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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 
ŞAMAXI RAYONUNA SƏFƏRİ  
  

1 март 2007-ъи ил 
  

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin 
təməlqoyma мярасимi 

  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Şamaxı 

rayonuna gəlmişdir. Rayonun minlərlə sakini dövlətimizin baş- 
çısını və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük hörmət və ehtiram- 
la, gül-çiçəklə qarşıladılar. Onların əllərində Azərbaycanın Döv- 
lət bayraqları, ulu öndər Heydər Əliyevin və prezident İlham Əli- 
yevin portretləri, xalqımızın ümummilli liderinin müdrik kəlam- 
ları yazılmış transparantlar var idi.    

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Şamaxı Müalicə-Diaqnostika 
Mərkəzinin təməлqoyma mərasimində iştirak etdi.  

Dövlətimizin başçısı mərkəzin Baş planı ilə tanış oldu. Dövlət 
Neft Şirkətinin  prezidenti Rövnəq Abdullayev məlumat verdi ki, 
3 mərtəbədən ibarət olacaq mərkəzdə poliklinika, cərrahiyyə 
şöbəsi, əməliyyat bloku yerləşəcəkdir. Ümumi ərazisi 1,5 hek- 
tardır, tikinti sahəsi isə 2200 kvadratmetrdir. Burada qazanxana, 
camaşırxana, su hovuzu, yanğınsöndürmə hovuzu, avtomobil 
dayanacağı da olacaqdır. Sifarişçi Dövlət Neft Şirkətidir. Tikinti 
işlərini  «Sənayetikinti» Səhmdar Cəmiyyəti yerinə yetirəcək və 
1 il ərzində obyekti tam təhvil verəcəkdir. Avadanlıqla birlikdə 
mərkəzin smeta dəyəri 5 milyon manatdır. Bu, ölkəmizdə tikilən 
10-cu diaqnostika mərkəzi olacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev diaqnostika mərkəzinin təməlinə 
gilizi qoydu və beton qarışığı tökdü. 

Sonra Şamaxı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 
keçirildi. 

Президент Илщам Ялийев мярасимдя нитг сюйляди. 
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ŞAMAXI RAYONU İCTİMAİYYƏTİNİН 
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ  
НИТГ 
 
1 март 2007-ъи ил 
 
Əziz şamaxılılar! 
Əziz bacılar və qardaşlar! 

  Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Şamaxı rayonunda 
yeni Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlini qoyduq. 
Əminəm ki, qısa müddət ərzində burada çox gözəl bir tibb 
ocağı tikiləcək və şamaxılıların istifadəsinə veriləcəkdir. Bu-
rada ən yüksək dünya standartlarına uyğun müasir avadan-
lıqlar olacaq, diaqnostika, müalicə və müayinə üçün hər cür 
şərait yaradılacaqdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbay-
canda çox güclü sosial siyasət aparılır.  

Bildiyiniz kimi, ölkəmizin müxtəlif rayonlarında yeni, 
müasir xəstəxanalar tikilir. Artıq Lənkəranda və Naxçıvan-
da bu xəstəxanalar fəaliyyətə başlamışdır və orada çox 
yüksək tibbi xidmət var. Başqa şəhər və rayonlarda da eyni 
tibb ocaqları tikilir. Bu gün Şamaxıda təməlini qoyduğumuz 
xəstəxana, əlbəttə ki, ən yüksək səviyyədə tikilib istifadəyə 
veriləcəkdir. Bütün bunları biz indi həyata keçiririk, im-
kanlarımız artır, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
başlanmış Azərbaycanın neft strategiyası nəticəsində bütün 
bunlar mümkün olur. Çünki bütün bu yeni xəstəxanalar və 
diaqnostika-müalicə mərkəzləri Neft Şirkətinin hesabına 
tikilir. Əgər 1994-cü ildə biz xarici neft şirkətləri ilə əmək-
daşlığa başlamasaydıq, bu gün bunları etmək qeyri-mümkün 
olacaqdı. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan nefti, Azərbay-
canın təbii sərvətləri insanların rifah halının yaxşılaşmasında 
öz rolunu oynayır. Bizim güclü sosial siyasətimizin də əsas 
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məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı, 
daha da firavan yaşasın, bunun üçün lazım olan bütün 
infrastruktur obyektlər tikilib istifadəyə verilsin, özü də 
yüksək səviyyədə. Ona görə, bildiyiniz kimi, xəstəxana, mək-
təb tikintisi Azərbaycanda çox geniş vüsət alıbdır və biz bu 
siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bizim maddi 
imkanlarımız artır. Keçən il Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmə-
rinin işə düşməsi nəticəsində Azərbaycana çox böyük həcm-
də valyuta axını başlamışdır. Bizim də düşünülmüş proqram-
larımız var, bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyət planımız var və 
bunları həyata keçiririk. 

Bir müddət bundan əvvəl Şamaxıda çox müasir Olimpiya 
İdman Kompleksi də tikilmişdir. Bu gün xəstəxananın təməli 
qoyuldu. Bütövlükdə Şamaxı rayonunun inkişafına böyük 
diqqət göstərilir. Şamaxı çox gözəl rayondur və Azərbayca-
nın qədim torpağıdır. Mən çox istəyirəm ki, burada quru-
culuq-abadlıq işləri daha sürətlə getsin. Artıq televizor 
istehsalı zavodu istifadəyə verilmişdir. Burada məişət malları 
istehsalı zavodu tikilir. Digər iş yerləri üçün lazım olan 
infrastruktur və sənaye müəssisələri də tikilməlidir. Çünki iş 
yerləri çox olan halda, əlbəttə ki, insanların həyat səviyyəsi  
yaxşılaşır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı da 
bu məqsədi güdür. Bu ilin fevral ayında biz proqramın 
üçilliyini qeyd eтdik, çox geniş müzakirələr, təhlillər aparıldı 
və gördük ki, bu son üç il ərzində proqramın icrası nəti-
cəsində çox böyük işlər görülmüşdür.  

Demək olar ki, ölkəmizin hər bir yerində yenilik var. 
Yeni müəssisələr, fabriklər, yollar, infrastruktur obyektlər, 
elektrik stansiyaları – bütün bunlar ölkəmizi gücləndirir. 
Əgər hər bir rayon iqtisadi cəhətdən güclü olarsa, onda 
ölkəmiz də güclənər. Buna da bütün imkanlar var.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan nefti, Azər-
baycanın təbii sərvətləri Azərbaycan xalqının xidmətindədir 
və bu, əsas məqsəddir. Biz bu layihələri başlayanda məhz bu 
məqsədi rəhbər tutmuşduq. Çünki əsas məqsəd bütün  im-
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kanları səfərbər edib insanların daha da yaxşı yaşamasını 
təmin etməkdir. Bu məqsədlə maaşlar da, pensiyalar da 
artırılır. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda minimum əməkhaqqı 
da artırılmışdır. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda əmək-
haqları artırılmışdır. Bu siyasət ardıcıl şəkildə aparılır. Neçə 
illərdir maaşlar, pensiyalar ildə ən azı iki dəfə artırılır və 
gələcəkdə də biz bunu edəcəyik. Gələcəkdə bizim imkan-
larımız daha da geniş, daha da böyük olacaqdır. Ona görə 
sosial məsələlərin həllinə daha чох дигqət göstəriləcəkdir.  

Bütövlükdə səhiyyə sisteminin inkişafına böyük diqqət 
göstərilir, yeni xəstəxanalar tikilir. Bildiyiniz kimi, bu yaxın-
larda təcili tibbi yardım maşınlarının alınması üçün prezi-
dentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılıbdır. Ən müasir stan-
dartlara cavab verən avadanlıqlar gətiriləcəkdir. Belə olan 
halda, bütün bu sosial məsələlər asanlıqla öz həllini tapa-
caqdır. 

Mən çox şadam ki, bu gün biz birlikdə bu mərkəzin tə-
məlini qoyduq. Əminəm ki, qısa müddət ərzində, maksimum 
bir il ərzində biz yenə də burada görüşəcək və gözəl xəstəxa-
nanın – Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışını qeyd edə-
cəyik. Bundan sonra belə açılışlar çox olacaqdır. Biz re-
gionların sosial-iqtisadi inkişafına daща böyük vəsait ayıra-
cağıq. Bizim büdcə gəlirlərimiz ildən-ilə artır və bildiyiniz 
kimi, büdcə gəlirlərinin əsas hissəsi həm infrastruktur layihə-
lərə, həm də sosial məsələlərin həllinə yönəldilibdir. Belə olan 
halda, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edəcəkdir.  

Biz neft amilindən çox məharətlə istifadə edirik və Azər-
baycan böyük həcmdə neft hasil edən ölkəyə çevrilir. 
Azərbaycanın beynəlxalq önəmi artır və biz regional çər-
çivədə daha  fəal rol oynayırıq. Bizim təşəbbüsümüzlə həyata 
keçirilən transmilli layihələr həm ölkəmizin iqtisadiyyatını 
gücləndirir, həm də beynəlxalq imicini, önəmini artırır. Bу 
halda, bütün məsələlər daha da asanlıqla öz həllini tapa-
caqdır. Həm xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə, həm 
iqtisadi inkişafda, regionların sosial-iqtisadi inkişafında, 
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müxtəlif sosial məsələlərin həllində – təhsil, səhiyyə, mədə-
niyyət, ekologiyada, bütün sahələrdə proqramlar var və 
bunlar ardıcıllıqla icra olunur. Mən şübhə etmirəm ki, yaxın 
zamanlarda Azərbaycan çox zəngin ölkəyə çevriləcək, Azər-
baycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşayacaqlar. Mənim 
məqsədim budur! Mən istəyirəm ki, hər bir insan yaxşı 
yaşasın, hər bir insanın maddi imkanları artsın, uşaqlar yax-
şı məktəblərdə oxusunlar, müəllimlər yaxşı məktəblərdə dərs 
desinlər. Həkimlər gözəl xəstəxanalarda işləsinlər və insan-
larımız da sağlam olsunlar. Sağlam olmaq üçün, əlbəttə ki, 
hər bir insan vaxtaşırı tibbi müayinədən keçməlidir. Bunu da 
biz Azərbaycanda tətbiq edəcəyik. Mən sizə onu da deyə 
bilərəm ki, yeni xəstəxanaların tikintisi məhz Azərbaycanın 
rayonlarından başlanmışdır.  

Bizim istədiyimiz də odur ki, rayonlarda tibbi xidmət 
güclənsin. Çünki Bakıda və böyük şəhərlərdə bu var, düzdür, 
bizi tam qane etmir, amma var. Lakin ilk növbədə, rayon-
larda yaşayan insanların sağlamlığı bizim üçün vacibdir, 
çünki rayonlarda səhiyyənin səviyyəsi çox aşağıdır. İndi hər 
bir bölgədə artıq bu işlər gedir və gələcəkdə  biz hər bir 
rayonda  bunlara nail olаcağıq.  

Əziz dostlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. 
Şamaxıda olmağımdan çox məmnunam. Mən Şamaxıda də-
fələrlə olmuşam və həmişə şamaxılıların dəstəyini hiss etmi-
şəm. Bu dəstək mənə güc verir və buna  əsaslanaraq öz işimi 
davam etdirirəm. Prezident kimi, üzərimə götürdüyüm bütün 
öhdəlikləri yerinə yetirirəm və xalq qarşısında vaxtaşırı hesa-
bat verirəm. Görülən işlər də göz qabağındadır. Düzdür, 
problemlər, həll olunmamış məsələlər var. Amma biz bun-
ların həlli yollarını bilirik, bunları həll edirik və sizin dəstə-
yinizlə bundan sonra da edəcəyik.  

Mən sizin hamınıza ürəkdən cansağlığı arzu edirəm. Arzu 
edirəm ki, siz xəstələnməyəsiniz, amma işdi, əgər xəstələn-
səniz, onu da bilin ki, bir ildən sonra burada ən yüksək tibbi 
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xidmət almaq mümkün olacaqdır. Sağ olun, sizə uğurlar, 
cansağlığı arzulayıram. 

 
           * * * 
 
Sonra prezident İlham Əliyev sakinlərlə görüşüb hal-əhval 

tutdu. Onlar dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini bildirdilər. 
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülən işlərdən 
razılıqlarını ifadə etdilər, ulu öndərin tarixi xidmətlərini xatır-
ladылар, onun arzularının həyata keçirilməsi istiqamətində 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə daha böyük uğurlar 
qazanılacağına əminliklərini söylədilər. Eyni zamanda, bildir-
dilər ki, bu yolda şamaxılılar hər zaman prezidentə arxa ola-
caqlar. 
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«STAR» MƏİŞƏT AVADANLIĞI ZAVODU  
İLƏ TANIŞLIQ 
 
Шамахы шящяри 
 
1 март 2007-ъи ил 
 

 Azərbaycan Республикасынын Prezidenti İlham Əliyev 
martın 1-də Şamaxı şəhərindəki «Star» məişət avadanlığı 
zavodu ilə tanış olmuşdur.  

Zavodun kollektivi dövlətimizin başçısını və xanımını 
böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. 

«Евсен» şirkətlər qrupunun prezidenti Əli Evsen dövlə-
timizin başçısına məlumat verərək bildirdi ki, uzunluğu 210 
metr, eni 72 metr olan сащядя istehsal xətti quraşdırılmışdır. 
Burada soyuducu, kondisioner və paltaryuyan maşın istehsal 
ediləcəkdir. Müəssisədə tam istehsal prosesi yaradılacaq, yəni 
məhsul buraxılışı üçün lazım olan bütün hissələr burada 
hazırlanacaqdır. Zavodda quraşdırılan avadanlıq ABŞ, Ya-
poniya, Tayvan və İtaliyadan gətirilmişdir. Burada ildə müx-
təlif modellərdə 300 min ədəd kondisioner, 200 min ədəd 
müxtəlif ölçülü soyuducu və 150 min ədəd paltaryuyan maşını 
istehsal etmək nəzərdə tutulur. Müəssisədə 1500 nəfər çalışa-
caq, onların 3 faizini xarici mütəxəssislər təşkil edəcəkdir. 
İşçilərin hamısı xaricdə xüsusi kurslar keçmişdir. Hazırda 
orta əməkhaqqı 150–160 manatdır. Gələcəkdə istehsal sahələri 
genişləndikcə, əməkhaqqı da artırılacaqdır. Bu ilin mayında 
Malayziyadan gələн mütəxəssislərin iştirakı ilə müəssisə tam 
işə düşəcəkdir.  

Prezident İlham Əliyev müəssisənin ayrı-ayrı istehsal sahə-
lərini gəzdi, quraşdırılmış avadanlıqla tanış oldu. Dövlətimizin 
başçısına məlumat verildi ki, zavod təkcə Azərbaycanda yox, 
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bütün regionda bu tipli yeganə müəssisədir. Zavod zəngin 
təcrübəsi olan beynəlxalq səviyyəli müəssisələrlə əməkdaşlıq 
edəcəkdir. 

Sonra prezident İlham Əliyev Şamaxı avtomobil zavodunun 
istehsalı olan ehtiyat hissələrindən ibarət sərgiyə baxdı. 
Məlumat verildi ki, «AzSamand» markalı avtomobillər isteh-
sal edən bu zavodда indiyədək 1000 ədəd maşın buraxılmışdır. 
Gələcəkdə «Pejo-206» və «Pejo-405» markalı avtomobillərin 
isтещsalı  nəzərdə tutulur. Hazırda zavodda bir növbədə 70 işçi 
çalışır, müəssisənin özünün sınaq poliqonu vardır. 

Dövlətimizin başçısı bu cür müəssisələrin ölkə iqtisadiyyatı 
üçün əhəmiyyətini vurğuladı və ölkəmizdə belə yüksək səviy-
yəli istehsal sahələrinin yaradılmasının qürur doğurduğunu 
bildirdi.  

Burada rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov 
prezident İlham Əliyevə Şamaxıda görülən işlərlə bağlı 
məlumat verdi. Bildirdi ki, Heydər Əliyev Fondunun «Yenilə-
şən Azərbaycana yeni məktəb» proqramı çərçivəsində rayonda 
bir neçə məktəb tikilmişdir. Yeni yollar çəkilir, elektrik 
enerjisi təminatında heç bir problem yoxdur. Turizmin inkişafı 
üçün Fransa şirkətləri ilə yeni layihə hazırlanır. Şamaxıya 
göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildirən icra 
hakimiyyətinin başçısı dedi ki, ayrılan vəsaitlər hesabına bir 
çox problemlər öz həllini tapır. Sürüşmə zonasında yerləşən 
obyektlər, məktəblər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 
qeydiyyata alınmışdır.  

Prezident İlham Əliyev rayonun inkişafı, abadlıq-quruculuq 
işlərinin davam etdirilməsi üçün gələcəkdə də tədbirlər 
görüləcəyini bildirdi, səhiyyə, təhsil, turizm sektorunun dirçəl-
dilməsi, fermer təsərrüfatlarına xüsusi diqqətin yetirilməsi 
barədə müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.  

Bununla da prezidentin Şamaxıya səfəri başa çatdı. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 
OĞUZ RAYONUNA SƏFƏRİ  
 
1 март 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Şamaxı 

rayonundan Oğuz rayonuna gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı 
Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin təməlqoyma  mərasimində 
iştirak etmişdir.  

Buraya toplaşan və əllərində Azərbaycanın Dövlət bayraq-
ları, ulu öndər Heydər Əliyevin və prezident İlham Əliyevin 
portretləri, xalqımızın ümummilli liderinin müdrik kəlamları 
yazılmış transparantlar olan minlərlə sakin dövlətimizin 
başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı.    

Prezident əvvəlcə Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin layihəsi 
ilə tanış oldu.  

«Azərsu» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin 
Rzayev,  Türkiyənin  «Tekser İnşaat, Sənaye və Ticarət» Ano-
nim Şirkətinin prezidenti  Mete Yalçın, «Gəncə Körpü–Tikin-
ti-2» Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Aqibət Məm-
mədov prezident İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdilər ki, 
Almaniyanın «CES Consulting Engineers» şirkəti texniki-iqti-
sadi əsaslandırmanı və layihə sənədlərini hazırlamışdır. Pod-
ratçı şirkət isə Türkiyənin «Hazinadaroğlu», «Tekser» və 
Gəncə «Körpü Hüquqi Şəxslər Birliyi»dir. Tikinti 420 günə 
başa çatdırılacaqdır. Təkcə layihənin özünə ayrılan xərclər 
təqribən 142,1 milyon ABŞ dolları olacaqdır. Layihənin ümu-
mi dəyəri isə 3 müqavilə ilə birlikdə, bütün vergilər daxil 
olmaqla, 480 milyon manatdır.  

Kəmərin çəkilməsində Sumqayıtdakı «Azkompozit» zavo-
dunda istehsal olunan borulardan istifadə ediləcəkdir. 500 nə-
fərdən çox adamın çalışacağı tikintidə işçilərin 90–95 faizi 
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Azərbaycan vətəndaşları olacaqdır. Su kəmərinin ümumi uzun-
luğu 267 kilometr, diametri 2 metr, məhsuldarlığı isə saniyədə 
5 kubmetr olacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı suötürücü qovşağın və su kəmərи layi-
həsi, qazılacaq istismar quyularının konstruksiyası, su kəməri-
nin şərti sxemi, təzyiqnizamlayıcı qurğular, Oğuz suqəbuledici 
qurğular kompleksinin Baş planı, eləcə də Abşeron qurğular 
kompleksinin Baş planı və su kəmərinin marşrutunun profili ilə 
tanış oldu. Bildirildi ki, Bakı şəhərinin içməli suya olan tələba-
tının ödənilməsi üçün çəkiləcək bu kəmərin təşəbbüskarı ulu 
öndər Heydər Əliyev olmuşdur. Suyun mənbəyində, yəni baş-
lanğıc nöqtəsində hündürlük dəniz səviyyəsindən 410 metr, Ba-
kıda son nöqtədə – Yeni Yasamal ərazisində isə 110 metrdir. 
Ona görə də su öz təzyiqi ilə nəql olunacaqdır. Yolboyu təz-
yiqnizamlayıcı qurğular quraşdırılacaq, tutumu 10 min kub-
metr olan iki su anbarı tikiləcəkdir. Hansısa fövqəladə hal baş 
verərsə, Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşəcək yolüstü su anba-
rından suyu subölüşdürücü qurğular vasitəsilə Ceyranbatan su 
anbarına yönəltmək mümkün olacaqdır. Bu məqsədlə əlavə 
boru xətti çəkiləcəkdir. Su kəmərinin marşrutu 12 çaydan ke-
çir, 8 yerdə avtomobil və 2 йердя dəmir yolu ilə kəsişir. Kə-
mərdə SCADA tipli nəzarət sistemi yaradılacaq, suyun 
nəqlində elektrik enerjisindən istifadə olunmayacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev layihə ilə tanışlıqdan sonra gilizi 
təmələ qoydu və beton qarışığını tökdü.  

