азярбайъан бир аз йад-
дан чыхыбдыр. Бу, Тцркийя–Эцръцстан лайищясидир. Яэяр дявят 
етсяйдиниз, биз дя бурада иштирак едя билярдик. Амма буна 
бахмайараг, биз дя бир дост кими, гардаш кими, буна севини-
рик. Яминям ки, Эцръцстанын йени ачылан гапылары, йени щава 
гапылары бурайа чохлу ишляр эятиряъяк, достлар эяляъяк, ямяк-
дашлыг артаъаг, инвестисийалар эяляъякдир. Беляликля, юлкяниз 
инкишаф едяъякдир. Бир дост, гардаш кими вя Эцръцстаны севян 
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бир инсан кими, мян буну арзулайырам. Бу эюзял эцндя бцтцн 
Эцръцстан халгына хошбяхтлик арзулайырам. Арзу едирям ки, 
бцтцн арзуларыныза чатасыныз. Арзу едирям ки, юлкяниздя сцлщ 
олсун, инкишаф, мещрибанлыг олсун вя халгыныз ращат, фираван 
йашасын. Биз – сизин достларыныз да буна бахаг, севиняк. Сизи 
бир даща тябрик едирям. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ЭЦРЪЦСТАНА ИШЭЦЗАР СЯФЯРИ 
 
7 феврал 2007-ъи ил 
 

Щейдяр Ялийев адына проспектин тянтяняли 
ачылыш мярасими 

 
Февралын 7-дя Эцръцстан пайтахтынын мяркязиндя Щейдяр 

Ялийев адына проспектин тянтяняли ачылыш мярасими олмушдур. 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев вя Эцръцстан прези-

денти Михеил Саакашвили мярасимдя иштирак едирдиляр. 
Мярасимя топлашан минлярля сакин ялляриндя Азярбайъанын 

вя Эцръцстанын дювлят байраглары, президентляри саламлайан 
шцарларла  дювлят башчыларыны щярарятля гаршыладылар.  

Президентляр Илщам Ялийев вя Михеил Саакашвили цзяриндя 
эцръц вя инэилис дилляриндя «Щейдяр Ялийев проспекти» сюзляри 
йазылан хатиря лювщясинин цзяриндян аь юртцйц эютцрдцляр. 

Кцр чайынын саь сащилиндя йерляшян проспектин узунлуьу 3,7 
километрдир. Щцндцрлцйц 4 метр олан хатиря лювщясиндя эюстя-
рилир ки, бурадан Бакыйа олан мясафя 556 километр, Анкарайа 
ися 1441 километрдир. 

Инъясянят усталары Азярбайъан халг мащнылары ифа етдиляр. 
Сонра президентляр Илщам Ялийев вя Михеил Саакашвили Тбилиси 

сакинляриня йахынлашыб онларла сямими эюрцшдцляр. 
 

Тбилиси метросунун «Азадлыг мейданы» 
стансийасы иля танышлыг 

 
Февралын 7-дя Азярбайъан президенти Илщам Ялийев вя Эцр-

ъцстан президенти Михеил Саакашвили Тбилиси метрополитенинин 
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тямир-бярпа ишляри апарылмыш «Азадлыг мейданы» стансийасы иля 
таныш олдулар. 

Дювлят башчылары екскалаторла стансийайа ендиляр. Президент 
Михеил Саакашвили билдирди ки, бу стансийа яввялляр Ленинин 
адыны дашымышдыр. Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра ися «Азадлыг 
мейданы» адланыр. Кечян илин декабрында тямир олунмуш вя 
щазырда сярнишинлярин ихтийарына верилмишдир. 

 
Мяркязи университет клиникасы иля танышлыг 

 
Февралын 7-дя Азярбайъан президенти Илщам Ялийев вя 

Эцръцстан президенти Михеил Саакашвили Тбилисинин Важа Пша-
вела проспектиндя тикилян Мяркязи университет клиникасы (кечмиш 
Республика хястяханасы) иля таныш олдулар. 

Сящиййя ишчиляри президентляри сямимиййятля гаршыладылар. 
Клиниканын директору Николоз Тибшидзе мялумат верди ки, 

1974-ъц илдя тикилмиш бинада кечян ил ясаслы тямир-тикинти вя 
йенидянгурма ишляриня башланмышдыр. 

Президентляр айры-айры шюбяляря бахдылар, гурашдырылмыш 
мцасир аваданлыгла йахындан таныш олдулар. Билдирилди ки, тибб 
университетинин тялябяляри бу клиникада ихтисасартырма курслары 
кечяъякляр. 

Эцръцстанын Сосиал Мцдафия, Ямяк вя Сящиййя назири Вла-
димир Эипашвили президент Илщам Ялийевя мялумат веряряк деди 
ки, тикинти вя йенидянгурма ишляри бу ил баша чатаъаг, ярази даща 
да эенишляндириляъяк вя бурада бюйцк бир тибб мяркязи йа-
ранаъагдыр. 

Президентляр клиникайа щядиййя олунмуш тяъили тибби йардым 
машынларына да бахдылар. 
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ЦЧТЯРЯФЛИ РЕЭИОНАЛ ЯМЯКДАШЛЫГ 
САММИТИ СЯНЯДЛЯРИНИН ИМЗАЛАНМА 
МЯРАСИМИ  
 
Февралын 7-дя Эцръцстан парламентинин бинасында Азяр-

байъан–Эцръцстан–Тцркийя цчтяряфли реэионал ямякдашлыг сам-
мити сянядляринин имзаланмасы мярасими олмушдур. 

Яввялъя Эцръцстан президенти Михеил Саакашвили, сонра 
Тцркийянин Баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя Азярбайъан 
президенти Илщам Ялийев бяйанатла чыхыш етдиляр. 

 
Эцръцстан президенти Михеил Саакашвилинин бяйанаты  
 
Щюрмятли ъянаб Президент Илщам Ялийев! 
Щюрмятли ъянаб Баш назир Ряъяб Таййиб Ярдоьан! 
Щюрмятли гонаглар! 
Мян сизин щамынызы бурада, Эцръцстанын пайтахты Тбилиси 

шящяриндя саламламаг истяйирям. Бу бизим щяйатымызда чох 
мцщцм бир эцндцр. Цмумиййятля, реэионун тарихиндя мц-
щцм бир мярщялядир. Бу эцн биз Тбилиси Бяйаннамясини имза-
лайаъаьыг, бундан башга, Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу ти-
кинтисинин лайищясинин артыг башланмасы иля баьлы сазиши имза-
лайаъаьыг.  

Биз билирик ки, реэионумузда диэяр ваъиб лайищяляр дя ня-
зярдя тутулур вя эяляъяк цчцн бюйцк лайищяляр дя вар. Лакин 
щямин лайищяляр арасында бу лайищя ади инсанларын, вятяндаш-
ларын, халгларымызын щяйатынын даща да йахшылашдырылмасы цчцн 
ян ваъиб бир лайищядир. Бу лайищя бизим цчцн ики сийаси мяна 
дашыйыр вя цмумиййятля, тамамиля стратежи бахымдан йени бир 
дурумун формалашмасына зямин йарадаъаг, цч юлкяни бир-
бириня даща да йахынлашдыраъагдыр. Бир тяряфдян, Мяркязи 
Асийа, Чин, диэяр тяряфдян, Авропа бу мяканда говушаъаг-
дыр. Биз артыг йени мярщялянин башланмасындан даныша биля-
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рик. Буну Ипяк Йолунун бярпасы лайищясиня дя аид етмяк 
олар. Бу о демякдир ки, лайищя щяр бир юлкя цчцн файда 
эятиряъяк, щямчинин тяряфдашларымыз цчцн дя хейирли олаъагдыр. 
Щазыркы лайищя бизим эяляъякдя атаъаьымыз аддымларын уьу-
рунун ясас шяртидир. Щяр цч юлкя ялиндян эяляни ясирэя-
мяйяъяк, йцкдашымаларыны давам етдиряъякдир. 

Бундан сонра юлкямизин дямир йолу хятляри Авропанын 
дямир йолу шябякясиня гошулмаг имканы ялдя едяъякдир. 
Няинки юлкямиздян, ейни заманда, реэионумуздан, о ъцм-
лядян Мяркязи Асийадан дашынан малларын яразимиздян 
кечмяси цчцн имкан йаранаъагдыр. Бир сюзля, бу лайищянин 
эерчякляшмяси цмуми бахымдан ъоьрафи вязиййятя дя йенилик 
эятиряъякдир. Биз артыг кечмишдя йашадыьымыз эцнляри кечмиш-
дя гойараг эяляъяк дювря нязяр салырыг. Эцръцстан лайищянин 
там лазыми сявиййядя щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн ишляри 
йериня йетиряъякдир. 

Бизим Тцркийя иля сярщядимиз ян шяффаф сярщяддир. Бу илляр 
ярзиндя, демяк олар ки, 1,5 милйон шяхс щямин сярщяди 
кечмишдир. Бизим Тцркийя иля хцсуси виза режимимиз вардыр вя 
бу даща асанлашдырылмыш гайдада щяйата кечирилир. Бундан 
ялавя, биз бу лайищянин щяйата кечирилмясиндян сонра ялдя 
олунаъаг нятиъялярдян цч юлкядя ейни гайдада, ейни дяряъядя 
истифадя едя биляъяйик. 

Бу ил Истанбул–Батуми автомобил хятти дя чякиляъякдир. 
Чох йцксяк стандартлара ъаваб верян йол олаъаг вя бу о 
демякдир ки, ади вятяндашлар Тбилисидян сящяр-сящяр юз 
машынларына яйляшиб, ращат шякилдя истядикляри цнвана чата 
биляъякляр. Ейни заманда, биз Тбилисидя гатара миняряк щеч 
бир гатар дяйишмядян бирбаша Франсайа вя диэяр Авропа 
юлкяляриня эедя биляъяйик. 

Эцръцстанын Азярбайъан вя Тцркийя иля бирэя уьурлу 
ямякдашлыьы нятиъясиндя, Азярбайъан щюкумятинин йорулмаз 
сяйляри нятиъясиндя бу ил ярзиндя алтернатив газ мянбяйи щеса-
бына юлкямиз мави йанаъагла тямин олунду вя бу бизим цчцн 
мцстясна хараткер дашыйан мянбядир. Йадымдадыр, биз щансы 
бюйцк чятинликлярля цзляшмишик. Инди ися биз бу чятинликляри 
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арадан галдырмагдайыг. Билдийиниз кими, ютян ил Эцръцстан 
електрик енержисиндян вя газдан мящрум олмушду, Азяр-
байъан бизим кюмяйимизя эялди, гышын ня гядяр сойуг олма-
сына бахмайараг, Азярбайъан бизя юз йардым ялини узатды, 
Эцръцстаны енержи иля тяъщиз етди. Биз буну щеч вахт йаддан 
чыхармайаъаьыг. Бу бизим юлкяляримиз арасындакы достлуьун 
бир нцмунясидир.  Азярбайъан гябул етдийи гярары йериня йе-
тирди вя Эцръцстана газ верди. Бу гярарын гябул едилмяси ол-
дугъа бюйцк ъясарят тяляб едирди. Билдийиниз кими, тябии газын 
гиймяти тякъя Эцръцстан цчцн йох, ейни заманда, Азяр-
байъан цчцн артырылмышдыр. Азярбайъана газ верян ширкятин 
щансы аддымлар атдыьы мялумдур. Газын гиймяти артырылдыгдан 
сонра чятинликляря бахмайараг, Азярбайъан буна мцгавимят 
эюстяря билди, мцстягил шякилдя юз гярарыны гябул етди. Эцр-
ъцстан буну щеч вахт йаддан чыхармайаъагдыр. Бах, биз бу 
йолла юз достлуьумузу сынагдан кечиририк. Бу йолла юлкяля-
римиз арасында яняняви мцнасибятляримизин даща да мющкям-
лянмясиня, сарсылмаз характер алмасына наил олуруг. Бу чох 
эенишмигйаслы, чохшахяли мцнасибят демякдир.  

Биз бу лайищя иля щям дя Тцркийяйя вя диэяр йерляря, 
мяканлара, юлкяляря  чыхыш ялдя едяъяйик. 

Бу бизим бюйцк наилиййятимиздир. Биз истямирик ки, щеч бир 
юлкя бу трансформасийа просесиндян кянарда галсын. Щесаб 
едирик ки, истянилян юлкя бярабярлик принсипи ясасында ирадя-
ляриня архаланараг, ирялийя аддымлар атмалыдыр вя щамы бу 
ямякдашлыьа башламалыдыр. Она эюря гоншу Ермянистанла да 
достлуг мцнасибятляримизи инкишаф етдирмялийик. Чцнки 
онларын да алтернатив енержи мянбяляриня ещтийаълары вардыр. 
Бу ямякдашлыг ваъибдир вя цмуми аддымлар атмаг лазымдыр. 

Бир даща демяк истяйирям ки, биз кечмишдя чятин анлар 
йашамышыг. Щазырда бюйцк бир ъясарятли аддым атмышыг. Беля 
бир сазишин имзаланмасы иля юлкяляримизин парлаг эяляъяйини 
тямин едирик. Бу лайищя иля баьлы мян щяр цч юлкяни тябрик 
едирям. Инди биз бу сянядляри имзалайаъаьыг. Бир сюзля, бюйцк 
няглиййат-тикинти лайищясиня башлайаъаьыг. 
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Биз пайтахтымызда 6 ай бундан яввял щава лиманынын да 
тикинтисиня башламышыг вя артыг бу бюйцк лайищяни баша чат-
дырырыг. Беляликля, достлуьумузу, арамызда олан йахынлыьы 
мющкямляндиряъяйик вя гаршылыглы ямякдашлыьы бу ъцр йолларла 
давам етдиряъяйик. 

Мян Азярбайъан президентиня вя Тцркийянин Баш назириня 
тяшяккцр едир, бу ъцр ваъиб ямякдашлыьа эюря онлара дярин 
миннятдарлыьымы билдирирям. 

 
Тцркийянин Баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьанын бяйанаты   
 
Щюрмятли Президентляр! 
Дяйярли Баш назир, дяйярли назирляр! 
Щюрмятли гонаглар! 
Сизляри щюрмят вя ещтирамла саламлайырам. Юнъя беля бир 

мяналы эеъядя сизлярля бирликдя олмагдан бюйцк мямнуниййят 
щисси кечирдийими ифадя етмяк истяйирям. Эюстярдикляри го-
нагпярвярлийя эюря Эцръцстан президенти щюрмятли Саакашвили 
башда олмагла, Эцръцстанын рясми шяхсляриня юз адымдан вя 
нцмайяндя щейятимин цзвляри адындан тяшяккцр едирям. 

Азярбайъан президенти щюрмятли Илщам Ялийевин дя бу 
мярасимдя иштирак етмяси бизляри сон дяряъя мямнун етмиш-
дир. Чцнки бу эцн бир йеря топлашмагла бирликдя дцнйайа чох 
мцщцм месаж веририк. Реэионал ямякдашлыг неъя ола биляр – 
бунун нцмунясини эюстяририк. Реэионал ямякдашлыг едяркян 
щазырда цчцнъц аддымы атырыг. Биринъи аддым, билдийиниз кими, 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри иди. Икинъиси Бакы–Тбилиси–
Ярзурум, диэяр ады иля «Шащдяниз» лайищяси иди. Инди дя цчцн-
ъц аддымы артырыг. О да Бакы–Тбилиси–Гарс лайищясидир, тарихи 
Ипяк Йолунун артыг бир дямир йолуна чеврилмяси щадисясидир. 
Тябии ки, бунун архасынъа эялян мцхтялиф лайищяляр дя вар. 
Анъаг бу щямряйлик садяъя, реэионал ямякдашлыгла мящдуд-
лашмыр. Ейни заманда, бу дямир йолу цзяриндяки щяр бир 
стансийа бир сцлщ стансийасы, достлуг вя щямряйлик стансийасы 
олараг, дцнйайа месажыны верир. Гафгазын вязиййяти щяр кяся 
мялумдур. Анъаг инди Гафгаз бу реэионал ямякдашлыгла 
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фяргли бир месаж веряряк, артыг бир щямряйлик мяркязи олдуьу-
ну нцмайиш етдирир. 

Щазырда Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу лайищяси иля баьлы 
Чярчивя Сазишинин имзаланмасы мярасими мцнасибятиля бир 
йеря топлашмышыг. Бу чох мяналы эюрцшдцр. Бу сяняди биз бу 
эцн имзалайырыг. Анъаг биздян сонра эялян нясилляр дя бизляри 
хейирля йад едяъякляр. Мян инди буну бурада эюрцрям. Бу 
эцн имза атдыьымыз бу лайищя иля мцштяряк эяляъяйимизи гурур 
вя мцштяряк тарихимизин зянэинлийини мцштяряк эяляъяйя 
бирликдя апарырыг. Бу бахымдан буэцнкц мярасим чох ящя-
миййятлидир. Хцсусиля гитялярин, дянизлярин, халгларын вя мядя-
ниййятлярин бир-бириня говушдуьу эеосийаси бир мяканда йер-
ляшян юлкяляримизин тарихи вя ъоьрафи мясулиййятлярини дярк 
едирик.  

Иншасына 2007-ъи илдя башланаъаг дямир йолунун Тцрки-
йяйя аид лайищяси баша чатдырылмышдыр, Эцръцстана аид лайищя 
дя сцрятля баша чатыр. Цмид едирям ки, дямир йолунун тямяли-
ни йай айларында бирликдя гойаъаьыг вя о, Хязяр щювзясини 
Авропайа бирляшдиряъякдир. Йяни тясяввцр един, Хязярдян 
кечяряк Асийадан Чиня гядяр узанан йол диэяр тяряфдян Ис-
танбул боьазындан кечир вя Авропанын ян уъгар эушяляриня 
гядяр узаныр. 

Бу лайищянин башга бир хцсусиййяти дя щава йолу, автомо-
бил йолу иля бирликдя бюлэядя няглиййат нювляри вя имканларынын 
эенишляндирилмясиня хидмят етмясидир. 

Бир аз яввял щюрмятли Президентин дя дедийи кими, Тбилиси 
щава лиманы йенидян гурулмушдур вя бир аз сонра онун да 
ачылышы олаъагдыр. Бу иши бир Тцркийя ширкятинин эюрмяси бизи 
севиндирмишдир. Ян гыса заманда Батуми щава лиманынын да 
ачылышы олаъагдыр. Бундан сонра Батуми вя Трабзон щава 
лиманлары мцштяряк истифадяйя вериляъякдир. Бцтцн бунлар 
халгларымыз арасындакы ялагяляри мющкямляндирмякля йанашы, 
няглиййат сащясиндя алтернатив йолларын артырылмасына да хид-
мят едяъякдир. 

Бу эцн Гафгазда щяля дя юз щяллини тапмайан проблемляр 
вар. Биз онлары дярк едирик. Бу мцнагишяляр тезликля ядалятли 
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щяллини тапмалыдыр. Тцркийя олараг, биз индийя кими бу мяг-
сядля щяр ъцр дястяк вердийимиз кими, бундан сонра да ейни 
мювгедя олаъаьыг. 

Бир мясяляни дя хцсусиля вурьуламаг истяйирям. Инди енержи 
тящлцкясизлийи дцнйанын ян мцщцм мясяляляриндян биридир. 
Билирям ки, бизим дя, Эцръцстанын да енержи мясялясиндя 
чятинликляри вар. Щазырда бу мясялядя ян ялверишли вязиййятдя 
олан Азярбайъанын да мцяййян чятинликляри вар. Азярбайъан 
инди бу чятинликлярин ющдясиндян эялмяк сявиййясиня чатмыш-
дыр. Арамызда олан щямряйлик бизим дя йцкцмцзц азалдыр, 
инанырам ки, бу щямряйлик бизи эяляъякдя даща йахшы мювге-
йя чатдыраъагдыр. Неъя ки, Бакы–Тбилиси–Ъейщан васитясиля 
дцнйа Азярбайъандан санки няфяс алмаг имканы ялдя етди, 
еляъя дя Бакы–Тбилиси–Ярзурум лайищяси васитясиля Авропа 
Азярбайъандан йеня бир няфяс алмаг имканы ялдя едяъякдир. 
Чцнки Йунаныстана гядяр узанан кямяр щазырда тамам-
ланмагдадыр. Бунун тамамланмасы иля Авропа бу сцлщ 
дцшцнъяси иля юз пайыны алаъагдыр. 

Мян эюстярдикляри сяйляря эюря хцсусиля щюрмятли Прези-
дентляря вя Баш назирляря, назирляря, бу лайищядя ямяйи олан 
фирмалара, бундан сонра ямяйи олаъаг фирмалара истяр юз 
адымдан, истярся дя юлкям вя миллятим адындан тяшяккцр 
едирям. Бу бирлийимизин мющкямляняряк давам етмяси 
арзусу иля сизляри ян сямими щисслярля саламлайырам. 

 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин бяйанаты 

 
Щюрмятли Президент! 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Илк нювбядя, мян гардаш Эцръцстан торпаьында йенидян 

олмаьымдан бюйцк мямнунлуг щиссими ифадя етмяк 
истяйирям. Бу эцн чох эюзял бир эцндцр. Сящяр тездян мян 
Тбилиси шящяриндяйям вя достум Михеил иля нечя йерляря баш 
чякмишям. Йени тикилян хястяхана, тямир олунмуш метро 
стансийасы, Тбилисинин йени эюркями иля таныш олдум. Бу эцн 
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биз Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 
адыны дашыйан сащилйаны кцчянин ачылыш мярасиминдя иштирак 
етдик. Бу кцчяйя Щейдяр Ялийевин ады верилибдир. Йяни чох 
зянэин програмымыз вар иди. Тябии ки, бу эцн имзаланаъаг 
сянядляр тарихи бахымдан, буэцнкц вязиййят вя цч юлкянин 
эяляъяк ишбирлийи, ямякдашлыьы бахымындан чох бюйцк ящямий-
йят кясб едир. Мян демяк истяйирям ки, имзаланаъаг сянядляр 
бизим достлуьумузу даща да мющкямляндиряъякдир. Бу эцн 
артыг бурада дейилди ки, бу ямякдашлыг бюйцк вя эюзял тарихя 
маликдир. Бизим тяряфимиздян щяйата кечирилян нящянэ 
трансмилли лайищяляр, енержи лайищяляри, Азярбайъан нефти вя 
газыны дцнйа базарларына чыхаран лайищяляр чох бюйцк фяда-
карлыг тяляб едирди, чох бюйцк мцдриклик, ъясарят тяляб едирди. 
Биз бунлары чох аьыр сийаси вя эеосийаси дурумда щяйата 
кечирдик. Яэяр хатырлайырсынызса, Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт 
кямяринин тикинтисиня даир мцхтялиф фярзиййяляр иряли сцрцлцрдц, 
шайияляр йайылырды. Чох эцълц мцгавимят вар иди. Анъаг бцтцн 
бунлара бахмайараг, бу нящянэ лайищя артыг реаллыгдыр вя 
Азярбайъан нефти бу кямяр васитясиля дцнйа базарларына 
чыхарылыр. Няйин щесабына биз буна наил ола билдик? Илк нюв-
бядя, цч юлкя арасында вя цч халг арасында олан достлуг, 
гардашлыг щесабына. 

Ялбяття ки, бу лайищялярин щяйата кечирилмясиндя чохлу 
ваъиб амилляр олмушдур – пешякар инсанлар, бизя дястяк верян 
малиййя гурумларынын имканлары, бизимля бярабяр чалышан ха-
риъи нефт ширкятляринин йатырымлары, инвестисийалары иля фяалиййяти. 
Анъаг илк нювбядя, бу цч юлкянин ирадяси вя гятиййятидир. Бу 
эцн Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолунун тикинтисинин башланма-
сы иля ялагядар имзаланаъаг сянядляр бу эюрцлян ишлярин 
мянтиги нятиъясидир. Яэяр бу бюйцк лайищялярин адларына фикир 
версяниз эюрярсиниз ки, бунларда да охшарлыг вар: Бакы–Тби-
лиси–Ъейщан, Бакы–Тбилиси–Ярзурум вя Бакы–Тбилиси–Гарс. 
Йяни Бакы иля Тбилиси вя Тцркийянин цч шящяри. Бу ону эюстярир 
ки, цч юлкя арасында олан ямякдашлыг юз конкрет нятиъялярини 
верир. Ону эюстярир ки, бизим стратежи хяттимиз, сийасятимиз 
уьурлудур. Бу бир даща бизим сийасятимизин тянтянясинин 
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яламятидир. Хцсусиля йени мцстягил юлкялярин – Эцръцстанын, 
Азярбайъанын мцстягиллийинин бир даща тянтянясидир. Биз 
сцбут етдик ки, мцстягил юлкяляр кими йашайа вя йахшы йашайа 
билярик, гаршымызда дуран бцтцн вязифяляри юзцмцз щялл едя 
билярик. 

Биз 15 илдир ки, мцстягилик. Мцстягиллик щяр инсан цчцн, щяр 
бир юлкя цчцн ян бюйцк дяйярдир. Биз узун илляр, ясрляр бойу 
бу мцстягилликдян мящрум олмушдуг. Инди биз ону га-
занмышыг. Амма биз еля етмялийик ки, бу, ябяди олсун, дюн-
мяз олсун. Бизим халгларымыз бунун бящрясини эюрсцнляр, ин-
санларымыз даща да йахшы йашасынлар, игтисади артым олсун. 
Бунларын щамысы вар. Яэяр садяъя олараг, Тцркийя, Эцръцс-
тан вя Азярбайъанын игтисади инкишафына нязяр салсаныз 
эюрярсиниз ки, щяр цч юлкядя чох кяскин шякилдя игтисади артым 
вар, инсанларын щяйат сявиййяси, сосаил рифащы йахшылашыр, 
глобал, трансмилли лайищяляр юз щяллини тапыр вя цч юлкя, цч 
гардаш щям юз халглары цчцн, щям дя реэионун инкишафы цчцн 
ялиндян эяляни едир. 

Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Тбилиси–Ярзурум лайищяляри 
кими, Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу лайищясинин дя щяйата 
кечирилмяси реэиона сабитлик, ямякдашлыг эятиряъякдир. Ре-
эионун проблемляринин щялли цчцн юнямли рол ойнайаъаг, бизи 
бирляшдиряъяк, гитяляри бирляшдиряъякдир. Эяляъякдя бу йолдан 
мцхтялиф юлкяляр, тяряфляр истифадя едя биляр. Биз ися бундан, 
ялбяття ки, щям сийаси, щям игтисади, щям дя реэионал мцстя-
видя бюйцк файда эютцряъяйик. Яминям ки, ишляр дцзэцн 
истигамятдя эедяъякдир. 

Бизим юлкяляримиз, йяни Эцръцстан вя Азярбайъан гаршы-
сында дуран ян юнямли проблем ярази бцтювлцйцмцзцн бярпа-
сыдыр. Биз сепаратизмдян язиййят чякирик, етник тямизлямя 
сийасятиндян язиййят чякирик, бизим ярази бцтювлцйцмцз 
позулубдур. Бу, ян бюйцк ядалятсизлик, бцтцн бейнялхалг 
щцгуг нормаларынын позулмасы демякдир. Биз мцбаризя 
апарырыг вя бундан сонра да араъаьыг. Чалышаъаьыг ки, буну 
ядалятли, бейнялхалг щцгуг ясасында, дцнйа практикасы яса-
сында щялл едяк. Анъаг буну щялл етмяк цчцн биз эцълц 
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олмалыйыг. Бизим эцъцмцз ися бирлийимиздядир. Сизин уьурла-
рыныз бизи севиндирир. Бу эцн сящярдян бурадайам, бахырам 
вя эюряндя ки, Тбилисидя бюйцк йениликляр вар, мяним цряйим 
севинир. Чцнки сиз эцълц олсаныз, биз дя эцълц олаъаьыг. 

Бу эцн эюрцлян ишлярин тарих гаршысында бюйцк ящямиййяти 
вар. Биз бу эцн бу тарихи йазырыг. Бялкя дя бязиляри инди буну 
там шякилдя дярк едя билмир ки, бу эцн атылан аддымлар 
узунмцддятли инкишаф стратеэийамызы мцяййян едир, халгла-
рымызын ябяди мцстягил йашамасыны тямин едир. Она эюря мян 
бир даща демяк истяйирям ки, бу лайищянин щяйата кечирилмяси 
тарихи наилиййятдир, бюйцк уьурдур. Инди биз еля етмялийик ки, 
буну вахтында баша чатдыраг. Нязяря алсаг ки, биз индийя 
гядяр эюрцлмцш ишляри вахтында баша чатдырмышыг, яминям ки, 
Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу да вахтында баша чатаъагдыр 
вя онун ачылышында бирликдя иштирак едяъяйик. 

Язиз достлар, бу эюзял щадися мцнасибятиля сизи бир даща 
црякдян тябрик едирям вя гардаш Тцркийя, Эцръцстан халг-
ларына сцлщ, ямин-аманлыг, хошбяхтлик арзулайырам. 

Саь олун. 
 

* * * 
 
Сонра Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин, Эцръцстан 

президенти Михеил Саакашвилинин вя Тцркийянин Баш назири 
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын иштиракы иля сянядляр имзаланды. 

Яввялъя Азярбайъан президенти Илщам Ялийев, сонра Эцр-
ъцстан президенти Михеил Саакашвили вя Тцркийянин Баш назири 
Ряъяб Таййиб Ярдоьан «Реэионал ямякдашлыьа цмуми бахыш 
щаггында Тбилиси Бяйаннамяси»ни имзаладылар. 

«Бакы–Тбилиси–Гарс йени дямир йолу хятти щаггында сазиш»и 
Азярбайъан тяряфиндян Няглиййат назири Зийа Мяммядов, 
Эцръцстан тяряфиндян Игтисади Инкишаф назири Эеорэи Арвеладзе, 
Тцркийя тяряфиндян Няглиййат назири Бинали Йылдырым имза-
ладылар. 

«Бакы–Тбилиси–Гарс йени дямир йолу хятти лайищясинин щя-
йата кечирилмяси чярчивясиндя Марабда–Тцркийя Ъцмщуриййяти 
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сярщядиня гядяр (Карксахи) дямир йолу сащясинин малиййя-
ляшдирилмяси, лайищяляндирилмяси, иншасы, реабилитасийасы – йенидян 
гурулмасы вя истисмарынын принсип вя шяртляри щаггында Азяр-
байъан Республикасы щюкумяти вя Эцръцстан щюкумяти ара-
сында сазиш»и Азярбайъан тяряфиндян Няглиййат назири Зийа 
Мяммядов, Эцръцстан тяряфиндян Игтисади Инкишаф назири 
Эеорэи Арвеладзе имзаладылар. 

«Бакы–Тбилиси–Гарс йени дямир йолу хятти лайищясинин Ма-
рабда–Тцркийя Ъцмщуриййяти сярщядиня гядяр дямир йолу 
сащясинин малиййяляшдирилмясинин шяртляриня даир кредит сазиши»ни 
Азярбайъан тяряфиндян Няглиййат назири Зийа Мяммядов, 
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы Ачыг Сящмдар Ъямиййяти идаря 
щейятинин сядри Ъащанэир Щаъыйев, Эцръцстан тяряфиндян 
«Азярбайъан Бейнялхалг Банкы–Эцръцстан» Сящмдар Ъямий-
йятинин Баш директору Самир Вялийев вя «Марабда–Карксахи 
Дямир Йолу» Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятинин директору 
Рамаз Эеоргадзе имзаладылар. 

Сонра президентляр вя Баш назир хатиря шякли чякдирдиляр.  
         

 

Сяфяр баша чатды 
 
Февралын 7-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийевин Эцръцстана ишэцзар сяфяри баша чатмышдыр.  
Дювлятимизин башчысыны Тбилиси Бейнялхалг Щава Лиманында 

Эцръцстан президенти Михеил Саакашвили, Тцркийянин Баш назири 
Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя диэяр рясми шяхсляр бюйцк щюрмят 
вя ещтирамла, сямимиййятля йола салдылар.  

Президент Илщам Ялийев щямин эцн эеъя Бакыйа гайытды. 
 
 
 
 



 178 

  
 
 
САХТА ДЯРМАНЛАРА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ 
ЦЗРЯ БЕЙНЯЛХАЛГ КОНФРАНСЫН 
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА 
 
Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Мцасир дюврдя дювлятляр мцхтялиф глобал тящлцкялярля 

цзляшир. Дювлятлярин игтисади мянафеляриня ъидди тящдид йара-
дан вя инсан саьламлыьыны, бцтювлцкдя эяляъяк нясиллярин саь-
ламлыьыны бюйцк зярбя алтында гойан контрафакт дярман 
мящсулларынын дювриййяси бу тящлцкяляря гаршы дцнйа дювлятля-
ринин сяйляринин бирляшдирилмясини зярури едир. 

Инсанлыьа гаршы йюнялмиш беля ъинайятлярин гаршысынын алын-
масындан дцнйа юлкяляри фяалиййятлярини ялагяляндирмякля, 
глобал сявиййядя мялумат мцбадилясини тяшкил етмякля йана-
шы, милли сявиййядя ганунвериъиликлярини, институсионал меха-
низмлярини тякмилляшдирмяли, мцасир информасийа технолоэийа-
ларындан истифадя етмякля дярманларын кейфиййятиня нязарят 
системини эцъляндирмялидирляр. 

Азярбайъанда игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы, 
сахта мящсуллара, о ъцмлядян сахта дярманлара гаршы мцба-
ризя цмумдювлят вязифяси кими гябул олунур. Юлкямиздя азад 
сащибкарлыьын инкишафы, саьлам рягабятин формалашмасы, ишэц-
зар мцщитин фяаллашмасы, еляъя дя истещлак базарынын сахта 
мящсуллардан горунмасы, истещлакчыларын щцгугларынын мц-
дафияси вя инсанларын саьламлыьынын тямин олунмасы Азярбай-
ъан дювлятинин даим диггят мяркязиндядир. Мцвафиг дювлят 
органлары сахта дярманларын юлкяйя идхалынын гаршысынын алын-
масы, беля препаратларын дювриййядян чыхарылмасы, сахта дяр-
ман истещсал едян шяхслярин ашкар едиляряк мясулиййятя ъялб 
олунмасы цчцн даим иш апарыр, бу сащядя тяряфдаш юлкялярля, 
Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшки-
латы, Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты, Цмумдцнйа Ягли Мцл-
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киййят Тяшкилаты, Интерпол вя диэяр нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латларла сых ямякдашлыг едир.  

Яминям ки, бу ямякдашлыг даща сямяряли шякилдя давам 
едяъяк, конфрансдан ялдя олунаъаг нятиъяляр бцтцн иштиракчы 
дювлятляр цчцн файдалы олаъаг вя сахта дярманлара гаршы 
мцбаризямизи эцъляндиряъякдир. 

Юлкяляримизи наращат едян ъидди мясялялярдян бириня щяср 
олунмуш бейнялхалг конфрансын Бакы шящяриндя кечирилмяси 
мцнасибятиля сизи црякдян тябрик едир, фяалиййятиниздя мц-
вяффягиййятляр арзу едирям. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 7 феврал 2007-ъи ил   
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АТЯТ ПАРЛАМЕНТ АССАМБЛЕЙАСЫНЫН 
СЯДРИ ГОРАН ЛЕНМАРКЕРИН БАШЧЫЛЫГ 
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 

Президент сарайы 
 

8 феврал 2007-ъи ил 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев фев-
ралын  8-дя Президент сарайында АТЯТ Парламент Ассамбле-
йасынын сядри Горан Ленмаркерин башчылыг етдийи нцмайяндя 
щейятини гябул етмишдир.  

Дювлятимизин башчысы гонаьы йени вязифяйя сечилмяси  мцна-
сибятиля тябрик етди, онунла кечирдийи яввялки эюрцшлярини ха-
тырлатды. Щазырда реэионда вязиййятин сцрятля дяйишдийини билди-
рян Азярбайъан президенти щадисялярин мцсбят истигамятдя 
инкишаф етдийини, иримигйаслы лайищялярин щяйата кечирилмясинин 
юнямини вурьулады. Дювлятимизин башчысы мцсбят мейллярля йа-
нашы, реэионда мювъуд олан мцнагишялярин цмуми инкишаф 
просесиня бюйцк янэял тюрятдийини дя билдирди. 

Президент Илщам Ялийев йени дямир йолу лайищясинин иърасына 
башланылмасы мцнасибятиля Эцръцстанда олдуьуну вя бу лайищянин 
сон дяряъя бюйцк ящямиййят дашыдыьыны вурьулады. Ермянистанын 
юлкямизя тяъавцзц нятиъясиндя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн 
позулдуьуну билдирян дювлятимизин башчысы манеяляря бахмайараг, 
юлкямизин игтисадиййатынын динамик шякилдя йцксялдийини вя Азяр-
байъанын артыг эцълц енержи тяминатчысына чеврилдийини билдирди. 

Горан Ленмаркер Азярбайъанда йцксяк игтисади инкишафы 
вя ейни заманда, чох мцщцм амил кими, инсанларда никбин 
ящвал-рущиййяни мцшащидя етдиклярини вурьулады. О, Азярбай-
ъанда тякъя игтисади сащядя дейил, диэяр сащялярдя дя инкишафын 
мцшащидя олундуьуну билдирди. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля АТЯТ арасында ямякдашлыьын 
мцхтялиф сащяляриня даир фикир мцбадиляси апарылды. 
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ИГТИСАДИ ЯМЯКДАШЛЫГ ТЯШКИЛАТЫНЫН  
БАШ КАТИБИ ХУРШИД ЯНВЯР ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
8 феврал 2007-ъи ил    
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 8-дя Президент сарайында Игтисади Ямякдашлыг Тяшки-
латынын (ИЯТ) Баш катиби Хуршид Янвяри гябул етмишдир.  

Сахта дярманлара гаршы мцбаризя цзря бейнялхалг конфран-
сын ишиндя иштирак етмяк цчцн Бакыйа эялдийини сюйляйян Хуршид 
Янвяр президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында Азяр-
байъанда бюйцк наилиййятлярин ялдя едилдийини вурьулады, ИЯТ 
иля Азярбайъан арасында ялагялярин даим эенишляндийини билдир-
ди. Ейни заманда, Пакистан–Азярбайъан икитяряфли мцнаси-
бятляринин уьурла инкишаф етдийини гейд едян гонаг ютян ил 
Пакистанын Баш назири Шювкят Язизин Бакыда президент Илщам 
Ялийевля кечирдийи эюрцшцн бу бахымдан мцщцм рол ойнадыьыны 
деди. Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц мясялясиня тохунан 
Баш катиб бу тяъавцзцн Пакистан халгы тяряфиндян гяти шякилдя 
писляндийини вурьулады. 

Президент Илщам Ялийев Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын 
Бакы саммитини мямнунлугла хатырлатды вя щямин вахт чох 
уьурлу икитяряфли эюрцшлярин кечирилдийини, мцщцм мясялялярин 
мцзакиря едилдийини билдирди. Азярбайъан–Пакистан икитяряфли 
мцнасибятляринин мцхтялиф сащялярдя уьурла инкишаф етдийини 
вурьулайан дювлятимизин башчысы бу мцнасибятлярин щягиги 
достлуг вя гардашлыг характери дашыдыьыны сюйляди. 
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ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ЯДЛИЙЙЯ 
НАЗИРИ ЭИЙА КАВТАРАДЗЕ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
8 феврал 2007-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 8-дя Президент сарайында Эцръцстан Республикасынын  
Ядлиййя назири Эийа Кавтарадзени гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Эцръцстана сяфярини хатырлатды вя щя-
мин сяфяр заманы имзаланан Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу ла-
йищясинин бюйцк ящямиййят дашыдыьыны, юлкяляримиз арасында 
ялагялярин мцхтялиф сащялярдя уьурла инкишаф етдийини билдирди. 
Дювлятимизин башчысы Азярбайъан вя Эцръцстанын мцхтялиф гу-
румлары, о ъцмлядян щцгуг-мцщафизя органлары арасында яла-
гялярин икитяряфли мцнасибятлярин инкишафында ящямиййятини гейд 
етди. Азярбайъан президенти Ядлиййя назирликляри арасындакы 
ялагялярин дя цмуми ямякдашлыьын эенишлянмясиня хидмят 
етдийини сюйляди. 

Гонаг Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин Эцръцстана 
сяфяринин вя бу сяфяр заманы дямир йолу лайищясиня даир мцга-
вилянин имзаланмасынын бюйцк юням дашыдыьыны вурьулады. 
Эцръцстанла Азярбайъан арасында ямякдашлыьын диэяр сащя-
лярдя олдуьу кими, ядлиййя сащясиндя дя уьурла инкишаф етдийини 
билдирян Эийа Кавтарадзе деди ки, Бакыйа сяфяринин ясас 
мягсяди дя Азярбайъанын ядлиййя системи иля ялагяляри даща да 
эенишляндирмякдир.  
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ИТАЛИЙАНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ ТИЪАРЯТ 
НАЗИРИНИН МЦАВИНИ, СЕНАТОР МИЛОС 
БУДИНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
8 феврал 2007-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 8-дя Президент сарайында Италийанын Бейнялхалг Ти-
ъарят назиринин мцавини, сенатор Милос Будинин башчылыг етдийи 
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы билдирди ки, юлкямизин игтисадиййаты 
дцнйада ян йцксяк сцрятля инкишаф едир. Азярбайъанын малиййя 
имканлары эетдикъя артыр, юлкядя эениш инвестисийа лайищяляри щя-
йата кечирилир. Азярбайъан узун мцддятдир ки, Италийа ширкятляри 
иля уьурлу ямякдашлыг едир, индики мювъуд игтисади вя малиййя 
дуруму ися ямякдашлыг цчцн даща бюйцк имканлар ачыр. 

Сенатор Милос Буди Италийа–Азярбайъан мцнасибятляринин 
йцксялян хятля инкишафда олдуьуну билдирди. О, Азярбайъанын 
реэионал вя бейнялхалг сийасятдя ролунун эетдикъя артдыьыны ха-
тырладараг деди ки, бу, Италийа ширкятляринин Азярбайъана олан 
мараьыны даща да эцъляндирир. Гонаг ямин олдуьуну билдирди 
ки, Италийа–Азярбайъан мцнасибятляри Авропада сабитлик вя 
сцлщ просеси чярчивясиндя даща да мющкямлянмякдядир. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ИРАН ИСЛАМ 
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ХЯЗЯР 
МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ ХЦСУСИ НЦМАЙЯНДЯСИ, 
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН МЦАВИНИ  
МЕЩДИ СЯФЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ  
     
Президент сарайы 
 
9 феврал 2007-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 9-да Президент сарайында Иран Ислам Республикасы 
Президентинин Хязяр мясяляляри цзря хцсуси нцмайяндяси, Хари-
ъи Ишляр назиринин мцавини Мещди Сяфярини гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъанла Иран арасында мцнасибятлярин мцх-
тялиф сащялярдя уьурла инкишаф етдийи вурьуланды. 

Мещди Сяфяри Иран президенти Мащмуд Ящмядинежадын 
саламларыны дювлятимизин башчысына чатдырды. 

Азярбайъан президенти саламлара эюря миннятдарлыьыны бил-
дирди вя онун да саламларыны Иран президентиня чатдырмаьы ха-
щиш етди. 
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МЯШЩУР НЕФТЧИ-ЭЕОЛОГ, ТАНЫНМЫШ  
АЛИМ ФЯРМАН САЛМАНОВЛА  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
9 феврал 2007-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 9-да Президент сарайында мяшщур нефтчи-эеолог, танын-
мыш алим Фярман Салманову гябул етмишдир. 

Фярман Салманов Бакыйа эялишиндян вя Азярбайъан прези-
денти иля эюрцшмяйиндян бюйцк гцрур щисси кечирдийини билдирди, 
Азярбайъанда онун мяишят шяраитинин йцксяк сявиййядя тямин 
олунмасына эюря дювлятимизин башчысына миннятдарлыьыны йетирди. 

Президент Илщам Ялийев эюркямли алимин эеолоэийа елминдя 
бюйцк хидмятлярини гейд едяряк онун елми наилиййятляринин 
вятянимиз цчцн даим ифтихар щисси доьурдуьуну вурьулады. Дюв-
лятимизин башчысы Фярман Салманова вятяниндя бундан сонра 
да щямишя диггят эюстяриляъяйини билдирди. 

Фярман Салманов Азярбайъан президентиня эеоложи сцхур-
лардан щазырланмыш хатиря саатыны щядиййя етди. 
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БИР ГРУП ЗИЙАЛЫЙА ОРДЕНЛЯРИН ВЯ  
ФЯХРИ АДЛАРЫН ВЯСИГЯЛЯРИНИН  
ТЯГДИМ ЕДИЛМЯСИ МЯРАСИМИНДЯ 
ЧЫХЫШ  
   
Президент сарайы 
 
12 феврал 2007-ъи ил  
 
И л щ а м  Я л и й е в: Язиз достлар, мян сизин щамынызы 

црякдян саламлайырам. Сиз мцхтялиф вахтларда Азярбайъан 
Республикасынын йцксяк мцкафатлары иля тялтиф олунмусунуз. 
Мян бу эцн бу орденляри вя фяхри адлары сизя тягдим етмяк 
истяйирям. Сиз юлкямизин иътимаи-сийаси, игтисади, мядяни щяйа-
тында чох фяал иштирак едирсиниз вя юз фяалиййятинизля юлкямизин 
мющкямлянмясиндя чох бюйцк рол ойнайырсыныз. Сизи Азяр-
байъанда йахшы таныйырлар. Сизин фяалиййятиниз Азярбайъан 
халгы тяряфиндян бяйянилир вя йцксяк гиймятляндирилир. Тясадц-
фи дейил ки, сиз бу йцксяк мцкафатлара лайиг эюрцлмцсцнцз. 

Мян чох мямнунам ки, бцтювлцкдя Азярбайъанын щяртя-
ряфли инкишафы чох сцрятля эедир. Бу инкишаф щяр бир вятяндашдан 
асылыдыр. Бу бцтцн сащялярдя олмалыдыр. Илк нювбядя игтисади-
сийаси сащядя ки, щям игтисади потенсиал, щям дя сийаси мюв-
геляр бахымындан юлкямиз даща да мющкямлянсин. Шцбщясиз 
ки, бу, юлкямизин узунмцддятли инкишафыны тямин едяъяк, ин-
санларын щяйат сявиййясини йахшылашдыраъагдыр. Бунунла бяра-
бяр, мядяни ирсимизин горунмасында, мядяни щяйатын зянэин-
ляшдирилмясиндя бюйцк ишляр эюрцлцр. Азярбайъанын мящз 
щяртяряфли тяряггиси юлкямизин динамик инкишафына имкан 
йарадыр. Юлкямизин апарыъы сималары, елитасы да бцтцн бу ишляр-
дя чох фяал иштирак едир. Бу щяр бир ъямиййятдя, о ъцмлядян 
Азярбайъан ъямиййятиндя дя вар. Биз цмид едирик ки, артыг 
мцяййян едилмиш бцтцн програмлар йахын эяляъякдя уьурла 
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иъра олунаъаг, юлкямиздя эедян бюйцк гуруъулуг, абадлыг 
ишляри давам едяъяк вя щяр бир вятяндаш бу мцсбят дяйишиклик-
ляри юз эцндялик щяйатында эюряъякдир.  

Мян бир даща демяк истяйирям ки, сизин фяалиййятиниз щяр 
бир азярбайъанлы цчцн чох доьмадыр. Мян сизи йахындан 
таныйырам вя яминям ки, дювлятимизин бу йцксяк мцкафатлары 
сизи йени уьурлара наил олмаьа сювг едяъякдир. Бу щям йахшы 
стимулдур, ейни заманда, сизин ямяйинизин гиймятляндирил-
мясидир. Бу да лазымдыр. Яминям ки, бу гярар, йяни сизя бу 
йцксяк орденлярин вя фяхри адларын верилмяси Азярбайъан хал-
гы тяряфиндян бяйянилир. Сизи бир даща црякдян тябрик едирям.  

Инди ися истяйирям бу мцкафатлары сизя тягдим едим. 
 

* * * 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 

Халг шаири Габил Имамвердийевин «Истиглал» ордени, республи-
канын Баш прокурору Закир Гараловун «Азярбайъан Байраьы» 
ордени, игтисади сийасят мясяляляри цзря Дювлят мцшавири Ващид 
Ахундовун, Ряссамлар Иттифагынын сядри, Халг ряссамы Фярщад 
Хялиловун, Дявячи Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сцндцз 
Бабайеванын, Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедера-
сийасынын сядри Сяттар Мещбалыйевин «Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмасы, йазычы Мювлуд Сцлейманлыйа «Халг йазычысы», Тофиг 
Аьабабайев, Назим Бяйкишийев, Ханлар Ящмядов, Ариф Щц-
сейнов, Аьяли Ибращимов, Сялщаб Мяммядов вя Мирнадир Зей-
налова «Халг ряссамы» фяхри адларынын верилмяси барядя сярян-
ъамлары охунду. 

Президент Илщам Ялийев орденляри вя фяхри адларын вясигяля-
рини онлара тягдим етди. 

  Г а б и л  И м а м в е р д и й е в (Халг шаири): Щюрмятли 
Президентимиз, бу йцксяк мцкафата лайиг эюрцлян адамлар 
кими, мян дя йашлашанда ушаглашан, щяйатымын мцдрикляшян 
чаьында фяхр едирям. Мяня «Шющрят» орденини юлмяз прези-
дентимиз Щейдяр Ялийев тягдим етмишдир. Юмцр вяфа еляди, 
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Аллащ юмцр верди йашайырам, «Истиглал» орденини дя Сиз верди-
низ мяня. Еля билдим ки, ики орденди мяня тягдим етдиниз. 

Мющтярям Президентимиз, «Рцбаиляр» миниатцр няшрдир, 
Сизя, бирини дя Мещрибан ханыма баьышлайырам. 

Балаъа Йардымлыдан тутмуш, мющтяшям Парися гядяр бу 
мякан даирясиндя Сизин эюрдцйцнцз ишляря хариъи гонаглар да, 
адиъя кянд сакини дя щейрандыр. Бунлар ади щягигятлярдир. 
Бунлары эюрмямяк гейри-мцмкцндцр. Сизин щям дахили, щям 
хариъи сийасятиниз сямяряляри иля бярабяр эюз габаьындадыр.  

Тцркан, Зиря, Хыналыг, Йардымлы, Лерик, башга кяндляр, 
йашайыш мянтягяляри – мющтярям Президент, – Сизин оралара 
Мещрибан ханымла, Щейдяр Ялийев Фондунун рящбяри иля бир 
йердя эетмяйиниз, мясяляляри йериндя щялл етмяйиниз чох 
бюйцк ишдир. Сиз щям дя чюрякверян Президентсиниз! Чцнки 
бцтцн дипломатик ирялиляйишлярля бярабяр, бцтцн башга ишлярля 
бярабяр, щяр йердя мяктяблярин, хястяханаларын тикилмяси иля 
бярабяр, Сиз ъамаатын эцндялик вязиййятинин гайьысына галыр-
сыныз. Сиз инсанларын рищаф щалыны йахшылашдырырсыныз. Бюйцк бир 
аиля башчысы кими, Сиз юлкямизя эялян эялирляри тянзим едирсиниз. 

Мяни ешитдийинизя эюря тяшяккцр едирям, Сизя ъансаьлыьы, 
бюйцк ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Чох саь олун. 

Ф я р щ а д  Х я л и л о в(Халг ряссамы): Сизя дярин шяхси 
миннятдарлыьымы билдирирям ки, мяня беля гиймят вермисиниз. 
Мян сянятимизин инкишафы цчцн бундан сонра да чалышаъаг, 
ялимдян эяляни едяъяйям. Демяк истяйирям ки, ряссамларымыз 
бу эцня гядяр Сизинля эюрцшцмцзцн тясири алтында йашайырлар. 
Бир мцддят бундан яввял биз эюрцшмцшдцк. Сямими дейирям 
ки, няинки ряссамлар, цмумиййятля, щямин эюрцшц изляйянлярин 
чоху мяня зянэ едир вя бу эюрцшдян мямнунлугларыны билди-
рирляр. Доьрудан да мян дейярдим ки, бу эюрцшцн сядасы айры 
шящярляря дя чатыбдыр. Мян бу йахынларда Москвада идим, 
орада бизим конфедерасийанын иъласы кечирилирди. Мян биляряк-
дян онлара дедим ки, бизим Азярбайъанын президенти мцасир 
Инъясянят музейи, ряссамлар цчцн мцасир шящяръик тикилмяси 
барядя гярарлар верир. Онлар дедиляр ки, доьрудан да буэцн-
кц заманда беля гярар вермяк надир щадисядир. Дедим ки, 
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мян щяля щамысыны демирям, бу икисини дейирям. Инандырым 
Сизи ки, айаьа галхыб ял чалдылар вя дедиляр ки, биз дя кючцрцк 
Азярбайъана. 

Щягигятян дя, Сиз гыса заманда шяхсян ряссамлара ня 
гядяр йахшылыглар етмисиниз – фяхри адларын верилмяси вя саир. 
Аллаща шцкцр ки, имканлар да вар.  