Sonra bu münasibətlə təntənəli mərasim keçirildi.  
Президент Илщам Ялийев мярасимдя нитг сюйляди. 
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OĞUZ–QƏBƏLƏ–BAKI SU KƏMƏRİNİN 
TƏMƏLГOYMA MƏRASİMİNDƏ  NİTQ 
 
1 март 2007-ъи ил 

 
Əziz oğuzlular! 
Əziz bacılar və qardaşlar! 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox 

gözəl, çox tarixi bir gündür. Çox böyük, Azərbaycan üçün 
çox önəmli layihə bu gün həyata keçirilməyə başlayır. Bu 
gün biz Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin təməlini qoyduq və 
əminəm ki, qısa müddət ərzində bu kəmər inşa olunacaq və 
Bakı şəhərini içməli su ilə təmin edəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, bu kəmərin tikintisi üçün əvvəllər çox 
böyük səylər göstərilmişdir, tədqiqat işləri aparılmışdır. An-
caq maliyyə vəziyyəti bunu həyata keçirməyə imkan vermir-
di. İndi isə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı o qədər sürətlə 
gedir ki, biz istənilən layihəni həyata keçirməyə qadirik. İlk 
növbədə, biz insanları daha çox narahat edən məsələlərə 
diqqət göstəririk, əsas vəsaiti oraya yönəldirik. Sosial məsə-
lələrin həlli, infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi 
bizim üçün prioritet məsələdir. O cümlədən su təchizatı. Su 
sağlamlıq deməkdir, həyat deməkdir. Bu bölgədə mövcud 
olan su ən yüksək keyfiyyətə malikdir. Deyə bilərəm ki, 
dünyanın ən yüksək standartlarına uyğundur və bəlkə də bu 
standartlardan da yüksəkdir. Əlbəttə ki, bu kəmərin tikintisi 
nəticəsində Azərbaycanda xeyli böyük işlər görüləcək, yeni iş 
yerləri açılacaqdır. Nəticədə Bakı şəhəri içməli su ilə tam 
şəkildə təmin olunacaqdır. Bakının su təminatı bizi qane edə 
bilməz. Bu vaxta qədər 4 kəmər tikilibdir. Birinci kəmər 
1917-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən çəkilmiş-
dir. 50-ci illərdə bir kəmər tikilibdir. Bundan sonra iki kəmər 
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ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilibdir. Əminəm 
ki, bu beşinci kəmər Bakının bütün su problemlərinin həllinə 
imkan yaradacaqdır.  

Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, hər bir böyük layihəni hə-
yata keçirmək üçün ilk növbədə maliyyə imkanları lazımdır 
və biz bunları yaradırıq. Son illər ərzində Azərbaycanın 
uğurlu iqtisadi siyasəti, aparılan iqtisadi islahatlar imkan 
yaradır ki, bu gün biz infrastruktur layihələrə böyük həcmdə 
vəsait qoyаг. Elektrik stansiyaları, məktəblər, xəstəxanalar 
tikilir, yollar salınır, su kəmərləri çəkilir. Bu da çox böyük 
əhəmiyyətə malikdir ki, biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 
kəmərinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş gəlirləri su 
kəmərinin tikintisinə yönəltmişik. Azərbaycanın uğurlu neft 
strategiyası öz konkret nəticələrini verməkdədir. Biz bunu 
bugünkü tədbirdə də görürük. Biz bunu Azərbaycanda tiki-
lən məktəblərin simasında görürük, maaşların, pensiyaların 
artırılmasında görürük, yeni yolların salınmasında görürük.  

Bütün bu işlərin təməli 1994-cü ildə qoyulmuşdur. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda başlan-
mış uğurlu neft strategiyamız bu imkanları bizə yaradır. İndi 
Azərbaycanın iqtisadiyyatı ən yüksək sürətlə  inkişaf edir. 
Ardıcıl iki ildir bizim iqtisadiyyatımız dünyada ən sürətlə 
inkişaf edən iqtisadiyyatdır. 2005-ci ildə artım 26 faiz, 2006-
cı ildə isə 34 faiz olmuşdur. Yəni bunlar dünyada analoqu 
olmayan göstəricilərdir. Bununla bərabər, yoxsulluğun sə-
viyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşür, işsizlik aradan qaldırılır. 

Bilirsiniz ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı bizim üçün 
ən prioritet məsələlərdən biridir. 

Тясадцфи дейил ки, бюйцк лайищяляр, инфраструктур лайищяляр, 
илк нювбядя бюлэялярдя реаллашдырылыр. Бу йахынларда беш йени 
електрик стансийасы тикилмишдир. Онларын дюрдц  бюлэялярдядир. 
Бакыны бюлэялярля бирляшдирян йоллар салыныр. Хястяханалар илк 
нювбядя бюлэялярдя тикилир. Идман гурьулары да районларда 
йарадылыр. Йени туризм обйектляри, мещманханалар – бцтцн 
бунлар имкан йарадыр ки, ишсизлик арадан галдырылсын, инсанлар 
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ишля тямин олунсунлар, даща да йахшы йашасынлар вя бюлэяляр 
дирчялсин, инкишаф эетсин, Азярбайъанын щяртяряфли инкишафы мящз 
бунун щесабына давам едяъякдир. 

Бизим артыг чох эцълц игтисади потенсиалымыз мювъуддур. 
Нефт-газ лайищяляри Азярбайъаны инкишаф едян юлкяйя чевириб-
дир. Нювбяти иллярдя бизя чохлу эялирляр эяляъякдир вя илк 
нювбядя, юлкямизин мцхтялиф сащялярини инкишаф етдирмялийик. 
Инфраструктур, сосиал обйектлярин йарадылмасы, йени  иш йер-
ляринин ачылмасы, сащибкарлара дястяк, туризмин инкишафы вя 
беляликля, гейри-нефт секторунун цмуми инкишафы мцмкцн 
олаъагдыр. Биз буну артыг эюрцрцк. Бу йахынларда реэионал 
инкишаф програмынын цчиллийиня щяср едилмиш мцшавирядя биз 
буну бир даща эюрдцк. Бцтцн бюлэялярдя сцрятли инкишаф эедир, 
бюйцк ишляр эюрцлцр. Яминям ки, бундан сонра да нязярдя 
тутулмуш бцтцн програмлар щяйатда юз яксини тапаъагдыр. 

Азярбайъан юз сийасятини мцстягил шякилдя апарыр, бизим 
игтисади имканларымыз артыр, Азярбайъан игтисади мцстягиллийи-
ни, енержи тящлцкясизлийини тямин едибдир вя башга юлкялярин 
енержи тящлцкясизлийини дя тямин едяъякдир. Биз инди чох сцрятля 
инкишаф едян юлкяйик вя гаршымызда дуран ясас вязифяляр он-
дан ибарятдир ки, инсанларын щяйат сявиййясини йахшылашдыраг. 
Буну мцхтялиф йолларла, мцхтялиф програмларла едирик. Илк 
нювбядя, маашлары вя пенсийалары илдян-иля вя щятта илдя ики 
дяфя артырмагла едирик. Бцдъя тяшкилатларында чалышанларын 
маашлары вя пенсийалары артырылыбдыр. Диэяр тяряфдян, минимум 
ямякщаггынын галдырылмасы о демякдир ки, артыг юзял сек-
торда да минимум ямякщаггындан ашаьы мааш вериля 
билмяз. Гыса мцддят ярзиндя биз минимум ямякщаггыны 50 
маната чатдырдыг. 

Кредитлярин верилмяси, хцсусиля бюлэялярдя йерли сащиб-
карлыьын инкишафы, онлара дястяк верилмяси. Тякъя бу ил сащиб-
карлара кредит шяклиндя 100 милйон доллар вясаит вериляъякдир. 
Бу кредитляр ьцзяштли шяртлярля верилир. Кянд тясяррцфатынын 
инкишафы цчцн «Агролизинг» Сящмдар Ъямиййяти йарадыл-
мышдыр, онун хятти иля районлара бюйцк мигдарда техника 
эятирилир вя алынан техниканын щяъми илдян-иля артмагдадыр. 
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Кянд тясяррцфатына дястяк вермяк цчцн бу йахынларда 80 
милйон манат вясаит нязярдя тутулубдур. Бу вясаитля эцб-
ряляр алынаъаг вя ейни заманда, фермерляря вясаит вериляъяк 
ки, онлар енержи дашыйыъыларыны ала билсинляр. Йяни дювлят бу 
йолла юз цзяриня дцшян вязифяляри иъра едир. 

Диэяр тяряфдян, сащибкарлыьын инкишафы. Чцнки мцасир 
дцнйада бу ян башлыъа амилдир. Щяр бир инкишаф етмиш юлкянин 
игтисадиййатында юзял сектор там яксяриййят тяшкил едир. Азяр-
байъанда да бу эюстяриъи йцксяк сявиййядядир. Нязяря алсаг 
ки, биз мцстягиллийимизи ялдя едяндя юзял сектор фактики олараг 
йох дяряъясиндя иди, бу эцн игтисадиййатымызда юзял секторун 
пайы 81 фаиздир. Бу чох бюйцк эюстяриъидир вя гыса мцддят 
ярзиндя, 15 ил ярзиндя биз буна наил ола билмишик. Няйин щеса-
бына? Чох уьурлу игтисади ислащатларын щесабына, ейни заман-
да, йени сащибкарлыьын дястяклянмяси сайясиндя. 

Beynəlxalq qurumlarla bizim münasibətlərimiz güclənir. 
Bütövlükdə, Azərbaycanda aparılan xarici siyasət bizim 
ölkəmizi daha da möhkəmləndirir və ölkədə gedən proses-
lərin müsbət istiqamətdə davamını təmin edir. Azərbaycanda 
daxili sabitlik tam şəkildə bərqərar olunubdur. Bayaq qeyd 
etdiyim kimi, iqtisadi göstəricilər ən yüksək səviyyədədir. 
Sadəcə olaraq, bundan sonra qəbul edilmiş bütün proqramlar 
vaxtlı-vaxtında icra olunmalıdır və müəyyən edilmiş bütün 
məsələlər öz həllini tapmalıdır.  

Təxminən il yarım bundan əvvəl bu su kəmərinin tikin-
tisinə dair məhz Bakıda geniş müşavirə keçirildi. Orada 
məruzələr dinlənildi və göstərişlər verildi. Konkret göstəriş 
verilmişdi ki, bütün çətin işlər görülsün, texniki-iqtisadi əsas-
landırma hazırlansın və biz tezliklə kəmərin tikintisinə baş-
layaq. Belə də oldu. Bütün bu məsələlər qısa müddət ərzində 
öz həllini tapdı və bu gün biz kəmərin təməlini qoyduq.  

Bu kəmərin inşası eyni zamanda, Azərbaycanda yeni 
sənaye sahəsinin başlanmasına gətirib çıxarır. Keçən ilin so-
nunda mən Sumqayıtda kompozit borular zavodunun açılı-
şında iştirak etmişdim. O borular məhz bu kəmərin tikintisi 
üçün yaradılır. Əgər biz kəmərin tikintisinə başlamasaydıq, 
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heç kim, heç bir investor bu boruların istehsalına vəsait 
qoymazdı. Ona da külli miqdarda vəsait qoyulubdur və bu 
borular Azərbaycanda istehsal olunur. Biz bunu da təmin 
edirik. Pulu olan ölkələr müxtəlif yerlərdən avadanlıq ala 
bilərlər, müxtəlif yerlərdən bu boruları ala bilərlər.  

Amma biz başqa yolu seçmişik. Biz istəyirik ki, əldə edil-
miş gəlirlər ilk növbədə, Azərbaycanda yerli istehsalın möh-
kəmlənməsinə yönəldilsin. Özəl sektor da bunu bilir. Bilir ki, 
əgər Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal olu-
nursa, onda dövlət xətti ilə icra olunan bütün layihələrdə 
məhz bu məhsuldan istifadə ediləcəkdir. Belə də oldu. Bu 
gözəl borular artıq Azərbaycanda istehsal olunur. Bu kə-
mərin tikintisində onlardan istifadə edəcəyik. Ondan sonrakı 
işlərdə də istifadə edəcəyik. Sonra bunlar xaricə satılacaqdır. 
Beləliklə, Azərbaycanda yeni bir istehsal sahəsi yaranır. Bu 
da öz növbəsində yeni iş yerlərinin açılmasına, yaradılma-
sına gətirib çıxarır. Yəni bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsə-
lələrdir. Sadəcə olaraq, güclü təkan veriləndə bütün başqa 
sektorlara da təsir güclü olur. 

Bizim iqtisadi potensialımız möhkəmlənir və belə olan 
halda istənilən məsələni həll edə bilərik. Büdcəmiz son 3-4 il 
ərzində 4-5 dəfə artıbdır. Bu nə deməkdir? Əlavə vəsaitdir, 
dövlət xətti ilə qoyulan investisiyaların həcminin artımı, 
maaş, pensiyaların artımıdır. Bizim ölkəmiz bundan sonra 
da bu istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Güclü siyasi sistem, 
siyasi sabitlik, xalqla iqtidar arasında olan birlik, güclü iqti-
sadi potensial, neft strategiyamızın uğurla davam etdiril-
məsi, sosial məsələlərin həlli, sosial obyektlərin yaradılması 
və insanların ildən-ilə rifah halının yaxşılaşdırılması – bizim 
məqsədimiz budur və bu məqsədə doğru inamla irəliləyirik. 
Bu günə qədər görülən işlər onu göstərir ki, bu istiqamətdə 
bütün planlarımızı həyata keçiririk.   

Bu su kəmərinin tikintisi ona görə önəmlidir ki, ilk 
növbədə o Bakının su probleminin həllinə kömək göstərə-
cəkdir. Bu gün Bakı əhalisinin təxminən 40 faizi fasilələrlə su 
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alır. Digər tərəfdən, bu kəmərin tikintisi bir daha onu 
göstərir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti hər şeyə qadirdir. 
Burada deyildi və mən də qeyd etdim ki, bu layihə uzun illər 
idi ki, müzakirə olunurdu. Hələ Sovet İttifaqı dövründə 
burada böyük su mənbələrinin olması aşkar edilmişdi. 
Sadəcə, lazım olan tədqiqat-kəşfiyyat işləri aparılmamışdır. 
Çünki o vaxt buna vəsait tapa bilmirdilər. Əlbəttə ki, bu, 
Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində də müzakirə olu-
nurdu. Ancaq o vaxt bizim imkanımız yox idi və bu sahəyə 
beynəlxalq maliyyə qurumlarından kredit almaq çox çətin 
məsələ idi. Çünki adətən, krediti o sahəyə verirlər ki, oradan 
qazanc götürsünlər. Biz isə bilirik ki, bu kəmərdən heç vaxt 
heç bir qazanc götürülə bilməz. Çünki biz buraya qoyulan 
yüz milyon dollarla ölçülən vəsaiti heç vaxt suyun pulundan 
qaytara bilməyəcəyik. Yəni bu, sırf sosial xarakter daşıyan 
məsələdir. Ona görə xarici banklarla da danışıqlar heç bir 
nəticə verməmişdi və biz gözləyirdik. Nəinki gözləyirdik, 
işləyirdik, çalışırdıq ki, güc toplayaq, maddi imkanları 
yaradaq və öz pulumuzla bunu edək. İndi bu kəmər Dövlət 
Neft Fondunun hesabına tikilir. Neftdən əldə olunan gəlirlər 
Neft fondunda cəmləşir və ondan sonra, bax, bu cür məsə-
lələrə yönəldilir. Biz bunu ilk növbədə maaşlara, pen-
siyalara, qaçqın-köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırıl-
masına və ölkəmiz üçün ən önəmli məsələlərə yönəldirik. 
Yəni bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanın milli sərvəti 
olan neft, qaz Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına xidmət 
edir. Biz bunu gündəlik həyatda  görürük və bundan sonra 
da görəcəyik. Çünki bundan sonra Azərbaycan yalnız və 
yalnız irəliyə gedəcək və sürətlə inkişaf edəcəkdir.  

Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir rayonu 
inkişaf etsin, o cümlədən Oğuz rayonu. Mən il yarım bun-
dan əvvəl Oğuza ilk dəfə gəlmişdim, vəziyyətlə tanış olmuş, 
öz göstərişlərimi vermişdim. Bu gün çox şadam ki, artıq 
burada böyük tikinti işləri gedir. Burada icra hakimiyyətinin 
başçısı qeyd etdi, turizm infrastrukturu yaradılır, yeni 
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müəssisələr, xəstəxana, məktəblər, digər obyektlər tikilir. 
Mən istəyirəm ki, daha da çox işlər görülsün. Buranın çox 
gözəl təbiəti var, turizm üçün çox gözəl yerlər var. Biz elə 
etməliyik ki, Oğuz Azərbaycanın ən qabaqcıl rayonuna çev-
rilsin. Bunun üçün biz gərək birgə işləyək. Siz burada, biz də 
Bakıda. Mən əminəm ki, nəzərdə tutulmuş bütün məsələləri  
birlikdə həll edəcəyik.  

Əziz bacılar və qardaşlar, mən bir daha sizə öz hörmət вя  
məhəbbətimi ifadə edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzula-
yıram. Sağ olun.  

 
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev rayon sakinləri ilə səmi-

miyyətlə görüşüb hal-əhval tutdu, qayğıları ilə maraqlandı. 
Oğuzlular belə mühüm layihənin həyata keçirilməsinə, əha-
linin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, bölgələrin inkişafı sa-
həsində gördüyü tədbirlərə görə dövlətimizin başçısına təşək-
kürlərini bildirdilər.  
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ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
ОЬУЗ РАЙОНУНDА  

 
1 март 2007-ъи ил 

 
Ulu öndərin abidəsini ziyarət 

 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Oğuz 
şəhərinin mərkəzində yerləşən istirahət parkına gəldi. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin burada ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək  gül dəstəsi 
qoydu. 

Heydər Əliyev muzeyinin açыlыşы 
 
Həmin gün Oğuz şəhərində ulu öndərin adını daşıyan 

muzeyin açılış mərasimi oldu.  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən 

lenti kəsdi.  
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, muzey görkəmli 

dövlət xadimi və siyasi xadim, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 
irsinin təbliği, gənc nəslin bu irsdən yararlanması məqsədi ilə 
yaradılmışdır. Burada ulu öndərin uşaqlıq və gənclik illərini, 
ailə həyatını, Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki  dövrünü, kənd 
təsərrüfatının, sənayenin inkişafına, ordu quruculuğuna, mədə-
niyyətə və idmana qayğısını, «Əsrin müqaviləsi»nin imzalan-
masını, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsini 
əks etdirən 240-a yaxın şəkil və eksponat, habelə ulu öndərin 
həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərindən bəhs edən kitablar 
toplanmışdır. Dörd bölmədən ibarət olan muzeydə prezident 
İlham Əliyevin 2005-ci ildə Oğuz rayonuna səfəri və burada 
keçirdiyi görüşlərə dair fotoşəkillər  toplanmışdır.  

Dövlətimizin başçısı muzeyin ayrı-ayrı guşələri ilə tanış 
oldu, muzeyin Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  
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«АПРА» истиращят вя саьламлыг комплексинин  
тикинтиси иля танышлыг 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 1-də Oğuz rayonunda «Apra» istirahət və sağlamlıq 
kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, tikintisinə 2006-cı 
ilin iyulunda başlanan kompleks ilin sonunadək tam istifadəyə 
veriləcəkdir. Dövlətimizin başçısının sahibkarlığın, regionların 
sosial-iqtisadi inkişafına diqqət və qayğısının daha bir təzahürü 
olan bu kompleksin ərazisi 1,5 hektar təşkil edir. Tikinti 
sahəsinin ərazisi isə 4200 kvadratmetrdir. 2,2 milyon dollara 
başa gələcək kompleksə indiyədək 1,6 milyon manat xərclənmiş, 
bunun 400 min manatı işçilərə maaş kimi verilmişdir.  

Burada 31 otaqlı beşulduzlu mehmanxana, 4 kottec, sağ-
lamlıq mərkəzi, gənclərin istirahəti üçün diskoklub olacaq, 
idmanla məşğul olmağa şərait yaradılacaqdır. Beşmərtəbəli 
mehmanxanada 70 nəfərlik konfrans salonu, restoran, internet 
otağı, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün sinxron tərcümə 
mərkəzi  fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada üçulduzlu mehman-
xananın da tikintisi nəzərdə tutulur.  

Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla görüşdü, layihə ilə 
tanış oldu, tikinti sahələrinə baxdı.  

Dövlətimizin başçısı binanın yuxarı mərtəbəsindən ətraf 
mənzərəni, gözəl təbiəti seyr etdi və bu cür obyektlərə gələ-
cəkdə tələbatın çox olacağını bildirdi. Turistlərin bu bölgəyə 
gəlməsi üçün bütün işlərin yüksək səviyyədə görülməsinin 
zəruriliyini söylədi.  

 
Oğuz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasынын 

tikintisi ilə tanыşlыq 
 

 Prezident İlham Əliyev sonra Səhiyyə Nazirliyinin 
sifarişi ilə Oğuz şəhərinin Heydər Əliyev prospektində inşa 
olunan mərkəzi rayon xəstəxanasının tikintisi ilə  tanış oldu.  
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Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev prezidentə məlumat verdi ki, 
100 çarpayılıq bu xəstəxanada hər cür müasir şərait yaradıla-
caqdır. İnşaat işlərini «Oğuztikintimexanizasiya» Açıq Səhm-
dar Cəmiyyəti yerinə yetirəcəkdir. Bura bir növ səhiyyə şəhər-
ciyi olacaqdır. Gündə 250 nəfəri qəbul edə bilən poliklinika, 
təcili yardım stansiyası, infeksion və təsərrüfat korpusları, 
nasosxana, qazanxana  tikiləcəkdir. 

Layihə ilə tanış olan prezident İlham Əliyev dedi ki, bu cür 
xəstəxanalar ölkəmizin bir çox regionlarında, o cümlədən Şama-
xıda, Şəkidə, Balakəndə, Göyçayda və digər rayonlarda artıq 
inşa olunur. Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə əhalinin sağ-
lamlığının qorunması üçün görülən tədbirlərdən danışdı və bu 
sahəyə bundan sonra da diqqət göstəriləcəyini xüsusi vurğuladı. 

 
Olimpiya kompleksiнин тикинтиси иля танышлыг 

 
Prezident İlham Əliyev martın 1-də Oğuz şəhərində Olim-

piya kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur.  
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehti-

ramla qarşıladılar. Prezidentə məlumat verildi ki, tikintiyə 
2006-cı il sentyabrın 1-də başlanmışdır və kompleks 2008-ci il 
sentyabrın 1-dək tam hazır olacaqdır. Obyektin sifarişçisi 
Gənclər və İdman Nazirliyi, podratçı təşkilat «Rövşən Oğuz» 
inşaat şirkətidir. Bu obyektin istifadəyə verilməsi regionda id-
manın inkişafına yeni təkan verəcək, burada respublika və 
beynəlxalq miqyaslı yarışların keçirilməsi mümkün olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev layihə ilə tanış oldu, inşaatçılara 
təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin artıq 10-
dan çox rayonunda Olimpiya Иdman Kompleksinin tikildiyini 
xatırladaraq, bu cür tədbirlərin gələcəkdə davam etdiriləcəyini 
söylədi. 

Prezidentə idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə 
təşəkkür bildirildi.  

Bununla da prezident İlham Əliyevin Oğuz rayonuna səfəri 
başa çatdı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТ İLHAM ƏLİYEVИН  
QƏBƏLƏ RAYONUNA СЯФЯРИ 
 
2 март 2007-ъи ил 
 

Heydər Əliyev muzeyinin açылыш mərasimi 
 

 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Qəbələ 
rayonuna gəlmişdir.  

Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı rayon 
sakinləri böyük hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə, hərarətli 
alqışlarla qarşıladılar. Onların əllərində Azərbaycanın Dövlət 
bayraqları, ulu öndər Heydər Əliyevin və prezident İlham 
Əliyevin portretləri, xalqımızın ümummilli liderinin müdrik 
kəlamları yazılmış transparantlar var idi.    

Prezident əvvəl Qəbələdə Heydər Əliyev muzeyinin tən-
tənəli açılış mərasimində iştirak etdi.  

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, ulu 
öndərin muzeydə qoyulmuş büstü önünə gül dəstəsi qoydu.  

200-dən artıq fotoşəkil, arxiv sənədləri və müxtəlif kitablar 
toplanmış   muzey həm də Heydər Əliyev Fondunun Qəbələ fi-
lialı kimi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada kitabxana, sə-
nədli filmin nümayişi üçün salon var. Ekspozisiya ulu öndərin 
uşaqlıq və gənclik illərindən, ailə həyatından,  Dövlət Təhlü-
kəsizlik Komitəsində işlədiyi illərdən, Azərbaycana rəhbər-
liyinin hər iki dövründən, Moskvada SSRİ-nin ali rəhbərliyin-
də işlədiyi, habelə sonralar Naxçıvanda yaşadığı illərdən bəhs 
edir. Eyni zamanda, muzeydə ümummilli liderin 1978-ci və 
2002-ci illərdə Qəbələ rayonuna səfərləri və burada keçirdiyi 
görüşləri əks etdirən fotoşəkillər toplanmışdır.  

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2004-
cü il mayın 10-da «Heydər Əliyev İrsi Beynəlxalq Elektron 
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Kitabxana» yaradılmışdır. Bu layihənin müəllifi «Azərbaycan 
Nyumedia» şirkətidir. Burada ulu öndərin zəngin irsini əks 
etdirən materiallar toplanmışdır. 25 dildə hazırlanmış və 100 
mindən çox sənədin yerləşdiyi sayt daim zənginləşdirilir, 
ekspertlər tarixi araşdırmalar aparır. Azərbaycanın xarici 
dövlətlərlə münasibətlərinə dair qısa oçerklər, məlumat, sorğu 
materialları toplanmışdır. Saytın fotoqalereyasında ulu öndərə 
aid nadir fotolar da vardır. Hər ay 100-dən çox ölkədən 10 
min oxucu sayta daxil olur. Amerika, Fransa, İngiltərə, Alma-
niya və digər ölkələrin vətəndaşları bu sayta mütəmadi müra-
ciət edir və sənədlərlə tanış olurlar. Muzeydə tədbirlərin, 
təlimlərin və veb-konfransların keçirilməsi, videomaterialların 
nümayiş etdirilməsi üçün brifinq zalı vardır. Məktəblilər  mu-
zeyə daim gələcək və ulu öndərin zəngin irsi ilə tanış ola 
biləcəklər.  

Dövlətimizin başçısı muzeyin ayrı-ayrı guşələri ilə tanış 
oldu, Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

Sonra Qəbələ rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 
görüş keçirildi. 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 
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QƏBƏLƏ RAYONU İCTİMAİYYƏTİNİN 
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ  
NİTQ 
 
2 март 2007-ъи ил 
 
Əziz bacılar və qardaşlar! 
Əziz qəbələlilər! 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox 

gözəl bir gündür, ulu öndər Heydər Əliyevin muzeyi açılır. 
Muzeyin çox gözəl ekspozisiyası var. Ulu öndərin həyat və 
fəaliyyətini çox dolğun şəkildə əks etdirir. Eyni zamanda bu, 
memarlıq baxımından da çox gözəl binadır və Qəbələ şəhə-
rinə əlavə yaraşıq verəcəkdir.  

Bu gün muzeydə nümayiş etdirilən fotoşəkillər və sənəd-
lərlə tanış olarkən bir daha görürük ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycan xalqının inkişafında, Azərbaycan Res-
publikasının möhkəmlənməsində çox böyük rolu olmuşdur. 
70-ci illərdə Azərbaycanı çox yüksək inkişaf səviyyəsinə gəti-
rib çıxarmışdır. 1969-cu ildə rəhbərliyə gəldiyi zaman Azər-
baycan Sovet İttifaqında ən geridə qalmış respublika idi. 
1982-ci ildən isə ən qabaqcıl respublikaya çevrilmişdir.  

Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın üzləşdiyi o 
ağır vəziyyət, o böhranlı günlər, faktikи olaraq ölkəmizi həm 
iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox çətin vəziyyətə salmış-
dır. Bizim müstəqilliyimiz faktikи olaraq şübhə altında idi. 
Yalnız Azərbaycan xalqının tələbi və xahişi ilə 1993-cü ildə 
Heydər Əliyevin rəhbərliyə gəlişindən sonra bütün xoşagəl-
məz meyиllərin qarşısı alındı və ölkəmiz inkişaf yoluna qə-
dəm qoydu. Əgər o vaxt bütün müstəqilliyini yenicə əldə 
etmiş respublikalar arasında Azərbaycan ən ağır vəziyyətdə 
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idisə, bu gün Azərbaycan ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. 
Budur tarixdə liderlərin rolu və onların fəaliyyəti! 

Bu gün biz inamla inkişaf edirik. Bunu biz Qəbələ rayo-
nunun timsalında da görürük. Deyə bilərəm ki, Qəbələ rayo-
nunun sürətli inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin 2002-ci ildə 
Qəbələyə gəlişindən sonra başlanmışdır. O burada vəziyyətlə 
tanış olmuş, öz göstərişlərini vermiş və inkişaf proqramlarını 
müəyyən etmişdi. Bu gün  bu proqramlar uğurla icra edilir. 
Siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, qısa müddət ərzində Qəbə-
lənin, demək olar, siması dəyişdi. Yollar, xiyabanlar, parklar 
salındı, yeni binalar, sənaye müəssisələri tikilir. Bu gün 
böyük konserv zavodunun açılışında olacağam, ondan sonra 
digər sənaye obyektlərinin tikintisi ilə tanış olacağam.  

Qəbələnin iqtisadi potensialı artır, yeni iş yerləri açılır, 
sənaye müəssisələri ilə yanaşı, sosial infrastruktura da böyük 
diqqət göstərilir. Bildiyiniz kimi, Qəbələdə yeni müasir 
Müalicə-Дiaqnostika Mərkəzinin tikintisinə başlamışıq və 
ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda bu gözəl xəstəxana 
istifadəyə veriləcəkdir.  

Qəbələdə mehmanxanalar tikilir, buranın çox gözəl təbiəti 
var. Turizm üçün çox gözəl yerlər var. Turizmin inkişafı, infra-
strukturun inkişafı, sosial məsələlərin həlli, məktəb tikintisi – 
bütün bunlar Qəbələ rayonunun inkişafında çox mühüm rol 
oynayan amillərdir. Rayonun potensialı ildən-ilə möhkəmlənir 
və mən bu gün deyə bilərəm ki, Qəbələ rayonu Azərbaycanın 
ən sürətlə inkişaf edən rayonları sırasındadır. Bu uğurlar 
münasibətilə mən sizin hamınızı təbrik edirəm. 

Bütövlükdə, bu bölgənin inkişafı çox sürətlə gedir. Bildiyiniz 
kimi, mən bölgələrə tez-tez gedir, vəziyyətlə tanış oluram. O 
cümlədən, bu bölgədə də dəfələrlə olmuşam. Son zamanlar 
bölgənin iqtisadi potensialının  möhkəmləndirilməsi üçün bö-
yük işlər görülübdür. Enerji təchizatı sistemi müasirləşir. Şəkidə 
istifadəyə verilmiş yeni elektrik stansiyası bütün bu bölgəni 
elektrik enerjisi ilə təmin edəcəkdir. Artıq biz çoxlu elektrik 
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stansiyalarının tikintisi ilə enerji potensialını gücləndiririk. 
Çünki buna böyük tələbat var, böyük ehtiyac var.  

Ölkəmizin əhalisi artır. Bu çox müsbət haldır və çox gözəl 
göstəricidir. Biz bilirik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, onların 
tam əksəriyyətində əhali artımı müşahidə olunur. Bəzi ölkə-
lərdə əksinə, ildən-ilə əhali azalır. Azərbaycanda isə bu artım 
çox sürətlə gedir və bu bizi çox sevindirir. Bizim əhalimiz 
indi 8 milyon 500 min nəfərə çatıbdır və getdikcə artır. Eyni 
zamanda, bu onu göstərir ki, ölkədə sosial və iqtisadi vəziy-
yət yaxşılaşır. Belə olan halda təbii ki, insanların yaşaması 
üçün daha da yaxşı şərait yaradılacaqdır.  

Digər tərəfdən, Azərbaycanda həyata keçirilən geniş quru-
culuq-abadlıq, yenidənqurma işləri, regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramının icrası, əlbəttə ki, yeni müəssisə-
lərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bütün yeni yaranan müəssi-
sələr, təbii ki, enerji ilə qidalanır. Ona görə əminəm ki, 
elektrik stansiyalarının tikintisi qısa müddət ərzində Azərbay-
canı elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təmin edəcəkdir. Bununla 
bərabər, elektrik xətlərinin yeniləşməsinə də böyük fikir 
veririk və əlbəttə ki, bu sahəni biz diqqətdə saxlayacağıq. 

Bölgədə sənaye müəssisələrinin yaranması çox sürətlə ge-
dir. Dünən mən Şamaxı və Oğuz rayonlarında idim. Hər iki 
rayonda çoxlu tədbirlər görülür, çoxlu yeniliklər var. Şama-
xıda yeni xəstəxananın tikintisinə başlamışıq, orada böyük 
sənaye kompleksi tikilibdir. Şamaxıda istehsal olunan sə-
naye malları artıq başqa ölkələrə, o cümlədən Avropa ölkə-
lərinə ixrac edilir. Oğuzda yeni mehmanxana, yeni xəstəxana 
tikilir, digər gözəl obyektlər tikilir, rayon mərkəzi abadlaşır. 
Yəni bütün bunlar göstərir ki, ölkəmizin hər bir yerində 
gözəl dinamika var. Bölgələrə tez-tez səfər etdiyimə görə, 
deyə bilərəm ki, hər bir yerdə biz bunu görürük. Çünki indi 
bizim imkanlarımız artır. Bu imkanların artımı da ilk 
növbədə, Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu iqtisadi isla-
hatların nəticəsidir və Azərbaycanda hökm sürən əmin-
amanlıq, sabitlik və ictimai-siyasi asayişin hesabına mümkün 
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olmuşdur. Əgər biz başqa ölkələrin tarixinə nəzər salsaq 
görərik ki, ancaq və ancaq siyasi sabitlik olan yerlərdə inki-
şafa  imkan yaranır. Azərbaycanda bu iki mühüm amil var. 
Eyni zamanda, iqtidarın güclü iradəsi var, xalqın iqtidara 
dəstəyi var. Əlbəttə ki, bütün bu amillər qısa müddət ərzində 
ölkəmizi çox sürətlə inkişaf etdirir.  

Haraya baxsaq görərik ki, o sahədə inkişaf var. Neft 
kəmərləri tikilibdir və oradan əldə olunan gəlirlərlə biz 
dünən Oğuzda böyük su kəmərinin tikintisinə başlamışıq. Bu 
çox böyük sosial məsələdir. Ölkə əhalisini içməli su ilə, 
elektrik enerjisi, qazla, tibbi xidmətlə, müasir şəraitlə təmin 
etmək – budur bizim əsas məqsədimiz. Bunu etmək üçün 
mütləq maddi imkanlar lazımdır. Onlar olmasa heç bir 
məsələ öz həllini tapa bilməz. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, müs-
təqilliyimizin ilk illərində nə qədər çətinliklər var idi. Deyə 
bilərəm ki, o vaxt biz təkbaşına qalmışdıq, heç kim bizə 
kömək etmirdi. Biz gördük ki, ölkəmizi gərək ancaq və an-
caq özümüz gücləndirək, özümüz işləməliyik ki, xalqımızı 
yaxşı səviyyəyə gətirib çıxaraq. Bu gün biz çox böyük iftixar 
hissi ilə deyə bilərik ki, buna nail ola bilmişik! 

Bizim ən böyük layihələrimiz artıq həyata keçirilir. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 
kəməri fəaliyyətə başlamışdır və bunun nəticəsində ölkəyə bö-
yük valyuta axını var. Bu bizə imkan verir ki, büdcəmizi artı-
raq. Son 3-4 il ərzində büdcəmiz 4-5 dəfə artmışdır. Bu heç bir 
başqa ölkədə, dünya tarixində görünməmiş bir hadisədir. İqti-
sadi artım Azərbaycanda ən yüksək dinamika ilə ölçülür. İqti-
sadiyyatımız 2005-ci ildə 26 faiz, 2006-cı ildə 34 faiz və 2007-ci 
ilin yanvar ayında təxminən 50 faiz artıbdır. Nəzərə alsaq ki, 
dünyada orta hesabla iqtisadi artım təxminən 6 faiz təşkil edir, 
onda bunun bizə nə dərəcədə əlavə imkanlar yaradacağını 
görərik. Əsas məqsəd bütün bu imkanları səfərbər edib, insan-
ların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəltməkdir. Ona görə 
aparılan iqtisadi islahatlar bizim üçün çox vacibdir.  
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İqtisadi artım, əlbəttə ki, hər bir ölkənin iqtisadi dina-
mikasını müəyyən edir. Amma deyə bilərəm ki, bundan az 
əhəmiyyət daşımayan bir məsələ məni daha çox sevindirir. 
Bu da ondan ibarətdir ki, son 3 il ərzində Azərbaycanda 
yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı kəskin şəkildə aşağı 
düşübdür. Əgər 2003-cü ildə Azərbaycanda əhalinin 49 faizi 
yoxsulluq şəraitində yaşayırdısa, 2006-cı ilin yekunlarına 
görə, 20 faizə düşübdür. Yenə də çoxdur və bu məni incidir. 
Nə üçün Azərbaycan əhalisinin 20 faizi yoxsulluq şəraitində 
yaşasın? Ancaq dinamika onu göstərir ki, biz bu yoxsulluğu 
aradan qaldıracağıq. Mən qarşıya vəzifə qoymuşam ki, 
Azərbaycanda yoxsulluq tam şəkildə aradan qaldırılmalıdır, 
insanlar işlə təmin edilməlidir və beləliklə, Azərbaycanda 
kasıb olmamalıdır. İşləmək istəyən insanlar işlə təmin olun-
malıdır, xüsusilə də bölgələrdə. Yadınızdadır, mən prezident 
vəzifəsinə seçiləndən bir neçə ay sonra, 2004-cü ilin fevra-
lında regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proq-
ramını qəbul etdim. Çox geniş bir proqramdır və orada bü-
tün məsələlər, eyni zamanda, maliyyə məsələləri öz əksini 
tapmışdır. Bir var ki, xoş niyyətin olsun, yəni gözəl şüarın 
olsun, amma bunu icra etmək üçün mexanizm olmasın. 
Amma bizdə həm bu niyyət var, həm də icra mexanizmləri. 
Üç il ərzində ölkəmizdə 520 min yeni iş yeri açılıbdır. Bu 520 
min iş yerinin açılması yeni müəssisələr deməkdir, yeni 
imkanlar deməkdir, maaşların artırılması deməkdir. Dövlət öz 
tərəfindən bunu edir. Digər tərəfdən, sahibkarlığın inkişafı 
üçün vəsait ayırır. Hər il dövlət büdcəsindən sahibkarlara, 
xüsusilə kiçik və orta sahibkarlara 100 milyon dollar səviy-
yəsində güzəştli kreditlər verilir. Bu kreditlərin hesabına çoxlu 
işlər görülür və bölgələrdə işlərin əksəriyyəti o kreditlərin 
hesabına görülür. Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaradılıbdır, onun 
da kapitalı 100 milyon dollardır. O da Azərbaycanda bizim 
üçün lazım olan investisiya layihələrini həyata keçirəcəkdir. 
Çünki biz əvvəllər daha çox xarici sərmayədən asılı idik. Иndi 
isə imkanlarımız artır, özümüz müəyyən etməliyik ki, hansı 
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sahəyə investisiyalar qoymalıyıq. Xarici investor onu maraq-
landıran sahələrə investisiyalar qoyur. Bu da təbiidir. Amma 
elə sahələr var ki, bizim üçün vacibdir, lakin ora investisiya 
tapa bilmirik. Ona görə Dövlət İnvestisiya Şirkəti vasitəsilə 
Azərbaycan Hökuməti özü müəyyən edəcək ki, bu investisiya-
ları hansı rayona, hansı sahəyə, hansı sənaye sahəsinin inki-
şafına yönəldək.  

Üçüncü tərəfdən, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün «Aqro-
lizinq» Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıbdır və onun xətti ilə 
artıq üçüncü ildir ki, çoxlu kənd təsərrüfatı texnikası gəti-
rilir, icarəyə verilir. Bu il enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin 
qaldırılması ilə əlaqədar kəndlilərə 80 milyon manat məblə-
ğində  subsidiya veriləcəkdir. O subsidiya gübrənin, eyni za-
manda, yanacağın alınmasına yönəldiləcəkdir. Yəni dövlət 
öz tərəfindən çalışır bütün imkanları yaratsın ki, insanlar 
yaxşı yaşasınlar.  

Amma o da var ki, biz bu gün bazar iqtisadiyyatı şə-
raitində yaşayırıq. Bazar iqtisadiyyatı bizim üçün təzə, müa-
sir bir yoldur. Tarix də, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi də 
onu göstərir ki, başqa yol yoxdur. Bəzi hallarda bu yolda, 
xüsusilə iqtisadi islahatlar aparılarkən insanların həyat 
səviyyəsi aşağı düşür. Biz bunu başqa ölkələrin timsalında 
görmüşük. Hətta Sovet İttifaqının dağılması da məhz elə 
onun nəticəsi idi ki, islahatlar düşünülməдян, sosial məsələ-
lər həll olunmadan aparılmışdır.  

Bizdə isə həm bazar iqtisadiyyatı inkişaf edir, həm də 
sosial məsələlər həll olunur. Minimum əməkhaqqı ildə iki 
dəfə artırılır, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda insanların 
əməkhaqları mütəmadi qaydada artırılır. Eyni zamanda, 
güclü iqtisadi islahatlar aparılır və bölgələrin inkişafına diq-
qət yetirilir: sosial sahə, infrastruktur, yollar, su kəmərləri, 
qaz kəmərləri, elektrik xətləri, elektrik stansiyaları, körpülər 
və abadlıq işləri. Əgər biz bütün bu istiqamətlərdə indiki 
kimi uğurla inkişaf etsək, qısa müddət ərzində Azərbay-
canda əsaslı, yəni insanları narahat edən problemlər qalma-
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yacaqdır. Mənim də məqsədim bundan ibarətdir ki, hər kəs 
üçün gözəl şərait yaradılsın. Büdcə təşkilatlarında işləyən-
lərin yaxşı maaşı olmalıdır ki, onlar yaxşı yaşasınlar. Özəl 
sektorda işləyənlərin də imkanı olmalıdır ki, yaxşı dolan-
sınlar. Bütün sosial infrastruktur yeniləşməlidir. Məktəb 
tikintisi, xəstəxanaların tikintisi, insanların gündəlik təmas-
da olduqları bütün sahələrə biz gərək yenilikləri gətirək və 
ölkəmizi müasirləşdirək. Tarixi, milli dəyərlərə söykənərək 
ölkəmizi irəliyə aparmalıyıq, müasirləşdirməliyik, dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiya etməliyik.  