Няинки мцкафат аланларын, цмумиййятля, бцтцн ряссамла-
рын адындан Сизя уьурлар вя ъансаьлыьы арзулайырам. 

З а к и р  Г а р а л о в (Азярбайъан Республикасынын Баш 
прокурору): Мющтярям ъянаб Президент, улу юндяримиз 
Щейдяр Ялийевин тясис етдийи «Азярбайъан Байраьы» ордениня 
лайиг эюрцлмяйим, бу йцксяк дювлят мцкафатынын шяхсян Сизин 
тяряфиниздян тягдим олунмасындан бюйцк шяряф щисси кечири-
рям вя бу тялтифи бцтювлцкдя Азярбайъан Республикасы Про-
курорлуьу коллективинин ямяйиня дювлят сявиййясиндя верилян 
гиймят кими гябул едирям. Сизин уьурлу, ъясарятли, йени вя 
мцасир мязмунлу дювлят сийасятинизин наилиййятляри эюз габа-
ьындадыр. Бцтцн бу уьурлар щяр бир Азярбайъан вятяндашынын 
гцрур мянбяйидир. Бу уьурларын ясасы олан иътимаи асайишин, 
иътимаи-сийаси сабитлийин горунмасы, ганунун алилийинин, вя-
тяндашларымызын щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы, 
сюзсцз ки, прокурорлуьун гаршысында  дуран ясас вязифялярдян 
биридир. 

Мющтярям ъянаб Президент, Сизин билаваситя нязарятиниз вя 
дястяйиниз сайясиндя, бцтцн сащялярдя олдуьу кими, мящкямя 
щакимиййятинин тяркиб щиссяси олан прокурорлуг органларында 
да мцвафиг фярманлара вя сярянъамлара уйьун олараг йени-
дянгурма вя ислащатлар просеси давам етдирилир. Пешя байра-
мымыз яряфясиндя ямякдашларымызын бюйцк бир групунун 
йцксяк, дювлят мцкафатларына, али хцсуси рцтбяляря лайиг эю-
рцлмясиня, ейни заманда, прокурорлуг ишчиляринин мадди, 
сосиал рифащынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя эюрдцйцнцз 
ишляря эюря Республика Прокурорлуьунун коллективи адындан 
Сизя дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк.  

И л щ а м  Я л и й е в: Мян дя сизи бир даща тябрик едирям. 
Буэцнкц эюрцшдя ъямиййятимизин бцтцн сащяляриндя чалышан 
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инсанлар иштирак едирляр – зийалылар, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын нцмайяндяляри, игтисадчылар, иъра щакимиййятинин нцма-
йяндяляри. Йяни бу ону эюстярир ки, щяр бир инсанын ямяйи гий-
мятляндирилир вя щяр бир сащя ваъибдир. Яэяр игтисади потенсиал 
олмаса, щеч бир мясяляни щялл етмяк мцмкцн дейилдир. 

Фярщад мцяллим гейд етди ки, инди бизим имканларымыз 
артыр. Бу доьрудан да белядир. Мян дя чох истяйирям ки, ар-
тан бу имканлары илк нювбядя, щям юлкянин мющкямлянмяси-
ня, щям дя инсанларын щяйат сявиййясинин йахшылашмасына 
йюнялдяк. Биз хцсусиля зийалылары мцкафатландырмалыйыг, онла-
ра дястяк вермялийик. Чцнки яфсуслар олсун ки, базар игтиса-
диййаты шяраитиндя бязи щалларда бу сащя йаддан чыхыр. Яэяр 
биз ян инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясини эютцрсяк, йахуд да 
орада олан вязиййятя бахсаг эюрярик ки, щямин юлкялярдя 
зийалы тябягя дювлят тяряфиндян щеч бир гайьы эюрмцр. Йяни 
орада бцтцн мцнасибятляр базар игтисадиййаты принсипиня о 
гядяр сюйкяниб ки, артыг о ъямиййят юзц-юзцнц идаря едир. Биз 
ися щялялик бу сявиййяйя чатмамышыг. Она эюря дювлят 
тяряфиндян мцтляг вя мцтляг дястяк, гайьы олмалыдыр.  

Азярбайъан ъямиййятиндя щямишя зийалылара бюйцк щюрмят 
олубдур. Онларын сюзцня, ясярляриня бюйцк мараг, тялябат 
олубдур. Инди бизим артан имканларымыз мясяляляри щялл ет-
мяйя шяраит йарадыр. Ряссамлар шящяръийи, мцхтялиф тядбирлярин 
кечирилмяси. Ряссамларла эюрцшдян сонра Фярщад мцяллимля 
сющбят яснасында данышдыг ки, ялавя тядбирляр щяйата кечи-
риляъякдир. Артыг бу барядя гярарлар верилир. О ки галды шя-
щяръийин йарадылмасына, мян тяклифляр эюзляйирям. Щазыр олан 
кими биз дящал бунун малиййя тяряфини тямин едяъяйик. 

Азярбайъанын уьурлу инкишафы юлкя дахилиндя вя ятрафында 
сабитлик олмадан мцмкцн дейилдир. Инкишаф цчцн щям юлкя 
дахилиндя вязиййят нормал олмалыдыр вя бу да вар. Щям дя 
гоншу юлкялярля мцнасибятляримиздя дя эяряк ямякдашлыг, 
гаршылыглы щюрмят, гаршылыглы мараг олсун. Бу да вар. Азяр-
байъанын щяйата кечирдийи нящянэ лайищяляр буну эюстярир. 
Биз бу йахынларда Бакы–Тбилиси–Гарс кими тарихи бир лайищяйя 
гядям гойдуг. Бунун тарихи ящямиййяти илляр кечдикъя даща 
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да айдын эюрцняъякдир. Амма биз индидян билирик ки, бу, 
Азярбайъанын инкишафына, халгын рифащына, Азярбайъанын мюв-
геляринин мющкямлянмясиня йюнялдилмиш аддымдыр. Азярбай-
ъан бу ишлярдя апарыъы рол ойнайыр. Бу ейни заманда, юлкямизи 
эцъляндирир, бизим имканларымызы артырыр вя нятиъядя сосиал 
мясялялярин щялли, инсанларын рифащ щалынын йахшылашмасы, мааш-
ларын, пенсийаларын галдырылмасы да мцмкцндцр. Бу вар. Биз 
бу ишляри эюрцрцк вя чох истяйирям ки, даща да сцрятля эетсин. 

Бюлэялярдя абадлыг ишляри апарылыр. Цч илдир ки, реэионал 
инкишаф програмы гябул едилибдир. Цч ил тарих бахымындан чох 
гыса бир мцддятдир. Амма бахын, бу цч ил ярзиндя бизим район-
ларымыз  абадлашыб, орада дяйишикликляр баш верир, мяктябляр, 
хястяханалар тикилир, сосиал инфраструктур йарадылыр, иш йерляри ачы-
лыр, инсанлар даща йахшы йашамаьа башламышлар. Бу просес даща 
да сцрятля эедяъякдир. Бизим уьурларымызын ясасында ъямиййятин 
бирлийи вя мцхтялиф сащялярдя  чалышан инсанларын фяаллыьы дайаныр. 
Бу фяаллыг вар. Бцтювлцкдя мян эюрцрям ки, инди Азярбайъанда 
никбинлик ящвал-рущиййяси вар. Илк нювбядя она эюря ки, бу эцня 
гядяр эюрцлян бцтцн ишляр юз нятиъялярини верибдир. Она эюря ки, 
ящали бахымындан, ярази бахымындан бюйцк юлкя олмайан 
Азярбайъан бюйцк ишлярля мяшьулдур, реэионун инкишафы цчцн 
щям нефт сащясиндя, щям енерэетика сащясиндя, щям дя няг-
лиййат сащясиндя чох фяал ишляр эюрцр. Инсанлар да эюрцрляр ки, 
Азярбайъанын нцфузу артыр. Тябии ки, щяр бир вятяндаш, щяр бир 
азярбайъанлы бундан гцрур щисси кечирир. 

Бу эцн хариъи сяфярлярдян дя сющбят ачылды. Бу сяфярляр дя 
юлкямизин ящямиййятини, инкишафыны эюстярир. Бизим халгымыз 
узун илляр, ясрляр бойу мцстягилликдян мящрум иди. Биз мцс-
тямлякя кими, мцттяфиг республика кими йашамышдыг. Бюйцк 
бир наилиййят, тарихи наилиййятдир ки, биз мцстягилик. Мцстягил 
юлкя кими ъями 15 илдир йашайырыг. Бу 15 ил ярзиндя Азярбай-
ъан о гядяр сцрятля инкишаф едиб ки, дцнйанын апарыъы юлкяляри 
иля артыг бярабяр сявиййядя ямякдашлыг едир. Она эюря эедян 
бу просесляр, ейни заманда игтисади ислащатлар, юлкямизин 
мющкямлянмяси вя ян юнямлиси, бизи эяляъякдя эюзляйян 
уьурлар вя нятиъяляр, ялбяття ки, инсанларымызы рущландырыр. 
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Она эюря ъямиййятдя дя бу никбинлик рущу чох эцълцдцр вя 
бу чох эюзял эюстяриъидир. Йяни инам вар вя ишлямяк цчцн 
истяк дя вар. Щяр бир вятяндаш фяал олмалыдыр, щяр бир инсан юз 
чалышдыьы йердя юлкямизин мющкямлянмясиндя фяал иштирак 
етмялидир. 

Бир даща гейд етмяк истяйирям ки, бу эцн бурада, демяк 
олар ки, Азярбайъан ъямиййятинин кичик бир нцмуняси иштирак 
едир. Мян сизи бир даща црякдян тябрик едирям. Сизя ъансаь-
лыьы арзулайырам. Арзу едирям ки, сиз эяляъякдя дя юз фяалий-
йятинизля юлкямизи мющкямляндирясиниз вя доьма Вятяня 
бундан сонра да ляйагятля хидмят едясиниз.  

Тябрик едирям, сизя уьурлар арзулайырам. 
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АБШ МЦДАФИЯ НАЗИРИНИН БЕЙНЯЛХАЛГ 
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ 
МЦАВИНИ ПИТЕР РОДМАНЫН БАШЧЫЛЫГ  
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы  
 
12 феврал 2007-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев фев-

ралын 12-дя Президент сарайында АБШ Мцдафия назиринин бей-
нялхалг тящлцкясизлик мясяляляри цзря мцавини Питер Родманын 
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Питер Родман билдирди ки, Бакыйа сяфярин мягсяди юлкяляримиз 
арасында тящлцкясизлик мясяляляриня даир диалогу, тяряфдашлыьы 
даща да эенишляндирмякдир. Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази 
бцтювлцйц Бирляшмиш Штатларын стратежи мараг даирясиндядир, биз 
сизинля мювъуд олан тяряфдашлыьы йцксяк гиймятляндиририк вя 
Азярбайъанла етибарлы тяряфдашлыг ялагяляринин гурулмасында 
мараглыйыг. 

Дювлятимизин башчысы юлкяляримиз арасында тящлцкясизлик, 
антитеррор ямялиййатлары вя диэяр сащялярдя уьурла инкишаф едян 
тяряфдашлыг мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирдийини билдирди. 
О, Азярбайъанла АБШ арасында тяряфдашлыг ялагяляринин чох 
йахшы тарихи олдуьуну хатырладараг, бунун эяляъякдя дя инкишаф 
етдириляъяйиня цмидвар олдуьуну сюйляди. Президент Илщам 
Ялийев гейд етди ки, биз енержи тящлцкясизлийинин мцхтялиф ас-
пектляри, реэионал ямякдашлыг мясяляляри цзяриндя ишляйирик. 
Бунлар бир-бири иля сых баьлы олан мясялялярдир.   
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
РЕЭИОНЛАРЫНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫ 
ДЮВЛЯТ ПРОГРАМЫНЫН ИЪРАСЫНЫН  
ЦЧИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  
КОНФРАНСДА НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
13 феврал 2007-ъи ил 
 
Февралын 13-дя «Эцлцстан» сарайында Азярбайъан Рес-

публикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мынын иърасынын цчиллийиня щяср олунмуш конфранс кечирилмишдир. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев конфрансда иштирак ет-
мишдир. Дювлятимизин башчысы яввялъя фойедя ачылмыш «Реэионал 
инкишафын цч или: наилиййятляр вя перспективляр» мювзусунда сяр-
эидя юлкямизин мцхтялиф реэионларыны ящатя едян йцнэцл сянайе, 
гида, мебел, машынгайырма сянайеси, туризм, сящиййя, кянд 
тясяррцфаты, електротехника, компцтер, мяишят аваданлыьы истещ-
салы, шярабчылыг секторларында йени йарадылмыш мцяссисялярин 
истещсал етдийи мящсуллара бахды. 

Мялумат  верилди ки, ютян цч илдя юлкя цзря 520 мин 343 йени 
иш йери ачылмышдыр. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян 
верилян кредитлярин щяъми 155,5 милйон манат тяшкил етмишдир. 
Фонд тяряфиндян 5385 лайищя малиййяляшдирилмишдир. Бу дюврдя 
15 мин 560 йени мцяссися ачылмышдыр. Игтисади районлар цзря 
эюстяриъиляр дя мараглыдыр. Абшерон игтисади району цзря 30 
мин 610 йени иш йери йарадылмыш, 849 мцяссися ачылмыш, района 
йюнялдилян кредитлярин цмуми мябляьи 21,4 милйон манат 
олмушдур. Аран игтисади району цзря 149 мин 216 йени иш йери, 
1500 мцяссися йарадылмышдыр. Эянъя–Газах игтисади району 
цзря 56 мин 261 иш йери ачылмышдыр. 808 мцяссисянин ишя дцшдцйц 
игтисади района 17,6 милйон манат кредит верилмишдир. Губа–
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Хачмаз игтисади району цзря дя эюстяриъиляр уьурлудур. Беля 
ки, бурада 31 мин 537 йени иш йери, 352 мцяссися йарадылмышдыр. 
Нахчыван игтисади районунда ися 24 мин 812 иш йери ачылмыш, 
йени йарадылан мцяссисялярин сайы 958-я чатмышдыр. Верилмиш 
кредитлярин мябляьи ися 10,7 милйон манат тяшкил едир. 15 мин 
158 йени иш йеринин йарадылдыьы Даьлыг Ширван игтисади району 
цзря 209 мцяссися ачылмышдыр. Шяки–Загатала игтисади району 
цзря 26 мин 426 иш йери йарадылмыш, 11,7 милйон манат кредит 
йюнялдилмишдир. Гарабаь игтисади району цзря нятиъяляр белядир: 
12 мин 198 йени иш йери вя 330 йени мцяссися. Лянкяран игтисади 
районунда ися 49 мин 519 иш йери йарадылмыш, 602 йени мцяссися 
ачылмыш, 11,9 милйон манат кредит айрылмышдыр. 

Лянкяран игтисади районунун эюстяриъилярини якс етдирян 
бюлмя иля танышлыг заманы монитор васитясиля «Фяхряддин–К» 
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятин Хырдалан шящяриндяки йени 
кярпиъ заводу иля ъанлы ялагя йарадылды, президент Илщам Ялийев 
бу истещсал мцяссисясиня хейир-дуа веряряк компцтерин дцй-
мясини басды вя завод ишя дцшдц. 

Сонра реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мынын иърасынын цчиллийиня щяср олунмуш филм эюстярилди.  

Президент Илщам Ялийев конфрансы эириш нитги иля ачды. 
 
И л щ а м  Я л и й е в: Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн нцмайиш етдирилян филм ачыг-айдын эюстярир ки, 

реэионларын сосиал-игтисади инкишафы програмы уьурла иъра 
едилир. Сон цч ил ярзиндя, демяк олар ки, реэионларымызын 
симасы дяйишди. Бюлэялярдя апарылан гуруъулуг, абадлыг ишляри 
щям юлкя игтисадиййатына чох бюйцк тющфя верир, ейни 
заманда, инсанларын щяйат сявиййясини йахшылашдырыр. Програм 
гябул олунанда мящз бунлар бизим цчцн ясас мягсядляр иди. 
Илк нювбядя Азярбайъанын щяртяряфли инкишафыны тямин етмяк, 
гейри-нефт секторуну тямин етмяк, ейни заманда, инсанлары 
ишля тямин етмяк мягсядляри гойулмушду. Бу цч илин тяърцбяси 
ону эюстярир ки, биз бу истигамятлярдя истядийимизя наил ола 
билмишик. 
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Сон цч ил ярзиндя 520 мин йени иш йери ачылмышдыр. Бу о де-
мякдир ки, йени мцяссисяляр йарадылыр, инсанлар ишля тямин 
олунур, ишсизлик арадан галдырылыр, йерли истещсал йараныр вя бу, 
идхалы явязляйир, юлкя игтисадиййатына бюйцк дястяк верилир, 
кянд тясяррцфаты инкишаф едир. 

Беляликля, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Про-
грамынын тясири чохшахялидир. Бунун щям сийаси, щям игтисади, 
щям дя сосиал мянасы чох бюйцкдцр. Мян чох шадам ки, бу 
цч ил ярзиндя эюрцлян ишляр доьрудан да Азярбайъанын реэион-
ларынын инкишафына йенилик эятирди. Реэионда фяалиййят эюстярян 
инсанлар чох фяалдырлар. Азярбайъан ящалисинин яксяриййяти 
реэионларда йашайыр. Беля олан щалда биз диггятимизи даща да 
артырмалыйыг, онлара щяртяряфли дястяк вермялийик. 

Бу эцн бурада, биринъи мяртябядя сярэи иля таныш оларкян 
бир даща эюрдцм ки, гыса мцддят ярзиндя Азярбайъанда 
истещсал олунан мящсулларын кейфиййяти артыр, мцхтялифлийи тя-
мин олунур. Ейни заманда, бу мящсуллар ян йцксяк дцнйа 
стандартларына ъаваб верир вя щям Азярбайъан базарыны тя-
мин едир, щям дя ихраъ олунур. Гейри-нефт мящсулларынын 
ихраъы эетдикъя артмагдадыр. Ялбяття ки, бунун мцхтялиф ся-
бябляри вар. Ясас сябяби ондан ибарятдир ки, бизим гябул етди-
йимиз бцтцн програмлар, о ъцмлядян реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмы уьурла иъра едилир. Чцнки 
програм гябул олунаркян бцтцн ваъиб мясяляляр юз яксини 
тапмышдыр. 

Бунунла бярабяр, ялбяття, мцхтялиф дюврлярдя бу програ-
ма дяйишиклик дя едилирди. Мяним районлара сяфярлярим нятиъя-
синдя мцхтялиф бюлэялярин инкишафына даир ялавя олараг 8 хцсуси 
сярянъам имзаланмышдыр. О сярянъамларда да ачыг-айдын 
эюстярилир ки, щансы ишляр эюрцлмялидир. Бизим програмларымыз 
конкретдир, бурада эюрцляъяк ишляр, онларын малиййя мянбя-
ляри мцяййян олунур, иърачы тяряф дя мцяййян едилир вя вахт да 
гойулур. Мящз буна эюря биз бцтцн бу програмларын иъра-
сында уьурлар ялдя едя билмишик. Дцздцр, бязи мягамларда, 
бязи щалларда програмын иърасы там шякилдя тямин олунмур. 
Бу мягсядля мцтямади гайдада аидиййяти органлар иля 
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мцшавиряляр кечирилир, мясяляляр мцзакиря едилир. Бу конфран-
сын да мягсяди мящз бундан ибарятдир: илк нювбядя, эюрцлян 
ишляр щаггында щесабат вермяк, эюрцлян ишляря гиймят вер-
мяк, онлары тящлил етмяк, диэяр тяряфдян, гцсурлары арадан 
галдырмаг. Чцнки билдийимя эюря бязи щалларда програмда 
нязярдя тутулмуш мясяляляр юз щяллини тапмыр. Бунун мцяй-
йян мцхтялиф сябябляри вар. Дейя билярям ки, щялл олунмайан 
бу мясяляляр чох ъцзи фаиз тяшкил едир. Амма мян истямяздим 
ки, щансыса щялл олунмайан мясяля галсын. Она эюря конфрансда 
эярэин иш апарылмалыдыр вя илк нювбядя, биз чатышмайан ъящятляр 
цзяриндя дайанмалыйыг. 

Азярбайъанын щяртяряфли инкишафы мцхтялиф мянбялярдян 
гайнагланыр. Реэионларын сосиал-игтисади инкишаф програмы 
онун бир щиссясидир. Бу програм ейни заманда, игтисадиййат-
да эедян цмуми мейллярин тязащцрцдцр. Чцнки илдян-иля артан 
игтисади потенсиал, мющкямлянян игтисадиййат, артан бцд-
ъямиз бу програмын иърасына да кюмяк эюстярир. Билдийиниз 
кими, дювлят щям приоритет истигамятляри мцяййян едир, ейни 
заманда, сащибкарлыьын инкишафы цчцн дя практики ишляр эюрцр. 

Биз дювлят бцдъямиздя сащибкарлыьын инкишафына йюнял-
дилмиш мясяляляри якс етдиририк. Эцзяштли шяртлярля кредитлярин 
верилмяси сащибкарлыьын инкишафына бюйцк дястякдир. Буна 
мяняви вя сийаси дястяйи дя ялавя етсяк эюрярик ки, Азярбай-
ъан дювляти бу сащяйя юз конкрет тющфясини верир. Азярбай-
ъанда игтисади артым дцнйада аналогу олмайан сявиййяйя 
эялиб чатыбдыр. Сон ики ил язриндя игтисади артым мцвафиг 
сурятдя 26 вя 35 фаиз олмушдур. Бу ил дя йягин ки, щарадаса 
бу сявиййядя олаъагдыр. Йеня дя демяк истяйирям ки, бцдъя 
эялирляри чох кяскин шякилдя артмышдыр. Яэяр биз програмы 
гябул едяндя бцдъя хяръляри тяхминян 1,4 милйард доллар 
сявиййясиндя идися, 2007-ъи илдя бу, 6,5 милйард доллар сявий-
йясиндя вя бундан да артыг олаъагдыр. Йягин ки, бир нечя 
айдан сонра бцдъяйя йенидян бахылмалыдыр. Чцнки бизим яла-
вя эялир мянбяляримиз ашкар олунуб вя бцдъямиз даща да 
артаъагдыр. Бу да юз нювбясиндя, юлкядя эениш инфраструктур 
лайищялярин щяйата кечирилмясиня имкан йарадыр. Яэяр биз 
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бюлэялярин инкишафыны истяйирикся, инфраструктур лайищяляри иъра 
етмялийик. Бурада филмдя эюстярилди ки, тякъя 2006-ъы илдя 
Азярбайъанда 4 йени електрик стансийасы тикилибдир. Буна бю-
йцк ещтийаъ вар. Азярбайъан игтисадиййаты артыр, йени иш йер-
ляри ачылыр, мцяссисяляр фяалиййятя башлайыр, фярди тикинти сцрятля 
эедир. Бцтцн бунлар ялавя енержи мянбяйи тяляб едир. Електрик 
стансийаларынын тикинтиси бцтцн игтисадиййата эцълц тякан верир. 
Щям маэистрал, щям шящярлярарасы, щям дя кянд йолларынын 
чякилмяси – бцтцн бунлар игтисади артыма бирбаша тясир едян 
мясялялярдир. 

Йяни дювлят юз цзяриня дцшян бцтцн вязифяляри иъра едир, са-
щибкарлара сийаси дястяк верир, онлары мцдафия едир, щяр ил он-
лара эцзяштли шяртлярля тяхминян 100 милйон доллар сявий-
йясиндя кредитляр айырыр. Инфраструктур лайищяляри щяйата 
кечирир вя бюлэялярдя сосиал инфраструктурун мющкямлянмяси 
цчцн фяал иштирак едир ки, инсанлар бюлэялярдян шящярляря эял-
мясинляр. Йяни Азярбайъанда миграсийа просесляри азалыбдыр. 
Мян чох истярдим ки, тамамиля дайандырылсын. Биз бюлэялярдя 
еля шяраит йаратмалыйыг ки, щеч ким шящяря эялмяк истямясин. 
Бу мягсядля мяктябляр, хястяханалар, диэяр сосиал обйектляр 
тикилир, бцтювлцкдя бюлэяляр абадлашдырылыр. Инди бюлэялярдя, 
районларда олан инсанлар бу дяйишикликляри эюрцрляр, шящярля-
римиз, районларымыз абадлашыр. Мяним дя тялябим ондан 
ибарятдир ки, бцтцн ишляр ян йцксяк сявиййядя эюрцлмялидир. 
Бакыда щансы сявиййядя эюрцлцрся, ян уъгар районда да беля 
сявиййядя эюрцлмялидир. Чцнки мян истяйирям ки, Азярбайъан 
мцасир дювлятя чеврилсин вя бу мцасирлик мцхтялиф мейарларла, 
о ъцмлядян кейфиййятля юлчцлцр. Иш эяряк кейфиййятли эюрцлсцн. 
Беляликля, биз юлкямизи эцъляндиряъяйик. Бизим чох эюзял 
имканларымыз вардыр. 

Бир даща демяк истяйирям ки, Азярбайъанда игтисади артым 
ян йцксяк сявиййядядир вя бу эюстяриъийя эюря биз дцнйада 
лидер юлкяйик. Анъаг президент кими, мяни даща чох севиндирян 
башга рягямлярдир. Мяни даща чох севиндирян одур ки, Азяр-
байъанда сон цч ил ярзиндя йохсуллуг шяраитиндя йашайанларын 
сайы кяскин шякилдя азалыбдыр, 49 фаиздян 20 фаизя енибдир. Бу 
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ону эюстярир ки, бизим бцтцн игтисади ислащатларымыз инсанларын 
щяйат сявиййясинин йахшылашмасына йюнялдилибдир. 

Биз щамымыз билирик, сиз дя билирсиниз ки, кечид дюврцндя 
йашайан юлкялярдя чох ъидди игтисади ислащатлар илк нювбядя 
инсанларын щяйат сявиййясиня мянфи тясир эюстярир. Биз Совет 
Иттифагынын тяърцбясини унутмамышыг. Совет Иттифагы даьылан-
да, йени иътимаи-сийаси гурулуша башлайанда, демяк олар ки, 
совет халгы – кечмиш мцттяфиг республикаларда йашайан инсан-
лар тамамиля мцфлисляшмишди. Чцнки бу игтисади ислащатлар бир 
тяряфдян, юлкянин инкишафына лазым иди, диэяр тяряфдян, инсан-
лара чох бюйцк язиййятляр эятирмишдир. Бизим ися игтисади исла-
щатларымыз, там шякилдя базар игтисадиййаты принсипляриня ясас-
ланмыш сийасятимиз илк нювбядя сосиалйюнцмлцдцр. Мящз буна 
эюря игтисади ислащатларын иърасы нятиъясиндя йохсулларын сайы 
артмайыб, олдуьу кими галмайыб, азалыб, юзц дя кяскин шякилдя. 

Бу ейни заманда ону эюстярир ки, бизим уьурлу нефт стра-
теэийамыз да юз бящрясини вермякдядир. 1994-ъц илдя бу са-
лонда улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля имзаланмыш 
«Ясрин мцгавиляси»нин иърасы нятиъясиндя бюйцк ишляр эюрцлцб-
дцр вя Азярбайъан бюйцк нефт-газ щасил вя ихраъ едян юлкяйя 
чеврилир. Анъаг биз тарихдян вя нефт щасил едян бязи башга юл-
кялярин тяърцбясиндян ону да билирик ки, нефт-газ щеч дя бцтцн 
щалларда хошбяхтлик, рифащ, ядалят эятирмир. Бязи щалларда нефт-
газ щасил едян юлкялярдя кичик бир тябягя варланыр, яксяриййят 
ися касыблашыр. Анъаг Азярбайъанда илк нювбядя, шяффафлыьын 
тямин олунмасы, Нефт Фондунун йарадылмасы, шяффафлыг тяшяб-
бцсцня гошулмаьымыз вя лидерлийимиз она эятириб чыхарыб ки, 
Азярбайъанда нефт эялирляри ядалятли бюлцнцр. Йяни халг тяря-
финдян бюлцнцр. Бу гярары халг верир. Чцнки мясяля Милли 
Мяълисдя мцзакиря олунур вя халг да Милли Мяълися сечдийи 
нцмайяндяляр васитясиля бу мясяляляри щялл едир. Она эюря нефт 
стратеэийамыз уьурлудур ки, Азярбайъан халгына хидмят едир. 
Ялбяття, нефт кямярляринин, газ кямярляринин тикинтиси, бцтцн 
стратежи вя эеосийаси мясялялярин чох аьыр шяраитдя щялли бизим 
бюйцк наилиййятляримиздир. Амма бунунла бярабяр, ясас уьур 
одур ки, Азярбайъан халгы бундан файдаланыр. Бизим илдян-иля 
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артан бцдъямиз, артан игтисади имканларымыз бизя шяраит 
йарадыр ки, йахшы ишляйяк. Шяраит йарадыр ки, гураг, йарадаг, 
тикяк, юлкямизи абадлашдыраг, эцълц инфраструктур тядбирляри 
эюряк. Беляликля, Азярбайъанын эцъц артыр. 

Бу йахынларда Эцръцстанда Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йо-
лунун тикинтисиня даир цчтяряфли сазишин баьланмасы бизим 
гялябямиздир. Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан халгларынын 
гялябясидир. Бунун чох бюйцк стратежи вя тарихи ящямиййяти 
вар. Биз юзцмцзц дямир йолу васитясиля Тцркийя иля бирляш-
диририк. Биз бу йол иля юзцмцзц Авропа иля бирляшдиририк. Азяр-
байъан яразиси иля йцкляр Асийадан Авропайа вя яксиня 
кечяъякдир. Сюзцн ясл мянасында, транзит юлкяйя чеврилирик. 
Яэяр буна бизим тяряфимиздян йарадылмыш енержи дящлизлярини 
дя ялавя етсяк, эюрярик ки, Азярбайъанын стратежи ящямиййяти 
артыр. Ящямиййят артдыгъа, ялбяття, юлкянин бцтцн проблемляри 
даща да асанлыгла юз щяллини тапаъагдыр.  

Бизим дцшцнцлмцш програмларымыз, сийасятимиз вар. Бу си-
йасят уьурла иъра олунур вя ачыг-айдын бяйан едилибдир. 2003-
ъц илдя верилмиш бцтцн вядляр щяйатда юз яксини тапыр. Беш ил 
ярзиндя 600 мин йени иш йеринин ачылмасы бяйан едилмишди вя 
артыг онларын 520 мини йарадылыбдыр. 

Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяринин баша чатдырылмасы, 
Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяринин баша чатдырылмасы, Ба-
кы–Тбилиси–Гарс дямир йолунун фяалиййятя башламасы, тикинтиси 
мясяляляри о вахт бяйан едилмишди. Инди биз бунун щяйата 
кечирилмясини эюрцрцк. Бцтцн башга сащялярдя эюрцрцк – игти-
сади, сийаси, сосиал мясялялярин щялли, инсанларын рифащ щалынын 
йахшылашдырылмасы, маашларын, пенсийаларын галдырылмасы. Сон 
цч ил ярзиндя Азярбайъанда минимум ямякщаггы бир нечя 
дяфя галдырылыбдыр. Дцздцр, щяля ки, онун сявиййяси бизи там 
гане едя билмяз. Президент кими, мяни гане едя билмяз. Чцн-
ки мян истямирям Азярбайъанда кимся мадди ъящятдян 
язиййят чяксин. Мян истяйирям ки, щамы йахшы йашасын, щамы-
нын эениш имканлары олсун вя буна наил олаъаьыг. Амма бу 
динамика ону эюстярир ки, бизим сийасятимиз уьурлудур. 
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Биз чалышырыг ки, юзял сектор инкишаф етсин. Яэяр рягямляря 
нязяр салсаныз эюрярсиниз ки, сон цч ил ярзиндя юзял секторун 
цмуми дахили мящсулдакы пайы 73 фаиздян 81 фаизя галхыбдыр. Бу 
ону эюстярир ки, биз Азярбайъанда базар игтисадиййаты принсип-
лярини там шякилдя тятбиг едирик. Азярбайъан игтисадиййаты, 
демяк олар ки, там шякилдя мцасир методларла, цсулларла идаря 
олунур. Биз юзцмцзц щям сийаси ъящятдян, щям дя игтисади 
ъящятдян дцнйайа интеграсийа едирик. Бейнялхалг тяшкилатларла 
уьурлу вя гаршылыглы мараг ясасында ямякдашлыг едирик. Азяр-
байъан юз тяряфиндян бу ямякдашлыьа тющфясини верир. 

Азярбайъанда иътимаи-сийаси вязиййят чох мцсбятдир вя 
щяр бир игтисади инкишафын тямялиндя мящз сийаси сабитлик амили 
дайаныр. Узаьа эетмяк лазым дейил, садяъя, бязи юлкялярин 
узаг вя йахын тарихинин тяърцбясиня нязяр салмаг кифайятдир. 
Щарада сийаси сабитлик позулур, хаос йараныр, орада дярщал 
игтисади мясяляляр чятинляшир вя игтисадиййат тяняззцля уьрайыр. 
Нятиъядя инсанлар язиййят чякирляр вя проблемляр йараныр. 
Щарада сабитик вар, иътимаи-сийаси вязиййят мцсбятдир, орада 
инкишаф вар. Бцтцн бунлар бир-бири иля сых баьлы олан мясяля-
лярдир. Азярбайъанын цстцнлцйц дя мящз бундадыр. Биздя 
щям сийаси просесляр дцзэцн истигамятдя инкишаф едир вя 
Азярбайъан халгы тяряфиндян бу сийасят дястяклянир, щям дя 
игтисади сащядя юлкямиз, дейя билярям ки, дцнйада аналогу 
олмайан сцрятля инкишаф едир. 

Икинъи беля юлкя йохдур ки, чох гыса мцддятдя юз бцдъя 
эялирлярини беш дяфя артырсын вя беля бюйцк щяъмдя игтисади 
артыма наил ола билсин. Дейя билярям ки, 2005–2007-ъи иллярдя 
биз цмуми дахили мящсулун щяъмини тяхминян ики дяфя 
артыраъаьыг. Юлкяляр вар ки, буну етмяк цчцн онлара 20–30 ил 
вахт лазымдыр. Амма биз буну максимум цч иля, цч ил йары-
ма едяъяйик. Бу ня демякдир? Бялкя дя буну сизя демяк 
йерсиздир, чцнки бурада отуранларын яксяриййяти иш адамларыдыр, 
бизнесля мяшьулдурлар. Бцтцн бу игтисади мясяляляри йахшы билирляр 
вя йахшы эюрцрляр ки, инди Азярбайъанда бизнесля мяшьул олмаг 
цчцн йахшы шяраит вар. Дювлят бизнеси дястякляйир. Президент кими, 
мян бцтцн щалларда бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн 
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ялимдян эяляни едирям. Биз эяряк щям хариъи инвестисийалары 
тяшвиг едяк, щям дя йерли инвестисийалары. О да чох севиндириъидир 
ки, артыг йерли инвестисийалар, онларын чякиси цмуми инсевтисийа 
портфелиндя артыр вя даща да артаъагдыр. 

Тябии ки, бунун ичиндя дювлят хятти иля инвестисийалар кифайят 
гядярдир. Биз 2007-ъи ил цчцн дювлят инвестисийа програмыны 
тяртиб етмишик. Орада тяхминян 1,5 милйард манат сявиййя-
синдя сярмайя гойулушу нязярдя тутулур. Дювлят Инвестисийа 
Ширкятинин йарадылмасынын мягсяди дя ондан ибарятдир ки, биз 
юзял сектора бир аз да дястяк веряк, тякан веряк. Биз Дювлят 
Инвестисийа Ширкятини ня цчцн йаратдыг? Она эюря ки, о, 100 
милйон манат низамнамя капиталы иля башга йерлярдян 
инвестисийалар ъялб етсин, инвесторлары ямин етсин, онлары архайын 
етсин ки, Азярбайъанда онларын инвестисийалары батмайаъагдыр. 

Бир сюзля, биз вахтиля нефт секторунда неъя вязиййят йарат-
мышдыгса, инди гейри-нефт  секторунда да еля вязиййят йарат-
малыйыг. Мяним йахшы хатиримдядир, 1994-ъц илдян сонра 
мцхтялиф фикирляр вар иди ки, хариъи ширкятляр эяляъяк, бизим 
нефтимизи апараъаглар, эяряк бизим нефтимиз суйун дибиндя 
галсын, эяляъяк нясилляр цчцн сахлайаг. Биз эяряк щеч кимя щеч 
бир эцзяшт етмяйяк, о нефти юзцмцз щасил едяк. Яэяр о вахт 
бу фикирляр цстцнлцк тяшкил етсяйди, Азярбайъанын индики 
дурумуну тясяввцр етмяк чятин оларды. 

Мящз бизим сийасятимиз, Щейдяр Ялийевин сийасяти, онун 
нефт стратеэийасы юлкямизя бцтцн бу имканлары йаратды. 
Тясяввцр един, яэяр 1996-ъы илдя «Шащдяниз» газ йатаьы цзря 
мцгавиля имзаланмасайды, биз бу эцн щарадан газ алаъаг-
дыг? Бу проблем даща щансы ъидди проблемляря эятириб 
чыхараъагды? Яэяр «Азяри», «Чыраг» йатаглары цзря мцгавиля 
имзаланмасайды, Азярбайъан игтисадиййаты няйин щесабына 
инди бу йцксяк сцрятля инкишаф едяъякди?! Биз няйин щесабына 
бцдъямизи долдураъагдыг вя бцтювлцкдя Азярбайъан щансы 
сявиййядя олаъагды? Азярбайъанда сийаси вя башга проблем-
ляр чохалаъагды. Чцнки бизим йерляшдийимиз бюлэянин юз хцсу-
сиййятляри вар вя биз эцълц олмалыйыг. Юз сийасятимизи, мцстягил 
сийасятимизи апармаг цчцн биз эцълц олмалыйыг. Бу эцъ дя 
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биздя вар. Щарадандыр? Игтисади потенсиалдан вя халгын игти-
дарла олан бирлийиндян!  

Сон цч ил ярзиндя Азярбайъанда просесляр тяхминян бу 
чярчивялярдя эетмишдир. Бу тяърцбя уьурлудур. Ялбяття ки, 
юлкянин бюйцк проблемляри вар, биз дя бунлары билирик вя 
чалышырыг ки, щялл едяк. Игтисади проблемляр кифайят гядярдир. 
Бязи щалларда Азярбайъанда сосиал ядалят принсипляри позулур 
вя бу, президент кими, мяни чох инъидир. Чцнки бцтцн ишлярдя 
ядалят  олмалыдыр. Щамы билмялидир ки, ядалят зяфяр чалмалыдыр 
вя ъямиййят ядалятли олмалыдыр, ганунлар ишлямялидир. Биз щц-
гуги дювлят йарадырыг. Ня цчцн? Она эюря йох ки, бизя кимся 
буну тювсийя едир.  Она эюря ки, биз истяйирик Азярбайъанын 
узунмцддятли инкишафы тямин олунсун. О ъцмлядян бизнес 
мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн мцтляг вя мцтляг щцгуги 
дювлят йарадылмалыдыр. Щяля биз дейя билмярик ки, буну 
йаратмышыг. Щяля ки, кифайят гядяр ядалятсиз гярарлар вар, мц-
дахиляляр вар, о ъцмлядян бизнеся мцдахиляляр вар. Мян щяр 
дяфя дейирям ки, буна сон гойулмалыдыр. Щяр дяфя иш адам-
ларыны чаьырырам ки, яэяр беля щаллар варса, мцраъият етсинляр. 
Мяня цнванланан бцтцн мцраъиятляр чатыр. Билирям ки, юлкядя 
няляр баш верир, щям мялумат алырам, щям дя бюлэялярдя 
олурам. Йяни бу проблемляр дя щялл олунмалыдыр. Яэяр биз 
истяйирикся доьрудан да мцасир дювлят, эцълц сийаси систем 
йарадаг, мцтляг ганунун алилийи тямин едилмялидир. Бу ишдя 
биз щамымыз фяал олмалыйыг. Бу мясяляни тякъя йухарыдан 
тятбиг етмяк олмаз. Еля мясяля вар ки, президентин гярарлары, 
щюкумятин гярарлары бунда щялледиъидир. О ъцмлядян мцхтялиф 
програмларын иърасы да буну эюстярир. Еля мясяляляр вар ки, 
бцтцн ъямиййят бурада иштирак етмялидир. Чцнки бунлар эяряк 
бцтцн ъямиййяти ъялб етсин вя даща да фяал етсин. 

Она эюря щяля кифайят гядяр щялл олунмамыш проблемляр 
вар. Бу проблемляр тякъя инфраструктур чатышмазлыьы иля баьлы 
дейилдир. Диэяр дярин проблемляр вар. Онларын бюйцк яксярий-
йяти кечмишдян, йяни совет кечмишиндян галан мясялялярдир. 
Дейя билярям ки, бцтцн бунлар постсовет юлкяляри цчцн ади 
щалдыр. Биз чалышмалыйыг ки, бунлары арадан галдыраг. Бу 
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чятиндир, бязи щалларда мцгавимятля растлашырыг. Анъаг биз 
буну етмялийик вя едирик дя. Азярбайъанын 15 иллик мцстя-
гиллик дюврц эюстяриб ки, биз мцстягил, суверен дювлят кими 
йашайырыг. Азярбайъан халгы юз эяляъяйини юзц истядийи кими 
мцяййян едир вя Азярбайъан халгынын ирадяси эюрцлян бцтцн 
ишлярдя ясасдыр. Ян ваъиби бундан ибарятдир. 

Ону да билирик ки, бизи эюзял перспективляр эюзляйир. Чцнки 
Азярбайъан юз нефт-газ потенсиалынын ишя салынмасында ишиндя 
йалныз илкин мярщялядядир. Йяни щяля бизи эюзляйян сявиййяйя 
там чатмамышыг. 2007-2008-ъи иллярдя Азярбайъанда нефт-газ 
щасилаты кяскин шякилдя артаъаг, бизя ялавя имканлар йарада-
ъагдыр. Биз дя еля етмялийик ки, бу ялавя имканлар мцтляг вя 
мцтляг юлкямизин щяртяряфли инкишафына, Азярбайъан халгынын 
рифащ щалынын йахшылашмасына йюнялдилсин. Буну да едирик. 

Бцтювлцкдя мян эяляъяйя чох бюйцк никбинликля бахырам. 
Эюряндя ки, бизим щям юлкядахили, щям дя реэионал бцтцн 
тяшяббцсляримиз иъра олунур, эюряндя ки, бизим тяшяббцсляри-
мизя гошуланларын сайы чохалыр, демяли, Азярбайъанын юнями 
артыр. Ян ясасы ися юлкя дахилиндя бцтцн истигамятлярдя эюрдц-
йцмцз ишляр юз нятиъялярини верир. Амма мян истяйирям ки, 
даща да тез версин. Мян она эюря бцтцн щюкумят цзвлярини, 
иш адамларыны тялясдирирям ки, тез един, анъаг кейфиййятли иш 
эюрцн. Еля един ки, тялябатымызы там шякилдя юдясин. Еля един 
ки, дцнйанын ян йцксяк стандартлары Азярбайъанда тятбиг 
олунсун. Ня цчцн биз щансыса ашаьы стандартларла йашама-
лыйыг? Ня цчцн Азярбайъан халгы йахшы йашамамалыдыр? Биз 
буна лайигик. Буна интеллектуал потенсиалымыз да, мадди 
имканларымыз да чатыр. 

Мяни чох цзцр вя инъидир ки, йеня дя Азярбайъан ящалисинин 
20 фаизи йохсуллуг сявиййясиндядир. Дцздцр, йеня демяк 
истяйирям ки, йохсулларын сайы кяскин шякилдя дцшцбдцр. Амма 
20 фаиз аз дейил. Ня цчцн бизим инсанларымыз йохсуллуг шя-
раитиндя йашамалыдырлар? Биз онлара неъя кюмяк едяк? Неъя 
едяк ки, онлар йохсуллугдан чыхсынлар, йахшы йашасынлар, 
онларын аиляляринин цзц эцлсцн? Неъя? Мяни дцшцндцрян будур 
вя буну етмяк цчцн биз щамымыз ишлямялийик. Иш адамлары, 
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дювлят, бцтцн йерли иъра органлары – щамымыз бирэя ишлямялийик. 
Ялбяття ки, тябиидир – бцтцн юлкялярдя белядир – иш адамлары юз 
бизнесляри щаггында дцшцнмяли, бизнеси инкишаф етдирмялидирляр. 
Ейни заманда, имканы оланда чятин вязиййятдя йашайанлара 
да ял узатмалыдырлар. Мян беля бизнес, иш адамларыны тягдир 
едирям вя сизи дя бу ишляря чаьырырам. 

Сизя дейя билярям ки, Азярбайъан президенти кими, мян 
бундан сонра да юлкядя бизнесин инкишафы цчцн ялимдян эяляни 
едяъяк вя бцтцн лазыми тядбирляри эюряъяйям. Эцълц инфраструк-
турун йарадылмасы цчцн дя бцтцн гярарлар верилиб вя вериля-
ъякдир. Сосиал мясялялярин щялли цчцн гярарлар верилиб вя вериля-
ъякдир. Сиздян, йяни иш адамларындан анъаг йени бир шей тяляб 
олунур: кейфиййятли иш эюрцлмяли, Азярбайъана сярмайя гойул-
малыдыр. Яэяр сизя щасыса иш цчцн, фяалиййят цчцн мящсул алмаг 
лазымдырса вя бу мящсул Азярбайъанда истещсал олунурса вя 
кейфиййятъя йахшыдырса, Азярбайъан мящсулуну алын. Сизин 
ширкятляриниздя чалышан инсанлара да йахшы бахын, онларын щям иш 
шяраити йахшы олмалыдыр, йцксяк мааш алмалыдырлар, щям дя 
онлара мцнасибят йцксяк олмалыдыр. Беля олан щалда, Азярбай-
ъанын гаршысында щеч бир проблем галмаз. 

Мян сизя дейя билярям ки, реэионларын сосиал-игтисади 
инкишафы Дювлят Програмынын иърасы нятиъясиндя вя дювлят 
тяряфиндян верилян бцтцн имтийазлар, кредитляр, инвестисийа 
ширкятинин, «Агролизинг»ин йарадылмасы, техниканын алынмасы, 
кяндлиляря эцбря вя йанаъаг алмаг цчцн 80 милйон манат 
щяъминдя вясаитин айрылмасы чох бюйцк тякан веряъякдир. Бу 
тякан еля эцълц олаъаг ки, артыг бундан сонра чарх сцрятля 
фырланаъагдыр. Биз ися юз тяряфимиздян биляндя ки, о бир аз 
йавашыйыр, онда даща да бюйцк дястяк веряъяйик. Бурада 
дювлятля бизнес бир олмалыдыр. Чцнки бизим мягсядимиз бирдир 
вя истяйимиз дя бирдир – юлкямиз мющкямлянсин вя щяр бир 
вятяндаш йахшы йашасын.  

Мян цмид едирям ки, буэцнкц конфрансын – бурада бцтцн 
районларын иъра щакимиййяти башчылары иштирак едирляр, онларын 
щамысыны мян Бакыйа чаьырмышам – биринъи щиссяси баша 
чатандан сонра бюлмялярдя иш эедяъякдир. Чох ачыг фикир 
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мцбадиляси апарылмалыдыр. Ялбяття, бир даща дейирям ки, 
эюрцлян ишляр щаггында щесабат верилмяли, тящлил апарылмалыдыр: 
бундан сонра ня кими ишляр эюрцляъяк вя ясас щансы проб-
лемляр чятинлик йарадыр. Она эюря мян истяйирям ки, буэцнкц 
конфранс чох ачыг вя ишэцзар шякилдя кечсин вя биз 2007-ъи ил 
цчцн нязярдя тутдуьумуз бцтцн мясяляляри щялл едяк. 

 
* * * 

 
Конфрансын ишиндя Игтисади Инкишаф назири Щейдяр Бабайев, 

Нахчыван Мухтар Республикасынын Игтисади Инкишаф назири Фамил 
Сейидов, Дцнйа Банкынын Азярбайъан цзря менеъери Грегори 
Жеджайрак, Йевлах Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Елмар 
Вялийев, «Азгида» Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятинин сядри 
Йусиф Мусайев, Хачмаз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы 
Шямсяддин Ханбабайев, «Фяхряддин –К» Мящдуд Мясулиййятли 
Ъямиййятинин сядри Фяхряддин Бахышов, «Аграркредит» Сящмдар 
Кредит Тяшкилаты идаря щейятинин сядри Мяммяд Мусайев чыхыш 
етдиляр.                     

       
ЙЕКУН НИТГИ 

 
Чыхышларда биз даща чох щесабат мялуматлары ешитдик вя 

эюрцрцк ки, мцхтялиф йерлярдя, бюлэялярдя игтисади артым сцрят-
ля эедир. Адятян, биз цмумиликдя Азярбайъанын игтисади арты-
мы щаггында сющбят ачырыг, амма мцхтялиф бюлэялярин дя 
нятиъялярини билмялийик. Нахчыванда, Хачмазда, Йевлахда вя 
башга шящярлярдя вя районларда да игтисади эюстяриъиляр 
мцсбятдир. Инсанларын ишля тямин олунмасы вя хариъдя йашайан 
вятяндашларымызын Азярбайъана гайытмасы бизи чох севиндирир. 
Чцнки бу ону эюстярир ки, артыг Азярбайъанда ишлямяк цчцн, 
йахшы малиййя имканлары ялдя етмяк цчцн шяраит йахшылашыр. 
Ялбяття ки, бу мцсбят мейлляр эетдикъя даща да мющкямля-
няъякдир. Инди бязи щалларда Азярбайъанда ишчи тапмаг 
проблемя чеврилибдир. Хцсусиля тикинти секторунда. Яминям 
ки, эяляъякдя нязярдя тутдуьумуз бцтцн програмлар иъра 
олундугъа, Азярбайъанда ишсизлик проблеми тамамиля ара-
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дан галдырылаъагдыр. Садяъя, ишлямяк истямяйянляр ишсиз ола-
ъаглар. Йяни бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими. 

Мян Дцнйа Банкынын нцмайяндясинин чыхышына да диг-
гятля гулаг асдым. Дейя билярям ки, Дцнйа Банкы иля Азяр-
байъан арасында ямякдашлыг, бунун ясас истигамятляри щям 
дя Азярбайъанда реэионларын сосиал-игтисади инкишафы прог-
рамы вя башга сащялярдяки програмларла сых узлашыр. Бу ону 
эюстярир ки, бизим бирэя фяалиййятимиз уьурлудур вя фикирля-
римиз цст-цстя дцшцр. Узун илляр ярзиндя Азярбайъан бейнял-
халг малиййя гурумлары иля чох сямяряли ямякдашлыг едибдир. 
Бу ямякдашлыг бизя чох бюйцк имканлар йарадыб, Азяр-
байъан бейнялхалг малиййя гурумларындан йардымлар 
алыбдыр. Инди бизим игтисади вязиййятимиз елядир ки, буна артыг 
ещтийаъ йохдур вя истисна олунмур ки, эяляъякдя Азярбайъан 
юзц донор юлкяйя чевриляъякдир. 

Биз бу мясяляляри артыг мцзакиря едирик вя биринъи нювбядя 
мяняви боръумузу гайтармалыйыг. Чцнки яфсуслар олсун ки, 
дцнйада чох аьыр шяраитдя йашайан юлкяляр кифайят гядярдир. 
Мцстягиллийимизин илк илляриндя, мадди имканларымыз олмадыьы 
бир вахтда мящз бейнялхалг малиййя гурумлары бизя кюмяк 
етдиляр. Хцсусиля онлардан эялян йардымлар чятин шяраитдя 
йашайан гачгын-кючкцн сойдашларымызын щяйат сявиййясини 
йахшылашдырмаг цчцн щялледиъи рол ойнамышдыр. Инди биз, 
демяк олар ки, бцтцн бу мясяляляри юз цзяримизя эютцрмцшцк 
вя бу да тябиидир. Чцнки юлкя зянэинляшир. Йеня дя дейирям, 
ялбяття ки, эяляъякдя бейнялхалг малиййя гурумлары иля 
ямякдашлыьымызын истигамятляри дя дяйишяъяк вя артыг дяйишир. 
Амма бунунла бярабяр, мцхтялиф програмлар чярчивясиндя 
биз бирэя ишляри давам етдирмялийик. Сящиййя, тящсил, еколожи 
мясяляляр бизи дя, бейнялхалг малиййя гурумларыны да чох 
дцшцндцрцр. Бу истигамятдя Азярбайъанда артыг бюйцк ишляр 
эюрцлцбдцр. Билирсиниз ки, мяктяб тикинтиси чох эениш вцсят 
алыбдыр. Кечян ил 200-я йахын мяктяб тикилибдир. Бу ил дя чохлу 
мяктяблярин тикинтиси нязярдя тутулур вя тящсилин кейфиййятиня 
дя бюйцк диггят эюстярилир.  
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Компцтер технолоэийалары мяктябляря дахил олур вя бу да 
чох ваъибдир. Бцтювлцкдя Азярбайъан йахын эяляъякдя инфор-
масийа-коммуникасийа технолоэийалары цчцн чох ъялбедиъи 
юлкяйя чевриляъяк вя бу технолоэийалары там шякилдя Азяр-
байъанда тятбиг етмяк цчцн илкин база тящсили олмалыдыр. Эе-
ниш кцтля, хцсусиля ушагларымыз, эянъляримиз бу технолоэи-
йалары билмялидир, компцтерля ишлямяк цчцн тренинг кечмяли-
дирляр. Бу тренингляр илк нювбядя мяктяблярдя щяйата кечи-
рилмялидир. 