Biz artıq bölgədə lider ölkəyə çevrilmişik. Bunu hamı 
etiraf edir. Bizim iştirakımız olmadan bölgədə istər enerji 
sahəsində, istərsə də nəqliyyat sahəsində heç bir layihə icra 
oluna bilməz. Əgər 1994-cü ildə biz ulu öndər Heydər Əliye-
vin təşəbbüsü ilə xarici şirkətlərlə neft müqaviləsi imzalama-
saydıq, bunların heç biri mümkün olmayacaqdı. Ancaq biz 
bunları reallığa çevirdik. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri 
Azərbaycan xalqının uzunmüddətli inkişaf strategiyasını 
müəyyən edəcəkdir. Ondan sonrakı layihələr, dəmir yolunun 
tikintisi çox böyük tarixi hadisədir. Biz Türkiyəni Azərbay-
canla birləşdirən, Orta Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə Avro-
pa ilə birləşdirən dəmir yolunun üzərində işləyirik. Uzun 
illərdir çalışırdıq ki, bu dəmir yolunun layihəsini ölü nöqtə-
dən tərpədək. İmkan yox idi. Nəyə görə? Çünki heç kim 
buna vəsait qoymaq istəmirdi. Beynəlxalq banklara, bey-
nəlxalq təşkilatlara, müxtəlif maliyyə qurumlarına müraciət 
etmişdik, heç bir cavab yox idi. Nə vaxt biz bunu etdik? O 
vaxt ki, bizim özümüzün imkanı oldu. Azərbaycan dövləti 
üzərinə 200 milyon dollar həcmində maliyyə öhdəliyi götür-
dü. Biz artıq bir müddət bundan əvvəl o dəmir yolunun hə-
yata keçirilməsinin təməlini qoyduq və bunu icra edəcəyik. 
Ölkə daxilində və ölkə xaricində Azərbaycanın milli maraq-
larına uyğun nə varsa, biz onu edəcəyik. Regionda bizim 
rolumuz artdıqca, əlbəttə ki, imkanlarımız artır. Bizim təsir 
imkanlarımız artır və ölkədə proseslər daha да sürətlə gedə-
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cəkdir: güclü iqtisadiyyat, güclü sosial siyasət, xarici siyasət 
və bölgələrin inkişafı. Bir daha demək istəyirəm ki, bu 
yeniliklər ki var – yəni xəstəxana, məktəb tikиntisi – biz bun-
ları ən ucqar rayonlardan başlamışıq, yolların çəkilməsinə 
ən ucqar kəndlərdən başlamışıq. Nə üçün? Çünki orada 
yaşayan insanların buna ehtiyacı şəhərdə yaşayan insanlarla 
müqayisədə daha  çoxdur. Ona görə indi hansı rayona, hansı 
bölgəyə baxsan, orada olimpiya kompleksi, xəstəxana və 
məktəblər tikilir. Ölkəmiz beləcə inkişaf edəcək, gözəl bina-
lar tikiləcəkdir. Mən indi görürəm ki, Qəbələ rayonunda da 
gözəl abadlıq işləri görülür, binalar, divarlar çox səliqə ilə 
rənglənir, çox gözəl quruculuq işləri aparılır. 

Buranın gözəl təbiəti var. Bu təbiət, bu dağlar özlüyündə 
hər bir yerə yaraşıqdır. Əgər biz bunu müasir binalarla, 
müasir görkəmi olan memarlıq abidələri ilə tamamlasaq, 
daha da gözəl olacaqdır. Mən bunu istəyirəm, буну arzu 
edirəm və bu məramla da sizinlə görüşə gəlmişəm.  

Əziz dostlar, mən sizə bir daha öz salamlarımı, hörmət və 
məhəbbətimi çatdırıram. Arzu edirəm ki, sizin həyatınızda, 
ailənizdə hər şey yaxşı olsun, sağlam olasınız və Azərbay-
canın inkişafında, ölkəmizin möhkəmlənməsində biz birlikdə 
işləyək. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 
* * * 
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Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Qəbələ 

rayonunda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi iлə tanış 
olmuşdur.  
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə 

qarşıladılar.  
Prezidentə məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə 2005-ci 

ildə başlanılıb, bu ilin avqust ayında inşaat işləri tamam-
lanacaqdır. ARDNŞ-in sifarişi ilə tikilən bu mərkəzə 4 milyon 
manat, o cümlədən avadanlığın, cihazların və digər inventarların 
alınması üçün 3,5 milyon manat vəsait xərclənəcəkdir.  

Mərkəzin layihəsi ilə tanış olan dövlətimizin başçısı artıq 
ölkəmizin 10 rayonunda bu cür səhiyyə ocaqlarının yara-
dıldığını xatırladaraq dedi ki, Qəbələdə də belə bir mərkəzin 
istifadəyə verilməsi əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin 
səviyyəsini yüksəldəcəkdir. Prezident İlham Əliyev Lənkəran 
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzində açıq ürək üzərində əməliy-
yat aparıldığını vurğuladı və bildirdi ki, gələcəkdə Qəbələdən 
də xəstələrin Bakıya getməsinə ehtiyac qalmayacaq, burada 
da mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatlarının keçirilməsi mümkün 
olacaqdır. Dövlətimizin başçısı Müalicə-Diaqnostika Mərkə-
zinin xarici görünüşünün müasir standartlara uyğun olması 
üçün tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla  görüşüb söhbət etdi. 
Qəbələ rayonunda bundan sonra tikinti işlərinin hələ çox 
olacağını bildirdi və onlara uğurlar arzuladı. 
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«Gilan Holding» Şirkətlər Qrupunun 

konserv zavodunda 
 

 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmin gün «Gilan 
Holding» Şirkətlər Qrupunun Qəbələ konserv zavodunda ol-
muşdur.  

Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını böyük ehti-
ramla qarşıladı. 

Zavodun direktoru Rövşən Fərhadov prezident İlham 
Əliyevə məlumat verdi ki, 2005-ci ilin avqust ayında dövlət 
başçısının xeyir-duası ilə təməli  qoyulmuş və hazırda istifadə-
yə verilən zavod regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 
Dövlət Proqramыnыn həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. Res-
publika iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutacaq müəssisənin 
istehsal gücü və texniki avadanlıq cəhətdən Qafqazda analoqu 
yoxdur. Ən müasir dünya standartlarına cavab verən ava-
danlıq İtaliyanın «Podovan» şirkəti tərəfindən quraşdırılaraq 
istifadəyə verilmişdir. İllik istehsal gücü 70 min ton olan 
zavodda 150 nəfər işləyir, orta aylıq əməkhaqqı 200 manatdır. 
Meyvə tədarükü mövsümündə işçilərin sayı 300–350 nəfərə 
çatır. Məhsul istehsalında istifadə olunan meyvə və giləmey-
vənin tədarükü kənd əhalisinin məşğulluğuna kömək edir, pul 
gəlirlərinin artmasına əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir. 

Gələcəkdə zavodun xammala olan tələbatının ödənilməsi 
məqsədilə 100 hektardan artıq sahədə meyvə bağları sa-
lınmışdır. Zavodda müxtəlif növ meyvə püreləri, konsentrat-
lar, şirələr, turşular, mürəbbələr, cemlər istehsal edilir.  

Prezident İlham Əliyev müəssisənin istehsal sahələrini 
gəzdi, məhsulun qəbulu, təmizlənməsi, emalı və bankalara dol-
durulması prosesini izlədi, hazır məhsuldan daddı. 

Dövlətimizin başçısı istehsal olunan məhsulların sərgisinə  
baxdı. Sərgidə 40 çeşiddə şirə, cem, mürəbbə, turşular və mar-
melad nümayiş etdirildi və bildirildi ki, gələcəkdə yüz adda 
məhsul buraxılacaqdır. Bu məhsullar yerli və xarici bazarın 
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tələblərinə cavab verir, HACCP və İSO standartlar sertifika-
tına layiq görülmüşdür. İstehsal olunan məhsul nümunələri bir 
çox xarici ölkə nümayəndələri tərəfindən laborator analizin-
dən keçirilərək, yüksək qiymət almış və böyük maraq doğur-
muşdur. Bu da deməyə əsas verir ki, müəssisə məhsullarını bir 
çox xarici ölkələrdə də sata biləcək, Azərbaycanın yüksək key-
fiyyətli məhsullarını dünyaya tanıdacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev «Gilan Holding» Şirkətlər Qrupuna 
məxsus «Aqro-Azərinvest» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin 
fəaliyyəti barədə lövhə ilə tanış oldu, Şirkətlər Qrupunun fəa-
liyyətindən bəhs edən filmə baxdı. Bildirildi ki, «Aqro-Azər-
invest» MMC 2004-cü ildə yaradılmışdır. Perspektiv plana 
müvafiq olaraq yeni üzümlüklər salınır. Cəmiyyətin respubli-
kanın müxtəlif rayonlarında 1200 hektardan artıq torpaq sa-
həsi var. Bunun 310 hektarı öz   mülkiyyətidir, qalanı isə 
uzunmüddətli – 99 illiyə icarəyə götürülmüşdür. Xanlar, Qəbə-
lə, Yevlax, Samux rayonlarında üzüm bağları salınmışdır.  

2006-cı ildə Qəbələ rayonunda istifadəyə verilmiş və isteh-
sal gücü saatda 1,5 min qab olan sexdə müxtəlif ölçülü bu-
tulkalarda  ağ  və  qırmızı  şərab  istehsal olunur. Burada  3 litr-
lik plastik qablara doldurulmuş şərablar da buraxılır. 2007-ci 
ildən isə üzüm şirəsinin istehsalı nəzərdə tutulur. 2008-ci ilin 
yığım mövsümündə isə eyni vaxtda 1000 ton süfrə üzümünün 
saxlanması üçün soyuducu anbarın və kişmiş istehsal etmək 
üçün illik gücü 1000 ton olan sexin tikintisinə  başlanacaqdır. 

 
 

Qəbələ Ticarət Kompleksi иля танышлыг 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 2-də «Gilan 

Holding» Şirkətlər Qrupunun inşa etdiyi Qəbələ Ticarət 
Kompleksi ilə tanış olmuşdur.  
İş adamları, ticarətçilər dövlətimizin başçısını və xanımını 

səmimiyyətlə qarşıladılar, balaca uşaqlar şeir söylədilər.  
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Prezidentə məlumat verildi ki, 4,6 hektar ərazidə yerləşən 
kompleksin tikintisi 2005-ci ilin iyun ayında başlanmış, keçən 
ilin sonunda tamamlanmışdır. Ümumilikdə 2 milyon 625 min 
manat vəsait xərclənmişdir. Əhaliyə nümunəvi xidmət göstə-
rilən kompleksdə ən müxtəlif mallar, habelə  kənd təsərrüfatı 
məhsulları satılır. Burada 700 nəfər özünə iş yeri tapmışdır.  

Prezident İlham Əliyev geyim dəstləri, kompleksin süd, 
meyvə-tərəvəz, ət və ət məhsulları satılan bölmələrini gəzdi, 
malların çeşidi, qiyməti, keyfiyyəti ilə maraqlandı.   

Satıcılar, fermerlər onlara yaradılan müasir şəraitə, re-
gionların sosial-iqtisadi inkişafına, kəndli fermer təsərrüfat-
larına göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına 
dərin minnətdarlıqlarını ifadə edərək dedilər ki, Allah Sizdən 
razı olsun. Siz bizim sevimli prezidentimizsiniz, sevimli Mehri-
ban xanım da xoş gəlibdir. Dolanışığımız gündən-günə yaxş-
ılaşır. Satışa çıxarılan bütün məhsulların xeylisini özümüz is-
tehsal edirik, qiymətlər də nisbətən ucuzdur.  

Prezident İlham Əliyev əhaliyə satılan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının keyfiyyətindən və bu cür müasir ticarət obyekt-
lərinin fəaliyyətindən razılığını bildirdi. 

      
Zərifə Əliyeva адына паркда 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Qəbələ şə-

hərində görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın adını daşıyan parkın açılışında iştirak etmişdir. 
Burada dövlətimizin başçısını və xanımını  musiqi ilə qarşı-
ladılar. Prezident İlham Əliyev parkın rəmzi açılışını bildirən 
lenti kəsdi.   

Məlumat verildi ki, 6,5 hektar ərazini əhatə edən parkda 
milliliklə  müasirlik çox uyarlı şəkildə uzlaşdırılmışdır. Bura-
da kafe, şirniyyat evi, idman kompleksi, ağsaqqallar üçün çay 
evi, restoran, diskoteka, konsert və əyləncəli proqramlar üçün 
gözəl səhnə yaradılmışdır. Göz oxşayan parkda 7 süni göl, 
fəvvarəli hovuzlar, yaraşıqlı bulaqlar vardır. Parkda 10 min-
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dən çox gül kolu və ağac əkilmişdir. Xüsusilə gecə vaxtları 
əsrarəngiz görünən park эюзял təəssürat bağışlayır. Sakinlərin 
istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmış bu mədəniyyət və 
istirahət obyekti müasir standartlara cavab verir. Gənclərin 
asudə vaxtının səmərəli keçməsi üçün maraqlı proqramlar 
təşkil olunur, kiçik yaşlı uşaqlar üçün  karusellər, yelləncəklər 
quraşdırılmışdır. Kompleksdə futbol, voleybol, basketbol mey-
dançaları, idman salonları var. Burada gələcəkdə rayon əhə-
miyyətli yarışlar keçiriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev incəsənət ustalarının ifasını dinlədi, 
idman kompleksində balaca karateçilərin nümunəvi çıxış-
larına, futbolçuların məşqlərinə tamaşa etdi.  

Dövlətimizin başçısı parkı gəzdi, rayonun gənc rəssam-
larının işlərinə baxdı, parka gəzintiyə çıxmış sakinlərlə görüş-
dü. Prezident İlham Əliyevə gənc rəssamların adından rəsm 
əsəri hədiyyə olundu.  

Sakinlər ali qonağı və xanımını salamladılar, istirahət üçün 
yaradılan şəraitə görə təşəkkür etdilər, göstərilən diqqət və 
qayğıdan razılıqlarını bildirdilər. Balaca uşaqlar ulu öndər 
Heydər Əliyevə və dövlətimizin başçısına həsr olunmuş şeirlər 
söylədilər.   

Prezident İlham Əliyev onlara təşəkkür edərək dedi ki, 
park çox gözəldir. İstirahət üçün hər bir şərait var, çox gözəl 
abadlıq işləri görülmüşdür. İnsanlar buradan səmərəli istifadə 
edəcəklər.  

Sakinlər və balaca uşaqlarla xatirə şəkli çəkdirən dövləti-
mizin başçısı gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi 
üçün yaradılan diskoteka ilə də tanış oldu. 

Sonra prezident İlham Əliyev parkda istirahət edən ağsaq-
qallarla görüşüb söhbət etdi.  

N a z i m   M u s t a f a y e v (Rayon Ağsaqqallar Şurasının 
sədri): Cənab Prezident, bu gün bizim üçün çox xoş bir gün-
dür. Sizin xanımınızla birlikdə buraya gəlməyiniz bizim üçün 
toy-bayramdır. Ulu öndərimizi biz heç vaxt yaddan çıxarт-
mırıq. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Sizə isə ailənizlə 
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birlikdə xoşbəxtlik arzulayırıq. Siz nəinki Azərbaycanda, 
xarici ölkələrdə də ən yüksək hörmətlə qarşılanırsınız. Bu da 
bizi fərəhləndirir.  

Y a v ə r   M ə m m ə d o v (rayon ağsaqqalı): Cənab Prezi-
dent, bu istirahət parkı rəhmətlik Zərifə xanım Əliyevanın 
adını daşıyır. Zərifə xanım yeganə akademik olub ki, göz 
xəstəliklərinin müalicəsi ilə əlaqədar zavodlarda, fabriklərdə, 
müəssisələrdə xüsusi laboratoriyaları var idi. Fəhlələri müali-
cə edib, çox insanlara şəfa veribdir. Mənim böyük qızım 
onun tələbəsi olub, müəyyən vaxtlarda o proseslərdə iştirak 
edibdir. Allah-tяaladan ona rəhmət diləyirik. Ağsaqqal kimi, 
mən fəxr edirəm ki, Zərifə xanımın adına belə gözəl park sa-
lınıbdır. Biz Mehriban xanıma da minnətdarıq. Heydər Əli-
yev Fondunun təşəbbüsü, köməyi ilə Qəbələdə neçə-neçə 
məktəb tikilibdir. O, dağılan məktəbləri yenidən tikir. Bu 
xeyirxah işlərə görə hamı təşəkkür edir. Hamınıza xoşbəxt-
lik, ailə səadəti arzulayırıq. Qəbələ camaatının Sizə xüsusi 
hörməti var. 

И l h a m   Ə l i y e v:  Təşəkkür edирям, bu park çox yük-
sək səviyyədə salınmışdır. Əslində, bu parkda ölkəmizdə 
gedən bütün proseslər öz əksini tapır. İdmançılar, gənclər, 
uşaqlar üçün məşq, istirahət, oyun yerləri, ağsaqqalların 
istirahəti üçün şərait yaradılmışdır. Buranın havası da, tə-
biəti də çox gözəldir. Adam bu dağlara baxanda özünü daha  
gümrah hiss edir. Siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, Qəbələ 
necə gözəlləşir, inkişaf edir. Qəbələ buna layiqdir. Çünki 
Azərbaycanın qədim paytaxtı olubdur, qədim, tarixi şəhə-
ridir. Ona görə gərək inkişafı hərtərəfli olsun.   

Ulu öndər Qəbələyə 2002-ci ildə gəlmişdi. O vaxtdan beş 
il keçib, amma nə qədər böyük dəyişikliklər baş veribdir. 
Qəbələni tanımaq mümkün deyildir. Bundan sonra daha da 
yaxşı olacaqdır. Parklar, müəssisələr, xəstəxanalar, müxtəlif 
sənaye obyektləri tikilir, iş yerləri açılır. Bunların hamısı 
vacibdir.        
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Y a v ə r   M ə m m ə d o v: Rayonun inkişafında Milli 
Məclisin deputatı Fəttah Heydərovun da xidmətləri var. İndi 
rayonda sovet dövründə görülən işlərdən qat-qat artıq işlər 
görülür. Qəbələdə altı mindən çox iş yeri yaradılıbdır. Bu in-
kişafı, bu gözəlliyi görəndə  инсанларда yaşamaq həvəsi daha 
da artır.  

И l щ a m   Ə l i y e v: Mən də görəndə ki, insanların əhval-
ruhiyyəsi yaxşıdır, üzü gülür, mənə daha çox güc gəlir.  

F ə t t a h   H e y d ə r o v (Milli Məclisin deputatı): Həqi-
qətən də ulu öndərimizin ayağı haraya dəyibsə, ora dirçəlib, 
yeni həyat qazanıbdır. Qəbələ tamamilə dəyişibdir, inkişaf 
edir. Ağsaqqalların hamısı sanki cavanlaşıbлаr.  

N a z i m   M u s t a f a y e v: Cənab Prezident, ağsaq-
qallar Sizdən çox razıdırlar. Sağ olun ki, pensiyaları vaxta-
şırı artırırsınız.  

И l h a m   Ə l i y e v: Pensiyalar, minimum əməkhaqqı 
artırılıbdır. Bu hələ başlanğıcdır. İmkanlarımız genişlənir, 
daha da çox artıracağıq.  

N u r u   C a b b a r o v (ağsaqqal): Hörmətli Prezidenti-
miz, bu gün bizə ən yüksək, əvəzolunmaz mükafat verirsiniz. 
Allah Sizə cansağlığı versin, atanıza da rəhmət diləyirik. 
Görülən bu işlərə görə, bu gözəlliyi, imkanları bizlərə verdi-
yinizə görə olduqca minnətdarıq.  

И l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Həm iqtisadi, həm də 
sosial sahədə inkişaf var, sosial məsələləri həll edirik. İndi 
böyük xəstəxana tikirik.  

N a z i m   M u s t a f a y e v: İstəyirik  Siz uzun illər – on, 
iyirmi, otuz il Azərbaycana rəhbərlik edəsiniz. Siz hamımı-
zın prezidentisiniz.  

S ü l e y m a n   M e h d i y e v (ağsaqqal): Apardığınız 
siyasəti biz çox böyük ruh yüksəkliyi ilə dəstəkləyirik. Hə-
mişə Sizin yanınızdayıq. Yaratdığınız şəraitə görə də min-
nətdarıq. İndi Qəbələ rayonu qələbə rayonuna çevrilibdir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Görəndə ki, həyat yaxşılaşır, sevi-
nirəm. Yeni binalar tikilir, insanlar daha da yaxşı yaşayır, 
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əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Qəbələ indi ən sürətlə inkişaf edən 
rayonlardan biridir.  

N u r u   C a b b a r o v: Rayonumuzdan seçilən deputatı-
mız da, icra hakimiyyətinin başçısı da yorulmaq bilmədən 
çalışırlar.  

И l h a m   Ə l i y e v: Deputatlar öz seçiciləri üçün işləməli-
dir. Deputat belə olmalıdır.  

N a z i m   M u s t a f a y e v: Səhər işə gedib, axşam evinə 
dönən adam xoşbəxtdir. Siz bu xoşbəxtliyi insanlara bəxş 
etmisiniz. Dediyiniz 600 min iş yeri açılır, insanlar işlə 
məşğul olur, axşam ailəsi üçün çörək aparır – bunların 
hamısı çox gözəldir. Hazırda 520 min iş yeri yaradılıbdır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Sosial məsələlərə diqqət yetirilir. 
Məsələn, məktəb tikilir. Nə üçün? Çünki uşaqlar yaxşı mək-
təbdə oxusunlar, internet olsun, bilsinlər dünyada nə baş 
verir. Yəni bilikli olsunlar. İndi bizim iqtisadi potensialımız 
möhkəmlənir. Əsas istəyimiz odur ki, gənc nəsil savadlı ol-
sun. Xəstəxanalar da tikilir. Qəbələdə Müalicə-Diaqnostika 
Mərkəzi tikilir. Sizdən xahiş edirəm ki, hazır olanda 
vaxtaşırı oraya gedin, müayinədən keçin. Düzdür, görürəm 
siz sağlamsınız, gümrahsınız. Amma yenə də tibbi nəzarət 
olmalıdır. Əvvəllər, Sovet İttifaqı zamanı belə təşəbbüs irəli 
sürmüşdülər ki, insanlar ümumi dispanser müayinəsindən 
keçməlidirlər. Amma onu təmin edə bilmədilər, çünki imkan 
yox idi. Biz indi bölgələrdə müalicə-diaqnostika komplekslə-
ri yaradırıq. Əsas məqsəd odur ki, bütün insanlar ildə bir 
dəfə orada müayinədən keçsinlər. Orada həm rentgen 
müayinəsi, həm qan, həm də digər analizlər aparılır və s. 
İnsanlar bilir ki, xəstəliyi nədir və necə müalicə olunmalıdır. 
Ondan sonra müalicə alır, rahat yaşayır. Mən istəyirəm 
bölgələrdə bu yeniliklər kök salsın ki, yaşından asılı olma-
yaraq, bütün insanlar öz sağlamlıгларыны qorusunlar, çox ya-
şasınlar. Ağsaqqallar həmişə qabaqcıl mövqelərdə olsunlar. 
Siz həmişə fəal olmusunuz.  
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F ə t t a h   H e y d ə r o v: Burada müdrik insanlar var. 
Ağsaqqallar Sizin dayağınızdır, bütün məsələlərdə öndə-
dirlər, çevikdirlər, gənclərə düz yol göstərir, məsləhətlər 
verirlər, görülən işlərə sevinirlər. Problemlərin həllində səbir 
nümayiş etdirirlər.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bu, gənclər üçün lazımdır. Biz gənc-
ləri vətənpərvər, peşəkar böyütməliyik. Onlar sizə baxıb nü-
munə götürürlər. Çox şadam ki, sizinlə görüşdüm. Sizə can-
sağlığı, uğurlar arzulayıram. 