Сящиййя системинин мющкямлянмяси ишиндя планларымыз чох 
бюйцкдцр. Инди мцхтялиф бюлэялярдя мцасир диагностика вя 
мцалиъя мяркязляри тикилир. Щям диагностика, щям дя мцалиъя 
бир йердя олаъагдыр. Чцнки бязи щалларда инсанларымыз бу 
имканлары щяля ялдя етмяйибляр ки, вахтлы-вахтында мцайиня-
дян кечсинляр, онларын хястяликляри вахтында мцяййян олун-
сун. Беля имкан олан щалда, ялбяття ки, инсанларын саьламлыьы 
мющкям олаъаг вя даща чох йашайаъаглар. Билдийиниз кими, 
бу мцалиъя вя диагностика мяркязляри бюлэялярдя тикилир вя 
тикиляъякдир. Бу ил нязярдя тутмушуг ки, 7 районда йени 
мцасир мяркяз истифадяйя верилмялидир. Илк беля мяркязляр 
Лянкяранда вя Нахчыванда истифадяйя верилиб вя йягин те-
левизийадан эюрцрсцнцз ки, ян йцксяк дцнйа сявиййясиндя-
дир. Йяни дцнйада щансы габагъыл технолоэийа варса, онларда 
да вар. Щансы эюзял мцалиъяляр варса, биздя дя вар. Беля дя 
олмалыдыр.  

Ялбяття ки, сящиййя системинин мадди-техники базасынын 
мющкямлянмяси цчцн ялавя тядбирляр дя эюрцляъякдир. Мян 
эюстяриш вермишям вя бу мясяля цзяриндя ишляйирляр – Азярбай-
ъанда тяъили тибби йардымын фяалиййятини  мющкямляндирмяли-
йик. Йени машынлар алынмалы, йени аваданлыг гурашдырылмалыдыр 
вя бцтцн тяъили тибби йардым машинларында бцтцн дярманлар 
олмалыдыр, хястяляр дя бундан истифадя етмялидирляр. 

Еколоэийа мясяляляри щям бизи, щям дя Дцнйа Банкыны 
чох наращат едир. Биз эениш еколожи програмы гябул едяндян 
дярщал сонра Дцнйа Банкындан нцмайяндяляр эялмиш вя 
бизимля бярабяр ишлямяк арзуларыны билдирмишдиляр. Бу да чох 
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мцсбят щалдыр. Бу еля сащядир ки, орайа гойулан сярмайя 
бирбаша эялир эятирмир. Анъаг бу, бцтювлцкдя юлкянин инкиша-
фы, инсанларын саьламлыьы, тябиятин горунмасы цчцн бизя лазым-
дыр. Дцздцр, Азярбайъанда  еколожи вязиййят йахшыдыр. Анъаг 
Бакы вя Абшерон йарымадасы щаггында буну демяк олмаз. 
Чцнки узун илляр бойу нефтля чирклянмиш торпаг, эюлмячяляр 
бурада еколожи вязиййяти мянфийя доьру там шякилдя дяйиш-
мишдир. Бунлары тямизлямяк, бу вязиййяти арадан галдырмаг 
цчцн бюйцк вясаит лазымдыр. Бялкя дя йцз милйонларла доллар 
вясаит лазымдыр вя биз буну едяъяйик. Чцнки бу, инсанларын 
саьламлыьы цчцн лазымдыр. Эюряндя ки, бейнялхалг тяшкилатлар 
да бу ишляря гошулур, ялбяття ки, бу бизя даща да эцъ верир. 
Анъаг илк нювбядя, биз буну юз имканларымыз щесабына 
етмяк истяйирик. Гябул едилмиш еколожи програмда да бцтцн 
бу мясяляляр тясдиг олунуб вя бу ил онун иърасына баш-
ланмалыдыр.  

Туризм сащяси щям реэионларын инкишафы, щям дя ки, юлкя-
нин игтисади потенсиалынын мющкямлянмяси цчцн, Азярбай-
ъанын имиъи, дцнйайа интеграсийа цчцн чох мцщцм бир 
васитядир. Бизим чох эюзял тябиятимиз вар. Бялкя надир юлкя-
лярдян бирийик ки, бурада истянилян тябии шяраит, истянилян тябии 
иглим вар. Гыса мцддят ярзиндя, бир-ики саат машынла эет-
мякля, бир иглимдян башга иглимя кечя билирик. Йяни дцнйада 
буна чох надир щалларда раст эялинир. Тяййаряйя минмяк 
лазым дейил ки, башга бюлэяйя эедяк. Инди ян мцасир стандарт-
лара ъаваб верян йоллар салыныр. Дямир йолу системини биз 
мющкямляндирмялийик. Бунун цчцн дя эюстяришляр верилибдир. 
Инди шящярляри бирляшдирян сцрятли дямир йолунун мцмкцнлцйц 
арашдырылыр.  

Туризмин инкишафы цчцн бцтцн шяраит вар вя лазыми эюстя-
ришляр дя верилибдир. Бизим бюйцк сащилйаны зонамыз вар вя ону 
инкишаф етдирмялийик. Сащилйаны зонада мцасир инфраструктур 
йарадылмалыдыр. Шямсяддин Ханбабайев деди, мян Хачмазда 
оларкян Набрана эетдим, туризм зонасы иля таныш олдум. 
Ялбяття ки, мцяййян ишляр эюрцлцбдцр. Амма ачыг демялийям 
ки, бунлар дцнйа сявиййясиндян щяля чох узагдыр. Чох узагдыр! 
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Биз яэяр истяйирикся ки, Азярбайъанда эцълц туризм мяркязи 
йарадылсын, бцтцн ишляри ян йцксяк сявиййядя эюрмялийик. Хариъи 
мцтяхяссисляр эялмялидир, онлар бу мясяляни арашдырмалыдырлар, 
техники-игтисади ясасландырма щазырланмалыдыр. Бцтцн туризм 
инфраструктурунун Баш планы щазырланмалыдыр вя ондан сонра 
биз ишя башламалыйыг. Дцздцр, бу вахта гядяр эюрцлян ишляр 
дейя билярям ки, иш адамларынын фядакарлыьынын нятиъясидир. 
Мян дя онларын фяалиййятини бяйянирям. 

Амма мян истяйирям ки, бурада, Азярбайъанда, бизим 
юлкямизин эюзял йерляриндя о эюзял тябиятя уйьун эюзял туризм 
инфраструктуру йарадылсын. Бу мягсядля йай туризминин, ейни 
заманда, гыш туризминин инкишафы цчцн артыг мцвафиг тап-
шырыглар верилибдир. Инди бизим даь районларында гыш туризми-
нин инкишафы цчцн инфраструктур лайищяляр ишлянилир вя яминям 
ки, илин орталарына гядяр тяклифляр вериляъяк вя бюйцк гуруъу-
луг ишляри башланаъагдыр. Йоллар, електрик хятляри, су хятляри 
чякилмяли вя гыш идман нювляри иля мяшьул олмаг цчцн хцсуси 
шяраит йарадылмалыдыр.  

Няглиййат инфраструктурумузу да мящз она эюря мющ-
кямляндиририк ки, щям игтисади ъящятдян, щям дя туризмин 
инкишафы цчцн бизя ялавя имканлар йарадыр. Йени аеропортлар 
тикилир, илк нювбядя йени йоллар, кянд йоллары, хцсусиля туризм 
йерляриня йоллар чякилмялидир ки, инсанлар о йерляря ращатлыгла 
чата билсинляр. Хыналыг йолу щаггында да бурада дейилди. 
Яввялляр Хыналыьа эетмяк цчцн 5-6 саат вахт лазым иди. Юзц 
дя илдя анъаг 3-4 ай мцмкцн иди. Амма инди биз 40-50 дяги-
гяйя Губадан орайа эедирик. Беляликля, о бюлэя дя дирчяляъяк 
вя орадакы инсанлар да даща ращат йашайаъаглар. 

Она эюря ишлярдя щям юзцмцз фяал олмалыйыг, щям дя 
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян бейнялхалг тяшкилатларла, 
хцсусиля Дцнйа Банкы иля даща да сых ишлямялийик. Чцнки би-
зим мягсядляримиз цст-цстя дцшцр вя бу эцня гядяр бизя 
верилян тювсийяляр, мяслящятляр вя яввялляр верилян кредитляр 
бизим цчцн чох дяйярли олмушдур. 

Мян бюлэяляря тез-тез эедирям, вязиййятля таныш олурам. 
Бу эцн сярэидя нцмайиш етдирилян мящсулларын яскяриййяти иля 
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еля бюлэялярдя таныш олурдум, эюрцрдцм ки, Азярбайъанда 
хцсусиля емал сянайеси инкишаф едир. Бу да чох эюзял 
эюстяриъидир. Бизим тябиятимиз елядир ки, юзцмцзц, демяк олар, 
йцз фаиз гида мящсуллары иля тямин едя билярик. Садяъя олараг, 
мцасир емал мцяссисяляри йарадылмалыдыр. Онлардан бир нечяси 
артыг фяалиййят эюстярир, юзц дя ян йцксяк сявиййядя. 

Анъаг щяля ки, бу кифайят дейилдир. Сиз дя билирсиниз, гида 
мящсулларынын бюйцк бир щиссяси Азярбайъана щяля хариъдян 
эятирилир. Бизим ися имканларымыз вар ки, максимум дяряъядя 
буну Азярбайъанда истещсал едяк. Хариъдян дя эялсин, мян 
демирям ки, эялмясин, амма Азярбайъанда истещсалы мцм-
кцн олмайан, йахуд да ки, щансыса хцсуси бир технолоэийа 
тяляб едян мящсуллар эялсин. Бащалы мящсуллар эялсин. Амма 
эцндялик тялябат маллары йцз фаиз Азярбайъанда истещсал 
олунмалыдыр. Буну етмяк цчцн биз эяряк фяал ишляйяк. Илк 
нювбядя бу мягсядля верилян кредитлярин мябляьи дя артыры-
лыбдыр. Илк мярщялядя сащибкарлара айрылан кредитляр кичик 
рягям тяшкил едирди, чцнки биз истяйирдик ки, сащибкарларын 
максимум эениш даиряси бундан файдалансын. Бу ил ися биз бу 
лимити галдырмышыг. Инди 3 милйон доллар щяддиндядир. Эяля-
ъякдя бялкя бундан да артыг етмялийик. Мян шяхсян щесаб 
едирям ки, 2008-ъи илдя сащибкарлара верилян кредитлярин мяб-
ляьини кяскин шякилдя галдырмалыйыг. Биринъиси, бизим мадди 
имканларымыз даща да артаъаг вя бцдъямиз даща да бюйцк 
олаъагдыр. Икинъи тяряфдян, бу вахта гядяр верилян кредитляр 
артыг гайтарылмаьа башланаъаг вя беляликля, ялавя вясаит 
йаранаъагдыр. Цмуми мябляьи артырандан сонра, ябляття ки, 
лимит щяддини дя галдырмалыйыг. Йягин 5 милйон доллара йа-
хын, ондан даща да чох ки, мцхтялиф йерлярдя о пулла мцасир 
емал мцяссисяси тикиля билсин. 

Бу эцн бу иш башланмышдыр вя мян буну эюрцрям, Азяр-
байъан истещлакчылары да эюрцрляр. Чцнки йерли маллардан 
истифадя етмяйя башламышыг. Амма еля етмялийик ки, йерли 
маллар бизи там шякилдя, йцз фаиз тямин етсин. Бунунла 
бярабяр, Азярбайъанда диэяр мящсулларын истещсалы башланыб-
дыр. Ашаьыда сярэидя телевизорлар, кондисионерляр эюстярилир, 
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байырда автомобилляр вар, йяни Азярбайъан артыг бу мящ-
суллары да истещсал етмяйя башлайыбдыр. Бу, ялбяття ки, башлан-
ьыъдыр, биринъи аддымдыр. Мян яминям ки, бу мцсбят истига-
мятдя бундан сонра даща да ъидди тядбирляр эюрцляъякдир. 

Бир сюзля, Азярбайъанын бцтювлцкдя игтисади потенсиалынын 
мющкямлянмяси артыг щеч кясдя шцбщя доьурмур. Биз буну 
едирик вя бунун ясас, мющкям тяканвериъиси, ялбяття ки, енер-
эетика секторудур, нефт-газ амилидир. Нефт-газ амили Азяр-
байъанын игтисадиййатында эетдикъя даща да бюйцк рол ой-
найаъаг, чцнки бизим нефт-газ щасилатымыз артаъагдыр. Гейри-
нефт секторунда да истещсал артаъагдыр. Амма тябии ки, о, 
йцксяк сцрятля арта билмяз. Йяни мцгайисядя фярг щяля узун 
илляр галаъагдыр. Биз еля етмялийик вя едирик ки, нефт-газ 
секторунда ялдя едилян мянфяят, эялирляр, гейри-нефт сектору-
нун инкишафына йюнялдилсин. 

Бир дя демяк истяйирям ки, биз инкишаф етмиш юлкялярин 
тяърцбясини юйрянмишик вя эюрмцшцк ки, онлар няйин щесабына 
инкишаф едибдир. Тябии сярвятляр щесабына, йахуд да щансыса 
хцсуси ъоьрафи вязиййят щесабына йох. Еля юлкяляр вар ки, 
онлардан щеч бир дящлиз кечмир, ададыр вя щеч бир тябии сярвят-
ляри йохдур. Амма ян инкишаф етмиш юлкялярдир. Няйин щеса-
бына? Савад, билик, тящсил! Она эюря мян информасийа-ком-
муникасийа технолоэийаларынын Азярбайъанда тятбигини прио-
ритет мясяля елан едирям. Мяним информасийа-коммуникаси-
йа технолоэийалары сащясиндя дцнйанын апарыъы ширкятляринин 
рящбярляри иля эюрцшлярим дя мящз бундан гайнагланыр ки, 
онлар Азярбайъана эялсинляр. Азярбайъана йени инвестисийалар 
эялсин, биз юзцмцз дювлят тяряфиндян, Дювлят Инвестисийа 
Ширкяти тяряфиндян бу инвестисийалары гойаг. Технопарклар йа-
радаг, Азярбайъанда чох эцълц информасийа-коммуника-
сийа мяркязи йарадаг. Бу эяляъякдир, эяляъяйин инкишафыдыр. 
Нефт-газ амили, садяъя олараг, бизя ялавя мадди эцъ верир, 
ращатлыг верир. Бизи ямин едир ки, игтисади ъящятдян юзцмцзц 
тямин едя вя бязи щалларда башгаларына да кюмяк эюстяря 
билярик. Бу, инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясидир.   
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Нефт-газ щасил едян юлкялярин тяърцбяси башгадыр. Дцздцр, 
орада да мцхтялифлик вар, амма бязи щалларда ня гядяр чох 
нефт щасил олунурса, юлкя о гядяр чох касыблашыр, нефтин ня 
гядяр чох ихраъы тямин едилирся, инсанлар о гядяр чох мцфлис-
ляширляр. Беля нцмуняляр кифайят гядярдир. Амма биз даим 
буну йадда сахламалыйыг вя еля етмялийик ки, нефт-газ амили 
Азярбайъана рифащ эятирсин, сцлщ, инсанлара ращатлыг эятирсин. 
Йохсуллуьун азалдылмасы, иш йерляринин ачылмасы вя гейри-нефт 
секторунун инкишафы – о ъцмлядян нефт секторунун фяалиййяти 
нятиъясиндя – ону эюстярир ки, шяффафлыг да тямин олунмалыдыр вя 
тямин едилир. Шяффафлыг бцтцн щалларда лазымдыр, илк нювбядя 
щасилат сянайеляриндя. Яэяр буну тямин етмясяк, эяляъякдя бизи 
бюйцк проблемляр эюзляйяр. Она эюря щяртяряфли инкишаф, бизнес 
мцщитинин йахшылашдырылмасы, нефт-газ секторунун инкишафы, 
игтисадиййатымызын шахяляндирилмяси дя приоритет мясяля кими галыр. 
Йени мцяссисяляр, фабрикляр, инфраструктур лайищяляр, електрик 
стансийалары, йоллар, туризм, тящсил, сящиййя, еколоэийа – бцтцн бу 
истигамятлярдя бизим програмларымыз вар вя иъра олунур. Ясас 
одур ки, даща да сцрятля иъра олунсун вя хцсусиля бюлэялярдя 
просесляр даща да сцрятля эетсин. Абадлыг ишляри, бцтцн ишляр зювгля 
эюрцлмялидир, йени тикилян биналар мцасир стандартлара ъаваб 
вермялидир. Мян бир дяфя буну демишям, бир дя демяк истяйирям 
ки, бизим мцтяхяссисляри – ряссамлары, дизайнерляри, зювгц олан 
инсанлары  ъялб етмяк лазымдыр. Йохса щяр кясин зювгц иля иш эюр-
сяк, о гядяр дя црякачан мянзяря йаранмайаъагдыр.  

Бир сюзля, мян цмид едирям ки, бу эцн бурада давам 
едяъяк конфранс йени фикирляр эятиряъякдир. Бир дя дейирям, 
истяйирям ки, бюлмялярдя даща чох наращатлыг доьуран 
проблемляр щаггында сющбят ачылсын, мцяййян едилсин вя яэяр 
лазым оларса, биз ялавя тябирляр дя эюрярик. Мясялян, мян 
районлара эедяркян вязиййятля таныш олурам, ондан сонра 
зона мцшавиряси кечирирям, ялавя тябдирляр мцзакиря олунур, 
щарада ня чатышмырса, ялавя едирик, сярянъам имзаланыр вя 
иъра едилир. Эениш мянада бцтцн бюлэяляри, бцтцн районлары 
ящатя едян бу конфранс бах, бу ясас мягсяди билмялидир. 
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Мян бир дя демяк истяйирям ки, бцтювлцкдя щям Азярбай-
ъанын игтисади инкишафы бахымындан, щям дя реэионларын 
инкишафы бахымындан вязиййят чох мцсбятдир. Биз гаршыйа 
гойдуьумуз бцтцн мясяляляри ардыъыллыгла, мягсядйюнлц 
шякилдя, вахтлы-вахтында щялл едирик. Садяъя олараг, бу йцксяк 
сцряти сахламалыйыг вя юлкямизи бундан сонра да эцълян-
дирмялийик. Бу ишлярдя сизя уьурлар арзулайырам, саь олун.    
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ЕСТОНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ТООМАС ЩЕНДРИК ИЛВЕСЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибя-

тиля Сизя вя Сизин симанызда бцтцн халгыныза ян сямими 
тябрикляримизи йетирирям. 

Яминям ки, Азярбайъан–Естонийа мцнасибятляри мювъуд 
яняняляря ясасланараг, бундан сонра да достлуг вя ямяк-
дашлыг мяърасында  инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, дост Естонийа халгына 
ямин-аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 13 феврал 2007-ъи ил 
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BRUNEY DƏRÜSSALAMIN SULTANI 
ƏLAHƏZRƏT 
HACI HƏSSƏNAL BOLKİAHA 

 
Əlahəzrət! 
Bruney Dərüssalamın milli bayramı – Milli gün müna-

sibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı xoş münasibətlər, 
dostluq və əməkdaşlığımız xalqlarımızın mənafelərinə uyğun 
olaraq bundan sonra da öz inkişafını davam etdirəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost xalqınıza sülh və rifah arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

       İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 13 fevral 2007-ci iл 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
АЛМАНИЙАЙА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
14 феврал 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 14-də Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfə-
rə gəlmişdir. 

Azərbaycanın və Almaniyanın dövlət bayraqları ilə bəzə-
dilmiş Berlin şəhərinin «Teygel» hava limanında Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı Alma-
niyanın yüksək vəzifəli şəxsləri böyük hörmət və ehtiramla 
qarşıladılar. Prezident İlham Əliyevə və xanımına gül dəstələri 
təqdim olundu.  

Azərbaycan prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi 
düzülmüşdü. 

Dövlətimizin başçısı hava limanından onun üçün ayrılmış 
iqamətgaha – «Adlon Kemkinski» mehmanxanasına yola düşdü.  

 

* * * 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fev-
ralın 14-də Almaniyanın Federal Kanslerinin iqamətgahına 
gəlmişdir. Burada dövlətimizin başçısının rəsmi qarşılanma 
mərasimi oldu. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaro-
vul dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi döv-
lətimizin başçısına raport verdi.   

Binanın önündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 
Almaniyanın Federal Kansleri xanım Angela Merkel böyük 
hörmət və ehtiramla qarşıladı. 
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Azərbaycanın nümayəndə heyəti Kansler Angela Merkelə, 
Almaniyanın rəsmi şəxsləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim 
olundu. 

Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Almaniyanın 
dövlət himnləri səsləndi.  

Prezident İlham Əliyev və Kansler Angela Merkel fəxri qa-
rovul dəstəsinin önündən keçdilər və dövlət bayraqlarına təzim 
etdilər. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
ALMANİYANIN KANSLERİ  
ANGELA MERKEL ИЛЯ GÖRÜŞÜ 
 
14 феврал 2007-ъи ил 
 
Rəsmi qarşılanma mərasimi başa çatdıqdan sonra Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Almani-
yanın Federal Kansleri xanım Angela Merkelin görüşü olmuş-
dur. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Almaniya, eləcə də Azərbaycan ilə 
Avropa İttifaqı arasında mövcud olan əlaqələrin inkişaf 
perspektivlərindən, ölkəmizdə gedən iqtisadi tərəqqidən, bütün 
sahələrdə iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsindən 
və demokratik proseslərdən söhbət açıldı. Bildirildi ki, iki ölkə 
arasındakı münasibətlər çox yaxşı səviyyədədir və Azərbay-
canın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı vacibdir. Bu istiqamətdə 
Azərbaycanın gördüyü işlər təqdirəlayiqdir.  

Tərəflər Azərbaycan ilə Almaniya arasındakı münasibət-
lərin getdikcə möhkəmləndiyini vurğuladılar və Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu yüksək qiymətləndi-
rildi. Həmçinin vurğulandı ki, Avropa ilə Azərbaycan arasında 
enerji sahəsində olan əməkdaşlığın yeni səviyyəyə qalxması 
üçün qarşılıqlı tədbirlər görüləcək və Almaniya tərəfi bu işdə 
öz köməyini əsirgəməyəcəkdir. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinə də toxunuldu, qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra regio-
nal və beynəlxalq məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 
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* * * 
 

Görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyevin və Almaniya Kansleri Angela Merkelin birgə mətbuat 
konfransı oldu. Xanım Angela Merkel və prezident İlham Əli-
yev bəyanatlarla çıxış etdilər. 

  

 
Almaniyanыn Federal Kansleri Angela Merkelin   

bəyanatы 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevi ölkəmizdə ürəkdən salamlayıram. Söhbətimiz 
zamanı əsas mövzularımız iki ölkə arasında mövcud olan 
əlaqələrə aid idi. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan ilə Almaniya 
arasında, eyni zamanda, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı ara-
sında mövcud olan əlaqələr çox vacibdir. Hesab edirəm ki, 
bu əlaqələr həm Avropa İttifaqı, həm də Azərbaycan üçün 
çox vacibdir. Biz Azərbaycanda gedən inkişaf proseslərindən 
danışdıq. İqtisadi sahədə, eləcə də ictimai-siyasi sahədə isla-
hatların həyata keçirilməsi çox zəruridir.  

Söhbətimizin ikinci mövzusu demokratiyanın inkişafı ilə 
bağlı idi. Zənnimcə, transformasiya prosesində demokratik 
inkişafa nail olmaq çox vacibdir.  

Əlbəttə ki, biz Azərbaycan ilə Almaniya arasında iqtisadi 
sahədə əməkdaşlıqdan da danışdıq. Daha çox enerji sahə-
sində əməkdaşlığa üstünlük verildi. Avropa İttifaqı ilə Azər-
baycan arasında mövcud olan əlaqələr bu sahədə gündən-
günə artacaqdır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi sahəsində 
Almaniya Azərbaycana həmişə öz yardımını göstərəcəkdir. 
Gələn illərdə həm Almaniya–Azərbaycan, həm də Avropa 
İttifaqı–Azərbaycan arasında olan iqtisadi əməkdaşlıq gün-
dən-günə artacaqdır. 
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Bildiyiniz kimi, Azərbaycan İranla qonşu ölkədir və əl-
bəttə, Azərbaycan ilə İran arasındakı əlaqələrdən, İranın nü-
və proqramından da danışdıq.  

Cənab Prezident, Sizi bir daha salamlayıram və əminəm 
ki, mövcud olan əlaqələr dinamik şəkildə inkişaf edəcək və 
Almaniya öz yardımını həmişə göstərəcəkdir. 

 

Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin bəyanatы 
 

Hörmətli xanım Merkel! 
Hюrmətli mətbuat nцmayəndələri! 
Bu gцn biz чox səmərəli və iшэцzar шəraitdə geniш fikir  

mübadiləsi aparдıq. İkitərəfli münasibətlərdə bizim əlaqə-
lərimiz günü-gündən güclənir. Siyasi əlaqələr möhkəmlənir, 
iqtisadi sahədə birgə layihələr həyata keçirilir. İnsan haqları, 
Azərbaycanda demokratiya proseslərinin geniş şəkildə güc-
lənməsində birgə səylərimiz müzakirə olunmuşdur.  

Eyni zamanda, Avropa İttifaqı–Azərbaycan münasibət-
ləri və əlbəttə ki, bölgədə mövcud olan təhlükələr və münaqi-
şələr danışıqlar mövzusu olmuşdur. Azərbaycan Avropa İtti-
faqının «Yeni qonşuluq siyasəti»nin iştirakçısıdır və ümid 
edirik ki, növbəti 5 il ərzində proqramın icrası nəticəsində 
Azərbaycanda bütün sahələrdə mövcud olan meyarlar Avro-
pa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşacaqdır. Keçən ilin no-
yabr ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imza-
lanmışdır. Əminəm ki, bundan sonra Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında bu sahədə əməkdaşlıq daha da möh-
kəmlənəcəkdir. Azərbaycanda çox zəngin təbii ehtiyatlar 
var, nefti, qazı var. Təbii ehtiyatlarımızı dünya və Avropa 
bazarlarına çatdırmaq üçün artıq neft kəməri və qaz kəməri 
tikilib istifadəyə verilibdir. Düşünürəm ki, bu kəmərlərin 
fəaliyyəti nəticəsində Avropa ilə Azərbaycan arasında enerji 
sahəsində əməkdaşlıq yeni səviyyəyə qalxacaqdır. 

Eyni zamanda, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda mövcud 
olan separatist meyllər nəticəsində yaranmış münaqişələrə  
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öz münasibətini bildirib və bu münasibət də müsbətdir. 
Əminəm ki, Avropa İttifaqının bu məsələlərlə məşğul olması 
münaqişələrin həllinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Hörmətli xanım Merkel, Sizə bu dəvətə görə bir daha öz 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu səfər-
dən sonra Almaniya–Azərbaycan mцnasibətləri daha da 
sцrətlə inkiшaf edəcəkdir. 

    
Sonra prezident İlham Əliyev və xanım Angela Merkel 

jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 
 
– Mənim sualım cənab Prezidentə və xanım Kanslerədir. 

Azərbaycan–Almaniya iqtisadi əlaqələrindən razısınızmı? Öl-
kələr arasında ticarət dövriyyəsinin artımı gözlənilirmi? 
Ümumiyyətlə, Almaniya şirkətləri gələcəkdə Azərbaycanın 
qeyri-neft sektoruna sərmayə qoya bilərmi? 

A n g e l a   M e r k e l: İqtisadi sahədə ölkələrimiz arasın-
dakı əlaqələr bizi çox qane edir. Alman firmalarının Azər-
baycanda fəaliyyəti  айдын hiss olunur. Mən ümid edirəm ki, 
alman firmaları Azərbaycan iqtisadiyyatına daha  çox inves-
tisiya qoyacaqdır. Hazırda Azərbaycanda çoxlu sayda 
alman şirkətləri fəaliyyət göstərir və biz danışıqlarımız 
zamanı qeyd etdik ki, onlar Azərbaycanda yeni infrastruk-
turların yaradılmasına öz töhfələrini verə bilər. 

И l h a m   Ə l i y e v: Mən əlavə edə bilərəm ki, Azərbay-
canda çox gözəl investisiya mühiti var. Son 10 il ərzində 
ölkəmizə 30 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur. 
Alman şirkətləri çox yüksək nüfuza malikdir. Onlar bizim 
üçün çox əlverişli tərəfdaşdır. Almaniyanın böyük şirkətləri 
Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Əminəm ki, 
mənim səfərim çərçivəsində keçiriləcək Almaniya–Azərbay-
can biznes forumu daha yeni müqavilələrin yaranmasına 
gətirib çıxaracaqdır. Bu sahədə bizim əməkdaşlığımız sürətlə 
irəliyə gedir. 
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– Hörmətli xanım Merkel və cənab Prezident, Azərbaycan 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz köməyini necə göstərə 
bilər?  

A n g e l a   M e r k e l: Hazırda neft kəmərləri tikilir. Mə-
sələn, bu kəmərlər Ukrayna və Polşadan Avropa istiqaməti-
nə çəkilir. Həmçinin Azərbaycan qazı kəmərlə Yunanıstana 
keçəcəkdir. Bununla da Avropanın bir hissəsi neft və digər 
enerji daşıyıcıları alacaqdır. Ancaq, ümumiyyətlə, bu sualı 
iqtisadiyyatla məşğul olan şəxslərə vermək lazım idi. Biz 
siyasətçilər bu məsələ ilə məşğul deyilik.  

И l h a m   Ə l i y e v: Mən əlavə edə bilərəm ki, Azərbay-
can artıq öz neft-qaz strategiyasını davam etdirir, Azərbay-
can neftini və qazını dünya və Avropa bazarlarına çıxaran 
neft-qaz kəmərləri tikilib istismara verilibdir. Texniki cə-
hətdən hətta bu il Azərbaycan qazı Avropa İttifaqının ba-
zarlarına çatdırıla bilər. 
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BERLİN ŞƏHƏR MERİ KLAUS VOVERAYT  
İLƏ GÖRÜŞ  
 
15 феврал 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərinin ikinci gü-
nü Berlin şəhərinin meri Klaus Voverayt ilə görüşmüşdür. 

Mer Klaus Voverayt xüsusi hörmət və ehtiram əlaməti 
olaraq səhər dövlətimizin başçısının iqamətgahına – «Adlon 
Kemkinski» mehmanxanasına gələrək, nümayəndə heyətləri 
ilə birgə paytaxtın tarixi «Paris» meydanını gəzdilər. Bu tari-
xi yerlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verildi. Bran-
denburq darvazası önündə xatirə şəkli çəkdirdilər. Xatırladaq 
ki, İkиnci dünya müharibəsi zamanı, 1945-ci il mayın 2-də 416-
cı Azərbaycan atıcı diviziyasının bölmələri həmin darvazaya 
döyüş bayrağını sancmışdı. 

Gəzintidən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ber-
lin şəhər meriyasına gəldi. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə meri-
yanın Fəxri qonaqlar kitabını imzaladı.  

Sonra prezident İlham Əliyev və mer Klaus Voverayt ara-
sında görüş oldu. Berlin şəhərinin meri Azərbaycan prezi-
dentinə meriyaya gəldiyinə görə dərin təşəkkürünü bildirdi və 
meriyanın fəxri qonaqlar kitabını imzalamasından çox məm-
nun qaldığını söylədi. O dedi ki, Azərbaycan prezidentinin 
Almaniyaya rəsmi səfəri ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə, 
o cümlədən siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə  əla-
qələrin yeni səviyyəyə qalxmasına təkan verəcəkdir. Mer pay-
taxtın inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən və nəzərdə tutulan 
tədbirlərdən danışdı. Eyni zamanda bildirdi ki, Azərbaycanda 
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içməli su təchizatı ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsində 
Almaniyanın nüfuzlu şirkətləri əməkdaşlığa maraq göstərirlər. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda həyata keçirilən 
iqtisadi islahatlardan, əldə olunmuş nailiyyətlərdən danışdı, 
kənd təsərrüfatı, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, 
maşınqayırma və digər sahələrdə ixtisaslaşmış alman şirkət-
lərini əməkdaşlığa dəvət etdi.   

Görüşdə regiondakı vəziyyət barədə fikir mübadiləsi apa-
rıldı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, hazırda ölkəmizdə regi-
onların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının həyata keçirilməsi 
nəticəsində şəhərdən kəndlərə axın başlamışdır. İndi Azər-
baycanın özünün bir çox sahələrə sərmayə qoymaq imkanı 
var. Bununla belə, nüfuzlu alman şirkətlərinin təcrübəsindən 
yararlanmaq faydalı olardı.  

Prezident İlham Əliyev Berlin şəhərinin merini ölkəmizə 
səfərə dəvət etdi və dəvət məmnunluqla qəbul olundu. 
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ALMANİYANIN «ДEUTSCHE WELLE» 
TELERADİO KANALINA ВЕРДИЙИ  
MÜSAHİBƏ 
 
Берлин, 
«Адлон Кемпински» мещманханасы 
 
15 феврал 2007-ъи ил 
 
– ABŞ və Rusiya silahlanma və geosiyasət ilə bağlı 

qarşılıqlı dəlillər irəli sürürlər. Cənab Prezident, necə fikirlə-
şirsiniz, «soyuq müharibə» yenidən başlayacaqmı? 

– Mən belə zənn etmirəm. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, 
proseslər normal istiqamətdə cərəyan edir. Biz ABŞ və Rusi-
yanın bizim ölkədə əməkdaşlığını çox müsbət qiymətləndirə 
bilərik. Hesab edirəm ki, bu, qarşılıqlı surətdə faydalı əmək-
daşlığın çox gözəl nümunəsidir. Ümid edirəm ki, iki ölkə 
arasındakı münasibətlərdə mövcud olan müsbət meyllər 
davam edəcək və bu da öz növbəsində Qafqazda daha da 
proqnozlaşdırıla bilən vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxara-
caqdır.  

– Zənnimcə, Azərbaycan müxtəlif dünyalar arasında yer-
ləşən bir ölkədir. Sizin üçün MDB-də fəal iştirak etmək Qərb 
ilə yaxşı münasibətlərə malik olmaq qədər vacibdir. Şəxsən 
Sizin üçün nə daha önəmlidir, Moskva ilə yaxşı münasibətlərə 
malik olmaq, yoxsa Avropa strukturları və təsisatlarına uy-
ğunlaşmaq? 

– Prezident kimi, şəxsən mənim üçün ən önəmlisi Azər-
baycanın müstəqilliyini gücləndirmək, ölkəmizdə daha yaxşı 
şərait, yaşayış səviyyəsi, ən sabit vəziyyət, iqtisadi rifah 
bərqərar etməkdir. Buna görə də qonşularımız, Avropa, 
ABŞ ilə münasibətlərimiz çox müsbət istiqamətdə inkişaf 
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edir. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, qonşularla güclü inteqra-
siya şəraitində yaşamaq və aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla 
çox yaxşı münasibətlərə malik olmaq mümkündür. Bu ba-
xımdan biz hər hansı geosiyasi seçim qarşısında deyilik. Biz 
xalqımız, millətimiz üçün düzgün olanı edirik və Azərbay-
canın iqtisadi inkişafı, çox sürətli iqtisadi inkişafı – ikinci 
ildir ki, ölkəmiz ümumi daxili məhsulun artımına görə dün-
yada birinci yeri tutur – və siyasi sabitlik göstərir ki, seçimi-
miz düzgündür. Yenə deyirəm, Azərbaycan öz qonşuları ilə 
birlikdə çox mühüm transmilli enerji və nəqliyyat layihə-
lərinin iştirakçısıdır. Ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə yaxın qon-
şuluğa dair beşillik proqrama daxil olmuşdur. Biz Avropa 
İttifaqı ilə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memo-
randum imzalamışıq. Rusiya və ABŞ ilə çox yaxşı münasi-
bətlərimiz var.  

– Xəzər dənizi neft ilə zəngindir və Bakıdan Türkiyənin 
Ceyhan limanına boru kəməri inşa edilmişdir. Bütün bunlar 
sizi ən çox istənilən tərəfdaşa çevirdiyinə görə, qorxmursunuz 
ki, Qərblə, yoxsa Şərqlə olmağınız barədə qərar çıxarma-
lısınız? 

– Əslində, biz bütün enerji layihələrimizi başa çatdır-
mışıq. İki boru kəməri inşa etmişik – birincisi Bakıdan Cey-
hana neft kəməri və ikincisi Bakıdan Ərzuruma qaz kəməri. 
Hər iki boru kəməri Gürcüstandan keçir. Beləliklə, bizim 
neftimiz və qazımızın artıq Avropa və dünya bazarlarına 
çıxışı var. Bu layihələr texniki, siyasi baxımdan çox çətin idi 
və iri həcmdə maliyyə tələb edirdi. Biz bunu etməyi bacar-
dıq, baxmayaraq ki, bir çoxları mövcud geosiyasi məkanda 
bunun mümkün olmayacağını düşünürdülər. Həmin layihə-
ləri xarici şirkətlər, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə tərəf-
daşlıq şəraitində və ABŞ hökumətinin güclü dəstəyi sayəsin-
də həyata keçirdik. Bu boru kəmərləri kiminsə əleyhinə 
yönəldilməmişdir. Onlar regional əməkdaşlığa, təhlükəsizli-
yə, Azərbaycan xalqının rifahına xidmət edir. Hazırda biz 
başqa bir beynəlxalq layihə – Asiya ilə Avropanı Azərbay-
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can vasitəsilə birləşdirəcək dəmir yolu layihəsi üzərində 
çalışırıq. Artıq bu məqsədlə böyük maliyyə vəsaiti ayırmışıq 
və ümid edirik ki, iki ildən sonra yük və sərnişinlərin bu xətt 
vasitəsilə qatarlarla Çindən Avropaya daşınması mümkün 
olacaqdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, biz hər hansı 
regional rəqabətdən əziyyət çəkmirik. Mən həmişə demişəm 
ki, Azərbaycan özünü təmin etməyə qadir bir ölkədir, biz 
müstəqil siyasət həyata keçiririk. Biz istər Rusiya, istər Av-
ropa İttifaqı, istərsə də ABŞ ilə əməkdaşlıq edəndə özümüzü 
eyni dərəcədə rahat hiss edirik. Burada bizim üçün seçim 
məsələsi yoxdur, milli maraqlar məsələsi var və bu milli 
maraqlar, əlbəttə ki, siyasətimizi müəyyənləşdirir.  

– NATO-ya qoşulmaqda maraqlısınızmı? 
– NATO ilə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramından 

başlamış «Fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı»na qədər 
çox illərdir ki, əməkdaşlıq edirik. Keçən ilin noyabr ayında 
mən NATO-nun mənzil-qərargahında oldum və orada çox 
konstruktiv danışıqlar apardıq. Biz bu qurumun müxtəlif 
proqramlarında iştirak edirik. Ümid edirik ki, bu tərəfdaşlıq 
və əməkdaşlıq davam edəcəkdir. Lakin bu və ya digər bey-
nəlxalq təşkilatda iştirak qarşılıqlı surətdə razılaşdırılma-
lıdır. Bu gün həm NATO, həm də bizim üçün aydındır ki, öl-
kəmiz buna hazır deyildir. Buna görə də biz tərəfdaşlar kimi 
çalışmaqda davam etməliyik. Azərbaycan NATO tərəfindən 
dünyanın müxtəlif yerlərində həyata keçirilən sülhməramlı 
əməliyyatlarda iştirak edir və biz etibarlı tərəfdaşıq. Bu 
tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın sonunun nə olacağını zaman 
göstərəcəkdir. Mən hər şeyi qabaqcadan demək və ya bu gün 
real olmayan bir hədəfi qarşıya qoymaq istəməzdim. Siyasə-
timizi real zəminlər üzərində qurmalıyıq. Hər iki tərəf əmək-
daşlığın yeni formatına hazır olduqda, bunu istədikdə və 
buna can atdıqda, əlbəttə ki, bu, baş verəcəkdir. Lakin bu-
nun nə vaxt və necə olacağını zaman göstərəcəkdir.  
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– ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiyanın üzvü kimi, Azər-
baycan 150-yə yaxın əsgərini İraqa göndərmişdir. İraqdakı 
bugünkü vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? 

– Bəli, siz haqlısınız. Biz lap əvvəldən əsgərlərimizi oraya 
göndərmişik. Hərbi əməliyyatlar başlayan kimi, ölkəmiz 
ABŞ-a və koalisiya qüvvələrinə dəstək vermək qərarına gəl-
di. İndiyə kimi bizim əsgərlərimiz İraqda xidmət edirlər və 
qoşunlarını buradan çıxaran bəzi digər, hətta NATO üzvü 
olan ölkələrdən fərqli olaraq, ölkəmiz dəstək və İraqda sülhü 
bərqərar etməyə töhfə vermək səylərinin göstəricisi kimi, əs-
gərlərini burada saxlamaqda davam edir. Əlbəttə ki, İraqda 
baş verənlər bütün beynəlxalq birlik, o cümlədən bizim üçün 
böyük narahatlıq doğurur. Biz orada sülhün bərqərar 
olunmasını, baş verən zorakılığın, İraq xalqı üçün bu dəhşət-
li faciənin sona çatmasını istəyirik ki, beləliklə, onlar inkişaf 
yoluna qədəm qoysunlar. İraqda vəziyyət sabit deyil, bu 
hazırda hamıya, bütün beynəlxalq birliyə məlumdur. İraqda 
sülh və təhlükəsizliyin bərpa olunmasına töhfə vermək üçün 
Azərbaycan əlindən gələni edəcəkdir.  

– İran Azərbaycanın birbaşa qonşusudur. Mənim üçün 
maraqlıdır, Siz Tehran rəhbərliyinin nüvə proqramı ilə bağlı 
narahatlıq keçirirsinizmi? 

– Əlbəttə, bir qonşu və tərəfdaş kimi, biz müxtəlif poten-
sial hadisələrin inkişafına məhəl qoymaya bilmərik. Nüvə 
proqramı ilə bağlı mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əgər bu, 
beynəlxalq qaydalara əsaslanıbsa, hər bir ölkə dinc məqsəd-
lər üçün nüvə enerjisinə malik ola bilər və hər bir şey qanun, 
hüquqi çərçivə və bu və ya digər proqramла məşğul olan bey-
nəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tənzimlənməlidir. Buna görə 
də biz hesab edirik ki, istənilən digər ölkə kimi, İran da dinc 
məqsədlərlə nüvə enerjisini inkişaf etdirmək hüququna ma-
likdir. Eyni zamanda, əgər beynəlxalq birliyin, beynəlxalq 
təşkilatların bu proqramла bağlı narahatlığı varsa, bu da həll 
olunmalıdır. Buna görə də danışıqlar konstruktiv şəkildə, 
dinc yolla və  yaxşı ruhda aparılmalıdır ki, hər iki tərəfin 



 230 

maraqları – İranın nüvə enerjisi imkanına malik olmaq ma-
rağı və məsələ ilə bağlı narahatlıq keçirən beynəlxalq bir-
liyin, beynəlxalq təşkilatların maraqları təmin olunsun. Əl-
bəttə ki, bir qonşu kimi, biz hadisələrin mümkün inkişafın-
dan narahatlıq keçiririk və bütün tərəflərə təkidlə məsləhət 
görürük ki, problemin həllinin dinc formatına sadiq qal-
sınlar.  

– Beləliklə, problemin hərbi həlli yolunu Siz qəbul etmir-
siniz. 

– Əlbəttə ki, yox.          
– Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də 

həll edilməyib, o dondurulubdur. Münaqişəni həll etmək, Er-
mənistan ilə həllə nail olmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? 

– Danışıqların on ildən artıq bir müddət ərzində Ermə-
nistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından nəticəsiz da-
vam etməsinə baxmayaraq, biz hələ də münaqişənin sülh yo-
lu ilə həllinə sadiqik. Ermənistan beynəlxalq hüququn bütün 
norma və prinsiplərini pozur. Onlar BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən 
qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edən dörd qətna-
məsinə məhəl qoymurlar. Ermənistan Dağlıq Qarabağda və 
onun ətrafında olan ərazilərdə etnik təmizləmə siyasətini 
həyata keçirmişdir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi-
nin ətrafındakı yeddi rayonundan 700 min, Dağlıq Qara-
bağın özündən 50 min azərbaycanlı qovulmuşdur. Əvvəllər 
Ermənistanda yaşamış 250 min azərbaycanlı da etnik təmiz-
ləmə siyasətinə məruz qalmışdır. Xaricdən aldıqları dəstək 
sayəsində bunu edən ermənilər bu yaxınlarda Dağlıq Qara-
bağda heç bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmayan 
qanunsuz referendum keçirdilər. Hamı – Avropa İttifaqı, 
Avropa Şurası, ABŞ, Fransa, Rusiya, Türkiyə qondarma 
referendumu qınadı. Onlar bunu necə edə bilərdilər, etnik 
təmizləmə siyasətini həyata keçirib, bütün azərbaycanlıları 
oradan qovduqdan sonra bu qondarma referendumu necə 
keçirə bilərdilər?! Belə mövqe beynəlxalq davranış, beynəl-
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xalq hüquq normalarına tam ziddir. Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü BMT 
və bütün beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmışdır. Buna görə 
də münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, 
Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə və muxtariyyət veril-
məklə həll olunmalıdır. Bu, yeni və ya fövqəladə bir şey 
deyildir. Belə hallar dünyanın başqa bölgələrində də baş 
verir. Bir çox ölkələrdə milli azlıqlar yaşayır. Ola bilsin ki, 
yalnız Ermənistanda milli azlıq yoxdur, o monodövlətdir. 
Bütün digər ölkələrdə milli azlıqlar var. Ancaq milli  azlıq 
olmaq o demək deyil ki, sənin hansısa ərazini ölkədən 
ayırmaq hüququn var. Təsəvvür edin ki, ermənilər yaşadıq-
ları dünyanın bütün ölkələrində öz müqəddəratlarını təyin 
etməyə çalışsalar nə baş verər?! Neçə yeni erməni dövləti 
yaranacaq?! Nə üçün onlar öz müqəddəratlarını Azərbay-
canda təyin etməlidirlər?! Onların artıq Ermənistan dövləti 
var. Ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin etmişlər. İndi 
onlar başqa bir dövlət yaratmaq istəyirlər, bizim ərazimizdə, 
tarixi torpaqlarımızda. Sabah onlar başqa ölkələrin ərazi-
lərində dövlət yaratmaq istəyəcəklər. Bu qəbulolunmazdır!  

Bizim güzəştimiz, konstruktiv yanaşmamız ondan iba-
rətdir ki, on ildən artıqdır biz hələ də danışıqlar prosesin-
dəyik, ümid edirik ki, Ermənistan rəhbərliyi özündə müdrik-
lik və cəsarət taparaq, işğalçı qüvvələri torpaqlarımızdan 
çıxaracaq və öz ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. 
Əks təqdirdə hadisələr gözlənilməyən məcrada cərəyan edə 
bilər. Bu gün Azərbaycan Ermənistandan çox güclüdür. İqti-
sadiyyatımız Ermənistanın iqtisadiyyatından 7 dəfə güclüdür 
və gələn illərdə bu 20–30 dəfə artıq ola bilər. Azərbaycan xal-
qının səbrinin də həddi vardır. Beləliklə, biz çox konstruktiv 
yanaşma təklif edirik – Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivə-
sində Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə maksimum geniş 
muxtariyyət verilməsi, orada yaşayan bütün insanların təhlü-
kəsizliyinin təminatı, yurdundan didərgin düşmüş insanların 
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Dağlıq Qarabağa və onun ətrafındakı rayonlara qaytarılması 
və sülhün bərqərar edilməsi.  

– Hazırda Balkanlarda, Kosovoda ərazi bütövlüyü prinsipi 
pozulur. Kosovoya  Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək 
üçün nümunə kimi baxıla biləcəyindən ehtiyat etmirsiniz ki? 

– Bilirsiniz, hər bir münaqişənin öz tarixi və həll yolları 
var. Dünyada müxtəlif münaqişələr mövcuddur. Qafqazda 
Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Dağlıq Qarabağda, habelə 
Dnestryanı bölgədə separatçı rejimlər var. Onlar hamısı 
separatçı və hərbi rejimlərdir, qanunsuz zonalardır. Bu əra-
zilərdə heç bir beynəlxalq nəzarət, beynəlxalq monitorinq, 
beynəlxalq iştirak yoxdur. Ona görə də bu ərazilərdə narko-
tik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, çirkli pulların yuyulma-
sı, terrorçulara sığınacaq verilməsi halları mövcuddur. Ko-
sovoda vəziyyət fərqlidir. Kosovo beynəlxalq nəzarət altın-
dadır və orada beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr var. Buna 
görə də biz deyə bilmərik ki, Dağlıq Qarabağda və postsovet 
ərazisində olan digər separatçı rejimlər kimi, Kosovo da 
Avropada qara yaradır. Ona görə də burada böyük fərq var. 
Lakin əlbəttə, ərazi bütövlüyü prinsipi belə münaqişələr həll 
olunan zaman əsas prinsip kimi götürülməlidir. Əgər bu 
prinsip pozularsa, zəncirvarı reaksiya baş verər. Hamımızın 
bildiyi kimi, müxtəlif ölkələrdə, Avropada, Asiyada, digər 
yerlərdə çoxlu milli azlıqlar yaşayır. Əgər onlar hamısı 
müstəqil dövlət yaratmağa başlasalar nə baş verəcək?! Bizim 
məlumatlara və beynəlxalq müşahidələrə əsasən hazırda 
Dağlıq Qarabağda 60 minə qədər insan yaşayır. Dünya xəri-
təsində 60 min əhalisi olan yeni xırda bir ölkənin peyda 
olunmasını kim istər?! Heç kəs bunu istəməz və Azərbaycan 
da buna razı olmayacaqdır. Ölkələrdə istənilən ərazi dəyişik-
liyi yalnız həmin ölkənin razılığı ilə ola bilər. Bizim halda, 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə razılaşmasa, o 
heç zaman müstəqil olmayacaqdır. Beynəlxalq birlik də heç 
zaman Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanıma-
yacaqdır. Buna görə də beynəlxalq münasibətlərin əsas prin-
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sipləri qorunmalıdır. Əgər bu prinsip bir dəfə pozularsa, 
digər prinsiplərin pozulması üçün heç bir məhdudiyyət 
olmayacaqdır. Bu halda beynəlxalq münasibətlərin bütün 
sistemi zərər çəkəcək və alt-üst olacaqdır. Nə üçün BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul etdiyi 
qətnamələrin həyata keçirilməməsi məsələsi bu qədər vacib-
dir?! Çünki bu onu göstərir ki, mexanizm işləmir. Təh-
lükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra mexanizmi Ermə-
nistan üçün məcburiyyət yaratmır və Ermənistan onlara mə-
həl qoymur. Deməli, sabah da heç kəs Təhlükəsizlik Şura-
sının qətnamələrinə məhəl qoymayacaqdır. BMT beynəlxalq 
mübahisələri və münasibətləri nizama salmaq üçün universal 
mexanizmdir. Əgər bu halda o işləmirsə, digər hallarda da 
işləməyəcək, bu isə fəlakətə gətirib çıxaracaqdır.                          

 – Müsahibəyə görə təşəkkür edirik. 
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АЛМАНИЙАНЫН  MİXAEL ZUKKOV FONDUNUN 
PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
15 феврал 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

onun üçün ayrılmış iqamətgahda Almaniyanın Mixael Zukkov 
Fondunun prezidenti Mixael Zukkov ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycanda ekologiya sahəsində dövlət siyasətinin yük-
sək səviyyədə aparıldığını və prezident İlham Əliyev tərəfindən 
bu sahəyə xüsusi diqqət göstərildiyini vurğulayan Mixael 
Zukkov ölkəmizdə Fondun iştirakı ilə ekologiyanın və təbiətin 
qorunması ilə əlaqədar həyata keçirilən layihələr haqqında 
danışdı.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ekologiya məsələlə-
rində yaxından əməkdaşlığına görə Fondun rəhbərliyinə təşək-
kürünü bildirdi. Fondun Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirən dövlətimizin başçısı dedi ki, biz ekoloji prob-
lemlərə xüsusi fikir veririk. Bakıda və Abşeron yarımadasında 
ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair hökumət siyasəti 
həyata keçirilir və xalqımızın rifahı, genefondunun qorunması, 
gələcək nəsillərin sağlamlığının təmin olunması üçün konkret 
layihələr hazırlanır və bu işə daim diqqət göstəriləcəkdir.  
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ALMANİYANIN BİR SIRA ŞİRKƏTLƏRİNİN  
RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
Берлин,  
«Adlon Kempinski» mehmanxanası 
 
15 феврал 2007-ъи ил 
    
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Almaniyanın «Şərqi və Mərkəzi Avropa Birliyi» Cəmiyyətinə 
üzv olan bir sıra şirkətlərin idarə heyətlərinin rəhbərləri və 
nümayəndələri ilə işçi görüşü olmuşdur. Bu Cəmiyyət Al-
maniyanın 15-dək nüfuzlu şirkətini birləşdirir. 

Görüşdə «Şərqi və Mərkəzi Avropa Birliyi» Cəmiyyətinin 
rəhbəri, «Accumulatorenverke Hoppecke GmbЩ» şirkətinin 
idarə heyətinin sədri Klaus Ksolner onları qəbul etdiyinə görə 
prezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürünü bildirdi və 
Almaniya şirkətlərinin Azərbaycana böyük maraq göstərdiyini 
söylədi. 

Görüşdə Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsindən istifadə 
olunmasının zəruriliyi, ölkəmizdə bir çox layihələrin həyata 
keçirildiyi vurğulanmış, bir sıra proqramların reallaşdırılması 
məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Ekoloji 
layihələrin icrası perspektivlərindən də söhbət getdi.  

Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində nümunəvi 
ölkə olduğunu deyən Almaniya nümayəndələri bu yaxınlarda 
Yevlaxda maliyyələşdirdikləri layihəni başa çatdıracaqlarını, 
habelə bir sıra universitetlərlə əməkdaşlıq qurmaq, digər sahələr 
üzrə əlaqə yaratmaq istədiklərini bildirdilər. 

Görüşdə Bakı və Sumqayıtın, ümumiyyətlə, Abşeronun 
ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əməkdaşlıq 
barədə də faydalı müzakirələr aparıldı. Almaniyanın Kredit və 
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Yenidənqurma Bankının (KFW) idarə heyətinin üzvü Haynrix 
Hayms Avropanın və dünyanın digər ölkələrində də stimullaş-
dırıcı bank kimi fəaliyyət göstərərək, maliyyə ixracı və layihə 
maliyyələşdirməsi sahələrində əməkdaşlıq etdiklərini, məsləhət 
və digər xidmətlər göstərdiklərini bildirdi. Bankın səhmlərinin 
80 faizi Almaniya hökumətinə, qalan 20 faizi federal əyalətlərə 
məxsusdur.  Almaniyanın 10 ən iri bankından biri olan KFW 
1994-cü ildən Azərbaycanda həyata keçirilən müxtəlif layihə-
lərdə fəal iştirak edir.  

«Euler Hermes Kreditverşixerungs AG» şirkəti də görüşdə 
təmsil olunurdu. Bu şirkətin əsas fəaliyyəti alman iş adamları 
tərəfindən xaricdə biznes fəaliyyətinin qurulması üçün əldə 
etdikləri kreditlərin sığortalanmasından ibarətdir.  

60 ölkədə nümayəndəlikləri olan «ThussenKrupp Services 
AG» şirkəti  polad və polad məmulatları, digər sənaye məhsul-
ları istehsalı və bu sahələr üzrə xidmətlərin göstərilməsi üzrə 
dünyanın aparıcı şirkətlərindən biridir. Son 2-3 ildə şirkətin illik 
gəliri 12-13 milyard avro olmuşdur. Uçot, hesablama və kon-
saltinq xidmətləri və digər fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olan 
«Price Vaterhous Coopers» şirkəti də Azərbaycanda çalışmaq 
istəyini bildirdi. «MAN Ferrostaal AG» şirkətinin təmsilçiləri 
də Azərbaycanla energetika, metallurgiya, neft kimyası, polad 
istehsalı, gəmiqayırma və sair sahələrdə əməkdaşlıq etmək 
arzusunda olduqlarını vurğuladılar.  

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев эюрцшдя чыхыш етди. 
И l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən sizin hamınızı 

görməkdən çox şadam. Sizin bəzilərinizlə biz Bakıda və bu-
rada görüşmüşdük. Hesab edirəm, bu çox gözəl bir fürsətdir 
ki, biz yenidən bir-birimizi görürük. Həyat davam edir, ölkə-
lərimiz inkişaf edir. 

Almaniyada 2004-cü ildə olduqdan sonra hesab edirəm, 
bizim planlarımız, proqramlarımız daha da artmışdır, xüsu-
sən də enerji sahəsində bütün layihələr yerinə yetirilir. İndi 
isə vaxt gəlib çatıb ki, Azərbaycanın digər sahələrinə diqqət 
yetirək. Bizim bir çox ideyalarımız var, qəbul edilmiş çoxlu 
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proqramlarımız var. Burada tikinti, infrastrukturun inkişaf 
etdirilməsi, xidmətlər, turizm və iqtisadiyyatın digər sahələ-
rini nəzərdə tuturuq. Təbii ki, son iki il ərzində Azərbay-
canın dinamik inkişaf həcmi ümumilikdə 60 faiz təşkil 
etmişdir. Bu il isə təqribən 30 faiz olacaqdır. Bu o deməkdir 
ki, biz ümumi daxili məhsulu iki dəfə artırmış olacağıq. 
Bütün bunlar biznesin inkişafı və daha böyük infrastruktur 
layihələrin həyata keçirilməsi üçün imkanlar yaradır. Bütün 
bu işlərin ən vacib elementi ondan ibarətdir ki, Azər-
baycanda fəaliyyət göstərən və göstərəcək bütün şirkətlər 
işləri ən yüksək standartlara uyğun aparmalıdırlar. Bilirik ki, 
sizin ölkənizdə yüksək standartlar var. Beynəlxalq standartlar 
artıq təsbit olunubdur. İstəyirik ki, bizim ölkəmizdə də 
şirkətlərimiz bu standartlara uyğun işləsin. Alman şirkətləri 
ilə işləmək bizə, bizim sahibkarlara çox yaxşı təcrübə verə 
bilər. Bu da bizim üçün daha güclü imkanlar açır.  

Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatımız neftin və qazın qiymətlə-
rindən asılı olmayacaqdır. Bu bizim məqsədimiz, gündəliyi-
mizdir. Bu gün artıq biz gözəçarpan maliyyə resurslarına 
malikik və xarici sərmayələrin cəlbini də davam etdirmək is-
təyirik. Ancaq bunu iqtisadiyyatda yeganə yol kimi görmü-
rük. Artıq bizim öz resurslarımız var və bunları istifadə 
etmək istəyirik. Biz Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq, 
onun öz kapitalı var. Bununla bağlı büdcəmizdə xüsusi vəsait-
lər var. Onlar əsasən infrastruktur – elektrik stansiyalarının, 
məktəblərin və xəstəxanaların tikilməsi, yolların çəkilməsi 
üçün ayrılacaqdır. Bütün bunlar biznes mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması üçün zəmin yaradacaq və hesab edirəm ki, 
bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu olacaqdır.  

Ümumiyyətlə, Almaniya ilə bizim çox yüksək səviyyədə 
təmaslarımız var. Bu mənim Almaniyaya ikinci rəsmi səfə-
rimdir. Təbii ki, bizim iqtisadi sahədə də bir çox imkan-
larımız var və Azərbaycanda işləmək arzusunda olan şirkət-
lərin də sayı çoxdur. Bu görüş həmin tərəfdaşlığın rəmzidir. 
Sağ olun.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
АЛМАНИЙАЙА РЯСМИ  СЯФЯРИ 
 
15 феврал 2007-ъи ил 

 
Almaniyanin Xarici Иşlər naziri ilə görüş 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Al-

maniya Federativ Respublikasının Xarici Иşlər naziri Frank-
Valter Ştaynmayer ilə görüşmüşdür. 

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Almaniya arasında siyasi, 
iqtisadi əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluq bildirildi. 
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın gələcək 
perspektivləri ətrafında  geniş fikir mübadiləsi aparıldı.  

Görüşdə bir sıra regional və beynəlxalq məsələlər, o cüm-
lədən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
bu problemin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlar prosesinin 
vəziyyəti barədə  söhbət getdi. 

 
 Almaniya Bundesтaгынын sədri ilə görüş 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fev-

ralın 15-də Almaniya parlamentinin aşağı palatasının – Bun-
desтaгın binasına gəlmişdir. 

Prezident İlham Əliyevi binanın önündə Bundesтaгın sədri 
Harald Rinqştorff hörmət və ehtiramla qarşıladı. 

Bundesтaгın binasında keçirilən görüşdə Azərbaycan ilə 
Almaniya arasında ikitərəfli münasibətlər, onların inkişaf 
perspektivləri, eyni zamanda, Azərbaycanın enerji sahəsindəki 
fəaliyyəti, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu, enerji daşı-
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yıcılarının nəqlində çoxşaxəliliyin təmin olunması barədə geniş 
fikir mübadiləsi aparıldı.  

 
Алманийанын сабиг Мцдафия назири иля эюрцш 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev onun 

üçün ayrılmış iqamətgahda Almaniyanın sabiq Müdafiə naziri 
Fölker Ruhe ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Almaniya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərdən məmnunluq bildirildi, Prezidentin Almaniyaya 
rəsmi səfərinin əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi baxı-
mından əhəmiyyəti vurğulandı.  
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АЛМАНИЙАДА ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРЯН 
АЗЯРБАЙЪАН ЪЯМИЙЙЯТЛЯРИНИН 
СЯДРЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
Берлин, 
«Адлон Кемпински» мещманханасы 
 
15 феврал 2007-ъи ил 
 
Əziz dostlar! 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Artıq iki 

gündür ki, Berlindəyəm və mənim bütün görüşlərim çox yax-
şı, çox uğurlu keçir. Bu səfər bir daha onu göstərir ki, Alma-
niya–Azərbaycan münasibətləri çox sürətlə inkişaf edir. Bu, 
son iki il yarım ərzində mənim Almaniyaya ikinci rəsmi 
səfərimdir və özlüyündə göstərir ki, bizim əlaqələrimiz nə 
qədər zəngindir. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni 
sahələrdə əməkdaşlığımız çox gözəl nəticələrini verməkdədir. 
Almaniya bizim üçün çox önəmli ölkədir, çox vacib tərəf-
daşdır. Həm ikitərəfli müstəvidə, həm də Avropa İttifaqı–
Azərbaycan münasibətləri çərçivələrində bizim əməkdaşlı-
ğımızın böyük əhəmiyyəti var.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Avropa İttifaqına inteqrasi-
ya siyasətini uğurla davam etdirir. Biz artıq Avropa İttifaqı 
üçün qonşu ölkə olmuşuq və əminəm ki, beş il müddətinə 
nəzərdə tutulan birgə fəaliyyət planı çərçivəsində biz Avro-
paya daha da yaxın olacağıq. Bununla bərabər, Azərbayca-
nın zəngin neft-qaz ehtiyatları da Avropa və dünya bazar-
larına çatdırılacaqdır. Bu məsələləri tənzimləmək üçün keçən 
ilin noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 
enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandum 
imzalanmışdır. Bütün bunlar həm ölkənin əhəmiyyətini artı-
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rır, həm də bizim siyasətimizi əks etdirir və bütünlükdə bizim 
bölgədə yeni vəziyyətin yaradılmasına gətirib çıxarır.  

Artıq heç kim üçün sirr deyil ki, Azərbaycan bölgənin lider 
dövlətidir. Biz bu liderliyi qazanmışıq. Bizim uğurlu siyasəti-
miz ölkəni möhkəmləndirir, eyni zamanda, regionda gedən 
proseslərə də müsbət təsir göstərir. Biz regional layihələrin 
icrası ilə böyük uğurlar əldə etmişik. Həm energetika, həm də 
nəqliyyat sahəsində, bütün başqa sahələrdə regional müstəvi-
də biz çox önəmli təşəbbüslərin həyata keçirilməsində uğurlu 
siyasət aparmışıq. Bütün bunlar Azərbaycanı Avropa ilə daha 
da birləşdirəcəkdir. Bu bizim seçimimizdir, bizim siyasəti-
mizdir və Avropaya inteqrasiya siyasətimizdir. Hərtərəfli 
əməkdaşlıq Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur.  

Bizim ölkəmiz müstəqil siyasət aparır. Azərbaycan xal-
qının iradəsi bizim üçün əsasdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanın 
hərtərəfli inkişafı, müasirləşməsi hər bir vətəndaşın həya-
tında öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Biz zəngin ölkəyə çev-
rilirik. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı dünyada heç bir 
analoqu olmayan sürətlə gedir. Keçən il 34,5 faiz iqtisadi 
artım olubdur. Son üç il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi kəs-
kin şəkildə azalmış, 49 faizdən 20 faizə düşмцшdür. Əminəm 
ki, 2007-ci ilin yekunlarına görə yoxsulluq daha da aşağı 
düşəcəkdir. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda nə 
yoxsul, nə də işsiz olsun və ölkə əhalisi yaxşı yaşasın. Bunu 
etmək üçün cəsarətli və ölkəmiz üçün lazım olan iqtisadi 
islahatlar aparılmalıdır və aparılır. Eyni zamanda, siyasi 
islahatlar da aparılmalıdır. Avropa İttifaqı ilə bizim birgə 
fəaliyyət proqramımızda məhz siyasi islahatlar da nəzərdə 
tutulur. Azərbaycanda demokratikləşmə proseslərinin sürət-
ləndirilməsi, insan haqlarının qorunması işində böyük ad-
dımlar atılıb və bundan sonra da atılacaqdır.  

Bir sözlə, müasir, iqtisadi cəhətdən özünü təmin edən, 
regional proseslərə təsir göstərən ölkə və açıq cəmiyyət – 
budur Azərbaycanın gələcəyi. Artıq siyasətimizin nəticələri 
də göstərir ki, biz bu istiqamətdə böyük irəliləyişə nail ola 
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bilmişik. Bütün bu işlərdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların  
əməyi çox əhəmiyyətlidir və dəyərlidir, onların bu işlərdə 
böyük rolu var. Biz çox istəyirik ki, dünyada yaşayan bütün 
azərbaycanlılar birləşsinlər. Həm yaşadıqları ölkələrdə onla-
rın vəziyyəti yaxşı olsun, həm də onlar öz fəaliyyətляри ilə müs-
təqil Azərbaycanın möhkəmlənməsində fəal rol oynasınlar. 
Bu baxımdan dünya azərbaycanlılarının qurultayları böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Son dəfə biz Bakıda qurultaya yığışanda 
və çox geniş fikir mübadiləsi aparılanda gördük ki, fəaliyyət 
üçün nə qədər böyük imkanlar var, Azərbaycanın imkanları 
nə qədər artır. Artıq Azərbaycan o ölkədir ki, öz soydaşlarını, 
istənilən yerdə yaşayan soydaşlarını müdafiə etmək, onlara 
kömək göstərmək və arxa durmaq iqtidarındadır.  

Sovet İttifaqı dağılanda biz həm iqtisadi, həm də siyasi 
cəhətdən çox ağır vəziyyətdə idik. Biz hamımız bunu yaxşı 
xatırlayırıq. Faktikи olaraq, ölkənin gələcəyi şübhə altında 
idi. İqtisadi və siyasi böhran Azərbaycanı çox ağır vəziyyətə 
salmışdı. Ancaq cəmi 15 il keçibdir. Baxın, bu 15 il ərzində 
cəmiyyəti narahat edən bütün problemlər aradan qaldırıldı. 
Azərbaycanda siyasi sistem yarandı. Azərbaycanın tarixində 
heç vaxt siyasi sistem olmamışdır. Azərbaycanda bazar iqti-
sadiyyatı prinsipləri tətbiq olundu. 1991-ci ildə Azərbaycan-
da özəl sektor sıfır idi. Bu gün ölkə iqtisadiyyatında özəl 
sektorun çəkisi 81 faizdir. Böyük neft-qaz kəmərləri, Bakı–
Tbilisi–Qars dəmir yolu layihəsi – bütün bunlar ölkəmizi 
möhkəmləndirir. Belə olan halda, əlbəttə, Azərbaycan dövlə-
ti, güclü dövlət öz soydaşlarına daha da böyük diqqət göstər-
məlidir və göstərir. Siz də bunu bilməlisiniz.  

Mən istəyirəm ki, xaricdəki hər bir azərbaycanlı yaşadığı 
ölkədə özünü rahat hiss etsin, yaxşı yaşasın. Eyni zamanda, 
bilsin ki, onun tarixi vətəni, onun dövləti qüdrətliдир. Bax, 
biz bütün səyləri bu istiqamətə yönəldirik. Sirr deyil ki, 
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bizim vətənimiz üçün da-
yaq, arxadır. Yəqin siz də bilirsiniz ki, biz xaricdə öz dip-
lomatik nümayəndəliklərimizi yaradırıq, onların sayını artı-
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rırıq. Artıq 50 ölkədə Azərbaycanın səfirliyi fəaliyyətə 
başlayıb, yaxud başlayacaqdır. Avropanın, demək olar ki, 
bütün ölkələrində Azərbaycanın səfirlikləri yaradılır. Bunlar 
həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar üçün  doğma evdir. 
Biz ondan sonra mədəniyyət evlərinin yaradılmasına baş-
lamalıyıq. Bu işdə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da iştirak 
etməlidirlər. Azərbaycan dövləti bu işi öz üzərinə götürmə-
lidir, indi bizim maddi imkanlarımız var.  

Bizim çevik xarici siyasətimiz ölkəmizin möhkəmlənmə-
sinə gətirib çıxarıbdır. Baxın, biz əhali, ərazi baxımından 
böyük ölkə deyilik. Amma biz dünyanın aparıcı ölkələri ilə 
bərabər şəraitdə, bərabər səviyyədə əməkdaşlıq edirik. 
Avropanın bütün ölkələri ilə, digər dövlətlərlə çox yaxın 
münasibətlərimiz var. Yəni Azərbaycan etibarlı bir tərəfdaş 
kimi, artıq çox gözəl nüfuza malikdir. Biz çox istəyirik ki, 
beynəlxalq mövqelərimiz daha da möhkəmlənsin. Çünki bizi 
ən çox narahat edən problem hələ öz həllini tapmayıbdır. 
Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın torpaqlarından 
hələ çıxarılmayıbdır. Baxmayaraq ki, biz bütün səyləri bu 
məsələnin həllinə yönəldirik və beynəlxalq təşkilatlar da bu 
məsələ ilə çox ciddi məşğul olur. Ona görə bu məsələni həll 
etmək üçün biz güclü olmalıyıq.  

Bizim gücümüz hər bir azərbaycanlının gücüdür və Azər-
baycan dövlətinin gücüdür. Bu həm дя iqtisadi ölçülərlə müəy-
yən olunur və əlbəttə ki, burada siyasi məqamlar az deyildir. 
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bizim dayağımızdır. Xüsusilə 
müstəqilliyimizin ilk illərində buna daha çox ehtiyac duyu-
lurdu, çünki gənc Azərbaycan Respublikasının ehtiyacları çox 
idi. İndi bəlkə o qədər də böyük ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, 
artıq səfirliklər var. Ancaq ишляри səfirlik öz xətti ilə, дiaspor, 
Azərbaycan təşkilatları isə öz xətti ilə görür. Mən çox istəyirəm 
ki, bu fəaliyyət əlaqələndirilmiş şəkildə aparılsın. Azərbaycan 
cəmiyyətləri səfirliklə daim əlaqədə olsunlar və birgə fəaliyyət 
göstərsinlər. Çünki bizim məqsədimiz də, istəyimiz də birdir – 
ölkəmiz möhkəmlənsin. Hər bir vətənpərvər vətəndaş, insan 
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bunu arzulayır. Biz öz tərəfimizdən bunu edirik. Ölkəmizin 
iqtisadi gücünü qaldırırıq, siyasi çəkisini artırırıq və deyə 
bilərəm ki, gənc, müstəqil dövlət olduğumuza baxmayaraq, biz 
özümüzü dünyaya artıq kifayət qədər təqdim edə bilmişik. 
Yəni, artıq bilirlər ki, Azərbaycan müstəqil ölkədir və öz 
siyasətini Azərbaycan xalqının maraqlarının ətrafında qurur. 
Əlbəttə, bu bizim qarşımızda yeni imkanlar yaradır.  

Xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlı bunu hiss edir, 
bilir. Əminəm ki,  Azərbaycanın hansısa uğurlara nail oldu-
ğunu görəndə haqlı olaraq qürur hissi keçiririk.  

Biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum trans-
milli layihələri həyata keçirdik. Çox ağır şəraitdə, çətin 
geosiyasi durumda, təzyiqlərlə, müxtəlif başqa maneələrlə 
üzləşərək bunu edə, öz gücümüzü nümayiş etdirə bilmişik. 
İndi biz yeni layihə üzərində işləyirik. Bakı–Tbilisi–Qars 
dəmir yolu Azərbaycan vasitəsilə Avropanı Asiya ilə birləş-
dirəcəkdir. Bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan artıq elə 
ölkəyə çevrilir ki, bizim iştirakımız olmadan heç bir regional 
layihə həyata keçirilə bilməz. Bu nəyə gətirib çıxaracaq? 
Əlbəttə ki, iqtisadi məsələlərin həllinə. Büdcəmizə daha da 
çox pul gələcək və bizim siyasi çəkimiz artacaqdır. Belə olan 
halda istənilən məsələ öz həllini tapa bilər.  

Yəqin bilirsiniz, mən çalışıram ki, bütün xarici səfərlərdə 
Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşüm, onlara 
öz münasibətimi, dəstəyimi bildirim. Həmişə səfirliklərə də 
göstəriş verirəm ki, – bütün ölkələrdə Azərbaycan diaspor-
ları var – daim əlaqədə olsunlar, kömək etsinlər, çətin anlar-
da həmişə əl uzatsınlar. İndi bizim buna imkanlarımız  çatır, 
bunu etməliyik. Biz xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlını 
qorumalıyıq. Onun problemi olanda ilk növbədə səfirliyə 
müraciət etməlidir və bilməlidir ki, Azərbaycan dövləti onu 
darda qoymamalıdır. 

Mənim sizə deyəcəyim əsas sözlər bunlardır. Bir daha 
deyə bilərəm ki, siz də Azərbaycanda olursunuz, vəziyyətlə 
də tanışsınız. Yəni siz də ölkəmizdə gedən prosesləri izləyir-
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siniz, görürsünüz. Bizim ölkəmiz iqtisadi, siyasi cəhətdən və 
biznes mühitinə görə regionun mərkəzinə çevrilibdir. Mən 
çox istəyirəm ki, indi Azərbaycanda ən qabaqcıl texno-
logiyalar, xüsusilə təhsil, informasiya-kommunikasiya sahə-
sində texnologiyalar tətbiq olunsun. Biz artıq bu barədə 
dünyanın aparıcı şirkətləri ilə danışıqlar aparırıq. 

Yəqin bilirsiniz ki, biz indi yeni proqram qəbul etmişik. 
Gənclərimizi xaricə göndərəcəyik ki, onlar Avropanın, dünyanın 
aparıcı təhsil ocaqlarında yaxşı təhsil alsınlar. Biz məktəblərdə 
internet sistemini yaradırıq. Nə üçün? Çünki bizim uşaqlarımız 
savadlı, bilikli olsunlar. Dünyanı bilik idarə edəcək və bu gün də 
belədir, gələcəkdə də belə olacaqdır. Biz buna hazır olmalıyıq. 
Bizim iqtisadi gücümüz var, təbii sərvətlərimiz var. Bu təbii 
sərvətləri Avropaya, dünyaya çatdırmaqla öz siyasi gücümüzü 
artırırıq. İndi bölgədə möhkəm mövqeyimiz var. Elə etməliyik ki, 
bizim insanlarımız savadlı, bilikli olsunlar, dünyaya açıq ol-
sunlar, bilsinlər ki, nələr baş verir və inteqrasiya olunsunlar. 
Biz Avropa ilə daha çox inteqrasiya etməliyik. Mən inteq-
rasiya deyəndə, təkcə dövlət xətti ilə olan hansısa məsələləri 
nəzərdə tutmuram. Bu öz yerində, bu, ümumi çərçivədir. 
Azərbaycan «Yeni qonşuluq siyasəti»nə dair sənəd 
imzalayıbdır. Orada kifayət qədər müxtəlif məqamlar var ki, 
beş il ərzində bizi Avropa ilə daha da sıx birləşdirəcəkdir. 
Amma inteqrasiya eyni zamanda, fərdi qaydada  olmalıdır. 
Bunu etmək üçün Avropada, misal üçün Almaniyada 
yaşayan azərbaycanlılar da çox fəal olmalıdırlar.  

Vətənlə əlaqə daim olmalıdır. Bu, təbii bir prosesdir. 
Xüsusilə nəqliyyat problemləri də həll olunduğu indiki şəraitdə. 
İndi çoxlu yeni təyyarələr alınır. Azərbaycanın hava yolları 
şirkəti bölgənin aparıcı şirkətinə çevriləcək və müxtəlif 
istiqamətlərdə uçuşlar olacaqdır. Biznes marağı artır. Bu 
gün mənim Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə  
görüşüm olubdur. Sabah da biznes forumunda olacağam. 
Mən onları da Azərbaycana işləməyə sövq edirəm. Bütün 
bunlar iqtisadi əsaslarla idarə olunan məsələlərdir. 
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Əlbəttə, bütün bunlarla yanaşı, mənəvi əlaqələr də olma-
lıdır. Biz, azərbaycanlılar elə millətik ki, harada yaşamağı-
mızdan asılı olmayaraq, istənilən yerdə öz milli ənənələrimizi 
qoruyuruq, saxlayırıq. Uşaqlarımızı milli ruhda böyüdürük. 
Əgər tarixə baxsaq görərik ki, əsrlər boyu  müstəqillikdən 
məhrum olmuşuq, müxtəlif ölkələrin tərkibində yaşamışıq.  
Amma öz milli ənənələrimizi saxlamışıq. Nəyə görə, nəyin 
hesabına? İlk növbədə, ana dili. Bu bizi millət kimi saxlayıb-
dır. İkinci tərəfdən, bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, mədə-
niyyətimiz. Bunlar olmasaydı, indi müstəqil ölkə kimi yaşa-
maq bizə çox çətin olardı. Bu bizi bir millət kimi saxladı, qo-
rudu. İndi isə biz müstəqilik. Hər bir xalq üçün bundan bö-
yük xoşbəxtlik ola bilməz. Vətənlə əlaqələr, xüsusilə mənəvi 
əlaqələr olmalıdır. Bəlkə də bu sizə daha çox lazımdır, 
nəinki hansısa başqa bir məsələ. Bunu təmin etmək üçün 
kifayət qədər imkanlar var və daha da çox olacaqdır. Biz 
indi bu sahəyə böyük diqqət göstəririk.  

Müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan günləri keçirəcəyik. Azər-
baycanın mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinin səfər-
ləri, rəssamların sərgiləri təşkil olunur və bunları genişlən-
dirmək üçün əlavə tədbirlər görülür. Bu həm xaricdə yaşayan 
azərbaycanlılar üçün lazımdır ki, mənəvi bağlılıq itməsin, 
щəm də ölkəmizi təqdim etməliyik. Bəzi hallarda Avropada 
bilmirlər ki, Azərbaycanda hansı proseslər gedir. Yaxud da 
buraya yanlış məlumat ötürülür. Amma Azərbaycana gələn-
də, vəziyyətlə tanış olanda görürlər ki, bu tamamilə başqa 
bir mənzərədir. Güclü iqtisadiyyat, açıq cəmiyyət, dözümlü 
insanlar, ən yüksək səviyyədə tolerantlıq var, bütün xalqlar, 
bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. 
Ölkəmizi daha çox təqdim etməliyik, onu təbliğ etməliyik ki, 
bizi olduğu kimi tanısınlar.  

Mən çox danışa bilərəm. Çünki bu görüş mənim üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif rayonların-
da görüşlərim çox olur və onlar çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Amma sizinlə görüş tamamilə başqadır. Çünki siz və-
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təndən kənarda yaşayırsınız. Sizin üçün yəqin ki, vətəndən 
gələn hər bir insanla görüşmək vacibdir. Mənim üçün də. Siz 
gözəl ölkədə yaşayırsınız, inkişaf etmiş ölkədə yaşayırsınız. 
Amma əminəm ki, sizin ürəyiniz Azərbaycandadır. Əminəm 
ki, siz bu fikirlərlə, duyğularla yaşayırsınız və çox istəyirsiniz 
ki, bizim ölkəmiz tərəqqi etsin, inkişaf etmiş ölkələrin 
sırasına daxil olsun. Biz də bunu edəcəyik. Çünki bizim 
intellektual potensialımız güclüdür.  

Ölkənin çox düşünülmüş və məqsədyönlü inkişaf strate-
giyası var. Aparıcı dövlətlərlə işbirliyimiz də möhkəmlənir. 
Azərbaycanda neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə 
bölünür. Əgər belə olmasaydı, üç ildə yoxsulların sayı 49 
faizdən 20 faizə düşməzdi. Mənim üçün ən böyük göstərici 
budur. Ümumi daxili məhsulun artımı 34,5 faizdir. Mən 
bunu çox böyük qürur hissi ilə qeyd edirəm. Çünki bu 
baxımdan biz dünyada birinci yerdəyik. Özü də bir il yox, iki 
il dalbadal. Amma mənim üçün bundan daha önəmlisi yox-
sulların sayının azalmasıdır. Yəni bizim neft strategiyamız 
insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. 
Yenə deyirəm, üç il əvvəl Azərbaycanda əhalinin 49 faizi 
yoxsul idi, indi 20 faizdir. Əminəm ki, ölkə inkişaf etdikcə, 
бу фаиз daha da aşağı düşəcəkdir. 

Bir daha demək istəyirəm ki, mənim sizə sözlərim çoxdur. 
Amma iş qrafikim bir az gərgindir. Ona görə vaxtınızı çox 
almaq istəmirəm. Burada çıxış etmək istəyənlər də var. 
İstəyirəm onlara imkan yaradım ki, öz sözlərini desinlər.  

 
Эюрцшдя Авропа Азярбайъанлылары Конгресинин сядри Ба-

щяддин Кайа, Авропа–Азярбайъан Мяркязинин сядри Башар 
Кюмцр, Алманийада йашайан бястякар, Бах мцкафаты лауреаты 
Ариф Мирзяйев, Алман–Азярбайъан форумунун цзвц Самиря 
Исмайылова, Алман–Азярбайъан форуму сядринин мцавини, 
Кюлн Университетинин профессору Рза Талиби Дярйаны чыхыш 
етдиляр. 
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YEKUN NİTQİ   

 
Sağ olun. Biz də bütün bu işləri bundan sonra daha da 

sistemli şəkildə quracağıq. İndi bu məqsədlərə vəsait də 
ayırırıq. Dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün vəsait nə-
zərdə tutulur ki, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşaması 
və uğurları geniş mənada dünya ictimaiyyətinə bəlli olsun. 
Hələ ki, bu belə deyildir. Siz də qeyd edirsiniz, mən də bunu 
görürəm. Bakıya xaricdən ilk dəfə gələn qonaq bilmir ki, 
Azərbaycan nədir. Təsəvvür tamamilə başqadır və yaxud da 
kifayət qədər deyildir. Ancaq Avropanın hər bir vətəndaşı 
Azərbaycana gələ bilməz. Ona görə biz burada, Avropada 
özümüzü daha da çox tanıtmalıyıq. Ona görə bu məsələnin 
maliyyə tərəfinə, əlbəttə ki, biz baxacağıq. Ancaq eyni za-
manda, çox vacibdir ki, burada fəaliyyət güclü olsun. Yəni 
siz də fəal olasınız və dediyiniz bütün bu məsələləri biz bir-
likdə həll edək.  

Biz haqlıyıq və Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin 
həlli məsələsi ilə məşğul olanlar da artıq bilirляр ki, günahkar 
kimdir və münaqişənin qurbanı kimdir. Artıq bu məsələ 
gündəlikdədir. Sadəcə olaraq, daha da fəal olmalıyıq, təbli-
ğatımızı daha da güclü aparmalıyıq. Xüsusilə nəzərə alsaq 
ki, bizim təbliğatımız həqiqət əsasında qurulur, Ermənistan 
təbliğatı isə yalan üzərində qurulur. Əlbəttə ki, Azərbaycan 
dövləti  bu işlərdə fəal iştirak edəcəkdir.  

İndi bizim proqramlarımızda yeni kitabların nəşri, onla-
rın xarici dillərə tərcüməsi vardır. Bəzi hallarda tarixi əks 
etdirən kitablar Azərbaycan dilində yazılır. Biz onsuz da 
Azərbaycanda bunları bilirik. Bizə lazımdır ki, bunu dünya-
da bilsinlər. Kitablar ingilis, alman, fransız dillərinə və 
başqa dillərə tərcümə olunmalıdır. İnternet vasitəsilə bu 
məlumatlar ötürülməlidir. Ona görə mən çıxışımın əvvəlində 
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dedim ki, biz hamımız – Azərbaycan dövləti, Xarici İşlər Na-
zirliyi və onun xaricdəki nümayəndələri, Xarici Ölkələrdə 
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və 
diaspor təşkilatları bu məsələdə vahid siyasət aparmalıyıq. 
Qurultayın da məqsədi məhz ondan ibarət idi ki, hamımız 
yığışaq, bu məsələləri birlikdə həll edək. İndi bütün bu işlər 
məqsədyönlü şəkildə aparılmalıdır. Mən çox şadam ki, 
burada, Almaniyada da belə güclü fəallıq var. Əminəm ki, 
bu fəallıq davam etsə, biz çox işlərə nail olacağıq.  

İndi isə mən başqa görüşlərə geтмялийяm. Mən sizə bir 
daha öz hörmətimi ifadə etmək istəyirəm, uğurlar arzu-
layıram. Arzu edirəm ki, sizin həyatınızda hər şey yaxşı ol-
sun və həmişə doğma Vətəninizlə əlaqədə olasınız. Sağ olun.  

      
Görüşün sonunda Berlin Universitetinin magistri Maisə 

Əliyeva və digər soydaşlarımız dövlətimizin başçısına yaxın-
laşaraq, onlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkür 
etdilər, azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil alması barədə 
prezidentin imzaladığı Sərəncamı yüksək qiymətləndirdilər. 
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ALMANİYANIN KONRAD ADENAUER  
FONDU TƏRƏFİNDƏN ТƏŞKİL OLUNMUŞ 
«AZƏRBAYCAN XXI ƏSRDƏ – İNKİŞAF VƏ 
PERSPEKTİVLƏR» MÖVZUSUNDA  
GENİŞ MÜZAKİRƏLƏRDƏ НИТГ 
 
Берлин, 
«Адлон Кемпински» мещманханасы 
 
15 феврал 2007-ъи ил   

   
Fondun Baş katibi Vilheлm Ştaudaxer görüşü açaraq 

Azərbaycan prezidentinə bu mötəbər tədbirdə iştirak etdiyinə 
görə minnətdarlığını bildirdi və fondun fəaliyyəti barədə 
məlumat verdi. Bildirildi ki, müstəqil ictimai-siyasi təşkilat 
olan Fond 40 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir, Avropada ümumi 
anlaşmaya və qarşılıqlı əməkdaşlığa yardım edir, siyasi fəaliy-
yətə dair elmi təhlillər aparır, siyasi maarifləndirmə, istedadlı 
gənc alimlərə təqaüdlərin verilməsi ilə məşğuldur. Fondun bey-
nəlxalq əlaqələr şöbəsi vardır, Avropada, ABŞ-da proqramlar 
reallaşdırır, Almaniyada peşəkar beynəlxalq seminarlar keçi-
rir, müxtəlif ölkələrin beynəlxalq səviyyəli rəhbərlərini infor-
masiya proqramları ilə təmin edir. Fondun 61 ölkədə 63 əmək-
daşı fəaliyyət göstərir. Hazırda fond 230 layihəni reallaşdırır.  

Fondun Baş katibi müzakirələrdə Almaniyanın elm, mə-
dəniyyət, siyasət, iqtisadiyyat və digər sahələrinin 400-dən çox 
nüfuzlu təmsilçisinin iştirak etdiyini bildirdi. 

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev geniş nitq 
söylədi. 

И l h a m   Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!  
İlk növbədə, mən bizimlə görüşə gəldiyinizə görə sizin 

hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Hesab edirəm ki, bu, 
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ölkəmizdə gedən prosesləri, əldə edilən nailiyyətləri və gələ-
cək perspektivləri müzakirə etmək üçün yaxşı bir imkandır. 
Mən ölkəmiz və onun əhəmiyyəti haqqında deyilmiş xoş 
sözlərə, o cümlədən Azərbaycanın önəminə Avropadakı ma-
rağın artmasına çox məmnunam. 

Bizim ölkəmizin böyük mədəniyyəti, tarixi və zəngin ənənə-
ləri var.  Lakin müstəqil ölkə olaraq, beynəlxalq ictimaiyyətin 
bir üzvü kimi, biz sadəcə, 15 ildir yaşayırıq. Həmin illər müstə-
qilliyimiz və suveren inkişafımız üçün olduqca vacibdir. Çünki 
Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra biz müstəqillik əldə etdikdə, 
demək olar ki, ölkəmiz keçmiş sovet respublikaları arasında ən 
ağır vəziyyətdə idi. Bunu digər ölkələrlə müqayisə edərək 
demək olar. Biz tam iqtisadi böhran və tənəzzül içərisində idik. 
Bu, vətəndaş müharibəsi və siyasi böhranla müşayiət edilirdi. 
Bütün zavodlar dayanmışdı, istehsal yox idi. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı etdiyi təcavüz bütün problemləri daha da 
kəskinləşdirirdi. Belə bir vəziyyətdə müstəqilliyimizin gələcəyi 
sual altında idi. Lakin bizim prezidentimiz Heydər Əliyevin 
siyasəti sayəsində bütün çətinliklər artıq keçmişdə qaldı. Biz 
iqtisadi tənəzzüldən iqtisadi artıma, siyasi böhrandan siyasi 
sabitliyə gəldik və bu çox qısa tarixi müddət ərzində baş verdi.  

Müstəqillik qazandığımız zaman Azərbaycanda özəl 
sektor yox idi. İndi isə ölkənin iqtisadiyyatında özəl sektorun 
rolu durmadan artır. Bizim özəl sektorun ümumi daxili məh-
suldakı payı 81 faizdir. Ölkəmizdəki indiki siyasi sistem bi-
zim tariximizdə əvvəllər heç zaman olmamışdır. Bu gün 
Azərbaycanda bütün təsisatlar var və ölkəmiz fəal surətdə 
Avropa təsisatlarına inteqrasiya olunur. Hazırda biz Avropa 
İttifaqı ilə əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq «Yeni qon-
şuluq siyasəti» çərçivəsində aparılır. Biz nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlarla çox möhkəm münasibətlər qurmuşuq və ölkə-
mizdə siyasi islahatlar, demokratikləşmə güclü iqtisadi siya-
sətlə müşayiət olunur. Hazırda biz iqtisadi artım tempinə gö-
rə dünyada birinci yeri tuturuq. Qeyd edildiyi kimi, 2005-ci 
ildə ümumi daxili məhsul 26 faiz artmışdır. 2006-cı ildə bu 
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artım 34,5 faiz təşkil etmişdir. Bu il də artım, ola bilsin ki, 
eyni səviyyədə saxlanılacaqdır.  

Adətən, keçid dövrünü yaşayan, bir siyasi sistemdən digər 
sistemə keçən ölkələr çətinliklərlə üzləşir. Çünki bu, sosial 
problemlərin artması ilə bağlıdır. Sovet İttifaqının süqutun-
dan dərhal sonra əhalinin əksəriyyəti yoxsul vəziyyətə düş-
dü. Biz ölkəmizdə olduqca cəsarətli iqtisadi islahatlar apar-
malı idik. Lakin eyni zamanda, bunu aparmaqla biz yoxsul-
luğun yayılmasının qarşısını almalı olduq. 

Düşünürəm ki, əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən ən əsası 
ümumi daxili məhsulun artımı və yaxud digər iqtisadi göstə-
ricilər deyil, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasıdır. Çün-
ki bizim bu sahədə siyasətimiz nəticəsində yoxsulluğun 
səviyyəsi 2003-cü ildəki 49 faizdən 2006-cı ildə 20 faizə qədər 
azaldılmışdır. Biz gələn bir neçə il ərzində bunu daha da 
aşağı salacaq və ümumiyyətlə, yoxsulluğu aradan qaldıraca-
ğıq. Eyni zamanda, bu proses yeni iş yerlərinin açılması ilə 
müşayiət olunur. Son üç il ərzində Azərbaycanda 520 min 
yeni iş yeri açılmışdır və bunun çoxu qeyri-neft sektorunda 
yaradılmışdır. Bu əsasən, regionlarda baş vermişdir. Qeyd 
etmək istərdim ki, neft hasil edən, neft bazarında özü üçün 
daha geniş yer tutan ölkə kimi, çoxşaxəli iqtisadiyyatın 
olması bizim üçün olduqca vacibdir. Biz bəzi neft hasil edən 
ölkələrin mənfi təcrübəsini təkrarlamaq istəmirik. Yəni 
orada insanların bir qismi daha da zənginləşir, qalan hissəsi 
isə daha da kasıb vəziyyətə düşür. Ona görə biz neft sərvətini 
insan kapitalına çevirmək istəyirik. Yoxsulluğun azaldıl-
ması, yeni iş yerlərinin açılması və iqtisadiyyatın şaxələn-
dirilməsi bugünkü Azərbaycanın reallığını təşkil edir. Yəni 
10 il bundan əvvəl heç təsəvvür etmək mümkün deyildi ki, 
bizim ölkədə bu baş verəcəkdir. Amma indi bu reallıqdır.  

Mən burada istehsalla bağlı bir çox iqtisadi göstəricilər 
barədə rəqəmləri misal gətirə bilərəm. Amma sadəcə, bu-
nunla sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu gün Azərbaycanda 
iqtisadi və siyasi islahatlara çoxmilyardlıq sərmayələr yatırıl-
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mışdır, ölkəmiz olduqca dinamik surətdə inkişaf edir. Biz 
enerji sektorunda güclü siyasət həyata keçiririk. Azərbaycan 
iqtisadiyyatına son 10 il ərzində 30 milyarddan çox sərmayə 
yatırılmışdır. Eyni zamanda, biz olduqca əlverişli sərmayə 
mühiti yaratmışıq. Bizim ölkəmiz adambaşına düşən birbaşa 
xarici sərmayələrin həcminə görə keçmiş Sovet İttifaqı və 
Mərkəzi Avropa ölkələri arasında ilkin yerlərdən birini tutur.  

Sərmayədarları əsasən enerji sektoruna cəlb etmişik. Biz 
qeyri-neft sektoruna da diqqət yetiririk. Bu bizə eyni zaman-
da, юзцмцзц təqdim etmək, xarici шirkətlər və banklar 
qarşısında daha etibarlı tərəfdaşa çevrilmək imkanını yarat-
dı. Artıq beynəlxalq səviyyədə zəngin təcrübə əldə etmişik, 
ölkəmizin nüfuzu daim artmaqdadır, bu gün iqtisadiyyatın 
müxtəlif sektorlarına çoxmilyardlıq kreditlər cəlb edə bilərik 
və bunu edirik. İlkin neft hasilatından gəlirlər əldə etdikdən 
dərhal sonra Dövlət Neft Fondunu təsis etmişik və həmin 
vəsaitlər hazırda Neft Fonduna yığılır. Ölkəmizin hər bir 
vətəndaşı bu gəlirlərin nə səviyyədə olduğunu bilir və bunlar 
beynəlxalq auditorlar tərəfindən yoxlanılır və mütəmadi 
olaraq hesabatlar çap edilir.  

Eyni zamanda, biz hasilat sənayesi sahəsində şəffaflıq tə-
şəbbüsünə də qoşulmuşuq və demək olar ki, enerji layihə-
lərindən əldə olunan gəlirləri gizlətmək və yaxud da bəyan 
etməmək mümkün deyildir. Bu, etimad yaradır, əhali ara-
sında hökumətə inamı artırır. Eyni zamanda, Neft Fondun-
dan gəlirlərin xərclənməsi yalnız büdcə vasitəsilə, yəni nə 
qədər və nə məqsədlə sərf edilməsi ilə bağlı qərarı Milli Məc-
lis qəbul edir və bu yolla qərarların qəbul edilməsində xalq 
da iştirak edir.    

Sosial problemlər yaşaнan ölkələrdə iqtisadi islahatlar 
aparmaqla yanaşı, ehtiyac içərisində yaşayan insanlara yar-
dım göstərmək də olduqca vacibdir. Bizim olduqca güclü 
sosial siyasətimiz var, ildə ən azı iki dəfə pensiyaları, əmək 
haqlarını artırırıq. Əhalimiz, xalqımız ilbəil daha yaxşı ya-
şayır. Beləliklə, bizim enerji siyasətimiz digər sektorların da 
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inkişafı və iqtisadiyyatın daha da şaxələndirilməsi və 
infrastruktura sərmayələrin yatırılması üçün yaxşı imkan 
yaradır. Hazırda Azərbaycanda infrastruktur layihə çox 
sürətlə inkişaf edir.  

Eyni vaxtda bir neçə elektrik stansiyası tikilir, şəhər və 
kəndlərə yollar çəkilir, magistral yollar salınır, xəstəxanalar, 
məktəblər inşa edilir. Son iki-üç il ərzində ölkədə 500-dən 
çox məktəb tikilmişdir. Hazırda onların hamısının internetə 
çıxışı var və buna görə də məktəbdəki gənclərimiz bu 
fürsətdən istifadə edərək, dünyada gedən hadisələri izləyir-
lər. Uzunmüddətli perspektivdə bizim uğurlu gələcəyimizi 
neft və qaz deyil, məhz bu istiqamətlər – təhsil və peşəkarlıq 
müəyyən edəcəkdir. Eyni zamanda, mənfi təcrübəni də 
öyrənirik ki, bunu təkrarlamayaq. İnkişaf etmiş ölkələr buna 
necə başlamışdır? Hesab edirik ki, onların bir çoxu sıfırdan 
başlamışdır. Sizin ölkəniz, Almaniya son bir neçə onilliklər 
ərzində əhəmiyyətli uğurları məhz güclü siyasət, həmin siya-
sətə əhalinin verdiyi dəstək sayəsində və müasir texnologiya-
lar nəticəsində əldə etmişdir. Ümumiyyətlə, texnologiyalar 
hər bir ölkənin uğurunu təmin edir. Ona görə təhsil, yeni tex-
nologiyalar və Avrоatlantik məkanına inteqrasiya – bütün 
bunlar bizim üçün prioritetlərdir. Bütün bu sahələrdə irəlilə-
yişə nail olmaqdayıq. Biz ilkin olaraq, xarici şirkətləri Xəzər 
dənizinə dəvət etdik – ondan əvvəl Xəzər dənizi xaricilər 
üçün bağlı idi – sərmayələri cəlb etdik, neft hasil etməyə 
başladıq. Boru kəmərlərini çox çətin, mürəkkəb coğrafi və 
geosiyasi şəraitdə çəkməyə nail olduq. İndi Azərbaycanda 
hasil olunan neft böyük həcmdə Aralıq dənizi və Qara dəniz 
vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Bu məqsəd üçün üç 
boru kəməri mövcuddur. Eyni zamanda, bir trilyon kub-
metrdən çox qaz ehtiyatı olan «Şahdəniz» yatağını aşkar 
etdikdən sonra Azərbaycan dərhal Bakıdan Qərb istiqa-
mətində qaz kəmərinin çəkilməsinə də başladı.  

Bu günlərdə Avropaya qaz boru kəmərinin tikintisi artıq 
başa çatdırılıb. Ola bilsin, gələn aylar ərzində biz daha çox 
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qaz hasil edəcək, öz qonşularımız və Avropa üçün potensial 
təchizatçı ölkəyə çevriləcəyik.  

Keçən ilin noyabrında biz Avropa İttifaqı ilə enerji 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memoran-
dumunu imzaladıq. Bu həmin istiqamətdə atılan ilkin ad-
dımdır. Gələcəkdə əməkdaşlığımız daha da möhkəmlənə-
cəkdir. Etibarlı tərəfdaş, xarici ölkələrin əminliklə əmək-
daşlıq etdiyi ölkə kimi, biz müqavilələri parlamentdə ratifi-
kasiya edirik ki, onların həyata keçirilməsi üçün təminat 
yaransın. Biz bu cür mühiti yarada bilmişik.   

İndi biz inkişafımızın yeni mərhələsindəyik. Qeyri-neft 
sektorunun müxtəlif sahələrinə sərmayələr qoyuruq. Artıq 
bunun həyata keçirilməsi üçün özümüzün maliyyə gücümüz 
var. Biz kifayət qədər kapitala malik olan Dövlət Sərmayə 
Şirkətini yaratmışıq. Hazırda yerli və xarici şirkətləri dəvət 
edirik ki, onlar qeyri-neft sektoruna sərmayələr qoysunlar və 
iqtisadiyyat şaxələndirilsin. Bu, daxildə bizim iqtisadi 
prioritetlərimizi təşkil edir. Eyni zamanda, enerji sahəsinə 
gəldikdə, dünyada dəyişən şəraiti nəzərə alaraq, biz ənənəvi 
tərəfdaşlarımızla gələcək planlarımız naminə işləyirik. Biz 
Bakıdan Aralıq dənizinə neft boru kəmərini, eyni zamanda, 
Türkiyəyə və oradan Avropaya qaz boru kəmərini çəkəndə 
enerji məsələləri dünya siyasətində vacib yer tutmurdu. İndi 
isə vəziyyət dəyişir. Hazırda enerji siyasi qərarların qəbul 
edilməsində əsas yer tutur. İndi isə bu, fəal şəkildə, istər 
istehsalçılar, tranzit ölkələr və istərsə də bəzən istehlakçılar 
tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunur. Ona görə 
biz özümüzü dəyişən dünyaya uyğunlaşdırmalıyıq. Biz yeni 
layihələri irəli sürürük.  

Hazırda biz regionda Türkiyə–Gürcüstan–Azərbaycan 
arasında dəmir yolu xəttinin tikintisinə başlamışıq və daha 
sonra Avropaya çıxış əldə edəcəyik. Bundan sonra iki il ərzində 
uğur əldə etsək – və mən əminəm ki, bu belə də olacaq – biz 
malların Asiyadan ölkəmizin ərazisi vasitəsilə Avropaya daşın-
masında tranzit ölkəyə çevriləcəyik. Biz regional nəqliyyat qov-
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şağına çevrilmək məqsədi ilə nəqliyyat infrastrukturu layi-
hələrinə böyük sərmayələr qoyuruq və bu istiqamətdə artıq 
böyük işlər görmüşük. Bu bizim qarşımızda duran yeni çağı-
rışlardır.  

Birmənalı olaraq, enerji ehtiyatlarımızın mövcudluğu 
bizə böyük üstünlüklər verir. Bizim qarşımızda duran çətin 
vəzifə çox riskli hesab olunan ölkəyə sərmayələri cəlb etmək, 
iki ölkədən və bəlkə də daha çox yerlərdən keçən və o qədər 
də asan hesab olunmayan boru kəmərini çəkmək, bu re-
gionda sülhü qorumaq, öz siyasətimizi həyata keçirmək və 
müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaqdan ibarət idi. Bu gün 
bizim qarşımızda duran vəzifələr yüz faiz uğurla yerinə yeti-
rilib, başa çatdırılıbdır.  

Artıq biz enerji, daşıma, siyasi islahatlar və əməkdaşlıq 
sahələrində yeni mərhələyə qədəm qoyuruq. Bizim uğuru-
muzun vacib elementi ölkədə siyasi sabitliyin olmasıdır. 
Əgər hökumət ilə xalq arasında birliyə nail olmasaydıq, uğur 
mümkün olmazdı. Siyasi sabitlik və proqnozlaşdırma uğura 
aparan əsas amillərdir. Əgər biz dünyanın müxtəlif guşələ-
rində və öz mühitimizdə uzun və qısa tarixə nəzər salsaq 
görərik ki, sabitlik olmayan yerdə dərhal iqtisadi tənəzzül 
müşahidə edilir, problemlər üzə çıxır, ölkənin müstəqilliyini 
qoruyub saxlamaq imkanları məhdudlaşır. Bizim bu sahədə 
gördüyümüz işlər siyasi islahatların aparılmasına, iqtisadi 
vəziyyətin dəyişdirilməsinə və beynəlxalq təşkilatlarla yeni 
formatda əməkdaşlığın qurulmasına imkan yaratdı. 

Bu bizim seçimimizdir. Azərbaycanın seçimi ondan ibarət 
idi ki, Avrоatlantik strukturlarına inteqrasiya olunsun və indi 
biz bu istiqamətdə NATO ilə tərəfdaşlığımızda nəzərəçarpan 
irəliləyiş əldə etmişik. Biz «Fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət 
planı»nı imzalamışıq. Altı ildən çoxdur ki, Avropa Şurasının 
üzvüyük. Bu da bizim seçimimizdir. Heç kim bizi bu addımı 
atmağa məcbur etməmişdir. Ötən ilin noyabr ayında biz Av-
ropa İttifaqı ilə «Yeni qonşuluq siyasəti» çərçivəsində beşillik 
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tədbirlər planını imzalamışıq. Bunun çox elementləri var və hə-
min sənəddə siyasi islahatların aparılması ən vacib meyardır. 