Dövlətimizin başçısı ağsaqqallarla nərd oynadı, çay süfrəsi 
arxasında söhbət etdi.  

 

* * * 
 

Prezident İlham Əliyev «Zopzopu» özfəaliyyət folklor 
ansamblının nümunəvi çıxışına maraqla tamaşa etdi. Bildirildi 
ki, ansambl Fransada, Rusiyada və digər ölkələrdə keçirilən 
folklor musiqi  festivallarında uğurla çıxış edir.  
       
  Nohurqыşlaq kənd orta məktəbi ilə tanышлыг 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 2-də İlham 
Abdulkərimov adına Nohurqışlaq kənd orta məktəbi ilə tanış 
olmuşdur. 

Direktor Səfər Səfərov президент Илщам Ялийевя məlumat 
verdi ki, məktəbin əvvəlki binası 1936-cı ildə inşa olunmuşdu. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçi-
vəsində yeni binanın tikintisinə 2004-cü ilin ikinci yarısında 
başlanmış, 2006-cı il sentyabrın 1-də istifadəyə verilmişdir. 
Üçmərtəbəli, 24 sinif otağından ibarət məktəbdə tədrisi yük-
sək səviyyədə aparmaq üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. 
Komйутerlərlə təchiz edilən, laboratoriyaları olan məktəbdə 
500-dən çox şagird təhsil alır, 72 müəllim çalışır.  

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı sinif otaqlarına, fənn 
kabinetlərinə baxdı, ingilis dili dərsində iştirak etdi. Məktəbin 
ingilis və fransız dili müəllimi Fazil Atakişiyev президент Илщам 
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Ялийевя müraciətlə dedi ki,  şagirdlərimizin belə gözəl, müasir 
məktəbdə təhsil almasına görə Sizə və Azərbaycanın birinci 
xanımına səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin gərgin əmə-
yinizin, apardığınız siyasətin, regionların sosial-iqtisadi inki-
şafı sahəsində görülən işlərin nəticəsini bu məktəbdə hiss 
edirik. Çox sevindiricidir ki, bu işlər ölkəmizin bütün region-
larında görülür. O bu məktəbdə xarici dil fənninin tədrisi sahə-
sində kifayət qədər uğurlar olduğunu vurğuladı. Bildirdi ki, 
məzunların bəziləri Avropanın bir sıra qabaqcıl təhsil ocaq-
larında oxuyurlar. 30-dan çox fransız dili mütəxəssisi hazır-
lanmışdır və onlar müxtəlif yerli və xarici təşkilatlarda işlə-
yirlər. Ulu öndərimizin maddi köməyi sayəsində məktəbimizin 
yetirməsi Ağasəlim Rəsulov Fransada təhsilini başa vurmuş, 
dilçilik üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Keçən 
il məzunlardan biri yüksək –  659 bal toplayaraq, Dövlət İda-
rəçilik Akademiyasına qəbul olmuşdur.   

Президент Илщам Ялийев uşaqların belə gözəl məktəbdə 
yaxşı təhsil almalarını, ingilis dilini mükəmməl öyrənmələrini 
tövsiyə etdi, informasiya və kompйутer sinfi ilə tanış oldu.  

Məktəbin pedaqoji kollektivini təbrik edən prezident İlham 
Əliyev dedi ki, burada uşaqların yaxşı təhsil alması üçün bütün 
şərait var, avadanlıq, ləvazimat, kompйуter sinfi də var. Əsas 
odur ki, uşaqlar yaxşı oxusunlar və dəyərli insanlar olsunlar. 
Gələcəkdə Azərbaycanın inkişafı üçün fəaliyyət göstərsinlər. 

Prezidentlə görüşə gələn Tüntül kənd orta məktəbinin 
direktoru Telman Abdulkərimov президентя müraciətlə dedi ки,  
biz də uzun illər yaxşı məktəbin arzusunda idik. 2006-cı ildə 
Sizin, çox hörmətli Mehriban xanımın qayğısı nəticəsində 
gözəl məktəb binası tikilib, müəllimlərin, şagirdlərin isti-
fadəsinə verilibdir. Buna görə camaatımızın adından çox-çox 
minnətdarlıq edirəm. Gözəl şərait, zəngin kabinetlər, yaraşıqlı 
sinif otaqları yaradılıbdır. Müəllim kimi,  üzərimizə düşən və-
zifəmiz, ulu öndərimizin dediyi kimi, azərbaycanlı olmağı ilə 
fəxr edən vətəndaşlar yetişdirməkdir. Siz də, Mehriban xanım 
da dağlar qədər əzəmətli, qüdrətlisiniz. O dağlar torpağa 
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söykənib, onlara heç kim heç nə edə bilməz. Siz isə xalqa 
söykənmisiniz. Ona görə Sizə heç kim heç nə edə bilməz. 
Azərbaycan var – Siz varsınız, Siz varsınız – Azərbaycan da 
var. Bizim düşüncəmiz belədir. Biz bu iqtisadi inkişafı İlham 
Əliyevin iqtisadi möcüzəsi kimi qəbul edirik.    

 Prezident Иlham Əliyev təşəkkür edərək dedi ki, gənclər 
hər bir ölkənin gələcəyi deməkdir. Yəni, indi burada oxuyan 
uşaqlar gələcəkdə Azərbaycanda müxtəlif vəzifələrdə işləyə-
cəklər, Azərbaycanı idarə edəcəklər. Ona görə gənc nəsil 
vətənpərvər, xalqa bağlı olmalıdır. Vətəni sevməlidir, bilikli və 
peşəkar olmalıdır ki, həyatda öz yerini tutsun. İndi biz mək-
təblərin maddi-texniki bazasını möhkəmləndiririk, yeni mək-
təblər tikilir və tikiləcəkdir. Ən əsası isə, təhsilin səviyyəsi 
yüksəlməlidir. Bu işdə müəllimlərdən çox şey asılıdır. Mən də 
müəllimlərin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Siz 
böyük iş görürsünüz, uşaqları tərbiyə edirsiniz, təhsil verir-
siniz. Arzu edirəm ki, uşaqlar yaxşı oxusunlar, müəllimlər də 
razı olsunlar. Mən bu yaxınlarda müəllimlərin maaşını artır-
dım, gələcəkdə də artıracağam ki, heç kəs maddi cəhətdən 
əziyyət çəkməsin. Sağ olun.   

      
Qəbələ kərpic zavodunда 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 2-də «Gilan 

Holding» Şirkətlər Qrupuna məxsus Qəbələ kərpic zavodunda 
olmuşdur. Müəssisənin kollektivi dövlət başçısını və ölkəmizin 
birinci xanımını səmimiyyətlə qarşıladı.  

Prezidentə məlumat verildi ki, müəssisənin tikintisinə 2004-
cü ilin avqustunda başlanmış, keçən il istifadəyə verilmişdir. 
Lakin rəsmi açılışı olmamışdır. İndi prezidentin rayona gəlişi 
ilə əlaqədar artıq bu zavod tam gücü ilə işə salınır. İstehsal 
gücü ildə 25–30 milyon ədəd кярпиъ olan müəssisədə 120 nəfər 
çalışır, orta aylıq əməkhaqqı 150–180 manatdır. Avadanlıq 
Ukrayna və Rusiyadan gətirilmişdir. Burada Qafqazda 
analoqu olmayan texnologiya əsasında məhsul buraxılır. Yerli 
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bazarda tələbat artır və məhsulu ixrac etmək də nəzərdə 
tutulur. Sifarişlər gündən-günə artır. 

Prezident İlham Əliyev düyməni basaraq zavodu yeni is-
tehsal sahələri ilə birlikdə işə saldı, ayrı-ayrı sexləri gəzdi, 
texnoloji prosesi izlədi. Dövlətimizin başçısı müəssisələrin işçi-
ləri ilə  görüşdü, tikinti sektorunda bu cür məhsula tələbatın 
çox olduğunu vurğuladı.  

  
Avropa standartlarыna cavab verян Qəbələ 

mehmanxanasы иля танышлыг 
  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 2-də «Gilan 
Holding» Şirkətlər Qrupuna məxsus «Qəbələ» mehmanxanası 
ilə tanış olmuşdur.  

Qəbələ şəhərinin mərkəzində yerləşən bu hotel dövlətimizin 
başçısının bölgələrdə turizmin inkişafına göstərdiyi qayğının 
bariz nümunəsidir. Dördmərtəbəli mehmanxanada lüks, ya-
rımlüks, standart səviyyəli 58 nömrə var. Avropa mehmanxa-
na standartları və Şərq qonaqpərvərliyi buranın müştərilərinə 
hər cür şəraiti təmin edir. Xidmət heyəti ingilis, rus, alman, 
türk dillərini bilir. Mehmanxananın trenajoru, konfrans sa-
lonu, mühafizə edilən 20 yerlik avtomobil dayanacağı, sauna, 
masaj, bilyard salonları qonaqların xidmətindədir. Mərkəz-
ləşdirilmiş istilik sistemi, stasionar generator quraşdırılmışdır. 
100 nəfərlik restoranda müxtəlif ziyafətlər təşkil etmək müm-
kündür.  

 Qonaqların istirahətinin daha maraqlı olması üçün Qəbələ 
rayonunun və ətraf rayonların gəzməli-görməli yerlərinə sə-
yahətlər  təşkil edilir.  

      
«Gilan Щolding» Тurizm-istirahət kompleksi иля танышлыг 

 
Azərbaycan prezidentи İlham Əliyev Qəbələ rayonuna 

səfəri çərçivəsində «Gilan Holding» Şirkətlər Qrupunun Tu-
rizm-istirahət kompleksinin tikintisi ilə  tanış olmuşdur. İnşa-
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sına keçən il başlanılmış kompleksdə hazırda beşmərtəbəli iki 
mehmanxana tikilir. Beşulduzlu nəzərdə tutulan 6 mərtəbəli 
mehmanxanada isə son tamamlama işləri görülür. Kompleks-
də 21 kottec artıq hazırdır. Gələcəkdə restoran, üzgüçülük ho-
vuzu, idman, konfrans salonları da olacaqdır. Tikintidə hazır-
da 200 nəfər çalışır. Kompleks tam hazır olandan sonra 100 
nəfər daimi işlə təmin ediləcəkdir. Təqribən 11 milyon manat 
sərmayə qoyulacaq kompleksin tikinti işlərini yerli «Şinkar 
İnşaat» şirkəti yerinə yetirir.  

Prezident İlham Əliyev tikinti işləri ilə tanış oldu, kottecləri 
gəzdi. Dövlətimizin başçısı inşaatçılarla görüşdü, xarici 
turistlərin cəlb edilməsi üçün görülən işlərin, o cümlədən bina-
ların xarici görünüşünün yüksək səviyyədə olmasının zəruri-
liyini söylədi.   
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РУСИЙА ТЯЩСИЛ ВЯ ЕЛМ НАЗИРИ  
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Гябяля шящяри 
 
2 март 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

Гябяля районуна сяфяри чярчивясиндя мартын 2-дя район иъра 
щакимиййятинин бинасында Русийа Федерасийасынын Тящсил вя 
Елм назири Андрей Фурсенкону гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля Русийа арасында ялагялярин бцтцн 
сащялярдя, о ъцмлядян тящсил сащясиндя уьурла инкишаф етдийи 
вурьуланды. 

Президент Илщам Ялийев назир Андрей Фурсенконун Азяр-
байъана будяфяки сяфяринин ики юлкя арасында тящсил сащясиндя 
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня тякан веряъяйини билдирди. 

Назир республикамыза, о ъцмлядян Гябяляйя сяфяринин онда 
Азярбайъан щягигятляри, юлкямизин сцрятли сосиал-игтисади инки-
шафы барядя дольун тясяввцр вя зянэин тяяссцрат ойатдыьыны сюй-
ляди. О, тящсил сащясиндя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси, кон-
крет лайищялярин реаллашдырылмасы цчцн сяйини ясирэямяйяъяйини 
билдирди. 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ АДЫНА САРАЙДА  
ЯСАСЛЫ ТЯМИР ВЯ ЙЕНИДЯНГУРМА 
ИШЛЯРИНИН ЭЕДИШИ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 

Бакы, Щейдяр Ялийев адына сарай 
 
5 март 2007-ъи ил 

 

Martın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Heydər Əliyev adına sarayda aparılacaq əsaslı 
təmir və yenidənqurma işləri ilə əlaqədar hazırlanmış layihə ilə 
tanış olmuşdur.  

Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev məlumat ve-
rərək bildirdi  ki, dövlətimizin başçısının «Azərbaycan teatr 
sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında» sərəncamыnda göstəril-
diyi kimi, Heydər Əliyev adına sarayыn mühüm ictimai-siyasi, 
mədəni tədbirlərin təşkil edilməsi və həyata keçirilməsində 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, burada əsaslı təmir və yenidənqur-
ma işləri aparılacaq, saray müasir avadanlıqla təchiz ediləcək-
dir. Bununla əlaqədar,  Türkiyənin «Pim Proje» şirkəti xüsusi 
layihə hazırlamışdır. Martın 15-dən saray fəaliyyətini dayan-
dıracaq, bir ay müddətində yenidən yoxlamalar aparıldıqdan 
sonra işə başlanacaqdır. «Aqrartikinti» Səhmdar Cəmiyyəti 
tərəfindən görüləcək işlər 2008-ci ilin sentyabrında başa çat-
dırılacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə layihədə nəzərdə tutulan 
dəyişikliklərlə tanış oldu, sarayin təmirdən sonrakı vəziyyətini 
göstərən şəkillərə baxdı.   

«Pim Proje» şirkətinin rəhbəri Cəlal Özkan layihə barədə 
məlumat verərək, ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan sa-
rayыn layihə işlərinin onlara həvalə olunmasına görə təşəkkür 
edərək dedi ki, bu bizim üçün böyük fəxrdir. Layihədə binanın 
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xaricində, ətrafında və daxilində  görüləcək işlər nəzərdə tu-
tulmuşdur. Binaya mərmər üzlük çəkiləcəkdir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Gərək binanın xarici görünüşü çox 
gözəl olsun, müasir olsun.  

C ə l a l   Ö z k a n: İşıqlandırma sistemi tamamilə yeni-
dən qurulacaq, İtaliyadan gətirilmiş xüsusi şüşələr quraşdırı-
lacaq və beləliklə, 24 saat ərzində binanın üzərindən ekran 
kimi istifadə olunacaqdır. Bu bizim layihəmizin əsasını təşkil 
edir. Binanın qarşısından keçən yolda nəqliyyat vasitələrinin 
dayandırılması üçün avtomat tipli xüsusi sədlər quraşdı-
rılacaq və tədbirlər olan zaman bundan istifadə olunacaq və 
insanların qarşıdakı parkla əlaqəsi yaranacaqdır.   

И л h a m   Ə l i y e v: Yəni bütün insanlar buradan rahat 
keçə bilsinlər.  

C ə l a l   Ö z k a n: Binanın giriş hissəsinin hündürlüyünü 
bir metr  qaldıracaq və işıqlandıracağıq. Xüsusilə tədbirlər 
gecə keçirildiyi üçün daha işıqlı olacaqdır.  

Ə b ü l f ə s   Q a r a y e v: Cənab Prezident, hazırda giriş 
hissənin hündürlüyü 3,5 metrdir. Biz bunu bir metr yuxarı 
qaldırmaqla daha yaraşıqlı edəcəyik.  

И l h a m   Ə l i y e v: Giriş hissədə neçə qapı olacaqdır?  
Ə b ü l f ə s   Q a r a y e v: 7-8 qapı idi, hamısı qalır.  
И l h a m   Ə l i y e v: Yəni necə var idisə, elə də qalır.  
C ə l a l   Ö z k a n: Bəli, amma qapılar avtomatik açılıb-

bağlanacaqdır. Görüləcək bütün işlərdə son texnologiyalar, 
Avropada istifadə olunan materiallar tətbiq ediləcəkdir. Bu 
bina memarlıq baxımından çox gözəldir. Hazırda 50-yə ya-
xın memar binada texniki araşdırmaları davam etdirir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Demək olar ki, binanın xarici эюрц-
нцшц dəyişməz olaraq qalacaqdır. Sadəcə olaraq, biz bunu 
müasirləşdirəcəyik və yeni texnologiyalar tətbiq olunacaq-
dır. Sanki yeni bir saray tikilir.  

C ə l a l   Ö z k a n: Cənab Prezident, tamamilə doğrudur.  
Ə b ü l f ə s   Q a r a y e v: Cənab Prezident, dövlət təd-

birlərinin burada keçirilməsini nəzərə alaraq, ali və hörmətli 
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qonaqlar üçün nəzərdə tutulan giriş hissədə, eləcə də VİP 
otaqlarda dəyişiklik ediləcəkdir. Sənətçilər üçün yer müasir-
ləşdiriləcəkdir. Burada ulu öndərin büstü də qoyulacaqdır.   

C ə l a l   Ö z k a n: Xüsusi şüşələrin üzərindən ekran kimi 
istifadə oluna bilər.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bu şüşələrdən içəridə gedən tədbir 
göstərilə bilərmi?  

C ə l a l   Ö z k a n: Bəli, lazım olduqda göstərilir.  
И l h a m   Ə l i y e v: Yəni insanlar bayırdan da tamaşa 

edə bilərlər.  
C ə l a l   Ö z k a n: Bəli, xüsusilə mərhum prezidenti an-

ma günlərində, eləcə də xüsusi əhəmiyyət daşıyan tədbirlər 
zamanı insanlar salonu bayırdan seyr edə bilərlər.  

И l h a m   Ə l i y e v: O zaman yollar bağlanacaq, insanlar 
buradan keçirilən tədbirə baxacaqlar.  

C ə l a l   Ö z k a n: Hər bir işimizdə yenilik olacaqdır. 
Foyedə lazer fəvvarələr  yaradılacaqdır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Burada döşəmə, divarlar, tavan – hər 
şey dəyişir.  

C ə l a l   Ö z k a n: Foyelərdə nəzərəçarpacaq dəyişiklik-
lər ediləcəkdir. Saatlar, videoekranlar quraşdırılacaq ki, in-
sanlar içəridə olanları seyr edə bilsinlər. Burada xüsusi otu-
racaqlar qoyulacaq, dizayna uyğun olaraq paltarların asıl-
ması üçün işıqlı qarderoblar quraşdırılacaqdır.   

И l h a m   Ə l i y e v: Hər yer işıqlı olmalıdır.  
C ə l a l   Ö z k a n: Cənab Prezident, Milli Məclisdə  yeni 

sistem quraşdırılmışdır. Burada da həmin sistem tətbiq olunacaq-
dır. Qapılar mərmər döşəmələrə uyğun olacaq, sarayin kassaları  
təmir ediləcək, binanın ümumi görünüşünə uyğunlaşdırılacaq və 
müasir vəziyyətə salınacaqdır. Səhnənin akustikasının daha da 
yaxşılaşdırılması üçün hazırda Türkiyənin Ortadoğu Texniki Uni-
versitetinin mütəxəssisləri bu istiqamətdə işləri tamamlamışlar. 
İndikindən yaxşı olacaqdır.  

Ə b ü l f ə s   Q a r a y e v: Cənab Prezident, mütəxəssis-
lərlə görüş keçirmişik. Oturacaqlar eyni rəngdə olacaq, əlavə 
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15-ə yaxın yer artırılacaqdır. Əvvəllər səhnədə yerləşdirilmiş 
səs qurğuları üçün xüsusi otaqlar ayrılmışdır.  

И l h a m   Ə l i y e v: İndi burada nə qədər oturacaq var və 
nə qədər olacaqdır?  

Ə b ü l f ə s   Q a r a y e v: 2150 oturacaq var və 2165-ə 
çatdırılacaqdır.  

C ə l a l   Ö z k a n: Oturacaqlarda tamaşaçılara xüsusi qulaq-
cıqlar veriləcəkdir. Bütün dünyada bu sistemdən istifadə olunur. 
Onlar danışıqları tərcümə vasitəsilə istədikləri dildə dinləyə 
biləcəklər. Binanın bayır divarlarına üzlüklər xüsusi texnologiya 
əsasında vurulacaq və zəlzələyə davamlı, uzunömürlü olacaqdır.    

 

Prezident İlham Əliyev sarayın giriş və daxili qapılarının for-
masına, ABŞ, Yaponiya, Almaniya, İtaliya və Avstriyada istehsal 
olunan materialların nümunələrinə, binanın daxilində, xaricində, 
ön və arxa girişlərdə istifadə olunacaq qranit və mərmərin çeşid-
lərinə, akustika üçün nəzərdə tutulan vasitələrə baxdı. Binanın 
sütunlarının yoxlanılması üçün müvafiq tapşırıqlar verərək dedi ki, 
bu bina 30 ildən artıqdır tikilibdir. Düzdür, təməli möhkəmdir, am-
ma yenə də yoxlamalıyıq. Çünki bu daşlar əlavə ağırlıq verəcəkdir.  