Azərbaycanın inkişafının digər elementi sülh şəraitində 
yanaşı yaşamaqdır. Biz bir çox millətlərin nümayəndələrinin 
yaşadığı ölkəyik və müxtəlif dinlərin təmsilçiləri bir ailə kimi 
yaşayır. Bu bizim inkişafımız üçün vacibdir. Bu müsbət 
təcrübə digər yerlərdə də öyrənilə bilər. Bu gün dünyada 
yaşanan problemlərdən biri müxtəlif dinlərin nümayəndələri 
arasında artan gərginlikdir. Biz sivilizasiyalararası dialoq 
haqqında çox eşidirik. Lakin bir çox hallarda reallıqda bu-
nun əksini görürük. Biz gərginliyi, qarşılıqlı surətdə şübhəli 
yanaşmanı, o cümlədən insanlar arasında ziddiyyətlər və bə-
zən də qarşıdurmanı görürük. Azərbaycanda isə bütün dinlə-
rin təmsilçiləri bir ailə kimi yaşayır. Nə Konstitusiyada, nə 
də gündəlik həyatda heç bir ayrı-seçkilik yoxdur. Bu bizi 
daha da güclü edir. Bu bizi mədəni baxımdan daha da 
zənginləşdirir. Biz öz dinimizi, öz mədəniyyətimizi yüksək 
dəyərləndiririk və eyni zamanda, digər dinlərə və mədəniy-
yətlərə yüksək dərəcədə hörmət edirik. Əminəm ki, Azər-
baycanın təcrübəsi, xüsusilə bu cür mühüm tarixi baxımdan 
digər yerlər üçün faydalı ola bilər.  

Lakin eyni zamanda, əlbəttə, ölkədə problemlər də möv-
cuddur. Çünki hər bir şey bizim üçün yenidir. Müstəqilliyi-
mizin, müstəqil inkişafımızın 15 ilinin ilk beş-altı ili sabitləşmə 
dövrü idi. Yalnız 1996-cı ildə iqtisadi tənəzzülü dayandıra 
bildik. 1991-ci ildən 1996-cı ilə qədər olduqca böyük böhran 
var idi. 1996-cı ildən 2005-ci ilə qədər ölkədə iqtisadi inkişaf hər 
il on faiz səviyyəsində olmuşdur. Artıq qeyd etdiyim kimi, 
2005-ci ildən etibarən iqtisadi artım daha yüksək sürətlə gedir.  

Lakin bir çox sosial, psixoloji problemlər hələ də qalır. 
Çünki bizim nəsil başqa sistemdə yaşamışdır. Bu, Sovet 
İttifaqının sistemi idi, orada məhdudiyyətlər mövcud idi. Bu 
elə bir sistem idi ki, hər bir ölkənin inkişafı üçün vacib olan 
bütün məsələlər, misal üçün, insan hüquqları məsələsi, ümu-
miyyətlə, mövcud deyildi. Demokratik sistem, ümumiyyətlə, 
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mümkün deyildi. Bu sadəcə təkpartiyalı sistem idi. Biz bu 
sistemdə yaşayırdıq. Ona görə dəyişikliklər hətta insanların 
şüurunda belə asan olmur. Xüsusən də əgər biz iqtisadi 
problemlərimizi görürdüksə, digər ölkənin təcavüzünə məruz 
qalmışdıqsa, bunun nəticəsində ölkəmizdə bir milyon qaçqın 
və məcburi köçkün yaranmışdısa, bu, olduqca çətin idi. De-
mək olar ki, bu, adambaşına düşən göstəriciyə görə dünyada 
ən yüksək göstəricidir. Yəni 8,5 milyonluq əhaliyə 1 milyon 
məcburi köçkün və qaçqın düşür. Hökumət onların prob-
lemlərinə qayğı ilə yanaşır. Hökumət onlara maliyyə və 
ərzaq yardımı göstərir. Bu, böyük bir humanitar fəlakətdir. 
Əlbəttə ki, bu, əlavə problemlər yaradır.   

Ona görə də Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli geniş regional inkişaf üçün ən başlıca 
məsələdir. Biz bu ədalətsiz vəziyyətə son qoymalıyıq. XXI 
əsrdə beynəlxalq hüququn əsas prinsipi pozulmuşdur. 1 mil-
yon azərbaycanlının insan hüquqları da pozulubdur. 700 
min azərbaycanlı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla qonşu 
olan 7 rayonunda etnik təmizlənməyə məruz qalmışdır. 250 
min azərbaycanlı Ermənistanдаn  qovulubdur, onlar orada 
öz ata-baba torpaqlarında yaşayırdılar. Təqribən 50 min 
azərbaycanlı Dağlıq Qarabağda yaşadığı torpaqlarından 
qovulubdur. Artıq on ildən çoxdur ki, bu problem həll 
olunmamış qalır. Hazırda biz əlimizdən gələni edirik ki, 
məsələni dinc yolla həll edək. Biz sülh danışıqlarına sadiqik. 
Amma bu nə qədər çəkə bilər? Bu sülh danışıqları nə qədər 
çəkəcəkdir?   

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qə-
bul etdiyi 4 qətnamədə Ermənistan qoşunlarının Azərbay-
canın işğal olunmuş rayonlarından qeyd-şərtsiz, dərhal çıxa-
rılması tələb edilir. Amma Ermənistan buna məhəl qoymur. 
Avropa Şurasının iki il bundan öncə qəbul etdiyi qətnamədə 
aydın şəkildə deyilir ki, Ermənistan təcavüzkardır və Azər-
baycana qarşı təcavüz etmişdir. Bu qətnamə də diqqətdən 
kənarda qalır. Ermənistan beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-
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in Minsk qrupunun vasitəçilərinin məsələnin dinc yolla həllinə 
yönəlmiş cəhdlərini kobudcasına pozur. Ermənistan tərəfi iki 
dəfə danışıqlar masasını tərk etmişdir. Biz orada dinc nizam-
lamaya artıq yaxın idik. Belə bir halda biz danışıqlar prosesini 
necə davam etdirə bilərik? Bizim səbrimiz artıq tükənməkdədir. 
Ona görə bu vəziyyət tamamilə aydın qavranılmalıdır. Azər-
baycan heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə razılıq 
verməyəcəkdir. Bizim ərazi bütövlüyümüz Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı, bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmışdır və 
dəstəklənir. Bu yaxınlarda onlar «Dağlıq Qarabağ Konstitusi-
yası» ilə bağlı səsverməni pisləmişlər. Avropa Şurası, Avropa 
İttifaqı, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və dünyanın 
aparıcı dövlətləri bunu pislədi. Hamıya aydındır ki, Dağlıq 
Qarabağ tarixi baxımdan Azərbaycanın ərazisidir. Ermənilər 
oraya XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası tərəfindən köçürül-
müşdür. Onlar  orada məskən salmış, sonradan çoxluq təşkil 
etmiş və həmin ərazidə separatist meyllərə başlamışlar.  

Biz heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqilliк verilməsinə razı-
laşmayacağıq. Biz onlara nə verə bilərik? Yüksək özünüidarə 
statusu verə bilərik ki, bu da Azərbaycan dövlətinin hüdud-
ları çərçivəsində olmalıdır. Bunun üçün Avropada, dünyada 
modellər var; milli azlıqlar özünüidarə, yüksək muxtariyyət 
statusuna malikdirlər, yaşadıqları ölkələr tərəfindən dəstək-
lənirlər və sülh şəraitində yaşayırlar. Biz bunu təklif edirik. 
Lakin biz qeyri-adi və ya qəbul edilə bilməyən bir məsələni 
təklif etmirik və ərazi bütövlüyümüzlə bağlı heç vaxt güzəştə 
getməyəcəyik. Biz etnik təmizləmə siyasəti ilə heç vaxt 
razılaşa bilmərik. Bu, uğursuz siyasətdir. Ancaq indi qüv-
vələr nisbəti artıq dəyişibdir. Bu il Azərbaycanın iqtisadiy-
yatı Ermənistanın iqtisadiyyatından 7 dəfə güclüdür. Gələn 
5-6 il ərzində 20–30 dəfə çox olacaqdır. Onlar bizimlə rəqa-
bət aparmaq iqtidarında deyilляр, Ermənistanın Azərbay-
canla rəqabət aparmaq gücü artıq tükənibdir. Onlar bu 
prosesi davam etdirə bilməyəcəklər. Biz güclü iqtisadiyyata 
malikik.  
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Ölkəmizdə neft hasilatı cari il ərzində gündə təqribən 800 
min barel, gələn il isə 1 milyon bareldən çox olacaqdır. Biz 
bu yaxınlarda böyük qaz hasilatına başlayacağıq. Dünya 
Bankının hesablamalarına görə, gələn 20 il ərzində Azərbay-
can orta qiymətlərlə 140 milyard dollar gəlir əldə edəcəkdir. 
Biz bunu necə istifadə edəcəyik? Biz məktəblər, xəstəxana-
lar, elektrik stansiyaları və körpülər tikəcəyik, yollar çəkə-
cəyik, Azərbaycanı tamamilə müasirləşdirəcəyik. Eyni za-
manda, ordumuzu da gücləndirəcəyik. Ermənistan bunu 
bilməlidir. Onlar nə edə bilərlər? İndi onlar hər hansı bir da-
şınma marşrutlarından, sadəcə, kənarda qalıblar. Biz Ermə-
nistanın ərazisindən kənar keçən neft və qaz boru kəmərləri 
çəkmişik. Biz indi olduqca güclü regional tərəfdaşlıq və 
əməkdaşlıq ərəfəsindəyik.  

Prezident kimi, mənim üçün Dağlıq Qarabağ problemi 
bir nömrəli problemdir. Biz çalışırıq ki, bu problemi tama-
milə aradan qaldıraq və inkişafımızı ən yüksək səviyyəyə 
gətirək, siyasi sistemi getdikcə möhkəmləndirək, qonşularla 
əməkdaşlığımız daha da genişlənsin. Bizim bütün qonşula-
rımızla yaxşı əlaqələrimiz var. Bu həm siyasi, həm iqtisadi və 
həm də digər sahələrə aiddir. Avrоatlantik məkana, Avropa 
İttifaqına, NATO-ya inteqrasiyamız çox yaxşıdır. Gələcəkdə 
bizim hansı problemimiz ola bilər? Biz yoxsulluğu azaldırıq, 
işsizliyi aşağı salırıq. Azərbaycanda əhalinin həyatı daha da 
yaxşılaşır və cəmiyyəti bir araya gətiririk, səfərbər edirik. 
Bütün cəmiyyət Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə töhfə 
verməlidir. On ildən çox müddət ərzində hansısa bir nəticə 
olmasa da, biz yenə də danışıqlar prosesindəyik. Bu onu 
göstərir ki, biz məsələnin dinc yolla həllində səmimiyik, mü-
haribənin yenidən başlanmasını istəmirik. Müharibə fəla-
kətdir. Eyni zamanda, biz oturub gözləyə bilmərik ki, bir 
gün gələcək və Ermənistan rəhbərliyi qərar qəbul edəcək ki, 
onlar işğala son qoysunlar. Ona görə bu problemə çox güclü 
beynəlxalq diqqət yetirilməlidir.  
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Mən bilmirəm çıxış üçün nə qədər vaxtım qalıbdır. Bəlkə 
mən bu problem haqqında daha təfərrüatlı danışa bilərdim. 
Bu nəinki bizim üçün, ümumiyyətlə, region üçün vacibdir. 
Çünki region dinamik surətdə inkişaf edir və Azərbaycan 
bunun lokomotividir. Enerji, daşınma layihələri bizim tərəfi-
mizdən başlanmışdır və indi bunlar tamamilə yeni bir vəziy-
yət yaradır. Burada giriş sözündə qeyd edildi və müzakirələr-
də vurğulandı, bu gün, dünən aparılmış görüşlər zamanı da 
deyildi ki, Xəzər dənizi, Qara dəniz və Mərkəzi Asiya əmək-
daşlıq formatı artıq görünür. Bu əməkdaşlıq formatı digər 
elementlərlə yanaşı, bünövrəsində enerji gündəliyini saxlayır. 
Ona görə biz olduqca böyük regional inkişaf ərəfəsindəyik. 
Həmin separatçı münaqişələr sadəcə, vaxtla işləyən bomba-
ya bənzəyir və bunlar hər yerdə eynidir. Dağlıq Qarabağda, 
Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Dnestryanı bölgədə – hamı-
sında eynidir.  

Onların hamısı təcavüzkar separatçı siyasətin təzahürü-
dür, hamısında etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır, hamısı 
humanitar fəlakətlə nəticələndi və çoxsaylı qaçqın-köçkünlər 
təbəqəsi yarandı. Бу тяъаыцзкар сепаратчы сийасятин nəticəsin-
də Gürcüstan, Moldova və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
pozulubdur. Həmin tanınmamış qondarma «respublikalar» 
elə bir zonalardır ki, orada heç bir beynəlxalq monitorinq və 
nəzarət yoxdur. Bizim məlumatımıza əsasən, orada bir çox 
qeyri-qanuni işlər aparılır. Biz kifayət qədər məlumat əldə 
etmişik ki, Dağlıq Qarabağda narkotiklərin və silahların 
qanunsuz dövriyyəsi, terrorçulara sığınacağın verilməsi və 
çirkli pulların yuyulması halları müşahidə olunur. Бу 
зоналар çox şeyləri gizlətmək üçün əlverişli yerlərdir. Onlar 
mövcuddurlar, lakin hüquqi baxımdan mövcud deyillər. Bu 
səbəbdən də beynəlxalq monitorinq və nəzarət yoxdur. Bu, 
qlobal xarakterə malik olan bir problemdir. Mən ümid 
edirəm ki, Azərbaycanın fəal diplomatiyası, regional işlərdə 
iştirakı, iqtisadi potensialı və siyasi iradəsi bunun həllinə 
yardımçı olacaqdır.  
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Mən eyni zamanda, Azərbaycan–Almaniya münasibətləri 
haqqında danışmaq istərdim. Onlar bu günə qədər çox 
uğurla inkişaf etmişdir. Bunun bariz nümunəsi mənim 
Almaniyaya iki il yarım ərzində етдийим səfərlərim olubdur. 
Bu mənim ikinci rəsmi səfərimdir. Bundan əvvəl mən Alma-
niyada işgüzar səfərdə olmuşdum. Bizim iş adamlarından 
ibarət böyük nümayəndə heyətimiz mənimlə buraya gəlibdir, 
burada Almaniya–Azərbaycan biznes forumu təşkil oluna-
caqdır. Biz müxtəlif layihələr üzərində işləmək arzusundayıq. 
İstəyirik ki, Azərbaycanda işləmək üçün mümkün qədər çox 
alman şirkətlərini dəvət edək. Nəinki sərmayə qoymağa, 
eyni zamanda, podrat və xidmət şirkətlərini də dəvət edirik 
ki, onlar keyfiyyətli iş görsünlər. Bu cür iqtisadi fəaliyyət 
bizim siyasi əlaqələrimizi birmənalı olaraq gücləndirir, 
bunlar çox uğurludur və müsbətdir. Əminəm ki, bu səfər 
tərəfdaşlığımızı möhkəmləndirəcək, Azərbaycan Avropaya 
daha da yaxınlaşacaq və gələcəkdə Avropa–Qafqaz və Av-
ropa–Mərkəzi Asiya arasında daha geniş regional əmək-
daşlıq üçün yeni perspektivlər açılacaq və dünya daha sabit 
olacaqdır.  

Diqqətinizə və səbrinizə görə çox sağ olun.  
 
Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev görüş iştirak-

çılarının çoxsaylı suallarına cavab verdi. 
 
A n d r e a s   Ş o p e n h o f f (aparıcı): Cənab Prezident, 

çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, Sizin nitqiniz fəal diplo-
matiyanın mühüm bir təzahürü oldu. Biz hamımız bilirik ki, 
Azərbaycanın nə qədər strateji əhəmiyyəti var və Siz bunu 
olduqca gözəl bir formada, özünüzə əminliklə və təvazökar-
lıqla təsvir etdiniz. Siz ölkənizdə nəinki iqtisadi baxımdan 
işlərin aparılmasına sadiqsiniz, eyni zamanda, istəyirsiniz ki, 
Azərbaycanda Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşı nüfuzu 
yaransın. Cənab Prezident, bir daha çox sağ olun.   
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Hörmətli cənab Prezident sizin suallarınıza cavab vermə-
yə hazırdır. Sizin şərhləriniz ola bilər. Burada mikrofonlar 
qurulubdur. Buyurun, ilk sualı verin. 

– Əslində, ilk sualı mən vermək istəmirdim. Ancaq Azər-
baycan elə bir ölkədir ki, hamımızı çox maraqlandırır və həmin 
ölkə ilə sıx əlaqələrimiz var. Məni ən çox maraqlandıran odur ki, 
Siz Azərbaycanın inkişafını ümumi Qafqaz məkanında necə 
görürsünüz? Bizim üçün xüsusilə maraqlıdır ki, Şimali Qafqazın 
gələcək inkişafı haqqında nə deyə bilərsiniz, çünki həmin region 
olduqca həssas regiondur. Xüsusən də Çeçenistan. Bunlar mənim 
kiçik suallarımdır.  

– Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, Dağlıq Qarabağ 
problemi ölkəniz üçün bir nömrəli problemdir. Mən Qafqazdakı 
digər iki münaqişə üzrə işləmişəm. Abxaziya və Cənubi Osetiya 
münaqişələri haqqında eşitmişəm və bilirəm ki, hansı mövcud 
çətinliklər var. Həll məsələsinə gəldikdə, hamımız bilirik və Siz 
də deyirsiniz ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafını davam etdirmək 
üçün biz Dağlıq Qarabağ üzrə güzəştə getməliyik. Bu 
yaxınlarda biz oxşar bir məsələ ilə bağlı Balkanlarda güzəşt 
variantını gördük. Bu, Kosovo regionunda bir neçə gün bundan 
əvvəl baş verdi. Siz Kosovo həll variantı ilə bağlı öz rəyinizi 
bildirərsinizmi ki, bu da Azərbaycanın ümidverici qaydada 
Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə imkan yarada bilər? Sağ 
olun. 

Hörmətli cənab Prezident, Siz burada Azərbaycandakı vəziy-
yəti hərtərəfli təsvir etdiniz. Mən bu yaxınlarda Bakıda 
olmuşam. Orada narahatlıq doğuran ekoloji problemlərin olduğu 
bildirilir. Siz ekoloji  siyasət haqqında nə söyləyə bilərsiniz? 

Mən azad jurnalistəm və Cənubi Qafqazda işləmişəm, Gür-
cüstanda və Azərbaycanda olmuşam. Mən bilmək istərdim, Siz 
Azərbaycanın Şərqdəki qonşuları ilə münasibətlərini və onların 
inkişafını necə görürsünüz? Sağ olun. 

A n d r e a s   Ş o p e n h o f: Cənab Prezident, məncə biz 
Sizə imkan verməliyik ki, suallara cavab verəsiniz. 
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И l h a m   Ə l i y e v: Suallarınıza görə sağ olun. Qafqazdakı 
vəziyyətə gəldikdə onu deməliyəm ki, Qafqaz bir orqanizmdir. 
Şimali və Cənubi Qafqazda qonşularımız var. Şimali Qafqaz 
Rusiyada yerləşir və digər istiqamətlərdə də ölkələr var. Təbii 
ki, mədəni münasibətlər var və bir ölkə kimi, Azərbaycanın 
Cənubi Qafqazla, Şimali Qafqazla hüdudları var və bu 
əlaqələrdən bəhrələnir. Bir çox azərbaycanlı Şimali Qafqazda, 
Rusiyanın ərazisində yaşayır və orada bir çox dostlarımız var. 
Eyni zamanda, Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərimizlə müxtəlif 
istiqamətlərdə öz töhfəmizi veririk – təhlükəsizlik və sabitlik. 
Lakin tarixi şəraiti nəzərə alaraq, istər Cənubi, istərsə də Şimali 
Qafqazda sabitliyin hər hansı şəkildə pozulmasının bütün 
Qafqaza mənfi təsiri olacaqdır. Əfsuslar olsun ki, dünyanın bu 
çox kiçik guşəsində daim müharibələr baş verib, münaqişələr 
müşahidə olunubdur. İstər şimalda, istərsə də cənubda. Bu, 
əsrlər boyu belə olub. Bu regionun özü də gözəldir. Azərbay-
can, öz növbəsində, sülhün bərpasına töhfə verir. Region sülh 
və tərəqqi şəraitində yaşamalıdır ki, müharibədən, hər hansı bir 
təcavüzdən əziyyət çəkməsin. 

O ki qaldı Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə, hansı 
model olmasına gəldikdə, bilirsiniz, hər hansı bir münaqişə 
öz xüsusiyyətinə və həll yoluna malikdir. Bu baxımdan mən 
hesab edirəm ki, bir potensial həll yolunu digər münaqişəyə 
şamil eтмək o qədər də yaxşı bir ideya olmaz. Çünki mü-
naqişənin mahiyyəti müəyyən mənada aydındır və bu 
separatizmdir. Tarixi baxımdan bu fərqlər ola bilər. 

Dağlıq Qarabağ məsələsinin mümkün həllinə və Azərbay-
canın nəyə razılıq verəcəyinə gəldikdə, ən birincisi, Dağlıq 
Qarabağ müstəqil ola bilməz və əminəm ki, bu belə də 
olacaqdır. Çünki beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycanın zəif və qeyri-sabit bir vaxtında tanımadısa, 
bundan sonra da tanımayacaqdır. 

Ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin ediblər. İndi isə  
çalışırlar ki, bu iki prinsipi – ərazi bütövlüyü və öz müqəd-
dəratını təyinetmə prinsiplərini bir-biri ilə ziddiyyətə gətir-
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sinlər. Ermənistan dövləti var. Əgər bu baxımdan, bu mən-
tiqdən yanaşsaq, yəni onların məntiqini götürsək, onda 
dünyada nə qədər erməni dövlətləri yaranmalıdır? Çünki 
onlar bir çox ölkələrdə yaşayırlar. Əgər Dağlıq Qarabağda 
digər erməni dövləti yaratsalar, sabah istəyəcəklər ki, Gür-
cüstanda da belə bir dövlət yaransın. Hətta deyim ki, Dağlıq 
Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı Gürcüstanda yaşayan 
ermənilərin sayından 4 dəfə azdır. Dağlıq Qarabağ müstəqil 
ola, yaxud Ermənistana birləşə bilməz. Azərbaycanın 
əraziləri Ermənistanın işğalından azad edilməlidir. Bizim 
qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz öz torpaqlarına qayıt-
malıdırlar. Dağlıq Qarabağdan, xüsusən də qədim Azərbay-
can şəhəri Şuşadan olan məcburi köçkünlər öz yerlərinə qa-
yıtmalıdırlar.  

Eyni zamanda, beynəlxalq sülhyaratma əməliyyatları 
olmalıdır və biz buna razıyıq. Dağlıq Qarabağın gələcək sta-
tusu məsələsi iki tərəf arasında müzakirə olunacaq və Dağlıq 
Qarabağa dünyada mövcud olan – yaxud mövcud olmayan, 
biz bu haqda düşünməliyik – muxtariyyət statusu verilə bi-
lər. Bu  maksimumdur, konstruktiv bir mövqedir.  

Bundan əlavə, əgər Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qayta-
rılsa, təbii ki, regionun iqtisadi inkişafı daha да sürətlə 
gedər. Onlar bu işğal siyasəti ilə nəyə nail oldular? Mən sizə 
deyə bilərəm, bunun nəticəsi necə oldu. Yəni Ermənistan 
əhalisinin yarısı ölkəni tərk edibdir. Dağlıq Qarabağın əhali-
sinin yarısı da həmin ərazilərdən gedibdir. Onların gələcək 
üçün, öz tələbatlarını ödəmək imkanı üçün щеч bir perspek-
tivi yoxdur. Onlar diasporun köməyi, yaxud da digər ölkə-
lərin yardımı ilə yaşamalıdırlar. Ona görə əgər ermənilər 
istəyirlərsə ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun, onlar 
buna razılaşmalıdırlar. Bizim təklif etdiyimiz mövqe konst-
ruktivdir. Bu, ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən dəstəklənir, 
onlar bu məsələ ilə məşğul olur və bu, regiona sülh gətirə 
bilər.  
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Ətraf mühitlə bağlı vəziyyətə gəldikdə, biz bunun üzə-
rində işləyirik. Bilirsiniz, bizə Sovet İttifaqından çox mənfi 
bir miras qalmışdır. Ümumiyyətlə, o vaxt dünyada ekologiya 
haqqında olan anlayış, belə bir məfhum bizdə yox idi. Biz 
sadəcə, təbii resurslardan istifadə edirdik. Məqsəd o idi ki, 
dayanmadan istehsal edək. Heç kim diqqət yetirmirdi ki, 
təbiətin vəziyyəti necədir. İndi Bakıda, Abşeron yarıma-
dasında neftlə çirklənmiş bir çox göllər var. Azərbaycanın 
digər yerlərində ətraf mühitlə bağlı vəziyyət çox yaxşıdır. 
Göllərimiz, çaylarımız və dağlarımız yaxşı vəziyyətdədir.  

O ki qaldı Bakının özünün rayonları, onlar neft hasilatı 
ilə əlaqədar  çətin vəziyyətə düşübdür. Ona görə bizim ekolo-
ji proqramımız qəbul edilibdir. Bu mənim tərəfimdən, Prezi-
dent Sərəncamı əsasında qəbul olunmuşdur. Biz bu proqram 
çərçivəsində gələn 5–10 il ərzində yüz  milyonlarla dollar sərf 
edərək, Bakı ətrafında və digər yerlərdə neftlə çirklənmiş 
gölləri tamamilə təmizləyəcəyik və öz təbiətimizə onun gözəl-
liyini qaytaracağıq. Bu proqramı başladıqdan dərhal sonra 
Dünya Bankı bizimlə birgə işləməyə gəldi. Biz öz iradəmizi 
nümayiş etdirdik ki, vəsaitlərimizdən istifadə edəcəyik. 
Bizim digər yardıma ehtiyacımız yoxdur. Bu bizim əhalimiz 
üçün, həyatın yaxşılaşması üçün vacibdir. Biz ekoloji təşki-
latlarla da işləyirik. Xüsusən,  Zukkov Fondu ilə çalışırıq. 
Mən bu gün Mixael Zukkovla görüşdüm. Onlar ölkəmizə, 
iqtisadi inkişafa böyük töhfə verirlər.  

Sonuncu sual Xəzərdən şərqdəki ölkələr ilə münasibətlərə 
aid idi. Bizim Qazaxıstanla çox yaxşı əlaqələrimiz var. Hö-
kumətlərarası saziş imzalamışıq ki, Azərbaycan ərazisi ilə 
Qazaxıstan neftini Aralıq dənizinə daşıyaq. Digər ümumi 
layihələrimiz də var. Biz Azərbaycanda olduqca müasir boru 
kəməri infrastrukturu yaratmışıq. Bunun vasitəsilə Xəzərin 
şərqindən böyük miqdarda neft daşına bilər. Bilirəm ki, 
Qazaxıstan artıq liman qurğularının genişləndirilməsinə sər-
mayə qoyur. Eyni işlər Azərbaycanda da aparılır və ola 
bilsin ki, 2-3  il ərzində, bəlkə də bundan тез Qazaxıstan nef-
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ti bizim ərazimizlə daşınacaqdır. Bizim boru kəməri gündə 1 
milyon barrel neftin daşınması üçün nəzərdə tutulubdur. 
Amma biz onun gücünü artırmağa nail ola bilərik ki, bu da 
gündə 1,8 milyon barrel neftin daşınmasına imkan yaradar. 

A n d r e a s   Ş o p e n h o f f (aparıcı): Çox sağ olun, cə-
nab Prezident. İndi isə biz yenə suallara keçəcəyik. Dörd 
sual var:  

– Hörmətli cənab Prezident, mən bir sual vermək istəyirəm. 
Siz burada qeyd etdiniz ki, Azərbaycan bir sıra strateji qlobal 
enerji layihələrini həyata keçirir. Bu, Xəzər regionuna və onun 
ətrafına aiddir. «Nabukko» layihəsi barədə nə deyə bilərsiniz? Bu 
layihə ilə bağlı Sizin mülahizələriniz necədir? Çox sağ olun. 

– Cənab Prezident, mənim adım İvansdır, həkiməm, 
klinikada çalışıram. Mən bir neçə dəfə Bakıda olmuşam. Çox 
sağ olun ki, Siz Azərbaycandakı vəziyyəti gözəl təsvir etdiniz. 
Biz bilirik ki, Siz səhiyyə sistemini də inkişaf etdirmək 
istəyirsiniz. Bu istiqamətdə ideyalarınız necədir? Bəzi şərhlə-
rinizi eşitmək istərdik ki, Siz təkcə Bakıda deyil, həm də ölkə-
nin digər bölgələrində səhiyyə sisteminə hansı şəkildə dəstək 
verirsiniz? Sağ olun. 

– Cənab Prezident, mənim adım Konerusdur, Fondu təmsil 
edirəm. Siz, ümumiyyətlə, öz çıxışınızda Rusiyanı qeyd etmə-
diniz. Bu ölkəyə aid strategiyanız haqqında nə deyə bilərsiniz? 
Xüsusən də prezident Vladimir Putin bu yaxınlarda aydın, 
lakin qeyri-diplomatik çıxış etmişdir. Bu, Rusiyanın gələn illər 
ərzində planları ilə bağlı idi. Sağ olun. 

– Mənim adım Fariz Qasımlıdır, Berlin Universitetinin 
tələbəsiyəm. Hörmətli cənab Prezident, geniş çıxışınıza görə 
çox sağ olun. Mənim sualım Azərbaycanın bu yaxınlarda yeni 
regional Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun çəkilməsi sahəsində 
əldə etdiyi uğurla bağlıdır. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının 
böyük qələbəsi idi. Sizin fikrinizcə, bu layihə yaxın perspek-
tivdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mümkün həllinə necə 
təsir göstərə bilər? Siz bəzi erməni dairələrinin bu layihəyə 
müqavimət göstərilməsi barədə fikirlərinə necə yanaşırsınız? 
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И л щ а м   Я л и й е в: Biz enerji inkişafımızın başlanğıc 
mərhələsində, xüsusən də neft və qaz nəqli əməliyyatlarından 
söhbət getdikdə, Avropada qaz bazarının tamamilə başqa 
vəziyyətdə olduğunu anlayırdıq. Təbii ki, əsas diqqətimizi 
məhz öz ölkəmizin qaza olan tələbatının ödənilməsinə yö-
nəltmişdik və Gürcüstanа, Türkiyəyə də qaz göndərməyi 
planlaşdırırdıq. Yəni bu işə başlayanda bizim təbii qazımızın 
üç bazarı var idi. İşlərimizi bu günə qədər davam etdirмишик. 
İndi isə Avropada əlavə qaz mənbələrinə ehtiyac duyuldu-
ğunu hiss etdik. Belə bir halda özümüzü bu yeni vəziyyətə 
uyğunlaşdırmaq məcburiyyəti qarşısında olduq. İndi biz 
hasil etdiyimiz həcmi daha da artırmalıyıq. Çünki neft baza-
rından fərqli olaraq, qaz bazarında ilk növbədə, istehlakçı 
olmalıdır. Siz sadəcə, qazı tankerə vurub bazara çıxara bil-
məzsiniz. Lazımdır ki, istehlakçı olsun. Biz bu prosesi baş-
ladıq. 

Qaz kəmərinə başlayanda Türkiyədən o tərəfə istehlak-
çılar yox idi. İndi isə  görürük ki, tələbat artır və hətta hasilat 
həcmimizlə müqayisədə tələbat daha çoxdur. Əgər xarici şir-
kətlər mart ayında qaz hasilatını artıracaqsa, Azərbaycanın 
Dövlət Neft Şirkəti də ilyarım ərzində öz hasilatını iki dəfə 
artıracaqdır. Çünki tələbat da artır. «Nabukko» kimi layihə-
lər uzun illər ərzində yaxşı bir layihə kimi müzakirə olunur-
du. Amma indi həyata keçirilə bilər. Azərbaycan qazı üçün, 
eyni zamanda, digər ölkələr tərəfindən təchizat üçün yaxşı 
bir variant ola bilər. Biz artıq kifayət qədər qaz infrastruk-
turu yaratmışıq və bu da prosesin gedişində rol oynayacaq-
dır. Biz öz infrastrukturumuzu digər ölkələrin də istifadəsinə 
verməyə hazırıq. Azərbaycan Enerji Xartiyasını imzalamış-
dır və bizim daşınma sistemi istifadədə ola bilər. 

 Azərbaycanın tibb sahəsi təkmilləşir. Bu, ən təcili sahə-
lərdən biridir ki, biz burada gözəçarpan, sürətli inkişafa nail 
olmalıyıq. Biz əsasən rayonlarımızda tibb müəssisələrinin 
sayını artırırıq, bir çox tibb mərkəzləri açırıq. İki şəhərdə – 
Naxçıvan və Lənkəranda artıq açılmışdır. Orada açıq ürək 
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üzərində cərrahiyyə əməliyyatı da aparılmışdır.  Əməliyyat 
Azərbaycan vətəndaşı üzərində едилмишди. Bu tibb mərkəz-
lərinin sayı 2007-ci il ərzində də artacaqdır. Azərbaycanda 
onlarлa yeni xəstəxana tikiləcəkdir. Biz bu sahəyə çox sər-
mayə yatırırıq. Eyni zamanda, təlim kursları təşkil edirik ki, 
həkimlər daha yaxşı imkanlara, biliklərə malik olsunlar. 
Tibbi xidmətlərin keyfiyyətini artırırıq. Təcili tibbi yardıma 
da sərmayəni artırırıq ki, bizim vətəndaşlarımıza dərhal 
tibbi yardım göstərilsin. Ümid edirəm ki, gələn üç-beş il 
ərzində Azərbaycanda əsas tibbi xidmətlər məsələsi öz həllini 
tapacaqdır.  

Rusiya məsələsinə gəldikdə – mən ötən il Bertelsmann 
Forumunda çıxış edəndə də eyni sualı vermişdilər ki, nəyə 
görə Rusiyanı qeyd etmədim – bəlkə bu ona görədir ki, mən 
Azərbaycanın prezidentiyəm. Ona görə Azərbaycan haqqında 
danışıram. Lakin Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərə gəldikdə, 
onlar müsbətdir. Biz müxtəlif sahələrdə işləyirik, qonşuyuq və 
birgə iqtisadi maraqlarımız vardır. Bizim qonşuluq əlaqələ-
rimiz çox yaxşı ruhda inkişaf edir və keçmişdə gərginlik 
mənbəyi olan məsələlərin hamısı öz həllini tapıbdır. Məsələn, 
Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi məsələsi. Rusiya ilə 
müxtəlif sahələrdə, enerji sahəsində, hərbi sahədə əməkdaşlıq 
aparılır. Ona görə Rusiya ilə ikitərəfli əlaqələrimiz normaldır 
və bu çox yaxşıdır. Bizim, adətən, bütün qonşularımızla yaxşı 
əlaqələrimiz var, bu, müsbət amildir. Bunun hamısı əv-
vəlcədən razılaşdırıla bilən, normal əlaqələr üçün vacibdir və 
eyni zamanda, qarşılıqlı maraqlara xidmət  edir, qarşılıqlı 
hörmətə əsaslanır. Təbii ki, bir-birinin işlərinə müdaxilə etmə-
mək prinsipinə arxalanır. Bunlar çox müsbətdir. 

 Оla bilsin ki, 90-cı illərdə, Sovet İttifaqı dağıldıqdan 
sonra ikitərəfli əlaqələrimiz daha pis idi. İndi isə, 2007-ci ildə 
mən bunu demərəm. Çünki mən deyə bilərəm ki, bütün 
məsələləri həll etdik. İndi biz yaxşı ruhda əməkdaşlıq edirik.  

Bakı–Tbilisi–Qars çox yaxşı nəqliyyat layihəsidir və bu, 
Asiya ilə Avropanı birləşdirə bilər. Azərbaycan dəmir yolu 
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vasitəsilə Türkiyəyə çıxış əldə edəcəkdir. Bunu nəzərə alsaq 
ki, hazırda Türkiyə də Bosfor boğazının altından tunelin 
çəkilməsi ilə məşğuldur. Bu, Avropaya birbaşa çıxış demək-
dir. Bu bizim üçün Xəzər dənizi vasitəsilə Qazaxıstan və Çinə 
də yeni çıxışı təmin edir. Bu, yeni dəhlizdir və Azərbaycan 
da bu layihənin sponsoru kimi çıxış edir. Biz artıq Gür-
cüstana çox güzəştli kredit verdik. Bu, illik cəmi bir faizlə 25 
il müddətinə nəzərdə tutulur. Söhbət 200 milyon ABŞ 
dollarından gedir ki, Gürcüstan öz ərazisində bu işləri maliy-
yələşdirsin.  

Ermənistan lobbisi tərəfindən Birləşmiş Ştatlarda bəzi 
səylər göstərilirdi və ermənipərəst konqresmenlər də belə bir 
addım atdılar ki, layihəyə Amerikanın birbaşa yardımı 
dayandırılsın. Amma bəxtimizdən, biz bu gün elə bir inkişaf 
mərhələsindəyik ki, heç bir köməyə ehtiyacımız yoxdur. Ək-
sinə, biz Gürcüstana öz yardımımızı göstəririk. Lakin eyni 
zamanda, hamı onu anlamalıdır ki, Ermənistan artıq sonun-
cu qatarı əldən buraxdı. Onlar Bakı–Tbilisi–Ceyhandan 
məhrum oldular, Cənubi Qafqaz boru kəmərindən kənarda 
qaldılar. İndi isə dəmir yolu xəttindən kənarda qalırlar.  

Bir sözlə, onlar tam mənada bütün regional əməkdaşlıq-
dan kənarda qaldılar. Regional əməkdaşlıq isə möhkəm-
lənir, Gürcüstan, Türkiyə, Azərbaycan, Mərkəzi Asiya, Av-
ropa enerji və nəqliyyat dəhlizlərinə malikdirlər. Əlbəttə, bu, 
bütün münaqişələrin həllində müsbət rol oynayacaqdır. 
Çünki biz gücləndikcə, yəni siz güclü olanda daha çox 
uğurlar əldə edə biləcəksiniz.  

Bu, sonuncu suala cavab idi. Sağ olun.  
A n d r e a s   Ş o p e n h o f f: Üzr istəyirəm, biz bütün 

suallara vaxt ayıra bilməyəcəyik. Ona görə əlavə dörd sual 
verilə bilər.  

– Sizin ölkənizin çox böyük iqtisadi gücü var. Ölkənizə xa-
ricdən gələn qaçqınlara, milli azlıqlara yardım edirsinizmi? 
Mən öz yerlərindən didərgin düşmüş meщсeti, axıska türk-
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lərini, Krım tatarlarını nəzərdə tuturam. Sualım belədir, Siz 
onların problemlərinə necə yanaşırsınız?  

– Mənim adım Hanno Masnerdir, Hagen Universitetinin 
tələbəsiyəm. Ölkəniz İranla qonşuluqda yerləşir. Şimal-qərbi 
İranda çox sayda azərbaycanlı yaşayır. Məni onların mədəni, 
siyasi və dil məsələləri maraqlandırır. Bu baxımdan Sizin ölkə 
həmin məsələlərin həlli üçün nə edə bilər? Məsələn, sər-
hədlərdən sərbəst keçid və iqtisadi, siyasi, mədəni hüquqlar. 
Çox sağ olun.  

–Cənab Prezident, mənim adım Kones Yaardır. Siz öz 
iqtisadi və enerji qüdrətiniz sayəsində artıq dünyada böyük 
potensiala maliksiniz. Mən bilmək istəyirəm, Siz bu gücdən 
Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün niyə istifadə etmir-
siniz? Xahiş edirik, bu haqda bizə bir az məlumat verəsiniz.  

– Cənab Prezident, dəqiq və gözəl çıxışınıza görə təşəkkür 
edirəm. Siz Azərbaycandakı inkişaf və nailiyyətlərdən söhbət 
açdınız. İnkişaf və tərəqqi yolu ilə gedən ölkədə güclü müxa-
lifətin olması da vacibdir. Sizin fikrinizcə, güclü müxalifətin 
formalaşması üçün nə etmək lazımdır? Siz bu müxalifəti necə 
görürsünüz? Əgər mümkündürsə, Sizdən bu məsələyə dair öz 
şərhlərinizi bildirməyi xahiş edirik. Çox sağ olun.   

И l h a m   Ə l i y e v: Biz keçmişdə beynəlxalq təşkilatlardan 
bir çox yardım almışdıq ki, öz qaçqınlarımız və məcburi 
köçkünlərimizə dəstək verək. Hesab edirik indi, biz maliyyə 
baxımından daha da gücləndikdə, Azərbaycan bu məsələdə 
hətta donora çevrilə bilər və özü maliyyə yardımı göstərə bilər.  

O ki qaldı azlıqlara, siz burada suallarınızda onu qeyd 
etdiniz, bilirsiniz, siyasətimizin ən vacib elementi ondan 
ibarətdir ki, biz digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq. Hər 
bir ölkənin öz problemləri var. Əgər bizdən xahiş etsələr, 
məsləhət verə bilərik. Əgər bizdən soruşmurlarsa, digər 
ölkələrin daxili vəziyyətinə müdaxilə etmirik. Bu, olduqca 
vacibdir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada digərlərinin işlərinə 
heç bir müdaxilə addımları olmasa, hesab edirəm, onda 
dünya daha təhlükəsiz şəraitdə yaşaya bilər. 



 272 

O ki qaldı İranda böyük sayda azərbaycanlının yaşama-
sına, onu sizə deyə bilərəm ki, onlar bu gün İran cəmiyyəti-
nиn bütün sahələrində təmsil edilmişlər. Mədəniyyət, siyasi 
sahələrdə çalışırlar, parlament üzvləri var, rəsmilər arasında 
Azərbaycan mənşəli şəxslər var. İranda yaşayan azərbaycan-
lılarla çox güclü mədəni əlaqələr mövcuddur. Biz vahid bir 
millətik, hamımız azərbaycanlıyıq, eyni dildə danışırıq və biz 
qardaşıq. Ona görə onların gələcəyi, təbii ki, bizi maraq-
landırır. Bizim çox güclü münasibətlərimiz var, oraya səfər-
lər edirik, hər iki tərəfdə qohumlar var, bir-birimizi görürük. 
Ümumiyyətlə, bu, İranla ikitərəfli münasibətlərimizin vacib 
elementidir. 

Burada eyni zamanda, belə sual oldu, dediniz ki, Azər-
baycan öz qüdrətindən nəyə görə Dağlıq Qarabağ proble-
minin həlli üçün istifadə etmir? Səmimi deyim ki, mən bunu, 
belə bir sualı Avropada eşidəcəyimi gözləmirdim. Çünki 
Avropada biz, adətən, başqa yanaşmaları eşidirik ki, biz 
məsələni sülh yolu ilə həll edək. Amma mən bu sualı anlaya 
bilərəm. Mənim özüm və Azərbaycanda bir çoxları hər za-
man özümüz-özümüzdən soruşuruq, bu problemin həllini nə 
qədər gözləməliyik, bu ədalətsizliyə nə qədər dözməliyik, 
Azərbaycan xalqı işğal altında nə qədər yaşayacaq? Bilirsi-
niz, bu suala cavab hər zaman eynidir. Biz daimi gözləyə 
bilmərik. Biz əlavə on il gözləyə bilmərik. Sadəcə, Ermənis-
tan rəhbərliyinin müdrikliyinə bel bağlaya bilmərik. Əgər 
onlar Ermənistan xalqının gələcəyi haqqında düşünmək 
istəmirlərsə, gələcəkdə nəyin baş verəcəyi haqqında düşün-
mürlərsə və əgər münaqişənin yenidən başlanması təhlükəsi 
haqqında düşünmürlərsə, onda məsuliyyət tamamilə onların 
üzərinə düşəcəkdir. Biz səbrimizi çox nümayiş etdirdik, 
konsrtuktiv mövqeyimizi nümayiş etdirdik.  

Biz yenə də çalışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll 
edək. Ancaq nə vaxt hesab etsək ki, sülh imkanları tükənib, 
biz siyasətimizi dərhal dəyişəcəyik. Biz diplomatik səyləri 
göstərmişik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bu prosesi 



 273 

başlamışıq. Orada GUAM ölkələri tərəfindən keçmiş  Sovet 
İttifaqı məkanında dondurulmuş münaqişələr məsələsi mü-
zakirəyə çıxarıldı. İndi bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
gündəliyindədir. Biz bu məsələni Avropa Şurasında qaldır-
dıq. Artıq qeyd etdim ki, 2005-ci ildə Avropa Şurası qət-
namə qəbul etdi və orada Ermənistanı təcavüzkar kimi 
pislədi. 90-cı illərin əvvəllərində Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul edibdir. Eyni 
zamanda, biz ATƏT-in Minsk qrupu ilə işləyirik ki, 
məsələni dinc yolla həll edək. İndi Avropa İttifaqının Cənubi 
Qafqazda xüsusi nümayəndəsi var, onunla da işləyirik. Yəni 
bu bizim müzakirələrimizin əsas mövzusudur. Bir sözlə, 
bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmək istəyirik. Sonda 
isə biz öz qarşımızda üzüağ olmaq istəyirik. Bəli, demək 
istəyirik ki, biz məsələnin dinc yolla həlli üçün hər şeyi etdik, 
lakin bu, baş vermədi.  

Еyni zamanda, biz hərbi potensialımızı möhkəmləndiririk. 
Bu sirr deyil, cəmiyyətə bildirilir. Biz son 3-4 il ərzində öz 
hərbi büdcəmizi təxminən 10 dəfə artırmışıq. Bu gün Azər-
baycanın hərbi büdcəsinin həcmi 1 milyard ABŞ dollarıdır. 
Bu da bütün Ermənistanın büdcəsinə bərabərdir. Biz bunu 
gələcəkdə daha da artıracağıq, yenə də artıracağıq. Biz 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaratmışıq. Gələcəkdə ölkəmiz 
üçün, Azərbaycana tələb olunan malları istehsal edə biləcəyik.  

Burada güclü müxalifətin olması ilə bağlı sual verildi. 
Mən bununla razıyam, bizim, sözün əsl mənasında, güclü 
müxalifətə ehtiyacımız var. Amma bizim günahımız deyil ki, 
bu sahədə bəxtimiz gətirməyib. Mən bu məsələdə kömək edə 
bilmərəm. Bu mənim imkanlarımdan kənardadır. Prezi-
dentlər bir çox işləri görə bilər, lakin müxalifəti gücləndir-
mək – bu, prezidentlərin səlahiyyətlərindən kənardadır.  

Amma ciddi danışsaq, mən hesab edirəm ki, müxalifətin 
daha da güclənməsi üçün, onların siyasi işlərdə rolunun 
artması üçün dəyişikliklər lazımdır. Çünki cəmiyyət dəyişir, 
insanlar dəyişir, biz də dəyişirik. Azərbaycanda yeni prezi-
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dent seçilibdir və üç ildir fəaliyyət göstərir. Lakin siz görər-
siniz ki, həmin insanlar, müxalifətçilər arasında 15 il bundan 
əvvəlki eyni şəxslər dayanır. Онлар ейни мясяляляр щаггында 
дцшцнцрляр. Бцтцн сечкиляри – 1993-ъц илдя, 1998-ъи илдя, 2003-
ъц илдя президент сечкилярини, 1995-ъи илдя, 2000-ъи илдя вя 
2005-ъи илдя парламент сечкилярини удуздулар, бюйцк фяргля 
удуздулар. Щямин сечкилярдя сийаси партийаларын рящбярляри 
уьурсузлуьа дцчар олдулар. Беля олан щалда рящбярляр истефа 
вермяли, йени нясил цчцн йоллар ачмалыдырлар. Азярбайъан 
ъямиййятиндя бир  чох истедадлы шяхсляр вар ки, онлар мцтляг 
шякилдя щюкумятин фикрини бюлцшмцрляр. Амма онлар щямин 
яняняви мцхалифятчиляр тяряфиндян щяр щансы имкандан мящ-
румдурлар, онлара дястяк верилмир. 

Она эюря мян дя мцхалифятя мяслящят эюрярдим ки, яэяр 
эцълянмяк истяйирся дяйишсин, хцсусян дя рящбярляри дяйишсин. 
Сийаси бахымдан мяним цчцн даща асандыр ки, нювбяти 
сечкилярдя бир сийасятчи кими, еля мювъуд мцхалифят лидерляри 
иля рягабятя чыхым. Амма бир дювлят хадими, президент кими 
истярдим ки, Азярбайъанда нормал сийаси систем олсун. 
Сямими десяк, нормал сийаси систем щяля йохдур. Амма бу 
бизим эцнащымыз дейил. Бязи сащяляр вар ки, онлар йцз фаиз 
биздян асылыдыр. Сийаси, игтисади, хариъи ишляр, сосиал мясяляляр, 
Авроатлантик структурлара интеграсийа – бунларда щюкумят 
йцз фаизлик уьур ялдя едибдир. Лакин сийаси систем мясялясиня 
эялдикдя, нисбят ялли-яллийядир. 

Йери эялмишкян, сизя мараглы бир мясяляни сюйляйим, о бу 
суала ъавабдыр. Бир нечя ай бундан яввял щесаб едирдик ки, 
мцхалифят тамамиля рущдан дцшцб вя артыг йоха чыхмаг 
цзрядир. Мян бир эюрцш заманы иътимаиййятин гаршысында мц-
раъият етдим ки, щюкумятля мцхалифят арасында диалог тяшкил 
олунсун. Мян буну билярякдян етмяк фикриндя дейилдим. 
Чцнки щятта ъямиййятин юзцнцн дя йадындан чыхмышды ки, 
мцхалифят вар, йа йох. Лакин мян щесаб едирдим, онлара шанс 
верилмяси ваъиб иди ки, ойансынлар. Билирсиниз ня баш верди? Бя-
зиляри, щансылар ки, дейирдиляр эялин щюкумятля, президентля 
диалога башлайаг, дярщал онларын «кечмиш гвардийасы» тяря-
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финдян сатгын кими тясвир олундулар. Онлара дейилди ки, яэяр 
сиз щюкумятля данышсаныз, мцхалифятин сатгынысыныз, онун 
идейаларынын сатгынысыныз. Мян билмирям, цмумиййятля, мц-
халифятин щансы идейалары вар. Чцнки бизим сийаси-игтисади эцн-
дялийимиз юлкянин бцтцн тялябатларыны ящатя едир. Реал вязий-
йят бундан ибарятдир. Она эюря  биз мцхалифят мясялясиндя 
бир шей едя билмярик. Амма сизя вяд едирям ки, мян гайы-
дандан сонра чалышаъаьам ки, онлары даща да стимуллашдырым. 

А н д р е а с   Ш о п е н щ о ф ф: Ъянаб Президент, тяшяккцр 
едирям. 

Эюрцш заманы сясляндирилмиш суаллар ону эюстярир ки, Ал-
манийада Азярбайъана бюйцк мараг вар. Иъазя верин, юл-
кянизи юзцнямяхсус формада тясвир етдийинизя эюря Сизя юз 
миннятдарлыьымызы билдиряк. Чыхышыныз олдугъа прагматик ол-
ду. Бу, ишбирлийимизин, ямякдашлыьымызын эенишляндирилмясиня 
вя интенсивляшдирилмясиня бир тякан иди. Сющбят тякъя игтисади 
ямякдашлыгдан эетмир. Ъянаб Вилщелм Штаудахер эириш нит-
гиндя гейд етди ки, Конрад Аденауер Фонду юз фяалиййятини 
реэионда, хцсусиля дя сизин юлкяниздя интенсивляшдиряъякдир. 
Мяня еля эялир, бу чох перспективли бир сийаси фяалиййят 
олаъагдыр. Юлкянизин игтисади потенсиалы эюстярир ки, сиз бизим 
чох етибарлы сийаси тяряфдашымызсыныз. Бизимля гоншу олду-
ьунузу бир даща демяйя ещтийаъ йохдур. Чцнки бу, артыг 
щамыйа бяллидир. 

Ъянаб Президент, бир даща чох саь олун. 
Вилщелм Штаудахерин хащиши иля Сизи Конрад Аденауер 

Фонду  адындан тяшкил олунан гябулда фикир мцбадилясини да-
вам етдирмяйя дявят едирик. 

Ъянаб Президент, Сиз артыг икинъи дяфядир ки, Алманийайа  
рясми сяфяр едирсиниз. Арзу едирик ки, бу ъцр эюрцшляримиз 
эяляъякдя даща да чох олсун. 

 
* * * 

 
Тядбирин рясми щиссяси баша чатдыгдан сонра фикир мцба-

диляси сямими сцфря башында давам етдирилди. 
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Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин ящатяли вя дольун 
чыхышындан тясирлянян, Азярбайъан реаллыглары барядя ятрафлы 
мялумат алан тядбир иштиракчылары бюйцк щявясля дювлятимизин 
башчысы иля сющбят едир, халгымыза, Вятянимизя дярин ряьбят-
лярини ифадя едирдиляр. 



 277 

 
 

 
АЗЯРБАЙЪАН–АЛМАНИЙА  
БИЗНЕС-ФОРУМУНДА НИТГ 
 
Берлин, 
«Алманийа Игтисадиййат Еви» 
 
16 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

Азярбайъан–Алманийа бизнес-форумунда иштирак етмишдир. 
Салона топлашанлар дювлятимизин башчысыны щярарятля гаршыла-

дылар. Азярбайъанын 30-дан чох, Алманийа тяряфиндян ися 200-
дян чох иш адамынын иштирак етдийи бизнес-форуму юлкямизин 
Алманийадакы сяфирлийи, Игтисади Инкишаф Назирлийи вя Азярбай-
ъанда Ихраъын вя Инвестисийанын Тяшвиги Фонду тяшкил етмишдир. 

Тядбири «Шярги вя Мяркязи Авропа Бирлийи» Ъямиййятинин 
сядри Клаус Ксолнер ачды. 

Сонра Алманийанын «Wинтерсщалл» ширкятинин идаря щейятинин 
сядри Райнип Свитсерлоот, Алманийанын Игтисадиййат вя Йени 
Технолоэийалар назири Михаел Глосс чыхыш етдиляр. Онлар Азяр-
байъан иля Алманийа арасында ялагялярин йцксяк сцрятля инкишаф 
етдийини, дцнйада Азярбайъанын ян инкишаф едян юлкя олдуьуну 
хатырлатдылар. Билдирдиляр ки, Азярбайъан нефтдян эялян эялирляри 
гейри-нефт секторуна йюнялдир вя бу  чох мцсбят щалдыр. Алма-
нийанын иш адамлары иля ялагяляри эенишляндирмяк файдалы нятиъяляр 
веряъякдир. Нефт сащясиндя зянэин яняняси олан Азярбайъанын 
йени нефт стратеэийасы онун сцрятли инкишафына тякан вермишдир. 
Азярбайъанын реэионда бюйцк ролу вардыр. 

Чыхыш едянляр кечян илин нойабрында Азярбайъанла Авропа 
Иттифагы арасында енержи мясяляляри цзря стратежи тяряфдашлыьа 
даир анлашма меморандумунун имзаланмасыны йцксяк гий-
мятляндирдиляр. Онлар Азярбайъанын гейри-нефт секторунда да 
ямякдашлыг цчцн потенсиал имканларын олдуьуну, бу сащяйя 
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сярмайя гоймаг истядиклярини билдирдиляр вя юз юлкяляринин шир-
кятлярини Азярбайъанда фяалиййятя дявят етдиляр. Азярбайъанын 
дцнйада ролунун артдыьыны вурьулайан натигляр Алманийанын 
юлкямизя даим дястяк веряъяйини билдирдиляр. 

Алманийа нцмайяндяляри Хязяр реэионунун ящямиййятинин 
эетдикъя артдыьыны вурьулайараг бу мяканын игтисади перспек-
тивляриндян, Бакы–Тбилиси–Ъейщан, Бакы–Тбилиси–Ярзурум нефт-
газ лайищяляринин реаллашмасындан данышдылар. Трансхязяр няг-
лиййат дящлизинин йаранмасында мараглы олдугларыны билдирдиляр 
вя бу сащядя Азярбайъанын ролуну йцксяк гиймятляндирдиляр. 

Хцсуси вурьуланды ки, Алманийа Азярбайъанын Дцнйа Тиъа-
рят Тяшкилатына цзвлцйцнц дястякляйир вя Авропа Иттифагынын 
сядри кими,  бу ишдя юлкямизя кюмяйини эюстяряъякдир. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан–Алманийа бизнес-фо-
румунда нитг сюйляди. 

 
И л щ а м   Я л и й е в: Hörmətli cənab nazir!  
Hörmətli xanımlar və cənablar!  
İlk növbədə, mən ölkənizə rəsmi səfərimin nəticələrindən 

olduqca məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Bu mənim 
səfərimin artıq üçüncü günüdür və bu günlər ərzində səfər 
proqramım çox geniş olubdur. Bir çox mühüm görüşlər və 
genişmiqyaslı müzakirələr keçirilmişdir. Biz bir daha gördük 
ki, Almaniya–Azərbaycan münasibətləri çox müsbət istiqa-
mətdə inkişaf edir. Bizim çox güclü siyasi əlaqələrimiz var və 
iqtisadi əməkdaşlığımız da artır. Əminəm ki, bu səfərin nəti-
cəsində əməkdaşlığımızın bütün sahələrində yeni inkişaf və 
nailiyyətlər əldə olunacaqdır. Xüsusən də iqtisadi əmək-
daşlıq sahəsində əlavə işlərin aparılması üçün imkanlar 
böyükdür.  

Bu gün buradakı çıxışlar zamanı Azərbaycanın iqtisadi 
göstəriciləri qeyd olundu. Bu bir reallıqdır. Ölkəmiz sürətlə 
inkişaf edir. Son iki il ərzində biz ümumi daxili məhsulun 
artımına görə lider ölkə olmuşuq və  çalışacağıq ki, 2007-ci 
ildə də bu liderliyi saxlayaq. Bunun üçün əsas səbəb, əlbəttə 
ki, bizim enerji siyasətimizdir. Biz bunu 1994-cü ildə baş-
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ladıq və o vaxt dünyanın əsas şirkətləri ilə müqavilə imza-
landı. İndi isə onun nəticələri qeyri-neft sektorunda böyük 
inkişafa nail olmaq imkanı yaradır. Bizim üçün neft və qaz 
sektorunun inkişafı ölkənin tərəqqisi, əlavə sərmayələrin 
cəlb edilməsi, xarici şirkətlər qarşısında daha etibarlı tərəf-
daşa çevrilməsi, neft və qazdan əldə olunan gəlirlərin iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsinə yönəldilməsi üçün vasitədir.   

Çox fərəhləndirici haldır ki, hazırda Azərbaycanın ümu-
mi daxili məhsulunun həcmində qeyri-neft sektorunun payı 
çox böyükdür. Təbii ki, indi neft və qaz sektoru iqtisadiy-
yatımızın əsas hissəsini təşkil edir. Biz böyükhəcmli hasilat 
ərəfəsindəyik və çəkdiyimiz boru kəmərləri neft və qaz re-
surslarımızı dünyaya çıxarmağa imkan yaradır. Hasilatımız 
artır, cari il ərzində neft hasilatının həcmi 40 milyon ton, 
gələn il isə 50 milyon tondan çox olacaqdır. Böyük «Şah-
dəniz» yatağından qaz hasilatı cari ilin mart ayında başla-
yacaqdır. Əlbəttə, bunun sayəsində biz həm öz tələbat-
larımızı, həm də qonşuların tələbatlarını ödəyə biləcəyik. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, biz Avropa İttifaqı ilə enerji 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imza-
lamışıq. Bu bizim inkişafımızın yeni mərhələsidir. Bu o 
deməkdir ki, əvvəllər, neft və qaz layihələrimizə başlayanda 
Avropa bazarları barədə düşünmürdük. Çünki həmin vaxt 
biz öz bazarımıza və qonşu bazarlara diqqət yetirirdik. 
Lakin bu gün vəziyyət dəyişib və biz əlavə addımlar atırıq ki, 
Avropa ilə neft və qaz sahəsində enerji tərəfdaşlığımızı daha 
da möhkəmləndirək.   

Son on il ərzində biz ölkəmizə çoxlu xarici sərmayə cəlb 
edə bilmişik. Azərbaycana on il ərzində ümumilikdə 30 mil-
yard dollar sərmayə yatırılmışdır. Bizim yaxşı nüfuzumuz 
var və etibarlı tərəfdaşıq. Biz imzalanmış müqavilələrin 
yerinə yetirilməsinə çox sadiqik. Buna görə də Azərbaycan 
sərmayələr üçün cəlbedici ölkə olaraq qalır. Sərmayə mühiti 
çox yaxşıdır. Təbii ki, xarici sərmayələr bizim ölkədə alqış-
lanır. Yerli sərmayələrin artması böyük vədlər verir. Orta 
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təbəqə formalaşır və bu gün ümumi daxili məhsulda özəl 
sektorun payı artıq 81 faizdir. 15 il əvvəl, ümumiyyətlə, ölkə-
mizdə özəl sektor yox idi. Hesab edirəm ki, bu çox böyük bir 
nailiyyətdir. Bu rəqəm get-gedə daha da artacaqdır. Artıq 
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tam tətbiq 
olunubdur.  

Eyni zamanda, biz çox güclü sosial siyasət aparmağa 
çalışırıq ki, əhali iqtisadi islahatlardan əziyyət çəkməsin. 
Adətən, islahatlar çətinliklərlə müşayiət olunur. Ona görə də 
islahatların mənfi təsirini azaltmaq üçün biz bu mərhələdə 
çox fəal sosial siyasət aparmağa çalışırıq ki, yoxsul əhali 
üçün əlavə imkanlar yaransın. Azərbaycanda yoxsulluq 
gözəçarpan dərəcədə azalır və 2003-cü ildəki 49 faiz artıq bu 
ilə qədər 20 faizə düşmüşdür. Vəzifəmiz işsizliyin və yox-
sulluğun tamamilə aradan qaldırılmasından ibarətdir. Bu 
baxımdan sizə deyə bilərəm ki, biz əsasən, qeyri-neft sek-
toruna diqqət yetiririk. Çünki neft sektoru çox sayda iş 
yerləri açmır. Həmin sektor bizə əlavə imkanlar və maliyyə 
resursları verir ki, biz sosial, o cümlədən infrastruktur 
layihələri həyata keçirə bilək. 

Amma güclü iqtisadiyyata nail olmaq üçün bizim kiçik və 
orta sahibkarlar daha fəal olmalıdır. Ona görə biz yerli 
sahibkarlara dəstək veririk. Biz hər il əsasən fermerlərə və 
regionlara 100 milyon dollar həcmində çox güzəştli kreditlər 
ayırırıq. 100 milyon ABŞ dolları kapitalına malik olan 
Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq ki, o, müxtəlif sahələr-
də həmtəsisçi kimi çıxış etsin. Bu günə qədər Azərbaycanda 
sərmayələr məhz xarici sərmayədarlar üçün cəlbedici 
sahələrə yatırılmışdır. Bu da təbiidir. Amma elə sahələr ola 
bilər ki, onlar o qədər də cəlbedici olmasın, lakin hökumət 
onları inkişaf etdirmək istəyir. Ona görə də biz Dövlət 
İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq ki, həmin sahələrdə digər 
investorlarla birgə həmtəsisçi olsun ki, onların etimadı da 
artsın. Onların qoyduğu pullar itməyəcəkdir. Bütün bunlar 
biznes fəaliyyətini daha da stimullaşdıracaqdır.  



 281 

Son üç il ərzində Azərbaycanda 520 min iş yeri açılmışdır 
və onların əksər hissəsi regionlarda qeyri-neft sektorunun 
payına düşür. Bütün bunlar çox yaxşı bir sahibkarlıq mühiti 
yaradır. Dövlət özəl sektora dəstək verir. Mən mütəmadi 
olaraq sahibkarlarla görüşlər keçirirəm, çalışıram ki, onlara 
yardım edim və daha əlverişli şərait yaradım, onları 
qoruyum. Biz bunu necə edə bilərik? Təbii ki, bizim dövlət 
siyasətimiz və kifayət qədər qanunvericilik bazamız vardır. 
Lakin eyni zamanda, praktikи işləri də yüksək səviyyədə 
görməliyik. Biz tam əminik ki, müasir infrastruktur olmadan 
biznes inkişaf edə bilməz. Ona görə də biz elektrik stansiya-
larının tikintisinə sərmayə yatırırıq. Təkcə ötən il ərzində 
Azərbaycanda dörd stansiya tikilmişdir. İndi Azərbaycanda 
yeni bir layihə var. Burada qeyd edildi ki, alman şirkətləri 
hazırda Sumqayıtda böyük elektrik stansiyasının tikilmə-
sində iştirak edir. 

Eyni zamanda, biz şəhərlərə, kəndlərə və turizm yerlərinə 
yollar çəkirik. Bunu regionlardakı prosesin daha da sürət-
lənməsi məqsədi ilə edirik. Xidmət infrastrukturuna da bö-
yük sərmayələr qoyulur. Bütün bunlar biznesin inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəlibdir. Ona görə də  
2007-ci ildə büdcəmizdən bu məqsədlə 1,5 milyard dollar 
ayrılacaqdır. Bu nə deməkdir? İlk növbədə o deməkdir ki, 
biz olduqca qısa müddət ərzində ölkəmizin bütün infrastruk-
turunu müasirləşdirə biləcəyik. Çünki onların bir çox hissəsi 
sovet vaxtlarından qalmışdır. Eyni zamanda, bu, şirkətlər 
üçün həmin layihələrdə iştirak etməyə əlavə imkanlar 
yaradır. Biz çox yaxşı nüfuza və iş keyfiyyətinə malik olan 
peşəkar şirkətlərin dəvət edilməsində olduqca maraqlıyıq. 
Çünki mənim kimi, siz də bilirsiniz ki, Almaniyada bu cür 
şirkətlər çoxdur. Beləliklə, alman şirkətləri Azərbaycanda 
işləmək üçün əlavə imkanlara malikdir. Artıq bizim iqtisa-
diyyatımız əvvəlki kimi xarici sərmayələrdən asılı vəziyyətdə 
deyildir. Biz sərmayələri alqışlayırıq və əlverişli sərmayə 
mühitini saxlayırıq. Bu gün ölkəmiz sərmayələrin yatırılma-
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sında daxili imkanlara malikdir. Şirkətləri çeşidli layihələrdə 
iştirak etməyə dəvət edirik. Gələn illər ərzində Azərbay-
canda böyük işlər aparılacaq və mən alman şirkətlərini 
bizimlə işləməyə dəvət edirəm.  

Bəzən məlumatsızlıq əlavə problemlər yaradır. Ona görə 
də bu görüş – Azərbaycan–Almaniya biznes forumu çox 
yaxşı fürsətdir. İlk növbədə, siz imkanları araşdıra biləcək, 
gələn beş ildə Azərbaycanda nələrin baş verə biləcəyini 
müzakirə edəcəksiniz. Bizim bütün sahələri əhatə edən dövlət 
proqramlarımız var. Yoxsulluğun azaldılması, regional inki-
şafın təmin olunması üçün, eləcə də infrastruktur, enerji 
sektorunun inkişafı, o cümlədən alternativ enerji mənbələri 
ilə bağlı proqramlarımız var. Bizim ekologiya sahəsində də 
böyük proqramımız var. Hər bir proqramın özünün maliyyə 
mənbəyi var. Bunlar sadəcə, arzular deyil. 2007-ci ildə 
praktikи addımlar atılmalıdır və bu proqramların əksəriyyəti 
2012-ci ilə qədər yekunlaşdırılacaqdır.  

Bu görüş imkanları araşdırmaq və təmaslar qurmaq üçün 
əlverişli fürsətdir. Azərbaycandan gəlmiş çoxsaylı iş adamla-
rı görüşdə iştirak edir və bilirəm ki, bir neçə saziş imzalan-
maq üçün artıq hazırdır. Bunlar forum zamanı imzalanacaq-
dır. Eyni zamanda, burada nazir də iqtisadi münasibətləri-
mizin müzakirəsinə dair fikirlərini ifadə etdi. O bildirdi ki, 
bu il ərzində Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır. Əminəm 
ki, onun səfərindən əvvəl şirkətlərimiz arasında əlavə, dövlət 
qurumları arasında isə yeni sazişlər imzalanacaqdır. Bütün 
bunlar müsbət inkişaf üçün əlverişli zəmin yaradır.  

Bizim çox yaxşı əlaqələrimiz var və Azərbaycan çox 
yüksək iqtisadi artım sürəti ilə seçilən ölkəyə çevrilir. Qeyri-
neft sektorunun fəallığından asılı olmayaraq, enerji amili, 
təbii ki, üstünlük təşkil edəcəkdir. Neftdən gələn gəlir qeyri-
neft sektorundan əldə olunan gəlirlərlə müqayisə edilə bil-
məz. Biz həmin vəsaitləri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
üçün sərf edirik. Azərbaycanda Dövlət Neft Fondu təsis olu-
nub, bütün gəlirlər həmin Fondda yığılır və onların xərclən-
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məsi ilə bağlı qərarlar parlament tərəfindən qəbul edilir. Bir 
tərəfdən, mən alman şirkətlərini bizim əlverişli sərmayə 
mühiti olan ölkəmizə sərmayə qoymağa dəvət edirəm, digər 
tərəfdən, biz öz resurslarımızın əsasında sizinlə birgə tərəf-
daş və podratçı kimi işləməyə hazırıq.  

Əlbəttə, regionda enerji sektorunun inkişafı müxtəlif 
proseslərə təsir göstərir. Azərbaycan bütün dünyada quruda 
və dənizdə ilk dəfə neft hasil edən ölkə olmuşdur. Eyni 
zamanda, Azərbaycan Xəzər dənizini xarici sərmayədarlar 
üçün açıq elan edən ilk ölkə oldu. Biz milyardlarla dollar 
sərmayə cəlb etmişik və bu gün dünyanın aparıcı şirkətləri 
tərəfdaşlarımız arasındadır. Bu eyni zamanda, çox çətin 
şəraitdə və mürəkkəb bir coğrafi məkanda baş vermişdir. 
Çünki bizim dünya bazarlarına çıxışımız yox idi. Biz nefti 
çıxarmaq və onu nəql etmək imkanlarımızı əldə etdik. Bakı-
dan Aralıq dənizinə çəkilən boru kəməri tarixi bir nailiyyət-
dir. Nazir qeyd etdi ki, bu əvvəllər əfsanə hesab edilirdi. 
Lakin biz bu əfsanəni reallığa çevirdik.  

Biz eyni addımları qaz kəmərinin çəkilməsində də atdıq. 
Azərbaycan qazının dünya bazarlarına çıxarılması işi artıq 
hazırdır. Eyni zamanda, biz Bakıdan Gürcüstan vasitəsilə 
Türkiyəyə dəmir yolu çəkərək  Avropa ilə Asiyanı birləşdir-
mək üçün dəmir yolu layihəsinin də həyata keçirilməsinə 
başlamışıq. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, onun ərazisindən 
tranzit kimi istifadə etməmək qeyri-mümkündür. İstər enerji 
məqsədləri, istərsə də йцкdaşımalar üçün Azərbaycan çox 
əlverişli bir dəhlizdir. Bu səbəbdən də biz bütün bu layihələri 
irəli sürən bir ölkəyik. Bir çox ölkələrdən gələn müxtəlif 
marşrutlar və müxtəlif yollar Azərbaycandan keçir. Bu isə 
sadəcə, coğrafiya ilə bağlı olmayıb, Azərbaycanın qətiyyəti, 
baxışları və infrastrukturu sayəsində mümkün olmuşdur.  

Biz boru kəmərlərinin inşasını tamamladıq, indi isə dəmir 
yolu tikintisi üzərində işləyirik. Hazırda həmin boru kəmər-
lərindən dostlarımız və qonşularımızla, bir sözlə, tərəfdaşla-
rımızla birlikdə istifadə edirik. Əminəm ki, sərmayədarları 
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qəbul edən və etibarlı tərəfdaş ölkə kimi, Azərbaycan özünü 
nümayiş etdirəcəkdir. Eyni zamanda, Azərbaycan tranzit ölkə 
kimi, etibarlı tərəfdaş olaraq qalacaqdır. Bu bizim Avropa 
İttifaqı ilə və ümumiyyətlə, Avropa ilə əlaqələrimizi möhkəm-
ləndirir. Biz bu sahədə müxtəlif aspektlərdə işləyirik.   

Burada qeyd edildi ki, ötən ilin noyabr ayında Brüsseldə 
Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa 
dair anlaşma memorandumu imzalandı. Biz artıq gələcək 
əməkdaşlığımızı müəyyən etmişik. Eyni zamanda, biz no-
yabr ayında Avropa İttifaqı ilə «Yeni qonşuluq siyasətinə 
dair fəaliyyət planı» çərçivəsində beşillik tədbirlər planını 
imzalamışıq. Burada iqtisadi, sosial, mədəni və regional 
sahələrdə işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Ona görə də 
gələn beş il ərzində Azərbaycan Avropaya daha yaxın ola-
caqdır. Bizim gündəliyimizdə duran məsələlər Azərbaycan-
dakı meyarları Avropa İttifaqında olan meyarlara yaxınlaş-
dırmaqdan ibarətdir. Çünki Avropa modeli uğurlu bir mo-
deldir. Avropa çox yaxşı inkişaf edir, genişlənir və yaşayış 
standartları təkmilləşir. Biz öz vətəndaşlarımız üçün də eyni 
addımları atmaq istəyirik.  

Biz təhsil sahəsinə sərmayələr qoyuruq. Hər bir məktəbdə 
kompцterlər quraşdırır və internetə çıxışı təmin edirik. Ha-
zırda yaxşı maliyyə vəziyyətinə malikik. Bizim böyük enerji 
resurslarımız var. Təbii ki, bizim üçün neft və qaz ehtiyatları 
ən azı, 100 il üçün də kifayət edəcəkdir. Artıq bizim daşıma 
sahəsində infrastrukturumuz mövcuddur və qarşıdakı iyirmi-
otuz il ərzində on və ya daha çox, ola bilsin, yüz milyardlarla 
dollar gəlir əldə edəcəyik. Biz bilirik ki, hansı istiqamətdə 
sərmayə yatıracağıq. Ona görə hər bir baxımdan bizim tək-
rarolunmaz fürsətimiz var ki, tərəqqi edən, müasir, iqtisadi-
siyasi baxımdan möhkəm ölkəyə çevrilək.  Öz məqsədlərimizə 
nail olmaq üçün Avropa İttifaqı və eləcə də onun aparıcı öl-
kələri ilə əməkdaşlığımızı getdikcə artırmalıyıq.  

Almaniya–Azərbaycan münasibətləri bizim əməkdaşlığı-
mızın  və planlarımızın yaxşı bir nümunəsidir. Prezident ki-
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mi, mən Almaniyaya iki il yarım ərzində üç dəfə səfər etmi-
şəm və ikinci rəsmi səfərimdir. Bütün bunlar bizim təmas-
larımızın səviyyəsini göstərir. Dünənki görüşlər göstərdi ki, 
möhkəm əməkdaşlığımız qarşılıqlı maraq və hörmət prinsip-
lərinə əsaslanır. Əlbəttə, bu əsasən, qərarları qəbul edən in-
sanlar, siyasətçilər tərəfindən həll olunur. Lakin eyni za-
manda, bizim biznes icmamız var ki, onlardan və onların 
götürdükləri öhdəliklərdən də çox şey asılıdır. Məhz bu 
səbəbdən bu forum nəinki ticari və iqtisadi əlaqələrə, 
ümumiyyətlə, ikitərəfli münasibətlərimizə dair gündəlikdə 
duran bütün məsələlərə çox güclü təsir göstərəcəkdir. Ona 
görə mən istəyirəm ki, Almaniyanın və Azərbaycanın biznes 
adamları uğurlu əməkdaşlıq etsinlər. Ümid edirəm ki, bu 
dəfə biz bir çox sazişlərin imzalanmasının şahidi olacağıq və 
bu sazişlər sayəsində ikitərəfli iqtisadi əlaqələrimiz daha da 
artacaqdır.  

Üç gün ərzində mənə və nümayəndə heyətinə göstərilmiş 
yüksək qonaqpərvərliyə görə bütün alman dostlarımıza 
minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə və xalqınıza uğurlar arzu-
layıram.  

Təşəkkür edirəm. 
 
К л а у с   К с о л н е р («Шярги вя Мяркязи Авропа Бирлийи» 

Ъямиййятинин сядри): Щюрмятли ъянаб Президент, Сизя чыхышыныза 
эюря тяшяккцрцмц билдирирям. Сиз юлкянизи чох ящатяли шякилдя 
тягдим етдиниз вя апардыьыныз сийасятин щансы нятиъяляринин 
олмасы барядя мялумат вердиниз. Щямин сийасят узагэюрянлийя 
ясасланыр вя бу эцн юз бящрялярини вермякдядир. Ялдя олунан 
мцсбят нятиъяляр ону эюстярир ки, Сиз няинки бу эцнцнцзц, 
щямчинин сабащынызы вя эяляъяк илляринизи планлашдырырсыныз. Бу 
сащядя щяйата кечирдийиниз узагэюрян сийасятиниз сайясиндя 
юлкянизин эяляъяйи артыг тямин олунубдур. Яминям ки, Сизин 
симанызда еля бир юлкя башчысы иля таныш олдум ки, мясялянин 
ющдясиндян эяляъякдир. Сиз щяр заман биз тяряфдян дястяк ала, 
щямишя  ямякдашлыьа ямин ола билярсиниз. 
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Биз гейд етдик ки, федерал щюкумят Азярбайъанда ихраъ 
сащясиндя, садяъя олараг, 6 фаизля иштирак едир. Мян дцшцн-
дцм ки, биз бялкя няйися сящв едирик ки, бу ямялиййатларда аз 
иштирак едирик. Ахы бизим алман мящсуллары ямялиййатларда 
даща чох тямсил олуна биляр. Мяним бу суала ъавабым беля 
олду ки, йа биз башгаларындан йаваш тярпянирик, йахуд да 
башга сябябляр вар. Сиз бизи дявят едирсиниз вя бу дявятин 
нятиъясиндя Сизя ня ися тяклиф етмялийик. 

Бизим ъянаб назиримиз Глоссун рящбярлийи иля нцмайяндя 
щейятинин Азярбайъана сяфяри планлашдырылыр. Бу сяфяр чярчивя-
синдя ишлярля интенсив мяшьул олмаг ниййятиндяйик. Биз Азяр-
байъана ачыг црякля вя тямиз ниййятля эяляъяйик. Мян Сизя 
тяшяккцр едирям вя фяалиййятимизля Сизя арха дурмаьа щазырыг. 
Юлкянизин эяляъяйи наминя эюрдцйцнцз ишлярдя Сизя уьурлар 
арзулайыр вя йенидян тяшяккцр едирям ки, Сиз Алманийайа 
эялмисиниз. Чох саэ олун ки, бурадасыныз вя Сизя вятяня уьурла 
дюнмяйи арзулайырам. 

 
* * * 

 
Сонра форум юз ишини давам етдирди, ачыг мцзакиряляр олду. 

Бизнес-форумда Азярбайъан вя Алманийа ширкятляри арасында 
гейри-нефт секторунун мцхтялиф сащяляриня аид бир нечя сазиш 
имзаланды. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVИН 
АЛМАНИЙАЙА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
Almaniya İqtisadiyyat Evi   
 
16 феврал 2007-ъи ил 

 
Almaniyanin Иqtisadiyyat və Yeni Texnologiyalar 

naziri  ilə görüş 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərinin üçüncü gü-
nü Иqtisadiyyat və Yeni Texnologiyalar naziri Mixael Qloсs 
ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycan ilə Almaniya arasında əməkdaşlığın yüksək sə-
viyyədə olduğu vurğulanan görüşdə nazir Mixael Qloсс  ölkə-
mizin son illər əldə etdiyi iqtisadi inkişafı yüksək dəyərləndirdi, 
bu ilin oktyabrında böyük nümayəndə heyəti ilə birlikdə 
Azərbaycana səfərə gəlmək istədiyini, alman şirkətlərinin bir sıra 
mühüm layihələrdə iştirak etmək arzusunda olduqlarını bildirdi. 
Səfərdən məqsəd Azərbaycan prezidentinin Almaniyaya rəsmi 
səfəri zamanı keçirdiyi görüşlərdə verilən təkliflərin bir daha 
araşdırılması, əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinin müəyyənləş-
dirilməsi və konkret işə başlanılmasıdır.  

Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın 
daha da genişləndirilməsi üçün potensialın mövcud olduğunu 
söylədi və Almaniya nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərə 
gəlmək istəyini razılıqla qarşıladı.     
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Алманийанын Баден-Вцртемберг Федерал Яйалятинин 
                                Баш назири иля эюрцш 
 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев февралын 16-да онун цчцн 
айрылмыш игамятэащда Алманийанын Баден-Вцртемберг Федерал 
Яйалятинин Баш назири Эцнтер Еттинэер иля эюрцшмцшдцр. 

Эцнтер Еттинэер ХЫХ ясрдя Баден-Вцртембергдян алман-
ларын Азярбайъана эялдийини, бурада мяскунлашдыьыны вя Икинъи 
дцнйа мцщарибяси заманы онларын Иосиф Сталин тяряфиндян 
кючцрцлдцйцнц хатырлатды. О бу федерал яйалятин игтисади ъящят-
дян бюйцк потенсиала малик олдуьуну вурьулайараг деди ки, 
бизим Азярбайъанла хцсуси ялагяляримиз вар вя юлкянизя бюйцк 
мараг эюстяририк. Мягсядимиз Азярбайъан иля ямякдашлыьы 
инкишаф етдирмяк, бирэя лайищяляр щяйата кечирмяк вя сярмайя 
гоймагдыр. 

Президент Илщам Ялийев бу тяклифи разылыг щисси иля гаршылады, 
Баден-Вцртембергин юлкямизля тарихи ялагяляри барядя данышды, 
федерал яйалятин Баш назирини Азярбайъана сяфяря дявят етди. 
Дювлятимизин башчысы юлкямизин игтисадиййат, мядяниййят вя 
тящсил сащяляриндя ямякдашлыьа щазыр олдуьуну билдирди.  
      
   Сяфяр баша чатды 
 

Fevralın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Almaniyaya rəsmi səfəri başa çatmışdır. 

Dövlətimizin başçısı Berlin şəhərinin Teygel hava limanına 
gəldi. Azərbaycanın və Almaniyanın dövlət bayraqları ilə bə-
zədilmiş hava limanında prezident İlham Əliyevin şərəfinə 
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısı fəxri 
qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi.   

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Almaniyanın yüksək 
vəzifəli şəxsləri böyük hörmət və ehtiramla yola saldılar.  

Prezident İlham Əliyev həmin gün Bakıya qayıtdı. 
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АВРОПА ИТТИФАГЫНЫН ЪЯНУБИ ГАФГАЗ 
ЦЗРЯ ХЦСУСИ НЦМАЙЯНДЯСИ ПЕТЕР 
СЕМНЕБИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
17 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 17-дя Президент сарайында Авропа Иттифагынын Ъянуби 
Гафгаз цзря хцсуси нцмайяндяси Петер Семнебини гябул ет-
мишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан–Авропа Иттифагы арасында ямякдашлы-
ьын уьурла инкишаф етдийи вурьуланмыш вя гаршылыглы мараг 
доьуран бир сыра мясяляляр мцзакиря едилмишдир. 
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ALMANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ  
FRANK-VALTER ŞTAYNMAYER   
İЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
19 феврал 2007-ъи ил 
 
И л щ а м   Я л и й е в: Xoş gəlmisiniz, cənab nazir! Çox 

şadam ki, qısa müddət ərzində sizinlə ikinci dəfə görüşürəm.  
Mən Almaniyaya səfərimdən çox razıyam. Bu səfər, 

şübhəsiz, bizim münasibətlərimizi yeni səviyyəyə gətirib 
çıxaracaqdır. Sizin bizim regiona səfərinizin böyük əhəmiy-
yəti var və əminəm ki, bu səfər də çox uğurlu olacaqdır. Mən 
Almaniyada olduğum zaman həm siyasi, həm iqtisadi, həm 
də bütün başqa sahələrə dair məsələləri çox geniş müzakirə 
eтdim. Bütün sahələrdə çox yaxşı inkişaf var. Bir daha xoş 
gəlmisiniz. 

F r a n k - V a l t e r   Ş t a y n m a y e r: Çox sağ olun, cə-
nab Prezident! Çox sevinirəm ki, belə qısa müddətdə Sizinlə 
yenə görüşürəm. Səfərdən əvvəl mən çox böyük hazırlıq işi 
apardım və bizim mətbuatda Azərbaycan haqqında çıxan 
hər bir məqaləni oxudum, çox yaxşı məlumatım var. Sizi 
əmin etmək istəyirəm ki, Almaniya tərəfi həm Sizin səfə-
rinizdən, həm də iqtisadi nümayəndə heyətinin fəaliyyə-
tindən çox razı qaldı. Ümid edirəm ki, Sizin bu səfərinizdən 
sonra əlaqələrimiz yeni bir səviyyəyə qədəm qoyacaqdır.  
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GÜRCÜSTANIN TƏBİİ SƏRVƏTLƏR VƏ  
ƏTRAF MÜHİTİN  MÜHAFİZƏSİ NAZİRİ  
DAVİD TKEŞELAŞVİLİNİN  RƏHBƏRLİK 
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
20 феврал 2007-ъи ил 
  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 20-də Prezident sarayında Gürcüstanın Təbii Sər-
vətlər və Ətraf Mühitin Mühafizəsi naziri David Tkeşelaşvi-
linin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin 
müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, iki ölkənin 
ətraf mühitin qorunması sahəsində əməkdaşlığının əlaqə-
lərimizin daha da gücləndirilməsi baxımından önəmli olduğu 
bildirildi.  

David Tkeşelaşvili Gürcüstan prezidenti Mixеil Saakaşvili-
nin salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı.  

Prezident İlham Əliyev prezident Mixеil Saakaşvilinin 
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salam-
larını Gürcüstanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi.    
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BAKIDA MODUL TİPLİ ELEKTRİK 
STANSİYASININ AÇILIŞ МЯРАСИМИНДЯ  
ЧЫХЫШ 
 
22 феврал 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Bakının Nizami rayonu ərazisində modul tipli elektrik stan-
siyasının açılış мярасиминдя иштирак етмишдир.   

104 meqavat gücündə olan stansiyanın istismara verilməsi 
Abşeron yarımadasının elektrik enerjisi ilə təchizatının da-
yanıqlığını, habelə keyfiyyət göstəricilərini hissolunacaq dərə-
cədə yaxşılaşdıracaqdır. Stansiyanın işə düşməsi ilə ölkəmizin 
qərbindən yarımadaya ötürülən elektrik enerjisinin həcminin 
azalması ilə elektrik enerjisinin nəqlinə sərf olunan enerjinin 
miqdarı da azalacaqdır. Bu stansiya Bakı şəhərinin elektrik 
enerjisi ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayacaqdır. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev əvvəlcə elektrik stan-
siyasının inzibati binası ilə tanış oldu, buradakı fotoguşəyə 
baxdı. Guşədə ümummilli lider Heydər Əliyevin 1970-ci, 1990-
cı və 2000-ci ilin əvvəllərində ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 
təməlqoyma və açılış mərasimlərində iştirakına, eləcə də ulu 
öndərin həyat və fəaliyyətinə dair fotoşəkillər, kitablar, 
müxtəlif sənədlər, habelə onun energetika sahəsinə göstərdiyi 
diqqət və qayğını, energetiklərlə keçirdiyi görüşləri əks etdirən 
fotoşəkillər toplanmışdır. Burada prezident İlham Əliyevin 
2006-cı ilin fevralında Astarada, 2006-cı ilin oktyabrında 
Şəkidə, 2006-cı ilin dekabrında isə Xaçmazda modul tipli 
elektrik stansiyalarının istfadəyə verilməsi ilə əlaqədar həmin 
rayonlara səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər də vardır.  
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Prezident İlham Əliyev stansiyanın Xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı: «Bakı elektrik stansiyasının işə başlaması 
ölkəmizin enerji sisteminin möhkəmlənməsində böyük rol 
oynayır. Son 1 il ərzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 
inşa edilmiş 5 modul tipli elektrik stansiyasının hesabına 
elektrik enerjisi ilə təminat xeyli dərəcədə yaxşılaşıb. 

Bundan sonrakı illərdə də bir neçə böyük elektrik 
stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Bütün bu görülən işlər 
ölkəmizin artan potensialını göstərir və ölkəmizi gücləndirir.  

Bütün energetiklərə yeni uğurlar arzulayıram. 
   

                            İlham Əliyev 
                              Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

22.02.2007» 
   

* * * 
 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев stansiya ilə yaxın-

dan tanış oldu, burada quraşdırılmış müasir avadanlığa, 
bloklara baxdı.  

Bakı elektrik stansiyası prezident İlham Əliyevin əhalinin 
və iqtisadiyyatın elektrik enerjisi ilə təminatını yaxşılaşdır-
maq, payız-qış mövsümlərində müşahidə olunan enerji çatış-
mazlığını tez bir zamanda aradan qaldırmaq məqsədi ilə 
«Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında» 2005-ci il 
mayın 2-də imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq tikilmişdir. 

 
* * * 

 
Sonra prezident Иlham Əliyev kompцterin düyməsini basa-

raq, elektrik stansiyasını işə saldı, buraya toplaşan inşaatçı-
larla görüşdü və onlara təşəkkür edərək dedi: 

– Sizi stansiyanın açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Çox 
gözəl stansiyadır. Azərbaycanda son bir il ərzində tikilən 
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modul tipli beşinci stansiyadır və bizim energetika sistemi-
mizi möhkəmləndirir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın çox 
güclü potensialı var. Əgər biz bir il ərzində 5 stansiyanı işə 
salmışıqsa, deməli, istənilən məsələni həll edə bilərik. İndi də 
mən məqsəd qoymuşam ki, gərək qısa müddət ərzində bütün 
energetika  sistemində yenidənqurma işləri aparılsın. Yeni 
xətlər çəkilməlidir. Stansiyalar kifayət qədər tikilibdir. İndi 
Sumqayıtda da tikilir, Bakıda, Səngəçalda tikiləcəkdir. Biz 
indi əsas gücümüzü xətlərin bərpasına və yenidən çəkil-
məsinə, transformatorların dəyişdirilməsinə yönəltməliyik. 
Bütün bu işlərə böyük ehtiyac var. Çünki əfsuslar olsun, indi-
yə qədər bu sahəyə böyük diqqət göstərilməyibdir. Azərbay-
canın, Bakının elektrik şəbəkəsini işlədən xarici şirkət faktikи 
olaraq, bizim enerjipaylayıcı sistemimizi bərbad vəziyyətə 
salmışdır. İndi bunu yenidən qurmalıyıq, böyük vəsait 
ayrılıbdır. Ümid edirəm ki, 2007–2008-ci illərdə bütün enerji 
təsərrüfatımız tam şəkildə ən yüksək səviyyəyə qalxacaqdır. 
Bunu etmək üçün imkan var, biz maliyyə vəsaiti ayırırıq. Bu 
stansiyaların tikintisinə 100 milyonlarla vəsait ayrılıbdır. 
Bunu növbəti illərdə də edəcəyik. Elə etməliyik ki, Azərbay-
canda elektrik enerjisi təminatı ilə heç bir problem olmasın. 
Bizim tələbatımız artır, yeni müəssiсələr, fabriklər işə düşür, 
əhali artır və hər yerdə işıq olmalıdır. Düzdür, son illər 
ərzində bu sahədə böyük irəliləyiş var, amma bu bizi tam 
şəkildə qane etmir. Ona görə bunu əsaslı şəkildə etməliyik. 
Bizim uzunmüddətli proqramımız var, bu yaxınlarda qəbul 
edilibdir. İndi əsas məsələ o proqramın icrasıdır və biz buna 
nail olmalıyıq. Bunu da edəcəyik, çünki maliyyə imkan-
larımız artır. 

Sizə, bu tikintidə iştirak etmiş bütün insanlara təşəkkür 
edirəm ki, qısa müddət ərzində belə gözəl stansiya yaratmış, 
Bakı əhalisinin sərəncamına vermisiniz. Arzu edirəm ki, 
burada səmərəli işləyəsiniz və ölkəmizin güclənməsinə bun-
dan sonra da töhfənizi verəsiniz. Sizi bir daha təbrik edirəm.  

Sağ olun. 
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KÜVEYT DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ ƏLAHƏZRƏT 
ŞEYX SABAH ƏL-ƏHMƏD ƏL-CABİR  
ƏS-SABAHA  
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizin milli bayramı – Milli gün münasibətilə Sizə 

və bütün Küveyt xalqına ən səmimi təbriklərimizi və xoş 
arzularımızı yetirməkdən məmnunluq duyuram. 

Əmin olduğumu bildirirəm ki, xalqlarımızın iradəsinə uy-
ğun olaraq, Azərbaycan ilə Küveyt arasındakı münasibətlə-
rin dostluq və əməkdaşlıq məcrasında hərtərəfli inkişafı üçün 
qarşılıqlı səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam 
etdirəcəyik. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlə-
rinizdə uğurlar, dost xalqınıza xoşbəxtlik və firavanlıq arzu-
layıram. 

 
Hörmətlə, 

         İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   

 
Bakı, 13 fevral 2007-ci il 
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МОЛДОВАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ВАСИЛЕ ТАРЛЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

22 феврал 2007-ъи ил 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 
февралын 22-дя Президент сарайында Молдова Республикасынын 
Баш назири Василе Тарлевин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини 
гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы гонаглары сямимиййятля саламлайараг 
деди ки, щюкумятдя кечирилян эюрцшдя комиссийанын иъласында 
икитяряфли ялагяляря даир мясяляляри мцзакиря етмисиниз. Азярбай-
ъан Молдова иля игтисади сащядя ямякдашлыьын фяаллашмасына цмид 
бясляйир. Ики юлкянин сийаси мцнасибятляри чох уьурла инкишаф едир, 
Молдова президентинин Азярбайъана вя Азярбайъан президентинин 
Молдовайа рясми сяфярляри олмушдур. Президент Илщам Ялийев 
гейд етди: «Биз бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя дя, икитяряфли 
сявиййядя дя фяал ишляйирик». Дювлятимизин башчысы  игтисади ямяк-
дашлыьын йахшы перспективляри олдуьундан данышараг яминлийини 
билдирди ки, Молдова Баш назиринин сяфяри ики юлкянин тиъарят-игти-
сади мцнасибятляринин инкишафына тякан веряъякдир. Азярбайъан 
президенти деди: «Потенсиал мювъуддур, икитяряфли игтисади ялагяляр 
цчцн имканлар вя онлары инкишаф етдирмяк арзусу вар. Биз мцття-
фиг, тяряфдаш юлкялярик. Она эюря дя фяал ямякдашлыьа цмид бясля-
йирик». Василе Тарлев Азярбайъан дювлятинин башчысына миннятдар-
лыьыны билдиряряк деди ки, бу, Молдова Баш назиринин Азярбайъана 
илк рясми сяфяридир. Азярбайъан–Молдова щюкумятлярарасы комис-
сийасы иъласынын йекуну олараг мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыг щаг-
гында алты сазиш имзаланмышдыр. Молдова иля Азярбайъан арасында 
щеч бир сийаси проблем йохдур. Баш назир вурьулады ки, ики юлкянин 
щюкумятляри, назирликляри вя баш идаряляри арасында йахшы мцна-
сибятляр йаранмышдыр. Биз икитяряфли вя чохтяряфли сявиййядя кифайят 
гядяр уьурла ямякдашлыг едирик. 
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XOCALI SOYQIRIMININ 15-ci İLDÖNÜMÜ 
MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA 
MÜRACİƏT 
 
Əziz həmvətənlər! 
Hörmətli soydaşlar! 
Sizə xalqımızın tarixində kədərli və faciəli bir səhifə, 

insanlığa qarşı ən qəddar və amansız kütləvi terror hadi-
sələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə 
əlaqədar müraciət edirəm. 1992-ci il fevralın 26-da qədim 
Azərbaycan şəhəri Xocalı erməni hərbi birləşmələri tərəfin-
dən vəhşicəsinə dağıdıldı, onun müdafiəçilərinə və sakinlə-
rinə amansız divan tutuldu. Yüzlərlə dinc sakin görünməmiş 
işgəncələrlə öldürüldü, uşaqlar, qadınlar, qocalar, bütöv 
ailələr məhv edildi, onların meyitləri təhqir olundu. XX 
əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş vermiş belə 
kütləvi qırğın hadisəsi öz amansızlığına və qəddarlığına görə 
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə 
və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət idi.  

Bu gün artıq heç kimə sirr deyil ki, Xocalı faciəsi davakar 
erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan 
xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siya-
sətinin qanlı səhifəsi idi. Ayrı-ayrı dövrlərdə böyük dövlət-
lərin maraqları çərçivəsində cərəyan edən bu siyasət bütün 
məqbul və qeyri-məqbul vasitələrlə – siyasi, iqtisadi, hərbi, 
terror və ideoloji yolla davam etdirilmiş, soydaşlarımız ya-
şayış yerlərindən sıxışdırılmış, tarixi Azərbaycan əraziləri 
zaman-zaman ermənilər tərəfindən zəbt edilmiş və ələ 
keçirilmişdir.  XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında isə Ermə-
nistanın Azərbaycana yeni ərazi iddiaları genişmiqyaslı 
hərbi münaqişəyə gətirib çıxardı. Bu məkrli siyasət nəticə-
sində Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizi erməni 
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hərbi birləşmяləri tərəfindən işğal edildi, on minlərlə insan 
həlak oldu və yaralandı, yüz minlərlə soydaşımız ev-eşi-
yindən didərgin salındı, qaçqın və məcburi köçkün vəziy-
yətinə düşdü.  

Xocalı qırğınını törətməklə erməni millətçiləri hiyləgər 
siyasi və taktiki məqsədlər güdürdülər. Onlar bununla xalqı-
mızın mübarizə əzmini qırmaq, onu tarixi torpaqlarımızın 
işğalı faktı ilə barışmağa məcbur etmək istəyirdilər. Lakin 
düşmənin niyyətləri baş tutmadı, xalqımız öz dövlətinin 
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə yüksək 
iradə və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi. 

Xocalı faciəsi həm də ölkədaxili hakimiyyət mübarizələ-
rinin dövlətimiz üçün nə qədər təhlükəli və fəlakətli nəticələr 
verdiyini göstərdi. O zaman həm Azərbaycanın rəsmi rəhbər-
liyi, həm də ölkədə vəziyyətə təsir etmək imkanı olan siyasi 
qüvvələr xalqın taleyinə tam biganəlik nümayiş etdirdilər. 
Dövlət rəhbərliyi bu dəhşətli cinayət haqqında dünya icti-
maiyyətinə tam və operativ məlumat vermək üçün heç bir ad-
dım atmadı, müxalifət isə qanlı faciədən xalqın narazılıq dal-
ğası üzərində hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə istifadə etdi. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin ali hakimiyyətə 
qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi 
qiymətini aldı, soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya döv-
lətlərinə və beynəлxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün təsirli 
tədbirlər görüldü.  

Azərbaycan hökuməti erməni şovinist millətçilərinin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xo-
calı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün məqsəd-
yönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Biz həm də erməni mil-
lətçilərindən fərqli olaraq, bu məsələdən hər hansı siyasi, 
maliyyə, ərazi və başqa dividendlər qazanmaq məqsədi 
güdmürük. Məqsədimiz tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, 
cinayətkarları ifşa etmək və onları dünya ictiмaiyyətinin 
mühakiməsinə verməkdir. Ona görə də erməni şovinist mil-
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lətçilərinin regionda həyata keçirdikləri etnik separatizmin, 
başqa xalqlara qarşı nifrət və terror ideologiyasının dünya 
üçün təhlükəsi açılıb göstərilməlidir. Bu, qəhrəman Xocalı 
şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq 
borcumuzdur. 

Hazırda Azərbaycan dövləti və cəmiyyəti öz inkişafında 
quruculuq və yüksəliş dövrünü yaşamaqdadır. Respublika-
mız iqtisadi inkişaf templərinə görə dünyada lider mövqeйə 
çıxmışdır. Ölkəmiz regional və beynəlxalq enerji-kommuni-
kasiya layihələrinin əsas iştirakçısı və təşəbbüsçüsüdür. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı, digər 
sosial və infrastruktur layihələr uğurla reallaşdırılır. Dövləti-
mizin iqtisadi və hərbi qüdrəti, beynəlxalq nüfuzu günü-
gündən artır, insanlarımızın vətənpərvərliyi, milli mənlik 
şüuru güclənir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu döv-
lətlərin rəhbərləri, parlamentləri Ermənistanın işğalçı dövlət 
olduğunu qəbul edir, ondan işğal etdiyi Azərbaycan 
ərazilərini azad etməyi tələb edirlər. Təcavüzkar Ermənistan 
özünü bütün regional layihələrdən kənarda qoymuş, hərtə-
rəfli təcrid vəziyyətinə düşmüşdür. Bütün bunlar və mövcud 
vəziyyət qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində, o 
cümlədən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, ədalətli həlli 
istiqamətində bizim başlıca arqumentlərimizdir, gücümüzün 
və uğurlarımızın əsasıdır.  

Bu gün dövlətin rəsmi qurumları ilə yanaşı, bütün vətən-
daşlarımız, soydaşlarımız, geniş ictimaiyyət Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, azərbaycanlılara 
qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasəti haqqında həqiqət-
lərin və faktların dünya parlamentlərinə, beynəlxalq icti-
maiyyətə çatdırılması üçün ardıcıl və davamlı fəaliyyət 
göstərməlidir. Bu istiqamətdə görülən işləri razılıqla qeyd 
etməklə yanaşı, onu da bildirmək istərdim ki, tədbirlər daha 
əhatəli, planlı şəkildə aparılmalı və əlaqələndirilməlidir. Bu 
işdə Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının yeni yara-
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dılan birliyi, fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi böyük əhəmiy-
yətə malik ola bilər. Biz mübarizədə öz gücümüzə, potensialı-
mıza, beynəlxalq hüquqa, dünya azərbaycanlılarının həm-
rəyliyinə arxalanırıq. 

Hörmətli həmvətənlər və soydaşlar! Əziz Xocalı sakinləri! 
Bu kədərli anım günlərində Xocalı şəhidlərinin və qəhrə-

manlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edərək, Allahdan 
onlara rəhmət diləyir, yaxınlarına, bütün xalqımıza dərin 
hüznlə başsağlığı verirəm. 

 
     İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 23 fevral 2007-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАНДА КИНО СЯНЯТИНИН ИНКИШАФ 
ЕТДИРИЛМЯСИ  ЩАГГЫНДА 
  

Азярбайъан Республикасы Президентинин 
сярянъамы 

 
Азярбайъанда кино сяняти бир ясрдян артыг дювр ярзиндя 

яламятдар щадисялярля зянэин юзцнямяхсус инкишаф йолу 
кечмиш вя халгымызын мядяни-мяняви щяйатында мцщцм рол 
ойнамышдыр. Юлкямиздя онун йаранма тарихи ХЫХ ясрдян ети-
барян ъяряйан едян маарифчилик щярякатынын, дцнйяви театрын 
вя мятбуатын инкишафы иля сых баьлыдыр. Нефтин  сянайе цсулу иля 
щасилатына башланмасы нятиъясиндя Бакынын игтисади дирчялиши 
милли мядяниййятин бир чох сащяляри иля йанашы, кино сянятинин 
дя мейдана чыхмасы цчцн ялверишли зямин йаратмышдыр. 
Бурада артыг 1898-ъи илдян етибарян хариъи филмляр эюстярил-
мяйя башланмыш, щямин ил августун 2-дя ися нефт Бакысындан 
бящс едян биринъи хроникал киносцжетляр нцмайиш етдирилмишдир. 

ХХ ясрин илк онилликляриндяки Азярбайъан киносу халг адят-
яняняляри вя мяишятинин дольун тясвир олундуьу «Нефт вя 
милйонлар сялтянятиндя», «Аршын мал алан» кими илк бядии филм-
лярля хцсусян йадда галмышдыр. 20-ъи иллярдя Азярбайъан Фото-
Кино Идарясинин тясис едилмяси, биринъи дювлят кинофабрикинин 
ачылмасы, актйор вя режиссор студийаларынын тяшкили, сянядли вя 
елми-кцтляви филмлярин истещсалы милли кино сянятинин формалаш-
маьа башламасынын бариз нцмуняси сайыла биляр. Сонракы иллярдя 
ъизэи киносунун ясасынын гойулмасы, республикада илк сясли 
филмин екранлара бурахылмасы вя филмлярин Азярбайъан дилиндя 
сясляндирилмяси, йени уьурлу кино ясярляринин йарадылмасы Азяр-
байъан киносунун тяшяккцл тапдыьыны эюстярир. Бу дюврдя 
Азярбайъан киностудийасында чякилян бир сыра филмляр хариъи 
юлкялярдя дя ряьбятля гаршыланмышдыр. 1945-ъи илдя икинъи дяфя 
екранлашдырылан «Аршын мал алан» филми айры-айры дилляря дублйаж 
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олунараг, дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя бюйцк мцвяффягий-
йятля нцмайиш етдирилмишдир. 