Sonra prezident İlham Əliyev sarayыn xarici və gecə 
görünüşünü əks etdirən videokadrlara baxdı, səhnəni, foyeləri 
gəzdi, səhnənin dizaynı, quraşdırılacaq işıqlandırma, isitmə və 
soyutma sistemi ilə maraqlandı. Dövlətimizin başçısına burada 
aparılacaq dəyişikliklərlə bağlı məlumat verildi, yeni ekskala-
torların quraşdırılacağı da bildirildi.  

Prezident İlham Əliyev  digər işlərlə bağlı əlavə tövsiyə və tapşı-
rıqlar verərək dedi ki, görüləcək bütün işlərdə dünyada mövcud 
olan ən müasir texnologiyalar istifadə olunmalıdır. Biz ilk növbə-
də, bu parkı abadlaşdırdıq, ulu öndərin abidəsi qoyuldu. Əvvəllər 
park çox bərbad vəziyyətdə idi. İndi çox gözəl olubdur. Biz gərək 
ətrafdakı binaları da təmir edək. Bura möhtəşəm bir kompleks ola-
caqdır. Ulu öndər bu binanı 1974-cü ildə tikdiribdir. Biz də buna 
yeni müasir həyat veririk. Biz sarayы 2008-ci ilin payızınadək hazır 
etməliyik.  



 53

 
 

 
QЯМЯР ALMASZADƏNİN XATİRƏSİNİN  
ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA  

 
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin  sərəncamы 

  
Azərbaycanın Xalq artisti Qəmər Hacı Ağa qızı Al-

maszadənin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara 
alıram: 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qəmər Hacı Ağa qızı Al-
maszadənin yaşadığı binaya (Xaqani küçəsi, 19/13) xatirə 
lövhəsinin vurulmasını təmin etsin. 

 
            İLHAM ƏLИYEV

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 5 mart 2007-ci il 
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TÜRKİYƏNİN QURU QOŞUNLARI 
КОМАНДАНЫ ИLKЯR BAŞBUĞUN  
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
6 март 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 6-da Prezident sarayında Türkiyənin Quru Qoşunları 
Komandanı İlkяr Başbuğun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyə-
tini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin 
çox sürətlə inkişaf etdiyini bildirdi. İki ölkə arasında bütün 
sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlığın uğurla həya-
ta keçirildiyini vurğulayan prezident İlham Əliyev əlaqələri-
mizin daha da gücləndiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi. O, 
ölkələrimizin mühüm beynəlxalq layihələrin həyata keçirilmə-
sində birgə iştirak etdiyini və Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlı-
ğının region üçün böyük əhəmiyyəti olduğunu bildirdi.  
İlkяr Başbuğ Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdət Sezərin 

salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırdı. Ölkəmizə 
ikinci dəfə səfər etdiyini bildirən qonaq dedi ki, bu səfərindən 
məqsəd Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində həyata 
keçirilən işlərlə tanış olmaq, iki ölkənin silahlı qüvvələri ara-
sında gələcək əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməkdir.  

Prezident İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət 
Sezərin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da 
salamlarını Türkiyənin dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi.  
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ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРК ДИАСПОР  
ТЯШКИЛАТЛАРЫ РЯЩБЯРЛЯРИНИН  
Ы ФОРУМУНДА  
 
Бакы, Щейдяр Ялийев адына сарай 
 
9 март 2007-ъи ил 

 
Мартын 9-да Бакыда дцнйа Азярбайъан вя тцрк диаспор 

тяшкилатлары рящбярляринин Ы форуму башланмышдыр. Яввялъя ишти-
ракчылар Фяхри хийабана эедяряк тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу, 
улу юндяр Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят етмиш, абидяси 
юнцня яклил гоймушлар. 

Онлар эюркямли офталмолог алим, академик Зярифя ханым 
Ялийеванын да мязарыны зийарят етмишляр. 

 
* * * 

 
Сонра форум иштиракчылары Шящидляр хийабанына эяляряк 

Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда мцба-
ризядя ъанларындан кечмиш Вятян ювладларынын мязарлары цстцня 
тяр гярянфилляр дцзмцш, «Ябяди мяшял» абидясини, шящид тцрк 
ясэярляринин шяряфиня уъалдылмыш абидяни зийарят едяряк яклил 
гоймушлар. 

--------------------------------- 
      Форумда Хариъи Юлкялярдя Йашайан Азярбайъанлыларла Иш цзря Дювлят 
Комитясинин сядри Назим Ибращимов, Шимали Киприн лидери Мещмет Яли 
Тялят, Газахыстанын ЙУНЕСКО йанында сяфири, йазычы Олжас Сцлейменов, 
Литва Республикасы Щюкумяти йанында Милли Азлыглар вя Миграсийа 
Департаментинин Баш директору Антанас Петраускас, Юзбякистан Бей-
нялмилял Мядяниййят Мяркязинин директору Насриддин Мущаммадийев, 
Латвийа Республикасынын Иътимаиййятин Интеграсийасы цзря Хцсуси Тап-
шырыглар назири Оскар Кастенсин, Гырьызыстан Республикасынын мцшавири 
Болодтбек Шямшийев вя Естонийа Республикасынын Милли Мцнасибятляр 
назири Паул Ерик Руммо чыхыш етдиляр. 
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Яклилгойма мярасимляриндя гонаглары Хариъи Юлкялярдя 
Йашайан Азярбайъанлыларла Иш  цзря Дювлят Комитясинин сядри 
Назим Ибращимов вя диэяр рясми шяхсляр мцшайият етмишляр. 

Щямин эцн Щейдяр Ялийев адына сарайда дцнйа Азяр-
байъан вя тцрк диаспор тяшкилатлары рящбярляринин Ы форумунун 
ачылышы олмушдур. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев форумда иштирак етмяк 
цчцн юлкямизя сяфяря эялян Тцркийянин Баш назири Ряъяб Тай-
йиб Ярдоьаны вя онун ханымыны сарайын юнцндя бюйцк щюрмят 
вя ещтирамла гаршылады. 

Форумда 48 юлкядян  цмумиликдя 513 няфяр иштирак едирди. 
Ян бюйцк нцмайяндя щейятляри Тцркийя, Алманийа, АБШ, Ру-
сийа, Украйна, Нидерланд, Исвеч, Румынийа, Норвеч вя Литва-
дан эялмишди. 

Салона топлашанлар Азярбайъан президенти Илщам Ялийеви, 
Тцркийянин Баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьаны вя Шимали 
Киприн лидери Мещмет Яли Тяляти вя онларын ханымларыны щя-
рарятля гаршыладылар. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZИDENTИ ИLHAM ƏLИYEVИN  
ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРК ДИАСПОР 
ТЯШКИЛАТЛАРЫ РЯЩБЯРЛЯРИНИН  
Ы ФОРУМУНДА NИTQИ 
 
Бакы, Щейдяр Ялийев адына сарай 
 

9 март 2007-ъи ил 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz qonaqlar! 
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salam-

layıram, ölkəmizə, öz doğma vətəninizə xoş gəlmisiniz! 
İndi nümayiş etdirilən bu kiçik filmdə bir daha gördük 

ki, Türkiyə–Azərbaycan birliyi nə qədər güclüdür, xalqla-
rımızın həyatında onun nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Biz 
əsrlər boyu bir yerdə olmuşuq. Amma müxtəlif tarixi ha-
disələr bizim xalqlarımızı bir-birindən ayrı salmışdır. Yalnız 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra bi-
zim birliyimiz də bərpa olundu və bu gün Türkiyə və Azər-
baycan – iki qardaş ölkə bərabər addımlayır. Biz bütün təd-
birlərdə bərabər iştirak edirik, aramızda ən yüksək fikir bir-
liyi var. Bəlkə də dünyada ikinci belə ölkələr yoxdur ki, bir-
birinə bu qədər bağlı olsun. Həm xalqların etnik mənsubiy-
yəti baxımından, həm siyasi baxışlar, həm də ortaq maraqlar 
baxımından. Biz elə etməliyik ki, birliyimiz daha da güclən-
sin, hərtərəfli olsun. Təbii ki, bu işlərdə xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızın da fəaliyyəti çox əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan müstəqilliyinin 15 ilini yaşamışdır. Artıq bu 
kiçik tarix göstərdi ki, ölkəmiz müstəqil dövlət kimi yaşaya, 
inkişaf edə bilir. Əgər biz müstəqilliyimizin ilk illərinə nəzər 
salsaq görərik ki, o vaxt ölkəmizin durumu çox acınacaqlı idi. 
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İqtisadi tənəzzül, siyasi böhran, Azərbaycanda gedən xoşa-
gəlməz proseslər ölkəmizin bütövlükdə müqəddəratını sual 
altında qoymuşdu. İlk illərdə qardaş Türkiyənin dəstəyi bizim 
üçün həlledici oldu. Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanı-
yan birinci ölkə olmuşdur və ilk illərdən Azərbaycana öz qar-
daş əlini uzatdı. Buna görə mən Türkiyəyə, bütün türk xalqına 
Azərbaycan xalqı adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Xatırlayıram ki, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan 
səfirlikləri Türkiyə səfirliklərinin binalarında yerləşmişdi. Bizim 
binalarımız yox idi, imkanlarımız yox idi. Ancaq bu gün 
Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə 51 səfirliyi vardır. Bu onu 
göstərir ki, ölkəmiz çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Əgər 
1991-ci ildə Sovetlər Birliyində, keçmiş respublikalar arasında 
Azərbaycan axırıncı idisə, bu gün ən qabaqcıl yerlərdədir. 15 il 
ərzində siyasi proseslər normal məcraya düşdü. Azərbaycanda 
siyasi sabitlik tam şəkildə bərqərar olundu, iqtisadi inkişafa 
qədəm qoyduq və bu gün Azərbaycan iqtisadi artım baxımın-
dan dünyada birinci ölkədir. Artıq üçüncü ildir ki, Azərbayca-
nın iqtisadiyyatı dünyada ən sürətlə artan iqtisadiyyatdır. 2005-
ci ildə iqtisadiyyatımız 26 faiz, 2006-cı ildə 34 faiz artmışdır. Bu 
il də təxminən buna oxşar rəqəmlər olacaqdır. Bu artım, bu 
inkişaf Azərbaycanın hər bir bölgəsində özünü göstərir. Ölkə-
miz möhkəmlənir, öz iqtisadi potensialını gücləndirir, siyasi 
imkanlarımız artır, bölgədə gedən proseslərdə biz daha da fəal 
iştirak edir və onlara təsir edirik. Beləliklə, ölkəmizin güclən-
məsi artıq reallıqdır. Əminəm ki, bizim güclənməyimiz bütün 
türk dünyasının güclənməsinə böyük dəstək, böyük töhfədir. 

Türkiyəni Azərbaycanla birləşdirən tarixi əlaqələr çox 
güclüdür. Ancaq indiki zəmanədə siyasi proseslər, siyasi əla-
qələr onu daha da gücləndirir. Həm siyasi, həm də iqtisadi, 
mədəni, hərbi – bütün sahələrdə bizim aramızda ən yüksək 
işbirliyi, anlaşma var. Belə forumların keçirilməsi bizim bir-
liyimizi daha da gücləndirir. Bütün türk dünyasının birliyini 
gücləndirir. Biz böyük qüvvəyik. Gərək elə edək ki, maraq-
larımız tam şəkildə təmin olunsun, bizi narahat edən prob-
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lemlər aradan qaldırılsın, ədalət zəfər çalsın və xalqlarımız 
rahat yaşasınlar. Biz buna layiqik və birgə səylərlə, birgə 
işlərlə buna nail olacağıq. Bu gün Azərbaycana bütün türk 
dünyasının nümayəndələrinin və qonaqların gəlməsi bu gö-
zəl birliyin əyani sübutudur. Öz maraqlarımızı təmin etmək 
üçün biz güclü olmalıyıq. 

Bizim gücümüz iqtisadi potensialımızdır. Son illər ərzində 
Türkiyədə aparılan çox ciddi iqtisadi islahatlar ölkədə bir neçə il 
bundan əvvəl yaşanan iqtisadi böhrana son qoydu. Bu gün 
Türkiyə ən sürətlə, dinamik inkişaf edən ölkələrdəndir. Bizim 
birgə enerji layihələrimiz var. Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Bakı–
Tbilisi–Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin uğurla inşa edilməsi 
bölgədə də, dünyada da bizim önəmimizi artırır. Biz də bundan 
istifadə etməliyik və edirik. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri 
Türkiyə ərazisi ilə dünya bazarlarına çıxarılır. Azərbaycan qazı – 
«Şahdəniz» yatağından çıxarılan qaz bu yaxınlarda Türkiyəyə və 
oradan da Avropa ölkələrinə nəql ediləcəkdir. Bu bizim önə-
mimizi artırır, siyasi və iqtisadi potensialımızı gücləndirir, xalqla-
rımızı daha da birləşdirir. Biz iqtisadi imkanlardan istifadə edərək, 
öz maraqlarımızı daha da dolğun şəkildə təmin etməliyik.  

Artıq Türkiyə və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ölkələrimiz və 
bütövlükdə bölgə üçün önəmli bir sıra layihələr həyata keçirilir. 
Onlardan biri də Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikilməsidir. 
Uzun illər ərzində bu məsələ bizim ölkələrimizdə, beynəlxalq 
maliyyə qurumlarında, sadəcə, müzakirə olunurdu. Bu önəmli 
layihə faktikи olaraq, icra edilmirdi. Bizim birgə səylərimiz, 
Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan rəhbərliklərinin iradəsi 
nəticəsində biz bu məsələnin həllinə nail olmuşuq. Bu ya-
xınlarda imzalanan önəmli sənədlər imkan verəcək ki, yaxın 
zamanlarda tikinti başlansın və beləliklə, Bakı–Tbilisi–Qars 
dəmir yolu layihəsi uğurla həyata keçirilsin. Bu bizi Türkiyə ilə 
dəmir yolu vasitəsilə birləşdirəcəkdir. Türkiyəni Orta Asiya ilə, 
bizim dəhlizdən keçməklə Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcəkdir. 
Şübhəsiz ki, bunun çox böyük, həm  iqtisadi, həm də siyasi 
önəmi var. Biz bunları edirik. 
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Bu bizim gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, bölgədə elə 
məsələ yoxdur ki, biz onu həll edə bilməyək. Onu göstərir ki, 
bizim qəbul etdiyimiz qərarlar icra olunur. Baxmayaraq ki, 
bəzi hallarda müqavimətlə, ədalətsiz tədbirlərlə rastlaşırıq, 
biz özümüzü çox inamlı hiss edirik. Bizim gücümüz ondadır 
ki, bir-birimizə arxalanırıq. Müstəqilliyimizin ilk illərində 
Azərbaycanın dəstəyə çox böyük ehtiyacı vardı və biz onu 
yalnız Türkiyədən aldıq. Bu gün isə Azərbaycanın artan 
imkanları, potensialı, siyasi çəkisi, bölgədə oynadığı rolu və 
iqtisadi imkanları öz növbəsində, Türkiyənin mövqelərinə də 
dəstəkdir. Bu qarşılıqlı qardaşlıq münasibətləri, qarşılıqlı 
maraq əsasında, dərin tarixi köklər əsasında qurulmuş mü-
nasibətlər artıq beynəlxalq siyasətin amilinə çevrilibdir. Biz nə 
qədər güclü olsaq, aramızda nə qədər möhkəm birlik olsa,  
maraqlarımızı da bir o qədər təmin edəcəyik. Maraqlarımız 
da üst-üstə düşür və biz istəyirik ki, xalqlarımız rifah içində 
yaşasın. İstəyirik ki, ölkələrimizdə və bölgədə sülh, əmin-
amanlıq bərqərar edilsin. Biz istəyirik ki, qonşularla mehriban-
lıq şəraitində yaşayaq və buna nail oluruq, qonşu dövlətlərlə 
münasibətlərimiz çox uğurlu şəkildə qurulur. Beləliklə, Azər-
baycan–Türkiyə birliyinin güclənməsinin həm ölkələrimiz, 
xalqlarımız, bütün türk dünyası üçün və həm də bütövlükdə, 
dünyada gedən proseslər üçün çox böyük əhəmiyyəti var. 

Bizim ölkələrimizi fərqləndirən cəhət ondadır ki, ölkələ-
rimizdə çox güclü tolerantlıq, dözümlülük var. Ölkələrimizdə 
bütün xalqlar bir ailə kimi yaşayırlar, nə dini, nə də etnik 
baxımdan heç bir ayrı-seçkilik yoxdur. Onu da bilirik ki, heç 
də hər bir ölkədə belə deyildir. Hətta dünyanın ən inkişaf 
etmiş ölkələri kimi tanınan dövlətlərdə  dini, yaxud da ki, 
etnik zəmində qarşıdurmalar var, gərginlik artır. Bir tərəf-
dən, sivilizasiya olaraq, dialoq məsələsi gündəmə salınıb və 
geniş müzakirə olunur, digər tərəfdən, qarşıdurma artır. 
Bizim örnəyimiz təhlil olunmalı, tətbiq edilməli və əsas 
götürülməlidir. Bu bizim gücümüzdür və ölkələrimizdə yaşa-
yan bütün xalqlar bizim qardaşlarımızdır. Biz elə etməliyik 
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ki, ölkələrimizin həm siyasi, həm iqtisadi durumu daha da 
yaxşı olsun ki, burada yaşayan bütün xalqlar özlərini  rahat 
hiss etsinlər.  

Avropa ilə, böyük dövlətlərlə münasibətlərdə də bizim 
baxışlarımız üst-üstə düşür və bu bizim birləşməyimiz üçün, 
birgə fəaliyyət planının olması üçün çox böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.  

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəallığı bizi çox sevindirir. 
Biz buna çalışırıq və əlimizdən gələni edirik ki, bu proseslər 
daha da sürətlə getsin. Azərbaycanda iki dəfə – 2001-ci ildə və 
2006-cı ildə dünya azərbaycanlılarının qurultayları keçirilmiş 
və bunların nəticəsi çox müsbət olmuşdur. Təşkilatlanma 
prosesi sürətlə gedir. Bildiyiniz kimi, azərbaycanlılar başqa 
ölkələrdə əvvəllər də yaşayıblar. Amma Sovet İttifaqı zamanı 
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar mədəni dərnəklər çərçivəsində 
fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycan müstəqil ölkə olandan sonra 
təşkilatlanma prosesi başlanmışdır və indi sürətlə gedir. 
Azərbaycanlılar yaşayan bütün xarici ölkələrdə təşkilatlanma 
prosesi gedir və bu gün Azərbaycan diaspor təşkilatları artıq 
böyük bir gücdür, Azərbaycanla onların çox sıx əlaqələri var. 
Bütün fəaliyyət planı müzakirə olunur, əlaqələndirilir və biz 
vahid mövqedən çıxış edirik. Ona görə xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızın fəallığı çox önəmli bir faktdır.  

İlk növbədə biz, dövlətlər onların rahat yaşaması üçün 
əlimizdən gələni etməliyik. Biz nə qədər güclü olsaq, onların  
orada yaşaması daha da rahat olacaqdır. Ölkələrimizin 
çəkisi artdıqca, onlara münasibət daha yaxşı olacaqdır. Di-
gər tərəfdən, onlar Azərbaycanın və Türkiyənin həqiqətlərini 
çatdırmalıdırlar və bunu edirlər. Çünki əfsuslar olsun ki, bu 
günə qədər geniş mənada dünya ictimaiyyətində bizim haq-
qımızda tam həqiqəti əks etdirən rəy yoxdur. Bunun da 
səbəbləri var. Bizim əleyhimizə çox güclü erməni lobbisi 
fəaliyйət göstərir. O, Türkiyə və Azərbaycana düşmənçilik 
mövqeyindədir və bizi ləkələmək, ölkələrimizdə gedən pro-
sesləri təhrif etmək, yalan, böhtan kampaniyasını aparmaq 
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onların əsas peşəsidir. Biz bunun qarşısına öz siyasətimizi, öz 
təbliğat mexanizmimizi qoymalıyıq və qoyuruq. Ona görə 
xaricdə yaşayan soydaşlarımız daha da güclənməlidir, təşki-
latlanma prosesi daha da sürətlə aparılmalıdır. Onlar yaşa-
dıqları ölkələrin siyasi dairələrinə,  siyasi təsisatlarına daha 
da fəal inteqrasiya etməlidirlər. Biz bunu türk diasporunun 
timsalında görürük, onların çox böyük uğurları var. Türk 
qardaşlarımız artıq müxtəlif ölkələrin qanunvericilik or-
qanlarında təmsil olunurlar, onlardan hökumət nümayən-
dələri var, ictimai təşkilatlarda fəaldırlar.  

Biz də buna çalışırıq. Biz indi ilkin mərhələdəyik, xaricdə 
yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanma prosesi hələ davam 
edir. Bildiyiniz kimi, bu məqsədlə 2002-ci ildə ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azər-
baycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb və bu komitə 
bütün diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi 
ilə məşğuldur.    