Совет Иттифагында кино сянятиндян, щямчинин дювлят идео-
лоэийасынын тяблиьат машыны кими истифадя едился дя, Азяр-
байъанда кино йарадыъылыьы иши щямин дюврдя тяшкил олунмушдур. 
Азярбайъан кинематографийасы мящз о иллярдя системли фяалиййяти 
сайясиндя эетдикъя юз имканларыны артырараг, ъидди сянят наилий-
йятляри газанмышдыр. Киномузун йени инкишаф мярщяляляри йаша-
дыьы бу дюврдя ссенарист, режиссор, оператор, ряссам кадрларынын 
бир нечя нясли йетишмиш вя милли юзцнямяхсуслуьу иля севилян 
колоритли, парлаг екран ясярляри йарадылмышдыр. Азярбайъан 
киносу тарихинин ясл йеткинлик дюврц сайылан 80-ъи иллярдя ися кино 
салнамямизин унудулмаз сящифялярини тяшкил едян вя артыг 
мядяниййятимизин гызыл фондуна дахил олан тарихи филмляр, юлмяз 
«Китаби-Дядя Горгуд» епосунун мотивляри ясасында «Дядя 
Горгуд» филми йарадылмыш, диэяр эюркямли ясярляр екранлаш-
дырылмыш, мцасир мювзулу вя сяняткарлыг бахымындан диггятя-
лайиг филмляр чякилмишдир. 

1991-ъи илдян етибарян дювлятин ващид кино системи  даьыл-
маьа башламыш вя Азярбайъан кинематографийасы бир сыра чя-
тинликлярля гаршылашмышдыр. Кечид мярщялясиндяки ъидди проб-
лемляря бахмайараг, мцстягиллик дюврцндя Азярбайъан 
киносу юз йарадыъылыг потенсиалы сайясиндя гыса вахт ярзиндя 
мцяййян уьурлар ялдя етмишдир. Бунунла йанашы, милли кино 
яняняляринин горунмасы вя Азярбайъан киносунун дцнйа 
кинематографийасынын тяркиб щиссяси олараг йени шяраитдя  
фяалиййят эюстяря билмяси цчцн бир сыра тяхирясалынмаз тядбир-
лярин щяйата кечирилмясиня зярурят йаранмышдыр. 

Азярбайъан милли киносунун республикамызын мядяни 
щяйатындакы ящямиййятини вя  эяляъяк инкишаф перспективлярини 
нязяря алараг гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм 
Назирлийиня тапшырылсын ки: 

1.1. «Азярбайъанфилм» киностудийасынын маддт-техники 
базасынын мцасир кино техникасы тялябляриня уйьун техноложи 
аваданлыгла тяъщиз едиляряк, ясаслы шякилдя йенидян гурулмасы 
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иля баьлы тяклифлярини бир ай мцддятиндя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентиня тягдим етсин; 

1.2. Азярбайъанын кинотеатрлар шябякясинин йенидян 
гурулмасына, о ъцмлядян мювъуд кинотеатр биналарында 
тямир-бярпа ишляринин апарылмасына даир тяклифлярини бир ай 
мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня тяг-
дим етсин; 

1.3. Бакы шящяринин «Низами» кинотеатрында мцасир тяляб-
ляря ъаваб верян хидмят вя техники шяраитин йарадылмасы иля 
баьлы тяклифлярини бир ай мцддятиндя Азярбайъан Республика-
сынын Президентиня тягдим етсин; 

1.4. Азярбайъан Дювлят Филм Фондунун йени бинасынын 
иншасы иля баьлы вя ХХ яср Азярбайъан киносунун тарихини якс 
етдирян кинолентлярин лазыми шяраитдя мцщафизясиня даир 
тяклифлярини 2007-ъи ил 31 март тарихиня гядяр Азярбайъан Рес-
публикасынын Назирляр Кабинетиня тягдим етсин; 

1.5. халгымызын тарихи вя мядяни ирсини юзцндя якс етдирян 
филмлярин чякилишинин щяйата кечирилмясини тямин етсин; 

1.6. дцнйанын апарыъы кино ширкятляри иля мцштяряк филмлярин 
истещсалы да нязяря алынмагла, «Азярбайъан киносу 2008–
2018-ъи иллярдя» Дювлят Програмына даир тяклифлярини цч ай 
мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня тяг-
дим етсин; 

1.7. Азярбайъанда хариъи юлкялярин истещсалы олан филмлярин 
дублйаж гайдаларына даир тяклифлярини бир ай мцддятиндя 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

1.8. Азярбайъан Республикасынын кинематографийа сащя-
синдя норматив щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси щаг-
гында тяклифлярини цч  ай мцддятиндя Азярбайъан Республика-
сынын Назирляр Кабинетиня тягдим етсин. 

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети: 
2.1. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм 

Назирлийи вя Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийинин 
тяклифляри ясасында кинематографийа цзря йцксяк пешякарлыьа 
малик йерли кадрларын юлкядя вя юлкя хариъиндя щазырлан-
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масына даир мцвафиг програм лайищясини бир ай мцддятиндя 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня  тягдим етсин; 

2.2. бу сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин. 
3. Бу сярянъам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир. 

       
 ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 23 феврал 2007-ъи ил 
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«TOTAL» ŞİRKƏTİNİN KONTİNENTAL 
AVROPA VƏ MƏRKƏZİ ASİYA REGİONU  
ÜZRƏ BAŞ VİTSE-PREZİDENTİ 
ARNO BREYAKIN RƏHBƏRLİK  
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
23 феврал 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 23-də Prezident sarayında «Total» şirkətinin Kon-
tinental Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə Baş vitse-pre-
zidenti Arno Breyakın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir.    

Arno Breyak prezident İlham Əliyevin bu ilin yanvar ayın-
da Fransaya  dюvlət səfərinin uğurla keçdiyini bildirərək, bu 
səfərin iki ölkə arasındakı əlaqələrin, o cümlədən iqtisadi sa-
hədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük 
əhəmiyyəti olduğunu vurğuladı.  

Dövlətimizin başçısı «Total» şirkətinin Azərbaycanda uzun 
illər  mцvəffəqiyyətlə fəaliyyət gюstərdiyini xatırlatdı, şirkət 
ilə əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyinə ümid-
var olduğunu bildirdi.   
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«ШEVRON» KORPORASİYASININ 
DİREKTORLAR ШURASI SƏDRİNİN MÜAVİNİ  
ПЕТЕР ROBERTSONUN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
23 феврал 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 23-də Prezident sarayında «Шevron» korporasiyasının 
Direktorlar Шurası sədrinin  mцavini Pеter Robertsonun rəh-
bərlik etdiyi nцmayəndə heyətini qəbul etmiшdir.    

Pеter C.Robertson Azərbaycanın energetika sahəsində əldə 
etdiyi böyük nailiyyətlər, xüsusilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan və 
Bakı–Tbilisi–Ərzurum kimi qlobal boru kəmərlərinin inşası ilə 
əlaqədar prezident İlham Əliyevi təbrik etdi.  

Görüşdə «Шevron» korporasiyası ilə ölkəmiz arasında 
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir 
mübadiləsi aparıldı.  
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ATƏT-in BAKI OFİSİNİN YENİ TƏYİN 
OLUNMUŞ RƏHBƏRİ  
XOSE LUİS HERRERO ANSOLA  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
23 феврал 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 23-də Prezident sarayında ATƏT-in Bakı Ofisinin 
yeni təyin olunmuş rəhbəri Xose Luis Herrero Ansolanı qəbul 
etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı Xose Luis Herrero Ansolanı yeni 
vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik etdi və ona fəaliy-
yətində uğurlar arzuladı.  

Görüşdə Azərbaycan ilə ATƏT arasında əməkdaşlıq məsə-
lələrinə dair fikir mübadiləsi edildi.  
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БОЛГАРЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЭЕОРЭИ ПЫРВАНОВА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы мцнасибятиля Сизи вя Сизин си-

манызда бцтцн халгынызы юз адымдан вя Азярбайъан халгы 
адындан црякдян тябрик едирям. 

Азярбайъан–Болгарыстан дювлятлярарасы мцнасибятлярин 
буэцнкц сявиййясиндян мямнунлуг дуйурам. Яминям ки, 
дост юлкяляримизин истяр икитяряфли гайдада, истярся дя бей-
нялхалг гурумлар чярчивясиндя ямякдашлыьынын дяринляшдирил-
мяси истигамятиндя сяйляримизи бундан сонра да давам 
етдиряъяйик. 

Бу яламятдар эцндя Сизя ян хош  арзуларымы йетирир, дост 
Болгарыстан халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 23 феврал 2007-ъи ил 
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QANA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

 ZATİ-ALİLƏRİ  
 CƏNAB CON KOFİ AQİYEKUM KUFUORA  
 
 Hörmətli cənab Prezident! 
 Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Si-
zə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm.  

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmış münasi-
bətlər daim dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edə-
cəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza 
sülh və rifah arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  

    İLHAM ƏLИYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 23 fevral 2007-ci il 
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ЛАТВИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ХАНЫМ ВАЙРА ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГАЙА 
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Алсунгадакы ялилляр пансионатында баш вермиш йаньын 

нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты хябяри мяни сон дяряъя 
сарсытды. 

Бу фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, Сизя, щялак 
оланларын аиляляриня вя йахын адамларына, бцтцн Латвийа хал-
гына юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан дярин щцзнля 
башсаьлыьы верир, йаралананларын вя хясарят аланларын тезликля 
саьалмасыны арзулайырам. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 26 феврал 2007-ъи ил 
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İRANIN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ  
ƏFŞAR SÜLEYMANИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 феврал 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 26-da Prezident sarayında İran İslam Respublikasının 
ölkəmizdəki Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Əfşar Süley-
manini diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar 
qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Əfşar Süleymaninin səfirlik fəaliyyəti 
dövründə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin daha 
da  genişləndiyini  və bu əlaqələrin inkişafına  səfirin də  töhfə 
verdiyini bildirdi.  İranlı həmkarı ilə ötən müddət ərzində bir 
neçə səmərəli görüşlər keçirdiyini vurğulayan prezident İlham 
Əliyev İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Naxçıvana və 
Bakıya səfərlərini xatırlatdı və ölkələrimiz arasında əlaqələrin 
müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyini bildirdi. 

Səfir Əfşar Süleymani xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevlə görüşlərini məmnunluqla xatırladığını bildirdi, Azər-
baycan prezidenti İlham Əliyevin İrana səfərinin ikitərəfli mü-
nasibətlərin inkişafında  mühüm rol oynadığını  vurğuladı. 
Azərbaycanda işlədiyi illərin  böyük təəssüratla yadda qalaca-
ğını deyən səfir diplomatik fəaliyyəti dövründə ona göstərilən 
diqqət və qayğıya görə Azərbaycan prezidentinə minnət-
darlığını bildirdi. 
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HADSON İNSTİTUTUNUN AVRASİYA 
SİYASƏTİ ÜZRƏ MƏRKƏZİNİN  
DİREKTORU ZEYNO BARAН  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
26 феврал 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 26-da Prezident sarayında ABŞ-ın Hadson İnstitutu-
nun Avrasiya siyasəti üzrə mərkəzinin direktoru Zeyno Baranı 
qəbul etmişdir.   

Görüşdə beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. 
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ТЦРКИЙЯ СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРИ  
БАШ ГЯРАРЭАЩЫНЫН ИКИНЪИ РЯИСИ  
ЕРЭИН САЙГУНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
27 феврал 2007-ъи ил 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 27-дя Президент сарайында Тцркийя Силащлы Гцввяляри 
Баш Гярарэащынын икинъи ряиси Ерэин Сайгунун башчылыг етдийи 
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы юлкяляримиз арасында ялагялярин бцтцн 
сащялярдя, о ъцмлядян щярби ямякдашлыг сащясиндя уьурла инки-
шаф етдийини билдирди. Президент Илщам Ялийев Азярбайъан–Тцр-
кийя достлуьунун вя гардашлыьынын бундан сонра да мющкям-
ляняъяйиня яминлийини ифадя етди. Тцркийяли гонаьын юлкямизя бу 
сяфяринин эяляъяк ямякдашлыьымыза тющфя веряъяйини вурьулады. 

Гонаг Тцркийя Силащлы Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси, 
орду эенералы Йашар Бюйцк Анытын саламларыны Азярбайъан 
президенти Илщам Ялийевя чатдырды. О деди ки, Азярбайъана илк 
дяфя эялмясиня бахмайараг, юлкямиз онда бюйцк тяяссцрат 
ойатды. Азярбайъана сяфяриндян мягсяд эяляъяк ямякдашлы-
ьымызла баьлы фикир мцбадиляси апармагдыр. 

Президент Илщам Ялийев орду эенералы Йашар Бюйцк Анытын 
саламларына эюря миннятдарлыьыны билдирди, юзцнцн дя салам-
ларыны она чатдырмаьы хащиш етди. 
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BMT-nin REZİDENT-ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİ 
BRUNO PUEZA ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
27 феврал 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 27-də Prezident sarayında BMT-nin rezident-əlaqə-
ləndiricisi Bruno Puezaны qəbul etmişdir. 

Qonaq Azərbaycanda fəaliyyətə başlamasından məmnunlu-
ğunu bildirdi. O, prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi və 
güclü idarəçiliyi  sayəsində respublikamızda görülən çox bö-
yük işlərin şahidi olduğunu dedi. Bruno Pueza Azərbaycanın 
böyük potensiala malik olduğunu qeyd etdi və BMT-nin rezi-
dent-əlaqələndiricisi kimi fəaliyyəti dövründə ölkəmizin daha 
da inkişafı üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyini vur-
ğuladı. 

Dövlətimizin başçısı BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi 
Bruno Puezaйa yeni təyinatı münasibətilə təbriklərini çatdırdı. 
Azərbaycanın böyük inkişaf mərhələsində olduğunu bildirən 
prezident İlham Əliyev respublikamızda bütün sahələrdə apa-
rılan inkişaf və quruculuq işlərindən danışdı, diplomata ölkə-
mizdəki fəaliyyətində uğurlar arzuladı.   
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POLŞANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ  
ANNA FOTIQANIN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
28 феврал 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 28-də Prezident sarayında Polşa Respublikasının 
Xarici Иşlər naziri Anna Fotıqanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı Polşanın prezidenti Lex Kaçinski ilə 
görüşlərini məmnunluqla xatırlatdı. Azərbaycan ilə Polşa ara-
sında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildirən prezident 
İlham Əliyev iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın səviyyəsindən 
razılığını ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Polşa nazirinin 
səfərinin əlaqələrimizin daha da gücləndirilməsi işinə töhfə 
verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.  

Anna Fotıqa Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin salamlarını 
Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırdı. İki ölkə arasında 
diplomatik münasibətlərin 15 ilə yaxın bir müddət ərzində 
qurulduğunu qeyd edən qonaq bu əlaqələrin Polşa üçün çox 
vacib olduğunu bildirdi.  

Prezident İlham Əliyev Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin 
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salam-
larını Polşanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi.    
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ГЕЙДЛЯР 
 

1. Олимпийа ойунлары – Гядим Йунаныстанда Олимпийа 
шящяриндя е.я.776-ъы илдян Зевсин шяряфиня (яняняйя эюря 4 ил-
дян бир) кечирилян цмумйунан байрамы вя йарышлары. Олим-
пийа ойунларынын кечирилдийи мцддятдя бцтцн йунанлар цчцн 
«Мцгяддяс сцлщ»  мяъбури иди. 

Мцасир дюврдя ян бюйцк бейнялхалг комплекс идман 
йарышлары. П.де Кубертенин тяшяббцсц иля 1896-ъы илдян кечири-
лир. Олимпийа ойунлары програмына Бейнялхалг Олимпийа Ко-
митясинин тясдиг етдийи идман нювляри дахил едиля биляр. – 5–15. 
 

2. Щейдяр Ялийев,  Щ е й д я р   Я л и р з а  о ь л у (1923–
2003) –  Мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, 
халгымызын цмуммилли лидери, эюркямли дювлят хадими, Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти (1993–2003), ики дяфя Сосиалист 
Ямяйи Гящряманы. 

1964-ъц илдя Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында Дюв-
лят Тящлцкясизлик Комитяси сядринин мцавини, 1967-ъи илдя ися 
сядри вязифясиня иряли чякилмишдир. 

Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин 
ийул (1969) пленумунда Щейдяр Ялийев МК-нын Бцро цзвц, 
Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби сечилмишдир.  

Щ.Ялийевин республикайа рящбярлик етдийи илк  иллярдян ящатяли 
игтисади консепсийа щазырланмыш, йени истещсал сащяляри йарадыл-
мыш, Азярбайъанын игтисади потенсиалы эцълянмишдир. Щ.Ялийевин 
республикайа билаваситя рящбярлик етдийи дюврдя (1969–82-ъи илляр) 
идаряетмя механизминин вя методларынын тякмилляшдирилмяси, 
ямяк вя иътимаи-сийаси фяаллыьын артырылмасы, кянд тясяррцфатынын 
инкишафында йцксяк эюстяриъиляр ялдя едилмяси, азярбайъанчылыг 
мяфкурясинин, милли рущун, милли юзцнцдяркин йцксялиши, мцстягил 
дювлятчилик идейаларынын эцълянмяси вя реаллашмасы цчцн дяйярли 
ишляр эюрцлмцшдцр. 
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Щ.Ялийев 1971-ъи илдя Совет Иттифагы Коммунист Партийасы 
Мяркязи Комитясинин  цзвц, 1976-ъы илин мартында Сов.ИКП МК 
Сийаси Бцросу цзвлцйцня намизяд, 1982-ъи илин нойабрында ися 
Сийаси Бцро цзвц сечилмиш вя ейни заманда ССРИ Назирляр Со-
вети сядринин Биринъи  мцавини тяйин едилмишдир. 

Щ.Ялийев Москвада ишлядийи дюврдя дя щямишя Азярбайъаны 
дцшцнмцш, онун талейи иля йашамыш, доьма республиканын дцн-
йада таныдылмасы цчцн ялиндян эяляни етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин 20 йанварында совет гошунларынын Ба-
кыда тюрятдийи ганлы фаъияни гятиййятля пислямиш вя Азярбай-
ъанын Москвадакы нцмайяндялийиндя кяскин бяйанатла 
чыхыш етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин ийулунда Азярбайъана гайытмыш,  яв-
вялъя Бакыда, сонра ися Нахчыванда йашамышдыр. О, 1991–93-ъц 
иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри, 
Азярбайъан Республикасы Али Советинин сядр мцавини олмуш, 
Али Советин сессийаларында фяал иштирак етмиш, Азярбайъанда 
мювъуд иътимаи-сийаси  вязиййяти щямишя обйектив тящлил етмиш, 
мцщцм принсипиал фикирляр сюйлямиш, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин сябяблярини ашкара чыхармыш вя тягсиркарларын дягиг цнва-
ныны эюстярмишдир. 1993-ъц илин май–ийунунда дювлят бющраны-
нын, щакимиййятсизлийин, башыпозуглуьун кулминасийа нюг-
тясиня чатмасы иля юлкядя вятяндаш мцщарибяси вя мцс-
тягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыгда Азярбайъан халгы 
Щ.Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля айаьа галхды 
вя Азярбайъанын о заманкы дювлят рящбярлийи ону рясмян 
Бакыйа дявят етмяйя мяъбур олду. Щ.Ялийев ийунун 15-дя 
Азярбайъан Али Советинин сядри сечилди, ийулун 24-дя Милли 
Мяълисин гярары иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 
сялащиййятлярини щяйата кечирмяйя башлады.  

1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмумхалг сясвермяси нятиъясин-
дя Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын президенти сечилди. 
Щ.Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля юлкянин иъти-
маи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында бюйцк дюнцш 
олду, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дюв-
лят гуруъулуьу просеси башланды. Дювлятимизин хариъи сийа-
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сяти, еляъя дя дцнйанын апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяш-
килатлары иля ялагяляри милли мараглара ясасланан хятля инки-
шаф етмяйя башлады. Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллин-
дя илк мярщяля кими, ъябщя хяттиндя атяшкяс елан едилмясиня 
наил олунду. Щ. Ялийевин фяал дипломатийасы нятиъясиндя 
АТЯТ-ин Лиссабон саммитиндя (1996) бу бейнялхалг тяш-
килатын 54 цзвцндян 53-ц (Ермянистандан башга) Даьлыг 
Гарабаь проблеминин щяллиндя Азярбайъанын мянафейиня 
уйьун  принсипляри ачыг шякилдя мцдафия етди. 

1994-ъц илин сентйабрында Бакыда дцнйанын апарыъы нефт  шир-
кятляри иля «Ясрин мцгавиляси» ады алмыш мцщцм  мцгавиляляр  
баьланды. 

 1999-ъу илин апрелиндя ЭУЮАМ бирлийинин эениш бир мякан-
да йаранмасында Щ.Ялийевин юнямли хидмяти олмушдур. 

Щ.Ялийевин «Инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси 
щаггында» фярманлары Азярбайъанын дцнйайа вя Авропайа 
интеграсийасы просесинин сцрятляндирилмясиня эениш имканлар йа-
ратды. Мящз бунун нятиъясиндя Азярбайъан 1996-ъы илин ийунун-
дан Авропа Шурасына  «Хцсуси гонаг» статусу алмыш, 2001-ъи ил 
йанварын 25-дя ися онун тамщцгуглу цзвц олмушдур. 

Щ.Ялийев 1998-ъи ил октйабрын 11-дя халгын  йцксяк сийаси 
фяаллыьы шяраитиндя кечирилян сечкилярдя йекдилликля йенидян прези-
дент сечилди. 

Щ.Ялийев бир сыра бейнялхалг мцкафатлара, о ъцмлядян Бей-
нялхалг Ататцрк  Сцлщ Мцкафатына, мцхтялиф юлкя университетляри-
нин Фяхри доктору адына вя диэяр йцксяк нцфузлу фяхри адлара 
лайиг эюрцлмцшдцр.  – 5,7,17,18,32,49,59,88,90,98,114,130,131, 
153, 166,174,199,202,251,292,298. 

 
3. Чинэиз Щцсейнзадя, Ч и н э и з   М у х т а р   о ь л у  

(д.1951) – шяргшцнас. Азярбайъан Атлетика Федерасийасынын 
президенти. 1997-ъи илдян Азярбайъан Милли Олимпийа Коми-
тясинин витсе-президенти. Азярбайъан Республикасынын «Шющ-
рят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 6,14. 
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4. Азад Рящимов, А з а д   А р и ф   о ь л у (д.1964) – 2006-ъы 
илдян Азярбайъан Республикасы Эянъляр вя Идман назиридир. – 
6,138. 

 
5. Илгар Рящимов, И л г а р   Е л х а н   о ь л у  (д.1964) – 1996-

ъы илдян Азярбайъан Милли Параолимпийа Комитясинин президен-
тидир. –7. 

 
6. Ялякбяр Мяммядов (1930–2014) – Азярбайъан футболчу-

су. ССРИ Ямякдар идман устасы. Дюрд дяфя (1954,1955, 
1957,1959) ССРИ чемпиону. «Нефтчи» вя Москванын «Динамо» 
футбол командаларынын, футбол цзря Авропанын илк кубокуну 
алан ССРИ йыьма командасынын (1958) щейятляриндя чыхыш ет-
мишдир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 
едилмишдир. – 7. 

 
7. Зярифя Салащова, З я р и ф я   Т е й м у р   г ы з ы (д.1932) – 

иътимаи хадим. Миниатцр китаб музейинин тясисчиси вя рящбяри. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олун-
мушдур. – 7. 

 
8. Сидней – Австралийада шящяр. Йени  Ъянуби Уелс штатынын 

инзибати мяркязи. Ясасы 1788-ъи илдя  гойулмушдур. – 11. 
 
9. Афина – Йунаныстанын пайтахты, ящалиси 2,5 милйон ня-

фярдян чохдур. Афина Йунаныстанын ян гядим шящярляриндян-
дир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Гядим Йунаныстанда 
Афина мцщцм игтисади,  сийаси вя мядяни мяркяз, шящяр-дюв-
лят иди. Е.я. 146-ъы илдян Романын табелийиндя, ЫВ ясрдян 
1204-ъц илядяк Бизанс империйасынын тяркибиндя олмушдур. 
1204–1458-ъи иллярдя Афина щерсоглуьунун пайтахты иди. 1458-
ъи илдя Афинаны тцркляр тутмушду.  1834-ъц илдян Афина Йуна-
ныстанын пайтахтыдыр. 

Афина Йунаныстанын сийаси, игтисади вя мядяни мяркязидир. 
Афинада гядим йунан мемарлыьынын абидяляри горунуб сах-
ланылыр. – 11. 
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10. Елнур Мяммядли (д.1986) – 2006-ъы илдя ъцдо цзря Ав-
ропа чемпиону, 2007-ъи илдя дцнйа чемпионатынын эцмцш мц-
кафатчысы, 2008-ъи ил Пекин Олимпийа ойунларында ися 73 кг чяки 
дяряъясиндя Олимпийа чемпиону олмушдур. – 14. 

 
11. Кифайят Гасымова, К и ф а й я т  Й  а г у б   г ы з ы 

(д.1983) – ъцдо цзря идман устасы. 2006-ъы илдя Авропа чем-
пионатынын эцмцш, 2007, 2008-ъи иллярдя бцрцнъ, 2009-ъу илдя 
дцнйа чемпионатынын бцрцнъ мцкафатчысы олмушдур. 2008-ъи ил 
Пекин, 2012-ъи ил Лондон Олимпийа ойунларында Азярбайъаны 
тямсил етмишдир. – 14. 

 
12. Гурбан Таьыйев, Г у р б а н   В а г и ф   о  ь л у (д.1978) – 

карате цзря дцнйа вя Авропа чемпиону. 3-ъц дана лайиг эю-
рцлмцшдцр. – 14. 

 
13. Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академи-

йасы – али идман тящсил мцяссисяси. 1930-ъу илдя йарадылмышдыр. 
Академийанын цч факцлтясиндя 2000-дян чох тялябя тящсил алыр. 
240 профессор вя мцяллим щейяти вар. Академийа Бейнялхалг 
Идман Федерасийасы иля ялагя сахлайыр. – 14. 

 
14. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азяр-

байъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан прези-
дентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан мар-
шрутуну мцдафия едян «Анкара бяйаннамясини» имзаламышлар. 
Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри 
2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 17,30,31,32,36,37,48,61,85, 
91,95,135,144,160,161,163,164,171,173,174,175,200,244,278. 

 
15. Бакы–Тбилиси –Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. 

Рясмян 2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир 
(442 км Азярбайъандан, 248 км Эцръцстандан кечир, 280 км 
ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян Ярзурума гядярдир). Кя-
мяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. –17,30,32,37,85,91,95,135, 
160,161,163,164,171,173,174,175,200,244,278. 
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16. «Шащдяниз» –Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 
ян бюйцк вя ян зянэин газ йатагларындан бири. – 17,48,61,171, 
202,254. 

 
17. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Респуб-

ликасы яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил 
едилмишдир. Даьлыг Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали 
йашайырды. Сащяси 4 мин  км2-дир. Мяркязи Ханкяндидир.  

1988–92-ъи иллярдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя 
миллятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя 
йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан чыхарараг 
Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 874, 884 
сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан тор-
пагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан тор-
паглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 18,33,34,35,36,48, 
64,65,67,68,74,85,86,94,105,133,146,195,219,230,231,232,233, 
238,258,259,260,261,263,264,265,271,272,299. 

 
18. Никарагуа, Н и к а р а г у а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Мяркязи Америкада дювлят. Сащяси 130 мин км2, ящалиси 4,94 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 15 департаментя вя 2 мух-
тар яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Мяслящятчи 
ганунвериъи органын функсийаларыны Дювлят Шурасы йериня йе-
тирир. Пайтахты Манагуа шящяридир. – 19. 

 
19. Saavedra Xose, X o s e  D a n i e l  O r t e q a  S a a v e d- 

r a (d.1945) –  Nikaraqua  siyasi xadimi. Diktator Somosa reji-
minи yıxan 1979-cu il Sandinist inqilabının liderlərindən biri. 
1985–90-ъы иллярдя вя  2006-cы ildən  йенидян Nikaraquanın pre-
zidentidir. – 19. 

 
20. Татарыстан, Т а т а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Русийа Федерасийасы тяркибиндя федерал вилайят. Пайтахты Ка-
зан шящяридир. Сащяси  68 мин км2, ящалиси 3,780 милйон няфяр-
дир.  – 20. 
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21. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяр-
гиндя, Асийанын шималында дювлят. Сащяси 17.075,4 мин км2, 
ящалиси 146,3 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 респуб-
лика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал ящямиййятли Москва вя Санкт-
Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Дювлят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящя-
ридир. – 20,34,53,54,62,64,67,77,226,228,230. 

 
22. Шаймийев Минтимир (д.1937) – Русийа дювлят хадими. 

1985–89-ъу иллярдя Татарыстан МССР Али Советинин сядри, 
1991–2011-ъи иллярдя Татарыстан Республикасынын президенти 
олмушдур. – 20. 

 
23. Йени Зеландийа – Сакит океанын ъянуб-гярбиндя дюв-

лят. Сащяси 270,5 мин км2, ящалиси 3,62 милйон няфярдир. Мил-
лятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят башчысы Бюйцк Британийа крали-
часыдыр. Ону  юлкядя эенерал-губернатор тямсил едир. Ганунве-
риъи орган парламентдир. Пайтахты Веллингтондур. – 21. 

 
24. Щелен Кларк (д.1950) – Йени Зеландийанын Баш назири  

(1999–2008). Йени Зеландийа Либерал Партийасынын лидери. 
2003-ъц илдя Щелен Кларк Америка ордусунун Ирага эирмя-
сини бярк тянгид етмиш вя щямин илдя Йени Зеландийанын рес-
публикайа чеврилмясини «гачылмаз» щесаб етмишдир. – 21. 

 
25. 1990-ъы илин 20 йанвары – 1990-ъы илин  йанварында Азяр-

байъанда фаъия баш верди. Йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя 
фювгяладя вязиййят елан едилмядян совет ордусунун хцсуси тяйи-
натлы ъяза дястяляри, дяниз донанмасынын 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 мц-
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баризя тарихимиздя Вятянин шящид ювладларынын ганы иля йазыл-
мыш шяряфли сящифя олду. – 22. 

 
26. Шящидляр хийабаны – Азярбайъанын азадлыьы, мцстягил-

лийи, ярази бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш мярд оьул вя гыз-
ларын уйудуьу мцгяддяс зийарятэащ. 1990-ъы ил йанварын 20-
дя совет ордусунун щцъуму заманы щялак олмуш онларла 
адам «Даьцстц парк»ын гярб щиссясиндя дяфн едилмишдир. 
Бура о вахтдан «Шящидляр хийабаны» адланыр. Хийабанда ейни 
заманда, Ермянистан ишьалчыларына гаршы Азярбайъан тор-
пагларынын мцдафияси уьрунда гящряманъасына щялак оланлар 
да дяфн едилмишдир. 1998-ъи илдя бурада щцндцрлцйц 22 метр 
олан ябяди мяшял - абидя гойулмушдур. – 22. 

 
27. Щиндистан, Щ и н д и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Асийада дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 3,3 
милйон км2, ящалиси 1,016 милйард няфярдир. Щиндистан инзибати 
ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пай-
тахты  Дещли шящяридир. – 23,24. 

 
28. Ябдцл Калам (д.1931) – 2002–2007-ъи иллярдя Щиндистан 

Республикасынын президенти. Ябдцл Калам Щиндистанда ракет 
вя йерятрафы пейк програмынын йарадыъыларындандыр. 1980-ъи илдя 
онун башчылыьы иля биринъи щинд СЛВ–3 йерятрафы сцни пейки кос-
моса эюндярилмишдир. – 23. 

 
29. Манмощан Сингщ (д.1932) – Щиндистан дювлят вя сийаси 

хадими. Щиндистан Республикасынын 14-ъц Баш назири. – 24. 
 
30. Австралийа, А в с т р а л и й а   И т т и ф а г ы –  Австралийа 

гитясиндя дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 7,7 
милйон км2, ящалиси 18,3 милйон няфярдир. Австралийа Иттифагы 
инзибати ъящятдян  6 штата вя ики яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы 
Бюйцк Британийа краличасыдыр. Юлкядя краличаны эенерал-губер-
натор тямсил едир. Ганунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Нц-
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майяндяляр Палатасы) парламентдир. Пайтахты Канберра шящя-
ридир. – 25. 

 

31. Ъон Щовард (д.1939) – 1996-ъы илдян Австралийанын 
Баш назири. Австралийа Либерал Партийасынын лидери. – 25. 

 

32. Астара  – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едилиб Лянкяран 
районуна верилмиш, 1965-ъи илдя  йенидян  мцстягил район олмуш-
дур. Ъянубда вя гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 616 км2, 
ящалиси 102,6 мин няфярдир. – 32,292. 

 

33. Хачмаз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк  яразиси 
Губа вя Гусар районларына верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцс-
тягил  район олмушдур. Сащяси 1045 км2, ящалиси  169 мин ня-
фярдир. – 32,195,206,209,292. 

 

34. Шяки – (1968-ъи илядяк Нуха району) – Азярбайъан Рес-
публикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 
1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси Оьуз районуна верилмиш, 1965-
ъи илдя йенидян мустягил район олмушдур. Сащяси 2.43 мин км2, 
ящалиси 179,1  мин няфярдир. – 32,195,292. 

 
35. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчы-

ван Мухтар Республикасынын пайтахты. Сащяси  0,013 мин  км2, 
ящалиси 89,5 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 яввялляриндя  Албанийанын, ЫВ ясрдян  Сасанилярин тяр-
кибиндя олмушдур. 654-ъц илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едир-
ляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин (1136–1225) 
пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгави-
лясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя 
олуб. Мящз бу илдян Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирил-
ди вя гяза мяркязиня чеврилди. Нахчыван шящяри 1924-ъц ил фев-
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ралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляндян мухтар республи-
канын пайтахты олду. – 32,49,206,268,311. 

 

36. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йара-
дылмышдыр. 1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы 
дювлятляр дахил олмушдур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, 
Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса, Тцркийя, Данимарка 
вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна ики сядр – 
Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан 
онун цч – Русийа, АБШ вя франсалы щямсядрляри вар. Групун 
ясас вязифяси Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу 
иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг Гарабаь проблеминин динъ 
васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк етмякдир. – 34,64, 
66,74,86,94,106,113,259,265,273. 

 
37. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяш-

килаты. Ясасы 1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмуш-
дур. Бурада Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын 
дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едирди. АТЯТ «сойуг 
мцщарибя»нин гуртармасындан сонра Цмумавропа тящлцкя-
сизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игти-
сади щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, 
дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан 
ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истигамятляриня йюнялдян бир 
тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц 
илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 34,64,66,180,307. 

 

38. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы 
тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авро-
пада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя 
чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щц-
гугларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юл-
кяляринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. 
ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мясля-
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щят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Ка-
тибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цз-
вцдцр. – 34,35,64,66,70,151,230,256,259,273. 

 
39. Авропа Иттифагы – 1992-ъи илдя 12 юлкяни  (Белчика, Бю-

йцк Британийа, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирланди-
йа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, 
Франса) бирляшдирян Авропа Бирлийи базасында 1993-ъц илдя 
Маастрихт мцгавилясиня ясасян йарадылмышдыр. 

Сонралар Авропа Иттифагына бир чох Авропа дювлятляри дя 
дахил олмушдур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя 
валйутанын йарадылмасыны, малын, капиталын вя адамларын  
азад щярякятиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны иряли 
сцрмцшдцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Ав-
ропа Мяркязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят 
эюстярир, 1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-
кредит сийасяти апарылыр. – 34,35,48,62,64,66,67,71,72,85,94, 
105,118,141,142,219,220,221,223,227,230,238,240,241,251, 
255,259,262,273,277,278,279,284,289. 

 
40. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада 

дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлан-
тик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. Сащяси 9,14 
милйон км2, ящалиси 280 милйон няфяря йахындыр. Инзибати ъящят-
дян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы (Нц-
майяндяляр Палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы 
президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 34,36,63,64,67, 
73,77,81,152,155–156,193,226,227,228,229,230,250,270,312. 

 
41. 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. Га-
нунвериъи  органы ики палатадан (Милли Мяълис вя Сенат) ибарят 
парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти президент вя На-
зирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 34,59, 
61–72,77,83–125,169,230. 
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42. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йарадыл-
мышдыр. Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низамна-
мясиня эюря Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсялман-
ларын щямряйлийинин мющкямлянмясиня, цзв дювлятляр арасында 
ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядядир (Сяудиййя 
Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын цзвцдцр. – 34,64. 

 
43. ЭУАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггында 

мцгавилянин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан сонра щямин 
сяняди бяйянян юлкялярдян – Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан 
вя Молдовадан ибарят гейри-рясми «дюрдляр групу» йарадылды. 
Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды (10 октйабр 1997). 
2005-ъи илдя ися Юзбякистан  гуруму тярк етди. – 34,35,64,66,273. 

 
44. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын 

ъянуб-шярг кянарында дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 76,5 
милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. 
Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, Али ганун-
вериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 34,36,61,72, 
91,159–165,168–177,200,227,230,255,267,268,270,283,313. 

 
45. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада дювлят. Сащяси 603,7 мин км2, ящалиси 46,5 
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи орга-
ны – РАДА –34,62,80,81,223. 

 
46. Эцръцстан, Э ц р ъ ц с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Гафгазын мяркязи вя гярб щиссясиндя дювлят. Сащяси 
69,7 мин км2, ящалиси 5,5 милйон няфярдир. Дювлятин башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Тбилиси 
шящяридир. – 34,36,62,157–177,182,200,255,261,263,265,267,268, 
270,283,291. 

 
47. Молдова, М о л д о в а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 4,18  
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 40 района бюлцнцр. Дювлят 
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башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламент-
дир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 34,261,296. 

 

48. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын 
ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящя-
риндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи гору-
маг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында 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 Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящ-
кямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр.  
Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азяр-

байъан 2011-ъи илин октйабр айында БМТ-нин Тящлцкясизлик 
Сурасына гейри-даими цзв гябул олунмушдур. – 35,64,66,127, 
133,231,259,272,273,314. 

 
49. Бакы–Тбилиси–Гарс– Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцрки-

йяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун 
тикинтисиня 2007-ъи илдя башланмышдыр. Йолун узунлуьу 105 км-
дир. Эцръцстанын Ахалкалаки стансийасындан Гарс шящяриня 
гядяр олаъагдыр. Йолун чякилиши тяхминян 2015-ъи илин ортала-
рында баша чатмалыдыр. –36,37,95,135,158,159,160,163,164,168, 
171,172,174,175,176,177,182,190,200,242,244,267,269. 

 

50. Конгрес,  А м е р и к а   Б и р л я ш м и ш   Ш т а т л а р ы  К о н- 
г р е с и – али ганунвериъи щакимиййят органы. Ики палатадан – 
Сенатдан вя Нцмайяндяляр Палатасындан ибарятдир. 

Сенатын 100 няфяр цзвц вар. Юлкянин щяр штатындан Сената 
ики сенатор сечилир. Нцмайяндяляр Палатасынын 435 цзвц вар. 
Бу палатанын цзвляри щяр сечки даирясиндя йашайан ящалинин 
сайына эюря сечилир. Ганун лайищяляри щяр ики палатада мцзаки-
ря олунур. Конгрес тяряфиндян гябул олунан ганунлары АБШ 
президенти тясдиг едир. – 36. 
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51. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 661 км2, ящалиси 218,2 мин 
няфярдир. – 38,40,54,195,268. 

 
52. Açыq ürək əməliyyati – Cərrahi əməliyyatla edilən müda-

xilə – yəni torakotomiya, cərrahiyyə zamanı pasiyentin döş qəfə-
si açılır, ürəyin fəaliyyətini saxlayan klapanların, əzələlərin mani-
pulyasiyasını öz üzərinə götürən  süni qan dövranı aparatı taxılır. 

Bu cərrahiyyə əməliyyatına hələ keçən əsrin 40-cı illərində 
başlanmışdır. Hazırda bu əməliyyat təzə doğulan körpələr üzə-
rində də böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. – 38. 

 
53.  Щейдяр Бабайев, Щ е й д я р   А й д ы н   о ь л у (д.1957) – 

игтисадчы. 1999–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин сядри, 
2005-ъи илин октйабрындан 2008-ъи иля гядяр Азярбайъан Респуб-
ликасынын Игтисади Инкишаф назири олмушдур. – 39,206. 

 
54.  Фазил Мяммядов, Ф а з и л   Я с я д   о ь л у (д.1964) – 

игтисадчы. 2000-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Верэиляр 
назиридир. – 39. 

 
55. Aydın Əliyev, A y d ı n   Я л и  o ğ l u (d.1957) – hüquqşu-

nas, gömrük xidməti general-leytenantı.  2006-cı ildən Azərbay-
can Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədridir. – 39. 

 
56. Səlim Müslümov, S ə l i m   Y a n v a r   o ğ l u (d.1961) – 

iqtisadçı, iqtisad elmləri doktoru. Gömrük xidməti general-
mayoru. 2013-cü ildən Azərbaycan Resпublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziridir.  – 39. 

 
57. Мяркязи Банк, М и л л и   Б а н к – Азярбайъан Респуб-

ликасынын мяркязи банкыдыр. Онун ясас вязифяси гиймятлярин 
сабитлийинин тямин едилмяси, хариъи дюнярли валйуталара нисбя-
тян милли валйутанын курсунун мющкямляндирилмяси, щямчи-
нин юлкя банк  системинин  сабитлийинин   горунмасыдыр. АМБ 
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валйута тянзимлянмяси вя нязарятини щяйата кечирир, хариъи 
дювлятлярля щесаблашма гайдаларыны мцяййян едир, хариъи вал-
йута ещтийатларыны идаря едир. АМБ щямчинин Азярбайъан 
Республикасынын тядийя-щесаблама балансынын тяртибиня рящ-
бярлик едир. – 40. 

 
58. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас 

фяалиййяти  нефт вя газ ещтийатларына даир сазишлярин щяйата кечирил-
мяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын ялдя етдийи эялирлярин 
топланмасыны, сямяряли идаряетмясини, эяляъяк нясилляр цчцн 
сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят гурумудур.  – 
48,79,199,253,268,282. 

 
59. «Агролизинг» – 2004-ъц илдя тясис едилмишдир. Ширкят юлкянин 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин структуруна дахилдир. Тяшкилатын 
юлкянин 55 районунда хидмят мянтягяляри вардыр. – 50, 205. 

 
60. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 

8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имзала-
дыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярара-
сы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйабрын-
да МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 12 
мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Беларус, Ермянистан, Эцр-
ъцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Юзбякистан, Русийа, 
Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахилдир. 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 мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтя-
шяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщяд-
лярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; 
Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлят-
лярарасы игтисади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан 
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Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 51,53,82,226. 

 

61. Минэячевир  – Азярбайъанда шящяр. «Минэячевир» сю-
зцнцн етимолоэийасы барядя мцхтялиф мцлащизяляр вар. Ака-
демик  З.Бцнйадов Минэячевирин адыны 839-ъу илдя Азярбай-
ъанда Хилафятя гаршы чыхмыш Минкичявр ял-Фярганинин ады иля 
ялагяляндирир. ХВЫЫ яср тцрк сяййащы Евлийа Чяляби «Сяйащят-
намя» ясяриндя Кцр чайынын саь сащилиндя ипяк парча емалат-
ханалары, мясъиди вя щамамы олан Минэячевир адлы йашайыш 
мянтягяси барядя мялумат верир. Минэячевир ЫЫ дцнйа  мц-
щарибясиндян сонракы иллярдя йарадылмыш ири сянайе мяркяз-
ляриндяндир. Индики Минэячевир щидротехники комплексин ти-
кинтиси иля ялагядар салынмышдыр. – 52. 

 

62. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – 
республикада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя 
емал едилмясиня рящбярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил 
едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын газылмасы вя исти-
фадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир 
сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр 
баьламышдыр. – 52,53,58,137. 

 
63. «Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» – Хязярин Азярбайъан 

секторунда ян ири нефт йатаглары. Бакыдан тяхминян 120 км 
шяргдя йерляшян бу йатаглар Азярбайъан Бейнялхалг Ямялий-
йат Ширкяти (АБЯШ) адындан бп ширкяти тяряфиндян ишлянир. 
«Азяри», «Чыраг» нефт йатаглары ики ясас лай дястиндян иба-
рятдир: Фасиля вя Балаханы. Консорсиум яввялъя щасилата Фа-
силя лайындан башлайыб. «Азяри»,  «Чыраг»да щасилат 1997-ъи 
илин нойабр айында башламышдыр. – 52,202. 

 
64. «Газпром» – Русийанын газ истещсал едян вя газ пай-

лайан ширкяти. Дцнйанын ян бюйцк газ ихраъ едян ширкятлярин-
дян бири. Ширкятин щазыркы ады – Русийа «Газпром»  Сящмдар 
Ъямиййятидир. Мянзил-гярарэащы Москвададыр. – 53,62,81. 
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65. Новороссийск – Русийа Федерасийасынын Красно-
дар дийарында лиман. Бакыдан Новороссийскя нефт кямяри 
чякилмиш вя 1997-ъи илдя истифадяйя верилмишдир. – 53. 

 

66. Азярбайъан Дювлят Инвестисийа Ширкяти (АИШ) – Ачыг 
Сящмдар Ъямиййяти. 2006-ъы илдя йарадылмышдыр. АИШ-нин 
мягсяди мювъуд вя йени коммерсийа мцяссисяляриня йерли вя 
хариъи  инвесторлар ъялб етмяк вя юз вясаити щесабына мцддятли 
инвестисийа гоймаг васитясиля Азярбайъан яразисиндя игтиса-
диййатын гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясидир. – 54, 
202,212,237,280. 

 

67. Загатала – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-
йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Шимал-шяргдя Даьыстанла, 
ъянуб-гярбдя Эцръцстанла щямсярщяддир. Сащяси 1348 км2, 
ящалиси 123,4 мин няфярдир. – 54,195. 

 

68. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  
Асийада дювлят. Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя вя мяркязя табели 6 шящяря 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – бир-
палаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 55,77. 

 
69. Азярбайъан Тарихи Музейи – 1920-ъи илдя йарадылмышдыр. 

Музейин мцхтялиф фондларында Вятян тарихини йашадан 300 ми-
нядяк мадди-мядяниййят нцмуняси горунур. Музейин китаб-
ханасында 80 миндян артыг ХЫХ–ХХ ясрлярин яввялляриндя няшр 
олунмуш надир китаб, журнал вя гязет топланмышдыр. Музейин 10 
отаьында Азярбайъан халгынын эюркямли оьлу Щаъы Зейналабдин 
Таьыйевин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш материаллар го-
рунуб сахланылыр. – 57. 

 
70. Азярбайъан Ядябиййаты  Музейи, А з я р б а й ъ а н   Р е с-

п у б л и к а с ы    М Е А   Н и з а м и    а д ы н а    М и л л и    А з я р-
б а й ъ а н     Я д я б и й й а т ы    М у з е й и – 1945-ъи илдя Низами-
нин щяйат вя йарадыъылыьыны якс етдирян музей кими, Бакыда 
йарадылмышдыр. Музейдя ян гядим заманлардан мцасир дюврядяк 
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Азярбайъан ябядиййатынын инкишаф йолу якс етдирилир. Музейин 
експозисийасында 4 миндян чох ялйазмасы, надир китаб, йазычыла-
рын хатиря яшйалары, портрет, щейкял, иллцстрасийа, миниатцр, бядии 
ишлямя вя с. експонатлар нцмайиш етдирилир. Низаминин «Исэяндяр-
намя» поемасынын 1413-ъц илдя, Фцзулинин «Бянэц-Бадя» яся-
ринин 1569-ъу илдя кючцрцлмцш ялйазма нцсхяляри ян гиймятли 
експонатлардыр. Музейин гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядя-
биййаты, 1919–20-ъи илляр Азярбайъан ядябиййаты експозисийалары вя 
елми фондлар, бядии тяртибат, елми-кцтляви шюбяляри вар. Елми 
фондлар шюбясиндя 70 миня йахын гиймятли яшйа горунуб сахла-
нылыр. – 57. 

 
71. Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи – (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, щейкялтяраш-
лыг вя с. ясярляри нцмайиш етдирилир. – 57. 

 
72. Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət 

Muzeyi, Lətif Kərimov adına – Azərbaycanın xalça və xalq 
tətbiqi sənətinin nümayiş edildiyi ən zəngin ekspozisiya. 
1967-ci ildə yaradılmışdır. Burada Azərbaycanın xalça və 
xalça məmulatlarının növləri, tarixi dövrləri, Quba, Şirvan, 
Bakı, Qazax, Qarabağ və Təbriz toxuculuq məktəblərinin 
fərdi ənənələri, sonsuz çeşidləri qorunub saxlanılır. Bu gun 
muzeyin 10000-dək xalça və xalq tətbiqi sənəti nümunələri 
mühafizə edilib saxlanılır. – 57. 
 

73. Республика Музей Мяркязи – 1960-ъы илдя мяшщур 
Азярбайъан мемары Щясян Мяъидовун лайищяси ясасында 
В.И.Ленинин анадан олмасынын 90 иллийи мцнасибятиля тикилмиш 
вя 1961-ъи илдя Москвадакы Ленин музейинин филиалы кими 
фяалиййятя башламышдыр. 
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1991-ъи илдя ССРИ-нин сцгутундан сонра Азярбайъан Рес-
публикасынын Мядяниййят Назирлийиня верилмиш вя Музей 
Мяркязи адыны алмышдыр. – 57. 

 

74. Muğam mərkəzi – Bakıda, dənizkənarı Milli parkda 
açılmış mədəniyyət mərkəzi. Muğam mərkəzi ümumi sahəsi 
7,5 min kvadratmetr olan üçmərtəbəli binadan ibarətdir. Bi-
nanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan 
tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan isti-
fadə edilməklə tikilən bina üçün lazımi avadanlıq İtaliya, 
Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmişdir. İnşaat işləri za-
manı 2 mindən çox müxtəlif ölçülü şüşədən istifadə edilmiş-
dir. – 57. 
 

75. Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театры – 
Азярбайъанын ян гядим драм театры. Тарихи 1873-ъц илдя 
Бакыда сящняйя гойулмуш М.Ф.Ахундовун «Лянкяран 
ханынын вязири» вя «Щаъы Гара» комедийаларынын тамашасы иля 
башланыр. Бу театр 1880–90-ъы иллярдя Ъ.Зейналовун ев тама-
шалары, Щ.Мащмудбяйовун вя Щ.Б.Зярдабинин театр труппа-
лары  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 мцстягил фяалиййят эюстярмяйя 
башлады. – 57. 

 

76. Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театры – Респуб-
ликанын ян бюйцк мусиги театры. Азярбайъан ХКС-нин 1920-ъи ил 
1 ийул тарихли гярары иля Бирляшмиш Дювлят Театры тяркибиндя опера 
труппасы кими йарадылмышды. 1924-ъц илдя опера труппасы бу 
театрдан айрылараг мцстягил опера вя балет театрына чеврилмишдир. 
1928-ъи илдя театра М.Ф.Ахундовун ады верилмишдир. 1959-ъу 
илдян Академик Опера вя Балет Театры адланыр. – 57. 

  
77. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı – Bakıda Səməd 

Vurğun adına rus dilində fəaliyyət göstərən teatr. 1923-cü ildən 
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Bakı İşçi Teatrı adı ilə fəaliyyət göstərmiş, 1937-ci ildən Azər-
baycan Dövlət Rus Dram Teatrı adlanır. Teatrın repertuarı 
«Don Karlos» (F.Şiller), «Romeo və Cülyetta» (V.Şekspir), 
«Canlı meyit» (L.Tolstoy)» və s.əsərlərlə zəngin olmuşdur. – 57. 

 

78. Азярбайъан Дювлят Эянъ Тамашачылар Театры – ХХ ясрин 
20-ъи илляриндя йаранмыш Азярбайъан театры. 1936-ъы илдя Азяр-
байъан Дювлят Эянъ Тамашачылар Театры адланыр. Ютян мцддят 
ярзиндя театрда 513 йени тамаша щазырланмыш, 33505 тамаша 
эюстярилмишдир. – 57. 

 

79. Шри-Ланка,  Ш р и -Л а н к а   С о с и а л и с т   Д е м о к р а-
т и к   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят. Миллятляр 
Бирлийиня дахилдир. Сащяси  65,6 мин км2, ящалиси 18,3 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 25 яйалятя бюлцнцр.  Дювлят вя щюку-
мят башчысы президент, ганунвериъи орган парламентдир. Пай-
тахты рясми олараг Ъайавар Денапуракотте, фактики ися Ко-
ломбодур. –  60. 

 

80. Мащинда Паъапаксе (1945) – 2005-ъи илдян Шри-Ланка 
Республикасынын президенти. 2004–2005-ъи иллярдя Шри-ЛанкА-
да Баш назир олмушдур. Милли Алйанса дахил олан Шри-Ланка 
Азадлыг Партийасынын лидерляриндян биридир.  – 60. 

 
81. «Фигаро» – Эцндялик франсыз гязети. 1826-ъы илдян Парисдя 

няшр едилир. – 61–72. 
 