Bir sözlə, fəallıq göstərmək, siyasi proseslərdə iştirak et-
mək, biznes aləmində yüksək yer tutmaq və buna nail olmaq 
üçün bizim imkanlarımızdan faydalanmaq lazımdır. Türki-
yənin çox böyük siyasi və iqtisadi potensialı var, Azərbay-
canda iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf edir və qardaşlarımız 
bizim imkanlarımızdan faydalanmalıdırlar. Onsuz da bizim 
ölkələrimizdə xaricdən çoxlu iş adamları fəaliyyət göstərirlər, 
çoxlu şirkətlər var. Biznes mühiti Azərbaycanda da, Türki-
yədə də çox münasibdir. Bilirsiniz ki, biz bizneslə məşğul 
olmaq istəyənləri alqışlayırıq və onların fəaliyyətini dəstək-
ləyirik. Çox istərdim ki, onların arasında, xarici vətəndaş-
ların arasında bizim soydaşlarımızın sayı çoxalsın.  

Biz bu yolla onlara dəstək verməliyik, yaşadıqları ölkə-
lərdə onların siyasətini gücləndirməliyik. Müxtəlif tədbirlər 
keçirilir və keçirilməlidir. Konfranslar, kitabların nəşri, 
bizim tariximizi, keçmişi və bu günü əks etdirən həqiqətlərin 
yayılması – bu daimi proses olmalıdır. Xaricdə fəaliyyət gös-
tərən bütün qeyri-hökumət təşkilatları ilə çox ciddi işbirliyi 
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qurulmalıdır. Bir daha demək istəyirəm, hökumət üzvləri, 
parlament üzvləri ilə daim bu iş aparılmalıdır. Əgər biz 
istəyiriksə ki, səsimiz daha da ucadan gəlsin, bizi narahat 
edən problemlər daha da asanlıqla öz həllini tapsın, haqq-
ədalət bərpa olunsun, mütləq bunu etməliyik. Xaricdəki 
türk, Azərbaycan diasporu artıq çox böyük gücə çevrilibdir. 
Bugünkü forumun ən böyük önəmi və deyə bilərəm ki, tarixi 
nailiyyəti ondadır ki, artıq biz öz fəaliyyətimizi birləşdiririk. 
Əminəm ki, bu gündən sonra türk və Azərbaycan diaspor 
təşkilatları vahid orqanizm kimi çalışacaqlar. Bütün işlərdə 
öz fəaliyyətini əlaqələndirəcək, bizimlə, dövlətlərlə məsləhət-
ləşmələr aparacaqlar. Xarici siyasət baxımından, ictimai 
proseslərin inkişafı baxımından daim bu əlaqələr olmalıdır. 
Düzdür, xaricdə yaşayan insanların böyük əksəriyyəti yaşa-
dıqları ölkələrin vətəndaşlarıdır və bu da təbiidir. Amma 
onlar türkdürlər, azərbaycanlıdırlar və bizim millətə xas olan 
vətənpərvərlik, öz vətəninə bağlılıq, öz milli-mənəvi dəyərlə-
rinə olan hörmətин, ənənələrin qorunması, əlbəttə ki, onların 
milli mənsubiyyətini qoruyub saxlayacaqdır. Bilirik ki, bəzi 
hallarda assimilyasiya prosesləri  gedir. Buna imkan vermək 
olmaz. Biz bunun qarşısını necə ala bilərik? Ancaq vətənlə 
güclü əlaqələrin saxlanması ilə, Türkiyədən, Azərbaycandan 
Avropaya və başqa ölkələrə mütəmadi qaydada heyətlərin – 
iş adamlarının, siyasətçilərin, parlament üzvlərinin, incəsənət 
xadimlərinin göndərilməsi ilə. Bu əlaqələr çox güclü olmalı-
dır ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız öz vətənləri ilə əlaqə-
lərini kəsməsinlər. Onların başqa ölkələrdə dünyaya gələn, 
yaşayan övladları, uşaqları, nəvələri də bizə bağlı olsunlar. 
Bu  çox ciddi məsələdir və bunun üzərində biz birgə çalış-
malıyıq. Əminəm ki, birgə səylər nəticəsində biz bütün bu 
məsələlərə nail olacağıq.  

Bizi narahat edən problemlər də var. İlk növbədə, bir da-
ha demək istəyirəm ki, bizə – Türkiyəyə, Azərbaycana qarşı 
çox mütəşəkkil, böyük maliyyə imkanlarına malik olan dün-
ya erməni diasporu, erməni lobbisi işləyir.    
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Bəlkə də yeganə ölkələrik ki, bizim əleyhimizə dünyanın 
istənilən yerində güclü təbliğat maşını, yenə də deyirəm, 
böhtan, yalan və tarixi təhrif edərək, bizi ləkələmək istəyən 
qüvvə işləyir. 

Bir tərəfdən, bu problem, digər tərəfdən, Azərbaycanın işğal 
olunmuş torpaqları. Türkiyəyə qarşı əsassız ittihamlar, qondar-
ma «soyqırımının» tanıdılması cəhdləri – bütün bunlar bizim 
xalqlarımıza qarşı yönəldilən əməllərdir. Xocalı soyqırımını 
törədən vəhşilər bizi soyqırımda ittiham edirlər və bəzi hallarda 
onların yalan təbliğatı uğurlar gətirir. Bir çox hallarda xarici 
ölkələrin onlar tərəfindən pulla, rüşvətlə ələ alınmış riyakar 
siyasətçiləri onların səsinə səs verirlər. Bu, ədalətsizliyin zirvəsi-
dir. Bu, mənəviyyatsızlığın zirvəsidir. Biz buna qarşı mübarizə 
aparmalıyıq, aparmalıyıq və aparmalıyıq! Türk diplomatlarını 
qətlə yetirən, onlara qarşı terror aktları törədən erməni terro-
rist təşkilatları nədənsə qınaq obyektinə çevrilmir. Onların 
məkrli hərəkətləri nədənsə qınaq obyektinə çevrilmir.  Avropa 
ölkələrində həbs olunmuş erməni terroristləri nədənsə bir 
müddətdən sonra azadlığa buraxılırlar. Bəs burada qətlə yetiri-
lən bizim soydaşlarımız insan deyilmi? Biz bu ikili standartlara 
nə qədər göz yummalıyıq? Biz bununla nə qədər barışmalıyıq? 
Biz görürük ki, bəzi hallarda ədalət prinsipi tamamilə aradan 
qaldırılır. Biz bunun qarşısına nəyi çıxarmalıyıq? Ancaq öz 
gücümüzü, başqa amil yoxdur! Biz güclənməliyik, hərtərəfli – 
hərbi, iqtisadi, siyasi cəhətdən, bütün cəhətlərdən və birgə 
fəaliyyət göstərməliyik!  

Ermənistan on ildən artıqdır ki, Azərbaycan torpaqlarını 
işğal edib, indi Azərbaycanı işğal siyasətində ittiham edir. 
Bizim ata-baba torpağımız olan İrəvan xanlığı, Zəngəzur 
mahalı, digər torpaqlar indi Ermənistan dövləti üçün torpaq 
olubdur. Bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır, ancaq biz 
Ermənistana qarşı torpaq iddiası irəli sürmürük. Halbuki, 
sürə bilərik. Çünki indiki Ermənistanın yerləşdiyi ərazi qə-
dim türk, Azərbaycan torpaqlarıdır. Əgər onlar öz xalqının 
gələcəyiни düşünürlərsə,  siyasətляриndə dəyişiklik etməlidir-
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lər. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından qeyd-şərtsiz 
çıxmalıdırlar və Türkiyəyə qarşı əsassız ittihamlardan əl 
çəkməlidirlər. Əks təqdirdə, Ermənistanın özünün müqəd-
dəratı sual altına düşə bilər. Azərbaycan heç vaxt Dağlıq 
Qarabağın itirilməsinə razılıq verməyəcək, nəyin bahasına 
olursa-olsun, doğma torpaqlarını azad edəcək, ərazi bütöv-
lüyünü bərpa edəcək.  

Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər 
oraya XIX əsrin əvvəllərində köçürülmüşlər. Bir dəfə Azər-
baycan, türk torpağında erməni dövləti yaradılıb, burada 
ikinci erməni dövlətinin yaranmasına biz heç vaxt imkan 
vermərik. Hüquqi cəhətdən haqq-ədalət bizim tərəfimiz-
dədir, çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərə-
findən tanınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şu-
rasının 4 qətnaməsi qəbul edilib və orada göstərilir ki, Ermə-
nistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın zəbt olunmuş tor-
paqlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Ermənistan buna əməl 
etmir. Yəni hüquqi əsaslar tam imkan verir ki, Azərbaycan 
öz dövlət suverenliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa etsin.   

Biz uzun illər ərzində danışıqlar yolu ilə çalışırıq ki, məsə-
ləni həll edək. Amma hələ ki, buna müvəffəq olmamışıq. Biz 
öz siyasətimizi aparacağıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
danışıqlar predmeti deyil, olmayıb və heç vaxt olmayacaq-
dır. Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü bərpa edilə-
cəkdir. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, mən bu gün çox xoşbəx-
təm, çox şadam ki, Azərbaycanda, Bakıda belə mötəbər 
tədbir keçirilir. Bu forumun çox böyük əhəmiyyəti var. Çün-
ki ilk dəfədir ki, türk və Azərbaycan diaspor təşkilatları  belə 
geniş formatda bir araya gəlir. Əminəm ki, burada, Bakıda 
qəbul edilmiş sənədlər, qərarlar qısa müddət ərzində öz 
bəhrəsini verəcəkdir. Forum dünən öz işinə başlamışdır və 
bildiyimə görə, çox səmərəli çıxışlar olmuş, müzakirələr 
aparılmışdır. Bu gün isə forum öz işini davam etdirəcəkdir. 
Forumun nəticəsi olaraq, bizim birliyimiz daha da möhkəm-
lənəcək, daha da güclənəcək, xaricdə yaşayan soydaşlarımız 
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özlərini daha da rahat hiss edəcəklər. Hər zaman əmin olma-
lıdırlar ki, onların Türkiyə kimi, Azərbaycan kimi dayağı var. 
Biz sizin dayağınızıq, sizsə xaricdə bizim dayağımızsınız.  

Forumun bütün iştirakçılarına və qonaqlara bir daha öz 
səmimi salamlarımı yetirmək istəyirəm. Türk və Azərbaycan 
xalqlarının inkişafı naminə, çiçəklənməsi naminə biz birlikdə 
işləməliyik və işləyəcəyik.  

Yaşasın, Türkiyə–Azərbaycan qardaşlığı!  
 

Тцркийя Ъцмщуриййятинин Баш назири 
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын нитги 

 
Чох щюрмятли президент Ялийев вя ханымы! 
Щюрмятли ъцмщур башганы Тялят вя ханымы! 
Дяйярли иштиракчылар! 
Дяйярли гонаглар! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Сизин щамынызы бу ъошгу, щяйяъан вя севинъ долу эцндя ян 

сямими дуйьуларла саламлайырам. 
Яввялъя гардашым, щюрмятли президент Илщам Ялийевин 

гонаьы кими, дост вя гардаш Азярбайъанда олмагдан бюйцк 
бир мямнунлуг дуйдуьуму хцсуси ифадя етмяк истяйирям. 
Биз Тцркийядян Азярбайъана щяр эялишимиздя юзцмцзц юлкя-
мизин бир эцшясиндян диэяр эцшясиня эялмиш кими щисс едирик. 
Бу эцн бунун бяхтийарлыьыны бир даща дуйуруг. Бу вясиля иля 
дяйярли гардашым, щюрмятли Ялийевя бизляря эюстярдикляри мещ-
рибан ев сащиблийи, сямими мцнасибят цчцн тяшяккцр едирям. 

Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййятинин ъцмщур башганы щюр-
мятли Тялятин дя бу эцн бизимля бирликдя Дцнйа Азярбайъан 
вя тцрк диаспор тяшкилатлары рящбярляринин Ы форумунда иштира-
кындан мямнунлуг дуйдуьуму  ифадя етмяк истяйирям. 

Тябии, бир мясяляни бурада хцсусиля вурьуламаг истяйирям. 
Ев сащиби кими, гардашым Илщам Ялийевин щюрмятли Тяляти бу 
топлантыйа дявят етмяси бизляр цчцн чох ящямиййятлидир. Буна 
эюря она хцсусиля тяшяккцр едирям. 
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Йурдларындан узагда йашайан Тцркийя вя Азярбайъан 
вятяндашларыны бир арайа эятирян бу форумун эерчякляшмя-
синдя ямяйи кечян, башда щюрмятли президент Ялийев олмагла, 
щяр кяся бир даща тяшяккцр едирям. 

Тцркийя  иля Азярбайъан арасындакы мцстясна ялагяляр 
сийаси, щярби, игтисади, тиъари, сосиал вя бцтцн диэяр сащялярдя 
юзцнц бцрузя вермякдя, бюлэянин вя дцнйанын диэяр дювлят-
ляриня дя юрняк олмагдадыр. Мянбяйини ортаг кечмиш, дин вя 
дил бирлийиндян алан дярин ялагяляримиз эцнляр кечдикъя 
юлкяляримизин бейнялхалг алямдя даща эцълц, реэионал инки-
шафда даща чох сюз сащиби олмасына эятирмякдядир. Бир мил-
лятин ики дювляти олан Тцркийя вя Азярбайъан арасындакы яла-
гялярин мемарларындан олан бюйцк дювлят вя сийасят адамы 
мярщум Щейдяр Ялийеви гаршынызда бир даща щюрмят, ещти-
рам вя рящмятля анырам. 

Щюрмятли иштиракчылар! 
Дцнйанын 118 юлкясиндя 5 милйон Тцркийя вятяндашы вар-

дыр. Бунларын бюйцк щиссяси 60-ъы иллярдя ишлямяк цчцн Авропа 
юлкяляриня эедян вятяндашларымыздан вя онларын  аиляляриндян 
ибарятдир. Илк дяфя ишчи статусу иля ялагядар бу юлкяляря эедян 
тцрклярин вязиййяти  80-ъи иллярдя хцсусиля фяргли бир шякил 
алмышдыр. Вятяндашларымыз эетдикляри йерлярдя фяал олмуш, ишчи 
олмагдан ишверян вязиййятя эялмишляр. Цчцнъц нясил ися бу 
юлкялярдя доьулмушлар. 

Йашанан сосиал, игтисади вя сийаси просесляр нятиъясиндя 
«авропалы тцрк» ады ортайа чыхмышдыр. Артыг бу эцн йаша-
дыглары торпагларын айрылмаз бир парчасы щалына эялян, байаг 
дедийим кими, ишчи статусундан исверян вязиййятиня говушан 
тцркляр чох юнямли лайищяляри уьурла щяйата кечирирляр. 
Авропада 80 мин ишверян тцрк 30 милйард авро мябляьиндя 
вясаитля цмумиликдя 420 мин инсанын доланышыьыны тямин ет-
мякдядир. Артыг йашадыглары юлкялярин вятяндашлыгларыны газа-
нан, парламентляриндя йер алан тцркляр Авропанын гярарвермя 
механизмляриндя юнямли мювгеляря сащиб олмагдадырлар. 
Йашадыглары юлкялярдя сийаси, игтисади вя мядяни щяйатда эетдик-
ъя фяал иштирак едян тцркляр Авропа иля Тцркийяни бир-бириня баь-
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лайан саьлам достлуг кюрпцсцнц тямсил етмякля, нязяря алынан 
бир команданы вя юнямли бир потенсиалы якс етдирмякдядир. 
Габилиййятиня вя язминя бюйцк инам дуйдуьум тцрк инсаны 
бцтцн дцнйада ялдя етдийи уьурларла, садяъя, юзляриня  дейил, 
мцштяряк мягсядляримизин эерчякляшдирилмясиня дя кюмяк эюс-
тярмякдядир. 

Дяйярли иштиракчылар! 
Азярбайъанын мцстягиллийя говушмасы иля 70 иллик щясряти-

миз сона чатмыш, ики гардаш дювлят бир-бири иля гуъаглаш-
мышдыр. Бу эцн иштирак етдийимиз бу форумун сайясиндя ися 
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан ейни миллятин ювлад-
лары щямряйлик рущу иля бир арайа эялмиш вя фяалиййятляриндя 
бир-бириляриня дястяк олмаг йолунда бюйцк бир аддым 
атмышлар. Заманымыз щямряйлик, ямякдашлыг дюврцдцр. Ор-
таг дяйярляримизин таныдылмасында, игтисади, сийаси потенсиал-
ларымызын ашкара чыхарылмасында, миллятимизя гаршы йюнял-
дилмиш щагсызлыгларын вя ифтираларын арадан галдырылмасы ишиндя 
халгларымызын цзяриня бюйцк роллар дцшцр. 

Тцркийя вя Азярбайъан тарихляринин ян чятин дюврляриндя 
бир-бириня дястяк олмаьын ян эюзял нцмунялярини эюстярмиш-
ляр. 1918-ъи илдя Нуру Пашанын команданлыьы иля Тцрк Гафгаз 
Ислам Ордусунун узун мцбаризяляр вя мцщарибяляр няти-
ъясиндя Бакыны хилас етмяси Азярбайъан цчцн юнямли дюнцш 
нюгтяси иди. Ейниля Анадолуда гази Мустафа Камал Ата-
тцркцн юндярлийи иля апарылан милли мцъадиля щям дя азяр-
байъанлы гардашларымыздан эялян мадди вя мяняви йардымлар 
нятиъясиндя мцвяффягиййят газанмышдыр. Буну хцсуси вурьу-
лайырам. Щям дя гаршылыглы олараг бу йардым вя дястяк, 
садяъя, гардашын гардаша боръ вермяси кими йох, йалныз 
йардым етмяк дцшцнъяси иля эюстярилмишдир. Бурада Ататцркцн 
ялагяляримизин нцмунясини эюстярян сюзлярини бир даща тякрар 
етмяк истяйирям. Аз юнъя, дяйярли гардашым, щюрмятли Илщам 
Ялийев яслиндя мяним дцшцндцкляримин бир чохуну сюйлядийи 
цчцн онлары тякрар етмирям. Анъаг бязилярини тякрарламаг, 
йяни Азярбайъан тцркъясиндян Тцркийя тцркъясиня тяръцмя 
етмяк мяъбуриййятиндяйям: «Азяри тцркляринин дярдляри 
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бизим дярдимиз, севинъляри бизим севинъимиз олдуьу цчцн 
онларын арзуларына чатмалары, юзэцр вя мцстягил йашамалары 
бизи чох севиндирир». Бу сюзляр бу эцн дя ейни эерчяклийини 
сахлайыр. Бюйцк лидер Щейдяр Ялийевин дедийи кими, Тцркийя–
Азярбайъан гардашлыьы ябядидир, сарсылмаздыр! 

Азярбайъан торпагларынын щяля дя ишьал алтында галмасы, бир 
милйон вятяндашын торпагларындан дидярэин дцшмяси, гачгын вя 
мяъбури кючкцн вязиййятиндя йашамасы Тцркийя халгынын ган 
ахан йарасыдыр. Кечян ил ермяниляр эуйа «референдум» кечир-
диляр. Дцнйа буну гябул етдими?! Етмяди! Нийя? Она эюря ки, 
эюрцлян иш сахта, йанлыш, йалан, уйдурма иди вя гябулу мцмкцн 
дейилди. Щагг, ядалят ня вахтса юз йерини тапаъагдыр. Биз буна 
инанырыг. Ермянистанын хцсусиййяти вя тяяссцф ки, ермяни хал-
гынын да бир гисминин, диаспорунун хцсусиййяти будур. Щазырда 
буну бизя гаршы едирляр. Дцнйада «ермяни сойгырымы» кам-
панийаларыны щарда кечирирляр?! Ялагяси олмайан юлкялярдя 
лоббиляр йарадырлар, орадакы парламентдя тез-тялясик, йаландан 
«ермяни сойгырымы» иля  баьлы бир гярар чыхарырлар. Буну кимся 
гябул етмяз! Тцркийя вя тцркляр щеч вахт буну гябул етмяз! 
Бейнялхалг щцгугун ян тямял принсипляри олан юлкялярин ярази 
бцтювлцйцнцн, сярщядлярин зорла дяйишдирилмясинин йолверил-
мязлийи принсиплярини Ермянистанын ачыгъа позмасына дцнйанын 
диггятсизлик эюстярмяси даща цзцнтцлцдцр. Биз буну эюрцрцк. 
Тцркийя вя Азярбайъан бу эцня гядяр йахшы вя пис эцнляриндя 
даим неъя бир-биринин йанында олубса, бундан сонра да бир-
биринин йанында олаъагдыр.  

Дяйярли гардашларым, буну ачыгъа демяк истяйирям ки, биз 
тарихи якс етдирян архивляримизи ачдыг. Ермянистана дедик ки, 
сиз дя ачын. Цъцнъц юлкяляря мцраъият етдик ки, сиз дя ачын. Бу 
иш, биринъи нювбядя, сийасятчилярин иши дейилдир. Тарихчиляр 
арашдырсын, сийасят билиъиляри, археологлар, щцгугшцнаслар араш-
дырсынлар. Яэяр бурада бир щагсызлыг варса, биз лазым оланы 
едярик. Амма сиз буну етмяйя щазырсынызмы?! Щяля дя ъаваб 
йохдур. Чцнки гаршыларына Хоъалы гятлиамы чыхарылаъагдыр. Ня 
дейяъякляр? Хоъалы гятлиамы дцнянки щадисядир. Онлар Ос-
манлы дюврцнц гаршымыза чыхармаьа чалышырлар. Олмайан 
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щадисяляри щягигят кими эюстярмяйя ъящд едирляр. Анъаг буну 
бизя сцбут едя билмирляр вя билмяйяъякляр дя. Йалан цзяриндя 
щягигяти, доьруну сцбут едя билмязсян! 