82. Ъейщан – Аралыг дянизи сащилиндя лиман.  1998-ъи ил ок-

тйабрын 29-да Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, 
Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–
Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйанна-
мяси»ни имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–
Ъейщан нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 61,227. 

 
83. 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 
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1947-ъи ил 29 нойабр тарихли  гярарына ясасян йарадылмышдыр. 
Исраил инзибати ъящятдян 6 мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидентдир, ону бирпалаталы парламент (Кнессет) сечир. Щюку-
мятя  эениш сялащиййяти олан Баш назир башчылыг едир. – 63. 

 

84. Иран, И р а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-
Гярби Асийада дювлят. Сащяси 1,65 милйон км2, ящалиси 62,2 
милйон няфярдир. Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 
24 остана бюлцнцр.  Али ганунвериъи щакимиййят органы 4 ил 
мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти Баш на-
зир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 63,126,128,129,184,221, 
229,271,311. 

 

85. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя 
дювлят хадими. 1974–76 вя 1986–88-ъи иллярдя Франсанын Баш 
назири, 1977–95-ъи иллярдя Парис шящяринин мери,  1995–2007-ъи 
иллярдя Франса Республикасынын президенти. «Щейдяр Ялийев» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 65,84,85–86,87–88. 

 

86. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-
дырылмыш идаряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон–Вудс чярчивяси 
системиндя йарадылмышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мяг-
сяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади вя сосиал дирчялиши-
ня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасындадыр вя 
иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбай-
ъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. –68,100,150,-
206,208,210,266. 

 

87. Валмонт – Америка вя дцнйанын бир чох юлкяляриндя 
механики суварма аваданлыьынын сатышыны вя хидмятини тяшкил 
едян американ ширкяти. Америкадан кянарда олан ширкят 
мцштяриляриня сярфяли гиймят вя йцксяк хидмят тяклиф едир. Шир-
кят кечян ясрин орталарындан полад борулар, ирригасийа бору-
лары истещсал едир. – 73. 

 

88. Исвечря, И с в е ч р я   К о н ф е д е р а с и й а с ы – Мяркязи 
Авропада дювлят. Сащяси 41,3 мин км2,  ящалиси 7,1 милйон 
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няфярдир. Исвечря федератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. 
Дювлят башчысы президентдир, президенти парламент Федерал Шура 
цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, йенидян сечилмяк щцгугу 
йохдур. Президент щямчинин щюкумят башчысыдыр. Ганунвериъи 
щакимиййят ики палатадан ибарят  Федерал Мяълися мяхсусдур. 
Пайтахты Берн шящяридир. – 75–82. 

 

89. Давос игтисади форуму, Д ц н й а   и г т и с а д и   ф о р у-
м у –  Исвечрянин курорт шящяри Давосда щяр ил Цмумдцнйа 
игтисади форуму кечирилир. 1995-ъи ил йанварын 26–30-да Азярбай-
ъан президенти Щейдяр Ялийев башда олмагла, Азярбайъан нц-
майяндя щейяти бу форумда иштирак етмишдир. – 75–82,144. 

 
90. Клаус Шваб (д.1938) – Исвечря игтисадчысы, Цмумдцнйа 

Давос игтисади форумунун йарадыъысы вя явязедилмяз президенти. 
– 76,78. 

 
91. Алманийа,  А л м а н и й а  Ф е д е р а т и в  Р е с п у б -

л и к а с ы – Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин км2, 
ящалиси 81,9 милйон няфярдир. АФР тяркибиндя 16 яразиси олан 
федерасийадыр. Дювлят башчысы президент, щюкумят башчысы ися 
федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимиййят органы  парла-
ментдян – Бундестаг вя Бундерсатдан ибарятдир. Пайтахты 
Берлин шящяридир.  – 77,116,217–288,290. 

 
92. 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 Авро-
пада дювлят. Б.Британийа адасы, Ирландийа адасынын шимал-шярг 
щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, Щебрид, Шетленд 
адалары вя  бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащяси 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. – 77,116. 

 

93. Исвеч, И с в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропанын 
Скандинавийа йарымадасында дювлят. Сащяси 450 мин км2, 
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ящалиси 8,9 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 24 леня бюлцнцр. 
Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы парламентдир (Рикс-
даг). Пайтахты Стокщолмдур. – 77. 

 

94. Финландийа, Ф и н л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 
Шимали Авропада дювлят. Сащяси 397 мин км2, ящалиси 5,13 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 11 лйанийя (яйалятя) бюлцнцр. 
Аланд адалары ися мухтар яразидир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Щелсинки шящяри-
дир. – 77. 

 

95. Бразилийа, Б р а з и л и й а   Ф е д е р а т и в  Р е с п у б-
л и к а с ы – Ъянуби Америкада дювлят. Сащяси 8,5 милйон 
км2, ящалиси 157,9 милйон няфярдир. Бразилийа федерасийасы 26 
штата вя федератив (пайтахта) мащала бюлцнцр. Дювлятин вя 
щюкумятин башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Милли Конгресдир. Пайтахты Бразилийадыр. – 77. 

 
96. Малайзийа – Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 

329,7 мин км2, ящалиси 20,4 милйон няфярдир. Малайзийа феде-
расийадыр. Тяркибиня 13 штат вя федерал ярази – Куала-Лумпур 
вя Лавйан дахилдир. Миллятляр Бирлийинин цзвцдцр. Малайзийа 
конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы султанлыьын штат 
башчылары тяряфиндян  5 ил мцддятиня сечилян кралдыр. Ганунве-
риъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Куала-Лум-
пурдур. – 77. 

 
97. Нидерланд Краллыьы (гейри-рясми ады Щолландийа) – Гяр-

би Авропада Шимал дянизи сащилиндя дювлят. Сащяси 41,5 мин 
км2, ящалиси 15,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 12 яйалятя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы 
(Баш штатлар) парламентдир. Пайтахты Амстердамдыр. – 77. 

 
98. 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-Пийад-
дыр. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя бюлцнцр. 
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Сяудиййя Ярябистаны мцтляг теократик монархийадыр. 
Дювлят башчысы кралдыр. Юлкядя  бцтцн щакимиййят крала мях-
сусдур. Иъра органы Назирляр Шурасыдыр, Шураны крал тяйин едир 
вя она башчылыг едир. Щюкумятин няздиндя Мяшвярят Шурасы 
вар. Мцсялманларын ики мцгяддяс шящяри Мяккя вя Мядиня 
Сяудиййя Ярябистанындадыр. – 77. 

 

99. Норвеч,  Н о р в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропада  
дювлят. Сащяси 387 мин км2,  ящалиси 4,7 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 19 фцлкейя (графлыьа) бюлцнцр. Дювлят башчысы 
крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты 
Ослодур. – 77. 

 
100. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1,22 милйард 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар 
района вя мяркяз табелийиндя олан 3 шящяря (Пекин, Шанхай, 
Тйантсзын) бюлцнцр. Али дювлят щакимиййяти органы Цмум-
чин Халг Нцмайяндяляри Мяълисидир. Дювлят башчысы Чин 
Халг Республикасынын сядридир. Пайтахты Пекиндир. – 77,81, 
168,172,228,270. 

 
101. 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 консти-
тусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы ямирдир. Ганунвериъи 
орган вя щюкумят ямиря вя бирпалаталы Милли Мяълися табедир. 
Пайтахты ял-Кцвейтдир.  – 77,295. 

 

102. Газахыстан, Г а з а х ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 
Аврасийанын мяркязи щиссясиндя дювлят. Сащяси 2,7249 мин км2, 
ящалиси 16,7 милйон няфярдир. Пайтахты Астана шящяридир.  Дювлят 
башчысы  президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Али Советдир. – 
77,266,270. 

 
103. Белчика, Б е л ч и к а   К р а л л ы ь ы – Гярби Авропада 

дювлят. Сащяси 30,5 мин км2, ящалиси 10,8 милйон няфярдир. 
Белчика конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, га-
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нунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Брцссел-
дир. – 77,116. 

 

104. «Шелл» – инфраструктурларын формалашдырылмасында, нефт 
вя кямярлярин чякилмясиндя, онларын лайищяляринин щяйата 
кечирилмясиндя фяалиййят эюстярян корпорасийа. Дцнйанын 
100-дян чох юлкясиндя ширкятляри вар. Дцнйанын 34 юлкясиндя 
53 нефтайырма заводу там вя йа гисмян «Шелл»я мяхсусдур. 
– 78,81. 

 

105. Хатями Сейид, 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 Ира-
нын Мядяниййят вя Ислам Орижентасийасы назири, 1997–2005-ъи 
иллярдя Иран Ислам Республикасынын президенти олмушдур. – 79. 

 
106. Ъоръ Сорос (д.1930) – мяшщур американ  малиййячиси, 

хейриййячи. Дцнйанын 25 юлкясиндя онун хейриййя фондлары 
фяалиййят эюстярир. Бу фондлар мядяниййят вя маарифя хидмят 
едир. Соросун кюмяйиля Будапештдя, Прагада, Варшавада 
Мяркязи Авропа университетляри ачылмышдыр. – 79. 

 
107. Йанукович Виктор Фйодорович (д.1950) – мцщяндис-

механик. 2003 вя 2007–2008-ъи иллярдя Украйна Республика-
сынын Баш назири, 2010-14-ъц иллярдя Украйна Республикасынын 
президенти олмушдур. – 80. 

 
108. Екссон–Мобил  – американ ширкяти. Дцнйада ян бю-

йцк юзял нефт ширкятляриндян бири. Нефтин чыхарылмасы, истещсалы 
вя пайланмасы иля мяшьулдур. – 81. 

 
109. Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы – Гярби вя 

Шярги Авропа, МДБ юлкялярини узунмцддятли кредитля тяъщиз 
едян реэионал дювлятлярарасы банк. 1990-ъы илдя йарадылмышдыр. 
Лондонда йерляшир. Банкын 57 цзвц вар. – 82. 

 
110. Жан Лемйер (д.1950) – франсыз игтисадчысы, щцгугшц-

нас. 1995–99-ъу иллярдя Франса Малиййя вя Игтисадиййат нази-
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ринин шяхси дяфтярханасынын мцдири, 2000-ъи илдян Авропа 
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын президентидир. – 82. 

 
111. Парис – Франсанын пайтахты. Юлкянин игтисади, сийаси 

вя мядяниййят мяркязи, дцнйанын ян бюйцк вя эюзял шящяр-
ляриндян бири.  

Парис дцнйанын ян орижинал вя тякрарсыз шящярляриндяндир. 
Бурада Ренессанс вя классисизм цслубларында чохлу дябдя-
бяли ансамбллар, биналар, еляъя дя орта ясрляря аид парклар вя 
щейкялляр, тямтяраглы мейданлар, булвар вя проспектляр вар. 
Бир сыра бейнялхалг тяшкилатларын (ЙУНЕСКО вя с.) игамят-
эащы Парисдядир. – 83–120. 

 
112. Мещрибан Ялийева, М е щ р и б а н  А р и ф  г ы з ы 

(д.1964) – иътимаи вя сийаси хадим, фялсяфя доктору, прези-
дент Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сеченов 
адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 
1988–93-ъц иллярдя Красснов адына Москва Елми-Тядгигат 
Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещ-
рибан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хей-
риййя фонду йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян 
фонд  милли мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы цчцн 
хейли ишляр эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан мядя-
ниййятини хариъи юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч дилдя – 
Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чыхан «Азярбайъан–
Ирс» журналыны тясис етмишдир. 2004-ъц илдян Мещрибан 
Ялийева Азярбайъан халгынын цмуммилли лидеринин зянэин 
ирсинин юйрянилмяси вя щямчинин Щейдяр Ялийевин милли 
дювлятчилик идейаларыны йени нясилляря ашыламаг мягсядиля 
йаранмыш Щейдяр Ялийев Фондуна башчылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени 
мяктяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечир-
дийи хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хяс-
тяликляриндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым 
мягсядиля тяшкил олунур.  
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Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 
горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки йорул-
маз ишляриня эюря Мещрибан Ялийева ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-
нун Хошмярамлы сяфири сечилмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц, 2005-ъи 
илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Мещрибан Ялийева юлкямиздя 
тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин горунуб 
сахланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкялярдя халгымызын 
мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйаслы хейриййячилик 
ишляриня хцсуси диггят йетирир. –  83,125,188,217. 

 
113. Йелисей сарайы – Парисдя Франса президентляринин ига-

мятэащы. – 85,87,89,90. 
 
114. «Фяхри леэионун бюйцк хач командору» ордени – 

Франса Республикасынын али мцкафаты. Бу орден 200 ил яввял 
тясис едилмишдир. – 87–88. 

 
115. Ы Наполеон, Н а п о л е о н   Б о н а п а р т (1769–

1821) – 1804–14 вя 1815-ъи иллярдя Франса инператору. На-
полеон истедадлы сяркярдя кими, Франса тарихиндя  юзцня 
лайигли йер тутмушдур. Наполеон фитри истедада, мцстясна 
ишэцзарлыьа, дярин зякайа вя йенилмяз ирадяйя малик бир 
шяхсиййят иди. – 88. 

 
116. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят 

ишляриня бахан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин нойабрын-
да йарадылмыш, 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Али ор-
ганы ики илдян бир чаьырылан конфрансдыр. Катиблийи Парисдядир. 
Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цзвцдцр. – 89. 

 
117. Александр Дцма (1802–1870) – франсыз йазычысы, илк 

тарихи романтик ясярлярин мцяллифи. Даща чох сайсыз-щесаб-
сыз романлары иля мяшщурлашмышдыр. «Граф Монте Кристо», 
«Цч мушкетйор», «Дямир маскалы адам», «Гара занбаг» 
кими романлары она даща чох шющрят газандырмышдыр. Дц-
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ма щямчинин гязетляря мягаляляр йазмыш пешякар мцхбир 
кими дя таныныр. – 90. 

 
118. Низами Эянъяви,   И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–

1209) – дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябий-
йаты тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик поемадан 
ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами 
Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылы-
ьында дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, со-
сиал вя мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. 
Низами Эянъяви Йахын Шярг ядябиййатында мянзум роман 
жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб йаратмышдыр. Ни-
зами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмуш-
дур. Онун бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мя-
няви азадлыьы тяряннцм олунур. – 90. 

 
119. Банин, Я с я д у л л а й е в а   Ц м м ц л б а н и   М и р-

з я  г ы з ы (1905–1992) – Франсада йашайыб-йаратмыш азярбай-
ъанлы йазычы. Мяшщур Азярбайъан милйончулары Шямси Ясядул-
лайевин вя Муса Наьыйевин нявяси, Азярбайъан Демократик 
Республикасынын назирляриндян бири, милйончу Мирзя Яся-
дуллайевин гызы. 1920-ъи илдя щакимиййят болшевиклярин ялиня 
кечяндян сонра аиля Франсайа мцщаъирят едир. 

Бурада о, адлы-санлы  рус мущаъирляри иля  – Бунин, Толстой, 
Шалйапин  иля таныш олур. 1946-ъы илдя дяръ олунан «Гафгаз 
эцнляри» китабы она шющрят эятирир. Бундан сонра  онун «Па-
рис эцнляри», «Ернст Йцнэерля эюрцш», «Ернст Йцнэерин порт-
рети», «Мян опиуму сечдим», «Хариъи Франса» эениш охуъу 
кцтляси газаныр. – 91. 

 
120. Версал сцлщ мцгавиляси (1919) – Биринъи дцнйа мцща-

рибяси баша чатдыгдан сонра 1919-ъу ил 28 ийунда галиб 
эювлятлярля – АБШ вя онун мцттяфигляри – Британийа империийа-
сы, Франса, Италийа, Йапонийа, Белчика вя  мяьлуб юлкя Алма-
нийа иля баьланмыш мцгавиля. Мцгавилянин шяртляри 1919–20-ъи 
иллярдя Парис сцлщ конфрансында ишляниб щазырланмышдыр. – 91. 
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121. Ялимярдан бяй Топчубашов (1865–1934) – Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин гуруъуларындан бири. Эюркямли 
щцгугшцнас, иътимаи-сийаси вя дювлят хадими, дипломат. 
1917–20-ъи иллярдя Бакы Мцсялман Шурасы Мцвяггяти Иъраий-
йя Комитясинин сядри, Азярбайъан парламентинин сядри. Па-
рис (Версал) сцлщ конфрансында Азярбайъан нцмайяндя ще-
йятинин башчысы олмушдур. 1934-ъц илдя Парисдя вяфат етмиш-
дир. – 91. 

 

122. Натяван,   Х у р ш у д б а н у   (1832-1897) – танын-
мыш Азярбайъан шаири. Мещдигулу ханын гызы, Ибращимхялил 
ханын нявясидир. «Хан гызы» ады иля танынмышдыр. Ясярляри дя-
рин сямимиййяти, инъя лиризми иля сечилир. Йцксяк сяняткарлыг 
нцмуняси олан шерляриндя тякрир, гоша гафийя, рядиф, мяъаз вя с. 
бядии васитяляри мящарятля ишлятмишдир. Натяван щям дя ис-
тедадлы ряссам олмушдур. – 91. 

 

123. Цзейир бяй  Щаъыбяйов,  Ц з е й и р  Я б д ц л щ ц с е й н   
о ь л у (1885–1948) – дащи Азярбайъан бястякары, мусигишц-
нас алим, публисист, драматург, педагог вя иътимаи хадим. 
Мцасир Азярбайъан профессионал мусиги сянятинин вя милли 
операсынын баниси, ССРИ Халг артисти, ССРИ Дювлят мцкафаты 
лауреаты. – 92. 

 
124. Гара Гарайев, Г а р а   Я б ц л ф я с  о ь л у (1918–

1982) – дащи Азярбайъан бястякары. Мусигиси цмумдцнйа 
шющряти газанмыш, балетляри республикамызын вя бир сыра дцнйа 
театрларынын сящнясиндя тамашайа гойулмушдур. Г.Гарайе-
вин мусиги дили сащясиня эятирдийи йениликляр Азярбайъан вя 
дцнйа мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ 
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Дювлят вя Ле-
нин мцкафатлары лауреатыдыр. – 92. 

 
125. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щяр-

би-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бю-
йцк Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Ка-
нада, Италийа, Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын 
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имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында йарадыл-
мышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Алма-
нийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа 
гошулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан 
(1990) сонра яввялляр сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш 
юлкялярин бир гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр 
гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряф-
дашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО  Шурасынын 
сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 94,108,228,229, 
256,260 

 

126. «Йени гоншулуг сийасяти» (ЙГС) – Авропа Иттифагынын 
гоншу юлкялярля ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня, 
Авропа Иттифагы вя гоншу юлкяляр арасында  тящлцкясиз вя фира-
ван зоналар, Авропа Иттифагы сярщядляриндя «дост юлкяляр 
даиряси» йаратмаэа, щямчинин  АИ иля гоншу юлкяляр арасында  
сийаси, тящлцкясиз, игтисади вя мядяни сащялярдя даща сых 
ямякдашлыг етмяйя шяраит йарадыр. ЙГС-нин ясас мягсяди 
Авропа Иттифагынын гоншу юлкяляриндя стабиллийин, тящлцкясиз-
лийин горунмасы, мараглы юлкялярдя рифащ щалынын йахшылаш-
дырылмасыдыр. – 94,118,141,245,251,256,284. 

 

127. НАТО-нун «Фярди тяряфдашлыьын фяалиййят планы» – 
2008-ъи илдян Азярбайъан Республикасы бу  планын щяйата ке-
чирилмясиндя иштирак едир. – 94,228,256. 

 

128. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Итали-
йа вя Йапонийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. 
Икинъи дцнйа мцщарибяси 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алма-
нийанын 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 мцщари-
бяйя башлады. 1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград 
вя Курск вурушмаларында гялябяси Алманийаны гяти сурятдя 
сарсытды.  
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1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу  Берлини  алды. Майын 8-дя 
Карлсхорстда (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяс-
лим олмасы щаггында акт имзаланды. 

Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйа-
брын 2-дя имзаланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси 
гуртарды. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя 72 юлкя иштирак ет-
мишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин силащлы гцввяля-
риня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 милйон 
адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьыл-
мышды. – 96,224. 

 

129. Доминик де Вилпен – (д.1953) – Франса дювлят хади-
ми, сийасятчи вя дипломат, 2002–2004-ъц иллярдя Франса Хариъи 
Ишляр назири, 2004–2005-ъи иллярдя Дахили Ишляр назири, 2005–
2007-ъи иллярдя Баш назир олмушдур. – 103–104. 

 

130. Ахундов адына Азярбайъан Милли Китабханасы, М.Ф.Ахун-
дов адына Азярбайъан Республикасынын Милли китабханасы – 
Азярбайъанда ян бюйцк китабхана, республикада чап олунан 
ясярлярин дювлят китабсахлайыъысы, китабханашцнаслыг вя 
библиографийа цзря елми-методик мяркяз. Милли китабхананын 
ясасы 1923-ъц илдя гойулмушдур. Китабхананын индики бинасы 
1960-ъы илдя академик Микайыл Щцсейновун лайищяси ясасында 
тикилмишдир. Китабханада 13 охуъу залы, фондунда ися 430000 
китаб вар. – 103. 

 

131. Франса Милли Китабханасы – Франсада ян бюйцк китаб-
ханалардан бири. Ясасы 1480-ъи илдя Парисдя гойулмушдур. 30 
милйона йахын ялйазмасы, щямчинин 12 милйон китаб мцща-
физя олунур. Китабхана 1795-ъи иля гядяр Крал Китабханасы 
адланырды. – 103.  

 
132. Елмар Мяммядйаров, Е л м а р  М я щ я р р я м   о ь- 

л у (д.1960) – тарих елмляри намизяди, дипломат. 1995–98-ъи 
иллярдя Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя бейнялхалг тяш-
килатлар идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-да Азяр-
байъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя Италийада 
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Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. – 103. 

 

133. Щиъран Щцсейнова, Щ и ъ р а н   К а м р а н   г ы з ы 
(д.1955) – 2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын  
вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин сядридир. Сийаси 
елмляр доктору, профессордур. – 104. 

 

134. Кямаляддин Щейдяров,    К я м а л я д д и н    Ф я т т а щ   
о ь л у (д.1961) – эюмрцк хидмяти эенерал-полковники. 1995–
2006-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Ко-
митясинин сядри, 2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасы Фюв-
гяладя Щаллар  назиридир.  Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 
ордени иля тялтиф едилмишдир. – 104. 

 
135. Никола Саркози (д.1955) –Франса дювлят вя сийаси ха-

дими. Франса Республикасынын 2007–15-ъи иллярдя президенти 
олмушдур. 1993–95,2002–2004 вя 2005–2007-ъи иллярдя Франса 
щюкумятиндя назир вязифясиндя чалышмышдыр. – 104. 

 

136. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы (АМЕА)– 
Азярбайъан Республикасында 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 Акаде-
мийасы адланыр. Азярбайъан Милли ЕА-нын ашаьыдакы бюлмя-
ляри вар: физика; техника вя рийазиййат елмляри; кимйа елмляри; 
йер елмляри; биолоэийа елмляри; 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. – 104,138. 

 
137. Мащмуд Кяримов, М а щ м у д   К я р и м   о ь л у 

(1948–2013) – физик, физика-рийазиййат елмляри доктору, про-
фессор, академик. 2001–13-ъц иллярдя Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын  президенти олмушдур. Илк дяфя ола-
раг йцксяк молекуллу системлярдя эцълц електрик вя магнит 
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сащясинин тясири иля баш верян елементар  електрик вя молеку-
лйар просесляри, електрик вя фотоелектрик кечириъиляринин маг-
нит спин еффектлярини тядгиг етмишдир. Азярбайъан Республи-
касынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 104. 

 

138. Ъащанэир Ясэяров, Ъ а щ а н э и р   Ъ я л а л   о ь л у 
(д.1950) – тяййарячи. 1991–93-ъц иллярдя Авиасийа Ишчиляри Щям-
карлар Иттифагы Республика Комитясинин сядри, 1996-ъы илдян 
«Азярбайъан Щава Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин 
сядридир. –  104. 

 
139. Кристиан Понсюле (д.1928) –  франсыз сийасятчиси. 1998–

2008-ъи иллярдя Франса Сенатынын президенти олмушдур. – 109–
114. 

 

140. Франса Сенаты – Франсада ганунвериъи орган. – 109–114. 
 
141. «АЛСТОМ» – Авропанын вя дцнйанын яксяр юлкяляри 

цчцн сцрят гатарлары, дямир йолу няглиййаты цчцн аваданлыг, 
дямирйол локомотивляри, истещсал едян франсыз машынгайырма 
ширкятляр групу. Франсада «АЛСТОМ»ын истещсал етдийи ди-
зел-гатарлар ишляйир. Ширкятляр групу щямчинин Атом електрик 
стансийалары цчцн щяр ъцр енержи машынгайырма аваданлыьы, 
йаваш сцрятли турбин компонентляри истещсал едир.  –  124–125. 

 
142. Патрик Крон – франсыз мцщяндиси. 2003-ъц илдян «Алс-

том» ширкятляр групунун президентидир. – 124–125. 
 
143. Мащмуд Ящмядинежад (д.1956) – 2005–2013-ъц илляр-

дя Иран Ислам Республикасынын президенти олмушдур. – 126, 
128,184,311. 

 
144. Иран Ислам Ингилабы  – Иранын дахилиндя Милли Ъябщя-

нин, хариъдян ися рущанилярин Франсада мцщаъирятдя олан 
башчысы Айятуллащ Рущулла Хомейнинин рящбярлик етдийи 
цмумхалг щярякаты. Бу щярякат эетдикъя эцълянди вя 1979-ъу 
илдя шащ (Мящяммяд Рза Пящляви) юлкяни тярк етди. Мц-
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щаъирятдян вятяня гайытмыш имам Хомейни Иран Ислам Рес-
публикасыны елан етди. – 128,129. 

 

145. Хаменеи,  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. – 129. 

 

146. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда 
ян кцтляви сийаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя 
Нахчыван шящяриндя тясис едилиб. 81 район вя 5 миня йахын илк 
партийа тяшкилаты вар. Партийада Эянъляр Бирлийи вя Гадын 
Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла тямсил 
олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да 
мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгуги вя 
дцнйяви дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын 
щяйата кечирилмясиндя фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-
сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. ЙАП-ын тясис конфрансында 
(1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев йекдилликля пар-
тийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март айындан ися ЙАП-ын 
сядри президент Илщам Ялийевдир. – 137,138. 

  
147. Азяр Ямирасланов, А з я р  К а м а л  о ь л у (д.1971)  – 

игтисадчы. 2008-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Президент 
Администрасийасынын Аграр сийасят мясяляляри шюбясинин мцди-
ри. Цчцнъц чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
депутаты олмушдур. – 138. 

 
148. Симеон Джанков (д.1970) – болгар игтисадчысы, профес-

сор, дювлят хадими. 14 ил Дцнйа Банкында Баш игтисадчы вязи-
фясиндя чалышмышдыр. – 150. 

 
149. Шящрийар Мяммядйаров (д.1985) – шащмат цзря бей-

нялхалг гроссмейстер. Йенийетмялярин Шащмат Олимпиадасы-
нын галиби (1999) вя эцмцш мцкафатчысы (2000), эянъляр ара-
сында Авропа чемпионатынын эцмцш мцкайатчысы (2001), 18 
вя 20 йашадяк оьланлар арасында Авропа биринъилийинин гызыл 
(2002) вя бцрцнъ мцкафатчысы (2002), Эянъляр (2003) вя 20 
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йашадяк оьланлар арасында Дцнйа биринъилийинин галиби (2003; 
2005).  – 28. 

 

150. «Боинг» – Америка корпорасийасы. Дцнйанын ян бю-
йцк авиасийа, космос вя щярби техника истещсалчыларындан бири. 
Бу корпорасийанын тяркибиня бир сыра нящянэ корпорасийалар 
дахилдир. Корпорасийанын ясасы 1916-ъы илдя мцщяндис Ъоръ 
Конрод Вестервелт тяряфиндян гойулмушдур. Мянзил-гярар-
эащы Чикагодадыр (Иллинойс штаты, АБШ).  

Компанийа эенишщяъмли мцлки вя щярби авиасийа техника-
сынын, щямчинин ян бюйцк аиробусларын истещсалчысыдыр. Бун-
дан ялавя, «Боинг» щярб цчцн эениш масштаблы авиасийа-кос-
мос техникасы бурахыр. Эенишщяъмли космос програмлары 
щяйата кечирир. Дцнйанын 67 юлкясиндя «Боинг» заводу вар. 
Дцнйанын 100 юлкясинин 5200 тядарцкчцсц иля ямякдашлыг 
едир.  – 152. 

 

151. Роалд Сагдейев (д.1932) – рус физики. ССРИ Елмляр 
Академийасынын академики. Ясас тядгигатлары плазма физи-
касына аиддир. Плазманын гейри-таразлыьыны тядгиг етмиш, онда 
«тоггушмасыз» зярбя дальаларынын мювъуд олдуьуну кяшф 
етмиш, «токамак» гурьуларындакы кючцрмя щадисяляринин 
нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. – 153. 

 
152. Гамбийа, Г а м б и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – 

Гярби Африкада дювлят. Сащяси 11,3 мин км2, ящалиси 1.148 
мин няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя щюкумят 
башчысы президентдир. Ганунвериъи органы Нцмайяндяляр Па-
латасыдыр. Пайтахты Банъулдур. – 154.  

 
153. Йящйа Ъаммещ (д.1965) – Гамбийа сийаси вя дювлят 

хадими. 1994-ъц илдян Гамбийа Республикасынын президенти-
дир. – 154. 

 
154. Зураб Ноьаидели – Эцръцстан сийаси хадими. 2005–

2007-ъи иллярдя Эцръцстан Республикасынын Баш назири олмуш-
дур. – 157. 
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155. Михеил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшц-
нас. 2003–2013-ъц илляр Эцръцстан Республикасынын президен-
ти. 2000–2001-ъи иллярдя Эцръцстанда Ядлиййя назири олмуш-
дур. Ващид Милли Щярякат Партийасынын сядри, «мяхмяри ин-
гилаб»ын лидерляриндян бири олмушдур. – 158,160–161,162–
165,166–167,168–177,291. 

 

156. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя 
дювлят хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя го-
шулмушдур. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бяля-
диййясинин сядри,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лидери. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя 
Ядалят вя Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк им-
каны ялдя етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири, 
2014-ъц илин сентйабрында Тцркийя Республикасынын президенти  
сечилди.– 159,160–161,162–165,168–177. 

 

157. Ленин, В л а д и м и р   И л и ч (У л й а н о в ) (1870–
1924) – ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. –167. 

 

158. Ипяк Йолу, Б ю й ц к   И п я к   Й о л у – бейнялхалг та-
рихи транзит-тиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин сонларындан 
ерамызын XVI ясринядяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали 
Африка вя Испанийайа гядяр узанараг, айры-айры голлары иля о 
заман дцнйанын мялум олан, демяк олар ки, бцтцн юлкяляри-
ни бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди 
сярвятляря малик олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заман-
лардан дцнйа юлкяляри арасында игтисади вя мядяни ялагялярдя 
мцщцм йер тутмушдур. 

XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын прези-
денти Щейдяр Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчял-
дилмяси идейасыны иряли сцрмяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бю-
йцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян юлкялярдя ъидди марагла гар-
шыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрында Бакыда 33 
дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг конфранс 
кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан 
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Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йо-
лунун бярпасынын вя онун имканларындан щамылыгла бящря-
лянмяйин ваъиблийи гейд олунду. – 198. 

 
159. Зийа Мяммядов, З и й а   А р з у м а н   о ь л у  

(д.1952) – дямирйолчу мцщяндис. 1996–2005-ъи иллярдя Азяр-
байъан Дювлят Дямир Йолунун ряиси, 2005-ъи илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Няглиййат назиридир. – 176,177. 

 
160. Азярбайъан Бейнялхалг Банкы (АББ) – 1992-ъи илдя 

Хариъи Игтисади Банкын ясасында йарадылмышдыр. АББ бейнял-
халг вя дахили базарда мювъуд олан бцтцн банк хидмятлярини 
йериня йетирир. – 177. 

 
161. Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты,  И г т и с а д и   Я м я к-

д а ш л ы г   в я   И н к и ш а ф   Т я ш к и л а т ы (ИЯИТ) – 1961-ъи илдя 
йарадылмыш дювлятлярарасы игтисади тяшкилат. ИЯИТ-ин мягсяди 
инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади сийасятин координасийасы вя 
гябул едилмиш програмларын инкишафына кюмяк етмякдир. 1974-
ъц илдян ИЯИТ-ин тяркибиндя Бейнялхалг Енержи Аэентлийи 
фяалиййят эюстярир. Мянзил-гярарэащы Парисдядир. – 178,181. 

 
162. Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты  (ЦЭТ) – дювлятляр-

арасы бейнялхалг тяшкилат. ЦЭТ-на, демяк олар кы, бцтцн 
дцнйанын эюмрцк хидмяти дахилдир. ЦЭТ бейнялхалг тиъа-
рятин 98%-ня  нязарят едир. 1953-ъц илдя йарадылмышдыр. Мян-
зил-гярарэащы Брцсселдядир (Белчика) – 178. 

 
163. АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасы – 317 парламента-

риси олан бейнялхалг парламент групу. 1990-ъы илдя Парисдя йара-
дылмышдыр. Ассамблейа илдя бир нечя дяфя Милли парламент де-
путатларыны топлайараг АТЯТ-ля баьлы мясяляляри мцзакиря едир. 
Щяр ил ассамблейа сяс чохлуьу иля сядр сечир, сядр ясас йы-
ьынъагларда иштирак едир вя йыьынъаглара сядрлик едир. Мянзил-
гярарэащы Копенщаэендядир. Ассамблейанын даими ямякдаш-
лары 14  няфярдир. – 179. 
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164. Горан Ленмаркер (д.1943) – Исвеч сийасятчиси. 1991-ъи 
илдян Риксдагын цзвц. АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасында 
Даьлыг Гарабаь цзря хцсуси нцмайяндяси олмушдур. – 180. 

 
165. 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. Пайтахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъя-
щятдян 4 яйалятя вя федерал пайтахт яразисиня бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. – 181. 

 
166. Шювкят Язиз (д.1949) – Пакистанын дювлят хадими. 

2004–2007-ъи иллярдя Пакистанын Баш назири олмушдур. – 181. 
 
167. Италийа, И т а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Авропанын 

ъянубунда дювлят. Яразисиня Алп даьларынын гярб йамаълары, 
Радан дцзянлийи, Апеннин йарымадасы, Сиъилийа вя Сардинийа 
адалары дахилдир. Сащяси 301 мин км2, ящалиси 57,5 милйон ня-
фярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. Пайтахты Рома 
шящяридир. – 183. 

 
168. Мещди Сяфяри (д.1959) – 2001–2005-ъи иллярдя Иранын 

Асийа –Сакит океан реэиону вя МДБ цзря  Иран Хариъи Ишляр 
назиринин мцавини олмушдур. – 184. 

 
169. Фярман Салманов, С а л м а н о в  Ф я р м а н  Г у р- 

б а н   о ь л у  (1928–2008)  – мцщяндис-эеолог. Ленин мц-
кафаты лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы. Гярби Сибирдя 
онун билаваситя рящбярлийи иля ян ири нефт вя газ йатаглары кяшф 
едилмишдир. – 185. 

 
170. Габил,  И м а м в е р д и й е в  Г а б и л  А л л а щ в е р- 

д и  о ь л у (д.1926–2007) –Азярбайъан Республикасынын Халг 
шаири. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф 
олунмушдур. – 187–188. 
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171.  Закир Гаралов, З а к и р   Б я к и р   о ь л у (д.1956) – 
щцгугшцнас, Ы дяряъя Дювлят Ядлиййя мцшавири, Бейнялхалг 
Прокурорлар Ассосиасийасынын цзвц. 2000-ъи илдян Азярбайъан 
Республикасынын Баш прокурору. Азярбайъан Республикасы-
нын «Азярбайъан Байраьы» ордени вя «Иэидлийя эюря» медалы 
иля тялтиф едилмишдир. – 187,189. 

 
172. Ващид Ахундов (д.1942) – игтисадчы, елмляр доктору, 

профессор. 1993–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Игтисади сийасят цзря Дювлят мцшавири олмушдур. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 187. 

 
173. Фярщад Хялилов, Ф я р щ а д   Г у р б а н   о ь л у 

(д.1946) – Халг ряссамы. 1987-ъи илдян Азярбайъан Ряссамлар 
Иттифагынын сядридир. Йарадыъылыьында Абшерон мотивляри ящя-
миййятли йер тутур. Чимярликляр вя Абшерон эюрцнтцляри, щямчи-
нин Абшерон йарымадасынын йашайыш мянтягяляри буна мисал ола 
биляр. Фярщад Хялилов «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 
187,188,190. 

 
174. Сяттар Мещбалыйев, С я т т а р   С у л и д д и н   о ь л у 

(д.1955) – игтисадчы. Игтисад елмляри доктору. Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълисинин депутатыдыр. Милли Мяълисин Игтисади 
сийасят даими комитясинин цзвцдцр. 1993-ъц илдян Азярбайъан 
Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын сядридир. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 187. 

 
175. Сялщаб Мяммядов – Азярбайъан Ряссамлыг Акаде-

мийасынын проректору, Азярбайъан Республикасы Ряссамлар 
Иттифагы сядринин биринъи мцавини, профессор, Азярбайъанын 
Халг ряссамы. – 187. 

 
176. Йардымлы (1938-ъи илядяк Вярэядцз району) – Азярбай-

ъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едил-
мишдир. Шималдан, гярбдян вя ъянуб-гярбдян  Иранла щямсяр-
щяддир. Сащяси 667 км2, ящалиси 62,4 мин няфярдир. – 188. 
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177. Хыналыг – Азярбайъан Республикасынын Губа райо-
нунда кянд. Баш Гафгаз вя Йан силсиляляри арасында, чюкяк-
ликдядир. Ящалиси 2070 няфярдир. Хыналыг кяндинин еркян орта 
ясрлярдя салындыьы ещтимал едилир.  

Хыналыг ясасян даь кяндляри цчцн сяъиййяви цслубда план-
лашдырылмышдыр; бир евин дамы о бириси цчцн щяйят кими истифадя 
олунур. Кяндин ящалиси хыналыг дилиндя данышыр. Гафгазын ян 
йцксяк даь кяндляриндяндир. – 188,210. 

 

178. Лерик (1938-ъи илядяк Зуванд району) – Азярбайъан 
Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 
Ъянуб вя ъянуб-гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1084 км2, 
ящалиси 79,7 мин няфярдир. – 188. 

 

179. Щейдяр Ялийев Фонду – гейри-щюкумят, гейри-ком-
мерсийа тяшкилаты. Рясми ачылышы 10 май 2004-ъц илдя олмуш-
дур. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти ЙУНЕСКО-нун 
вя ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты, 
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийевадыр. 

Фондун йарадылмасында мягсяд цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин хатирясиня ещтирамы ифадя етмяк, Щейдяр Ялийев 
сийаси мяфкурясинин щямишяйашар сяъиййясини якс етдирмяк, 
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы милли дювлятчилик идейаларыны йени 
нясилляря даима ашыламаг олмушдур. 

Фондун президенти онун сялащиййятли гануни нумайяндя-
сидир. Фондун ишиня билаваситя рящбярлик иърачы директора аид-
дир. Фондун няздиндя Експерт Шурасы, фондун структурунда 
бир сыра гурумлар фяалиййят эюстярир. – 188. 

 

180. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 
107 км2, ящалиси 324,7 мин няфярдир. Эянъя Азярбайъанын 
гядим шящярляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. 
Бязи мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя 
(е.я.336–323) салындыьыны гейд етмишляр. – 194. 

 

181. Газах – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-
йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 2202 км2, ящалиси 
92,7 мин няфярдир. – 194. 
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182. Губа – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 2575 км2, ящалиси 161,4 
мин няфярдир. – 194. 

 

183. Йевлах – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1935-ъи илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя  ляьв едиляъяк яразиси 
Аьдаш, Бярдя, Эоранбой районларына верилмиш, 1965-ъи илдя 
йенидян мцстягил район олмушдур. Сащяси 1555 км2, ящалиси 
123,5 мин няфярдир. – 206. 

 

184. 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 1,5 милйон ня-
фярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Сеймдир. 
Пайтахты Таллиндир. – 215. 

 

185. Томас Щендрик Илвес (д.1953) – естон сийасятчиси, 
дипломат, журналист. 2006-ъы илдян Естонийа Республикасынын 
президенти. – 215. 

 
186. 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 конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы султан-
дыр. Пайтахты Бяндяр-Сяри-Бягавандыр. – 216. 

 
187. Щаъы Щяссянал Болкиащ (д.1946) – Бруней султаны. ХЫВ 

ясрдян щакимиййятдя олан сцлалянин 29-ъу нцмайяндяси. – 216. 
 
188. Берлин – Алманийанын пайтахты. Сащяси 890 км2-я гя-

дяр, ящалиси 3,5 милйон няфярдир. 1990-ъы илдян мцстягил ин-
зибати яразидир. Алманийанын ян бюйцк сянайе, мядяни вя ел-
ми мяркязидир. 1945-ъи илдя фашист Алманийасынын мяьлубиййя-
тиндян сонра Берлин ССРИ, АБШ, Бюйцк Британийа вя Франса 
тяряфиндян зоналара бюлцндц. 1948-ъи илдя Гярб дювлятляри 
Берлин парламентиндя сечкиляр кечирдиляр. Шярги Берлин АДР-
ин пайтахты елан едилди. 1961-ъи илдя Шярги Берлиндян Гярби 
Берлиня ящали ахынынын гаршысыны алмаг цчцн Берлин дивары 
тикилди. (1990-ъы илдя Берлин дивары сюкцлдц, АФР иля АДР 
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бирляшди вя  Берлин бирляшмиш Алманийанын пайтахты елан едил-
ди). – 217–288. 

 
189. Анэела Меркел (д.1954) – Алманийа сийасятчиси, Христиан - 

Демократ Иттифагы Партийасынын лидери, 2000-ъи илдян Алманийанын 
Федерал канслеридир. – 217–218,219–223. 

 
190. 416-ъы Азярбайъан атыъы дивизийасы – 1942-ъи илин март–

сентйабр айларында Азярбайъан ССР-дя йарадылмыш милли дивизийа. 
Дивизийанын тяркибиндя ики атыъы полк, топчу полку, минамйот вя 
танквуран гырыъы дивизийасы, топчу вя гярарэащ батарейасы, тибб-
санитар баталйону  варды. – 224. 

 
191. «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмы – НАТО иля Шярги 

Авропа вя кечмиш ССРИ юлкяляри арасында сийаси вя щярби сащя-
лярдя 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 Хавйер Солана иля эюрцшцндя Азярбайъан Республи-
касынын тягдимат сянядини она вермишдир. Щямин сяняд ясасын-
да Азярбайъанын НАТО иля тяряфдашлыьынын фярди програмы 
щазырланмышдыр. – 228.  

 
192. Днестрйаны – Молдовада Днестр чайы сащилиндя танын-

мамыш бюлэя. 1992-ъи илдя Днестрйаныда щярби мцнагишя баш-
лады. Ийулун орталарына гядяр бир нечя ай давам едян силащлы 
тоггушмалар заманы Лебедин команданы олдуьу  Русийанын 
14-ъц ордусунун сепаратчылара йахындан дястяк вермяси нятиъя-
синдя Кишинйов сол сащилдяки районлар цзяриндя нязарятини итирди 
вя Днестрйаны Молдованын нязарятиндян чыхмыш яразийя чев-
рилди. – 232,261. 
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193. Абхазийа – Эцръцстан Республикасынын тяркибиндя 
мухтар республика. 1921-ъи илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 8,6 
мин км2, ящалиси 501 мин няфярдир. Пайтахты Сухуми шящяридир. 
– 232. 

 

194. Ъянуби Осетийа – Эцръцстан Республикасынын тяркибин-
дя Ъянуби Осетийа Мухтар Вилайяти. 1922-ъи илдя йарадылмышдыр. 
Сащяси 3,9 мин км2, ящалиси 99 мин няфярдир. Мяркязи Схинвали 
шящяридир. –  232,261,263. 

 

195. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы 
(БМТТШ) – БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм орга-
ны. БМТ-нин Низамнамясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящ-
лцкясизлийин горунмасында ясас мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц 
вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, 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. – 230,233,258, 273. 

 

196. Косово проблеми – 80-ъи иллярдян башлайараг Йугосла-
вийа (Йугославийа Федератив Сосиалист Республикасы) ъидди 
игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя миллятляр-
арасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР парчаланды. Федераси-
йанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя Щерсе-
говина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 1992-ъи 
илдя Сербийа вя Черногорийа Йугославийа  Республикасы йара-
дылды. 1999-ъу илдя серб щюкумяти тяряфиндян Косовода (Сер-
бийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы зоракылыг башланды 
вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. Буна эюря дя НАТО 
авиасийасы тяряфиндян бомбардман едилди. Мящз бундан сон-
ра Йугославийа юз ордусуну  Косоводан чыхартды вя НАТО-
нун сцлщмярамлы ордусу албанлары серблярдян горумаг цчцн 
Косовойа эирди. 1999-ъу илдян сонра Сербийа щюкумяти Ко-
сово яразисиня  де-факто нязарятини итирди. 2008-ъи илдя Косово 
юзцнц биртяряфли шякилдя мцстягил дювлят елан етди. Щазырда 
БМТ цзв-юлкяляринин 99-у, о ъцмлядян НАТО юлкяляри Ко-
совонун мцстягиллийини таныйыр. – 232,263. 
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197. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км ши-
мал-гярбдя, Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 
83 км2, ящалиси 329,3 мин няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш 
мянтягяси олан Сумгайыт 1938-ъи илдя Бакы нефт сянайесини 
електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик Стансийасы-
нын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакы-
дан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяри олду. Сянайесиндя  
кимйа вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 235. 

 

198. Алманийа Бундестагы – Алманийада парламентин 
ашаьы палатасы. – 238. 

 

199. Ариф Мирзяйев, А р и ф   А б д у л л а   о ь л у (д.1944) – 
Азярбайъан бястякары, органчы вя пианочу. Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямякдар артисти. 

Азярбайъан дини-мемориал орган вя полифоник мусиги, 
щямчинин гядим исламда чохшахяли мусигинин йарадыъысыдыр. 
С.Бах мусигисинин мцтяхяссиси вя онун йарадыъылыьынын тяд-
гигатчысыдыр. Ариф Мирзяйев чохлу сайда вокал инструментал 
камера вя вокал мусиги ясярляринин мцяллифидир. Алманийада 
йашайыр.– 247. 

 

200. Бах Иощан Себастйан (1685–1750) – мяшщур алман 
бястякары вя органчысы. Бах барокко дюврцнцн сонунъу ян 
бюйцк бястякарларындандыр. Вокал ясярляринин чоху дини мюв-
зудадыр. Бетщовен Бахы «щармонийанын бабасы» адландырмыш-
дыр. Бахын фугалары Гярби Авропа полифонийа цслубунун зирвя-
сидир. Бахын йарадыъылыьы дцнйа мусиги сянятинин инкишафында 
мцщцм рол ойнамышдыр. – 247. 

 
201. Берлин Университети – Алманийада ян бюйцк универси-

тетлярдян бири. Ясасы 1809-ъу илдя В.Гумболд тяряфиндян гойул-
мушдур. – 249,267. 

 
202. Конгад Аденауер (1876–1967) – Алманийа сийаси вя 

дювлят хадими. 1949–63-ъц иллярдя Алманийа Федератив Рес-
публикасынын федерал канслери олмушдур. – 250. 
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203. Чеченистан (Ичкерийа) – Русийа Федерасийасында рес-
публика. Пайтахты Грозны шящяридир. 

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 Чече-
нистанда милли-азадлыг щярякатынын башланмасына сябяб олду. 
Даьлыларын бу щярякаты (1817–1864) 1859-ъу илдя Шейх Шамил 
тяслим олдугдан сонра йатырылды вя Чеченистан тамамиля 
Русийайа бирляшдирилди. – 263. 

 

204. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядя-
биййатда Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гара-
баь ханы Пянащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстя-
рился дя, тядгигатлар Шушанын гядим йашайыш мянтягяси олду-
ьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан Шуша бир 
мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь 
ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартын-
да ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын няти-
ъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля йандырылды вя минлярля 
эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун айынын яввялиндя 
мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни 
гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин 
декретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил 
олундугда Шуша мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны ишьал етдиляр. Щазыр-
да Шуша йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 265. 
 

205. Набукко – Тцркмянистан вя Азярбайъан газынын Ав-
ропа Бирлийи юлкяляриня, ясасян Австрийа вя Алманийайа ютц-
рцлмяси цчцн 3300 км узунлуьунда маэистрал газ кямяринин 
реаллашмайан лайищяси. Лайищянин гиймяти бп ширкятинин ще-
сабламасына эюря 14 милйард авро олмалыдыр. – 267,268. 

 

206. Владимир Путин (д.1952) – 2000–2008-ъи иллярдя Русийа 
Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
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вязифялярдя чалышмышдыр.  1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы Прези-
денти Администрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын 
директору, 1999-ъу илин августундан Русийа щюкумятинин баш-
чысы, 2008-ъи илин майында Русийа Федерасийасынын Баш назири 
тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында йенидян Русийа 
Федерасийасынын Президенти сечилди. – 267. 

 
207. Сталин, И о с и ф   В и с с а р и о н о в и ч (1879–1953) – 

1922–53-ъц иллярдя ССРИ-нин партийа вя дювлят рящбяри. – 288. 
 
208. Петер Семнеби (д.1959) – Исвеч сяфири. 2006–11-ъи иллярдя 

сяфир Семнебей Авропа Иттифагынын Ъянуби Гафгаз цзря 
нцмайяндяси олмушдур. – 289. 

 
209. Ъабир яс-Сабащ (д.1930) – 2006-ъы илдян Кцвейт ямири. 

Щакимиййятя эялдикдян сонра юлкядя бир сыра демократик исла-
щатлар кечирмиш, гадынлара дювлят органларында ишлямяйя иъазя 
верилмиш, онлар сечиб-сечилмяк щцгугу ялдя етмишляр. – 295. 

 
210. Хоъалы сойгырымы  – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на 

кечян эеъя ермяни силащлы гцввяляри вя Ханкяндиндя йерля-
шян Русийанын 366-ъы алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа 
щяр тяряфдян щцъум етмиш, шящяри тамамиля йандырмышлар; 
1000 няфярдян артыг азярбайъанлы  юлдцрцлмцш, йцзлярля шя-
щяр сакини йараланмыш, иткин дцшмцшдцр. – 297–300. 

 
211. «Китаби-Дядя Горгуд» – тцрк халглары вя Азярбайъан 

халг ядябиййатынын ян гядим йазылы абидяси. «Китаби-Дядя 
Горгуд» дастанынын йаранмасындан 1300 ил кечир. Елм аля-
миня ХIХ  ясрдян мялум олан бу гящряманлыг дастанынын  
щялялик ХВ–ХВI ясрлярдя кючцрцлмцш ики ялйазма нцсхяси 
(Дрезден вя Ватикан) сахланылыр. – 302. 

 
212. «Тотал» – мяшщур франсыз нефт ширкяти. 1954-ъц илдя 

тяшкил олунмушдур. Бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, емалы 
вя сатышы иля мяшьул олур. – 305. 
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213. «Шеврон»  – дцнйанын ян ири бейнялхалг енержи вя кимйа 
ширкятляриндян бири. Баш офиси Калифорнийанын Сан-Франсиско шя-
щяриндя йерляшир. Нефт вя кимйа сянайесинин бцтцн сащяляриндя  
иш эюрян «Шеврон»ун дцнйанын 100-я гядяр юлкясиндя 450 
филиалы вя бирэя мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Дцнйанын мцхтялиф 
юлкяляриндя 41 000 ишчиси вар. 1879-ъу илдя «Рпасифик Кост Ойл 
Компани» ады иля фяалиййятя башламышдыр. – 306. 

 
214. 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 7,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 9 ви-
лайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы 
бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа шящяридир. – 308. 

 
215. Эеорэи Пырванов (д.1957) – Болгарыстан сийаси вя дюв-

лят хадими. Тарих елмляри доктору. 2000–2011-ъи иллярдя  Бол-
гарыстанын президенти олмушдур. – 308. 

 
216. 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. Пайтахты Аккрадыр.  –  309. 

 
217. Ъон Кофи Агийекум Куфуор (д.1938) – 2001–2007-ъи 

иллярдя Гананын президенти, 2007–2008-ъи иллярдя Африка Итти-
фагынын сядри олмушдур. – 309. 

 
218. Латвийа, Л а т в и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авро-

пада – Прибалтикада дювлят. Сащяси 64,5 мин км2, ящалиси 2,2 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 26 района бюлцнцр. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы Сеймдир. Пайтахты Рига шящя-
ридир. – 310. 

 
219. Вайра Вике-Фрейберга (д.1937) – Латвийа дювлят хади-
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