Дювлят сявиййясиндя Азярбайъанла гурдуьумуз ишбирлийи, 
имзаладыьымыз лайищяляр вя халгларымыз арасындакы кюнцл 
бирлийи Азярбайъан вя Тцркийя хариъиндя йашайан вятяндаш-
ларымыза сонсуз илщам верир. Дцнйа щяля юнямли бир дяйишим 
дюврцнц йашамагдадыр. Чятин бир дюврдян кечирик, щяссас 
бир бюлэядя йашайырыг. Йахын чеврямиздя ъяряйан едян щади-
сяляр – Ирагда, Йахын Шяргдя баш верянляр чох диггятли вя 
айыг олмаьымызы тяляб едир. Бу щадисяляр ейни заманда, Тцр-
кийя вя Азярбайъанла бирликдя бцтцн тцрк дцнйасыны мараг-
ландырыр. Ирагдакы тцркмян гардашларымызын вязиййяти бу эцн 
щамымызы наращат едир. Кипр тцркляринин мцъадиляси щяля 
давам етмякдядир вя Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййяти щагсыз 
вя инсафсыз шякилдя тяъриддя сахланылмагдадыр. 

Гарабаь ган ахан йарамыздыр. Балканда йашайан сой-
дашларымызын гаршылашдыглары сыхынтылары да йахындан изляйирик. 
О да бизя айрыъа бир алямдир. Анъаг сых ишбирлийи вя йахын 
щямряйликля бцтцн бу чятинликлярин ющдясиндян эяля билярик. 
Тцркийя иля Азярбайъан арасында сон иллярдя щяйата кечирилян 
вя бир заманлар яфсаня кими эюрцнян бейнялхалг лайищяляр бу 
ишбирлийинин вя щямряйлийин ян эюзял юрнякляридир, бизим 
эцъцмцздцр. Кечян ил Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт бору хяттини 
истифадяйя вердик. Йахын заманда Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ 
кямяри, йяни «Шащдяниз» лайищяси там шякилдя фяалиййятя баш-
лайаъагдыр. Бу йазда Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу хяттинин 
тямяли гойулараг иншасына башланаъагдыр. Бцтцн бунлар 
юлкяляримизи йахынлашдыран, бир-бириня баьлайан сарсылмаз яла-
гяляри эюстярир. Бу ейни заманда, Асийа иля Авропаны, Шяргля 
Гярби бир-бириня йахынлашдыран ялагяляндирмя вя инкишаф 
каналларыдыр. Бу каналлары тямин етмяк Тцркийя вя Азярбай-
ъана дцнйа мигйасында юням газандырмагдадыр. 

Бу бахымдан бир мягамы хцсуси вурьуламаг истяйирям. 
Дцнйанын щяр йериндя тцрк миллятляринин марагларынын горун-
масы вя етибарынын йцксялдилмяси уьрунда апарылан мцбари-
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зядя гардашларын бир-бириня дястяк олмасындан даща тябии бир 
иш ола билмяз. Биз давам едяъяйиня инандыьымыз бу щямряй-
лийи системли бир щала эятиряряк даща конкрет вя тясирли няти-
ъяляря наил олмаг цчцн эюстярилян бцтцн сяйляри тядбирля гаршы-
лайыр вя дястякляйирик. Авропада вя Америка Бирляшмиш Штат-
ларында, Русийада, Австралийада, Йахын Шяргдя вя дцнйанын 
диэяр бюлэяляриндя йашайан Тцркийя вя Азярбайъан инсанла-
рынын бир-биринин эцъцндян вя тяърцбяляриндян йарарланма-
ларыны эюзляйирик. Чцнки щядяфляримиз бюйцк, арадан галдыр-
маьымыз ваъиб олан янэялляр чохдур. Бу йолда щамымызын 
цзяриня юнямли вязифяляр дцшцр. Сийасятчиляримизин, алимлярими-
зин, сянятчиляримизин, мятбуат нцмайяндяляримизин, сяр-
майядарларымызын, бцтцн иш адамларымызын – щамымызын цзя-
риня иш дцшцр. Ял-яля, чийин-чийиня веряряк щямряй олаъаг вя 
бцтцн тцрк дцнйасыны айдын эяляъяйя апараъаьыг. 

Тарих бойунъа бир чох сынагдан уьурла чыхан Тцркийя вя 
Азярбайъан халгларынын гардашлыьынын бейнялхалг мигйасда 
бу лайищяни дя щяйата кечирмяси щамымыз цчцн бир гцрур 
мянбяйидир. Бу лайищянин садяъя, юлкяляримиз цчцн дейил, бц-
тцн тцрк дцнйасы цчцн хейирли олмасыны арзу едирик. Айрыъа  
буну хцсусиля вурьуламаг истяйирям. Яэяр бу эцн тцрк иш 
адамлары Азярбайъанда биринъи сырайа доьру эедирся, йцк-
сялирся, бунун ян юнямли сябяби арамыздакы мющкям ялагя-
лярдир. Иншаллащ, инанырам ки, тцрк иш адамлары Азярбайъана 
гойаъаглары сярмайялярля Алманийадакындан да габаьа 
эедяъякляр. Буну эюрцрям. Бу бизим бир-биримизя олан баьлы-
лыьы артыран ян юнямли аддымдыр.  

Сюзлярими тамамлайараг Тцркийя вя Азярбайъан диаспор 
тяшкилатлары рящбярляриня фяалиййятляриндя уьурлар диляйирям. 
Бу форумун тяшкилиндя башда щюрмятли президент, гардашым 
Илщам Ялийевя вя ямяйи кечян бцтцн диэяр гардашларыма юз 
адымдан вя миллятим адындан тяшяккцрцмц билдирирям. Бу 
форумун хейирля нятиъялянмясини Аллащдан тямянна едирям. 

Йашасын сарсылмаз бирлик вя бярабярлийимиз!  
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* * * 
 
Чыхышлардан сонра форумун рясми щиссяси баьлы елан олунду. 
Фасилядян сонра форум «Парк Инн» мещманханасында ишини 

давам етдирди. Мандат Комиссийасынын сядри, Хариъи Юлкялярдя 
Йашайан Азярбайъанлыларла Иш цзря Дювлят Комитясинин сядри 
Назим Ибращимовун мялуматы динлянилди. 

Редаксийа комиссийасынын, катиблийин тяркиби мцяййянляш-
дирилди, форумун эцндялийи, регламенти вя ишчи органларынын, 
дцнйа Азярбайъан вя тцрк диаспор тяшкилатларынын ялагя-
ляндирмя Шурасынын тяркибляри тясдиглянди. Билдирилди ки, Шуранын 
щямсядрляри Азярбайъан вя тцрк диаспор тяшкилатлары тяряфиндян 
бу илин сонунадяк сечиляъяк вя исламда тясдигляняъякдир. 

Литва парламенти сядринин мцавини Эинтарас Степанавичйус, 
Литва президентинин мцшавири Щаилина Кобескайте, Лцксембург  
парламентинин депутаты Лакив Щещкес, Тцркийя парламентинин  
депутаты Дурсун Акдямир чыхыш едяряк  Азярбайъанын дцнйада 
артан нцфузундан разылыгла данышдылар, форумун кечирилмясинин 
диаспор тяшкилатлары, еляъя дя дювлятляримиз арасында ялагялярин 
инкишафында мцщцм рол ойнайаъаьыны вурьуладылар. Азярбай-
ъанын Авропа Иттифагына интеграсийасына дястяк веряъяклярини, 
диэяр щямкарларыны вя достларыны  Азярбайъана дястяк олмаьа 
чаьыраъагларыны билдирдиляр. 

Тцрк дцнйасы Достлуг, Гардашлыг вя Ямякдашлыг Фондунун 
президенти Ябдцлхалид Чай, Македонийа Тцрк Иъмасынын баш-
чысы Ярдоьан Сараъ, Украйна Азярбайъанлылары Конгресинин 
сядри Акиф Ъцлмяммядов вя башгалары  форумун ишини йцксяк 
гиймятляндирдиляр, бунун ики гардаш юлкянин, еляъя дя бцтцн 
тцрк дцнйасынын бирлийиндя мцщцм мярщяля ачдыьыны сюйлядиляр. 
Хцсуси вурьуланды ки, бу бирлик дцнйада ермянилярин гондарма 
«сойгырымы» тяблиьатынын, Азярбайъана вя Тцркийяйя гаршы яра-
зи иддиаларынын гаршысынын алынмасында, щабеля Хоъалы сойгыры-
мынын дцнйа парламентляриндя танынмасында, ясл щягигятлярин 
бейнялхалг иътимаиййятя чатдырылмасында мцщцм рол ойнайа-
ъагдыр. 
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Чыхышлар заманы мцхтялиф тяклифляр сяслянди, эяляъяк фяалий-
йят стратеэийасы мцзакиря олунду. 

Сонра «Азярбайъан вя тцрк диаспор тяшкилатларынын бирэя 
фяалиййят стратеэийасы», «Бакы бяйаннамяси», «Тцркдилли халг-
лара мцраъият», «Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишяси иля ялагядар дцнйа иътимаиййятиня, бейнялхалг  
тяшкилатлара, хариъи юлкялярин парламентляриня, дювлят вя щюку-
мят башчыларына мцраъият», «1915-ъи ил щадисяляри иля ялагядар 
ермяни иддиалары щаггында дцнйа Азярбайъан вя тцрк диаспор 
тяшкилатлары рящбярляринин 1 форумунун бяйанаты» гябул олунду. 

Бунунла да форум баша чатды. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН АДЫНДАН 
ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРК ДИАСПОР 
ТЯШКИЛАТЛАРЫ РЯЩБЯРЛЯРИНИН   
Ы ФОРУМУ ИШТИРАКЧЫЛАРЫНЫН  
ШЯРЯФИНЯ VERİLMİŞ РЯСМИ ЗИЙАФЯТДЯ  
НИТГ 
 

«Эцлцстан» сарайы 
 
9 март 2007-ъи ил 
 

Martın 9-da «Gülüstan» sarayında Azərbaycan prezi-
denti İlham Əliyevin adından dünya Azərbaycan və türk 
diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu iştirakçılarının şə-
rəfinə rəsmi ziyafət verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tay-
yib Ərdoğan, Şimali Kiprin lideri Mehmet Əli Tələt və onların 
xanımları ziyafətdə iştirak etmişlər. 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
Hörmətli qonaqlar! 
Sizin hamınızı Azərbaycanda bir daha ürəkdən salam-

layıram. 
Türkiyə – Azərbaycan diaspor təşkilatlarının birinci forumu 

başa çatdı, nəticələr çox uğurludur. Əminəm ki, forumun 
nəticəsi olan bizim birgə fəaliyyətimiz daha da güclənəcəkdir. 
Deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycanda çox böyük beynəlxalq 
tədbir keçirildi. Biz bunu Türkiyə – Azərbaycan diaspor foru-
mu kimi nəzərdə tutmuşduq. Fəqət bu gün 48 ölkənin nüma-
yəndəsi Azərbaycandadır və geniş mənada, bu gün beynəlxalq 
birlik Azərbaycandadır, bizim ətrafımızdadır. Bu bizi daha da 
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zənginləşdirir. Forumda səslənən fikirlər, aparılan fikir müba-
diləsi və ən önəmlisi, qəbul edilmiş qərarlar bizim işimizi daha 
da yüngülləşdirəcəkdir. 

Mən əminəm ki, forumda iştirak etmiş bütün insanlar 
Azərbaycanla bir daha tanış olmaq imkanı əldə ediblər. 
Əminəm ki, ölkəmizdən ən gözəl təəssüratlarla ayrılacaqlar. 

Forumun önəmi ondadır ki, bundan sonra Türkiyə və 
Azərbaycan diaspor təşkilatları vahid mexanizm kimi çalışa-
caq, öz fəaliyyətlərini əlaqələndirəcəklər. Forum çərçivəsində 
yaranan Əlaqələndirmə Şurasının əsas vəzifəsi məhz bundan 
ibarət olacaqdır. Eyni zamanda, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən diaspor təşkilatları da bir-biri ilə əlaqə saxlayacaqlar. 
Əlbəttə, hansısa bir ölkədə Azərbaycan və türk diasporları bir-
biri ilə əlaqədədir və birgə fəaliyyət göstərirlər. Amma bu 
forum gözəl imkan yaradır ki, bütün ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən təşkilatlarımız bir-birini tanısınlar, bir-biri ilə əlaqə 
saxlasınlar və öz fəaliyyətlərini əlaqələndirsinlər. Ona görə 
forumun həm praktikи nəticələri olacaqdır, eyni zamanda, 
bizim aramızda olan birliyi daha da möhkəmləndirяъякдир. 

Türkiyə–Azərbaycan birliyi, qardaşlığı bu forumdan 
sonra daha yeni, daha yüksək pilləyə qalxıbdır. Biz çalışırıq 
və çalışacağıq ki, bütün imkanlardan istifadə edib birliyi-
mizi daha da gücləndirək. 

Bu gün eyni zamanda, Türkiyə Cümhuriyyəti səfirliyinin 
yeni binası açıldı. Bu da çox gözəl tədbir idi. Görün bir gün 
ərzində nə qədər gözəl tədbirlər keçirdik, bir-birimizə nə 
qədər yaxın olduq. 

Mən bütün qonaqları bir daha ürəkdən salamlayıram. 
Ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Azərbaycana tez-tez gəlin və belə 
gözəl işlər, belə gözəl tədbirlər tez-tez keçirilsin və biz daim 
birlikdə olaq. 

Bu badəni Türkiyə–Azərbaycan qardaşlığı şərəfinə, bü-
tün türk dünyasının şərəfinə və bütün qonaqların şərəfinə 
qaldırıram. 

Sağ olun.  
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* * * 
 
Azərbaycanın incəsənət ustaları konsert proqramı ilə çıxış 

etdilər. 
Sonra Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları 

rəhbərlərinin I forumu münasibətilə Milli parkda möhtəşəm 
atəşfəşanlıq oldu. 

Prezident İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tay-
yib Ərdoğan, Şimali Kiprin lideri Mehmet Əli Tələt və onların 
xanımları, habelə forumun iştirakçıları və qonaqları atəş-
fəşanlığa tamaşa etdilər. 

Ziyafətdə iştirak edən diaspor təşkilatlarının nümayən-
dələri, Almaniyadan, ABŞ-dan, Rusiyadan, Ukraynadan, Ni-
derlanddan, İsveçdən, Norveçdən, Şərqi Avropadan və Bal-
tikyanı ölkələrdən gəlmiş qonaqlar, ölkəmizin ziyalıları, incə-
sənət, mədəniyyət xadimləri Azərbaycan prezidentinə və Tür-
kiyənin Baş nazirinə yaxınlaşaraq səmimi söhbət etdilər, 
forumun təşkilinə və yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə döv-
lətimizin başçısına təşəkkürlərini bildirdilər. Forumun Azə-
rbaycan və türk diaspor təşkilatlarının sıx qarşılıqlı fəaliyyə-
tinin güclənməsinə yeni təkan verəcəyini söylədilər. 

Xatirə şəkli çəkdirildi. 
Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva Baş 

nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və ailə üzvlərini böyük hörmət 
və ehtiramla yola saldılar. 
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БАКЫДА ТЦРКИЙЯ СЯФИРЛИЙИНИН ЙЕНИ 
БИНАСЫНЫН АЧЫЛЫШЫ МЯРАСИМИНДЯ  
НИТГ 
 
Бакы, Нясими району 
 
9 март 2007-ъи ил 
 
Мартын 9-да Бакынын Нясими районунда Тцркийя Ъцм-

щуриййятинин юлкямиздяки сяфирлийинин йени бинасынын тянтяняли 
ачылышы олмушдур. 

Мярасимя топлашанлар Азярбайъан президенти Илщам Яли-
йеви, Тцркийянин Баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьаны, Шимали 
Киприн лидери Мещмет Яли Тяляти вя онларын ханымларыны 
щярарятли алгышларла гаршыладылар. 

Тцркийя иля Азярбайъан арасында дипломатик ялагяляр илк 
дяфя Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя гурулмуш вя сяфирликляр 
фяалиййят эюстярмишдир. Азярбайъан 1991-ъи илдя мцстягиллийини 
бярпа етдикдян сонра ону таныйан илк дювлят Тцркийя олмуш, 
Бакынын мяркязиндя, Хагани кцчясиндя гардаш юлкянин сяфирлийи 
фяалиййятя башламышдыр. 2005-ъи ил ийунун 30-да президент Илщам 
Ялийев вя Баш назир Ряъяб Таййиб Ярдоьан тяряфиндян Тцркийя 
сяфирлийинин йени бинасынын тямяли гойулмушду. 

Мярасимин яввялиндя тцрк дцнйасынын эюркямли шяхсий-
йятляри Мустафа Камал Ататцркцн вя Щейдяр Ялийевин, 
шящидлярин язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунду. 

Азярбайъанын вя Тцркийянин Дювлят щимнляри сясляндирилди. 
 

 

--------------------------------- 
         Тцркийянин Азярбайъандакы сяфири Щцсейн Авни Гарслыоьлу  мяра-
симдя чыхыш етди. 
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Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin nitqi  
 
Əziz dostlar! 
Bacılar və qardaşlar! 
Bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün səhər biz birlikdə 

Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatlarının I forumunu 
keçirdik. Forum bizim biliyimizin, qardaşlığımızın təntənəsi 
olmuşdur. Forumda səslənən fikirlər, deyilən sözlər hamısı 
ürəkdən deyilən səmimi sözlərdir. Əminəm ki, belə tədbirin 
Bakıda keçirilməsi və onun nəticələri bizim aramızda olan 
dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına çox böyük 
xidmət edəcəkdir.  

Türkiyə və Azərbaycan iki dost, qardaş ölkədir. Azər-
baycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Türkiyə 
bizi tanıyan ilk dövlət olmuşdur və bu addımla digər ölkələrə 
də yol göstərdi. Məhz Türkiyə dövlətinin birinci addımından 
sonra Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınması sürətlə 
getdi. Azərbaycan xalqı bunu həmişə qiymətləndirir və 
həmişə yadda saxlayır.  

Mən bu gün forumda çıxış edərkən bir məsələyə də to-
xundum və yada saldım. Bizim xaricdəki ilk nümayən-
dələrimiz məhz xaricdə fəaliyyət göstərən türk səfirliklərində 
işə başlamışdıлар. Başqa hansı ölkə öz səfirliyini digər ölkə-
nin səfirliyinin üzünə açdı?! Heç bir ölkə bunu etməzdi. Yal-
nız qardaş ölkə, yalnız dost ölkə edərdi. Bu gün artıq Azər-
baycanın onlarca müxtəlif ölkədə səfirlikləri fəaliyyət göstə-
rir. Xaricdəki Türkiyə və Azərbaycan səfirlikləri də birgə 
fəaliyyət göstərirlər. Biz xarici ölkələrdə olarkən həmişə 
bütün tədbirlərdə qardaş ölkənin diplomatları ilə görüşürük. 
Onlar həmişə bizim tədbirlərimizə gəlirlər və bizə dəstək 
verirlər.  

Yaranan yeni durum, əlbəttə ki, bizim ölkələrimizin 
iqtisadi və siyasi potensialının təzahürüdür, onu göstərir. Biz 
çox şeyə qadirik və qısa müddət ərzində, cəmi 15 il ərzində 
iki ölkə bir-birinə çox yaxın oldu. Bizim xalqlarımız əsrlər 
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boyu birgə yaşamışlar, əsrlər boyu bir-birinə qardaş demiş-
lər. Müstəqil ölkə kimi, biz sadəcə 15 ildir fəaliyyət göstəririk 
və tarix baxımından çox qısa müddət ərzində böyük uğurlar 
əldə etmişik. Bizim təşəbbüsümüzlə bölgədə gedən nəhəng 
layihələr artıq reallığa çevrilibdir. Bizim siyasi iradəmiz 
əsasında Avropa üçün, bölgə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edən məsələlər öz həllini tapır. Bizim hərtərəfli əməkdaş-
lığımız xalqlarımız, ölkələrimiz üçün və bütün türk dünyası-
nın inkişafı və birləşməsi üçün önəmlidir.   

Bugünkü forumda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri, o 
cümlədən türk dünyasının nümayəndələri iştirak edirdilər. 
Bu forum bizi daha da birləşdirir. Belə tədbirlərin keçiril-
məsi çox önəmlidir. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 
zirvə görüşləri, türk cəmiyyətlərinin qurultayı, dünya azər-
baycanlılarının qurultayları, Türkiyə, Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının forumu – bütün bu hadisələr, bütün bu təd-
birlər çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizi birləşdirir, ara-
mızda olan qardaşlığı daha da möhkəmləndirir. Bizim də 
arzumuz budur, istəyirik ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bir-
birinə  daha da yaxın olsunlar. Xalqlarımız daha da sıx 
əlaqədə olsunlar və bunu görəndə ürəyimiz sevinir.  

Bu gün gözəl mərasimdə, səfirliyin gözəl binasının açılı-
şında ürək sözlərimi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Mən çox 
xoşbəxtəm ki, bu səfirliyin açılışında əziz qardaşım, Türki-
yənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan xanımı ilə, ailəsi ilə 
iştirak edir. Biz bir ailəyik. Xalqlarımız da bir ailədir. Xalq-
lara rəhbərlik edən insanlar da bir-birinə qardaşdır, dostdur. 
Bu da ölkələrimizin inkişafında, bütün türk dünyasının 
birləşməsində çox önəmli rol oynayır. Əgər son illərin hadi-
sələrini bir daha təhlil etsək görərik ki, məhz Türkiyə və 
Azərbaycan dövlətlərinin təşəbbüsü ilə bütün türk dünya-
sının birləşməsi prosesi sürətlə gedir. Təşəbbüskarlar məhz 
bizik. Bu təşəbbüsləri biz irəli sürürük və beləliklə, başqa 
ölkələrdə yaşayan qardaşlarımızı da bu tədbirlərə dəvət 
edirik.  
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Bu gün mənim əziz dostum, qardaşım Tayyib bəy bu 
səfirliyin yaranmasının tarixinə toxundu. Bunun çox gözəl 
tarixi var. Mənim atam, ulu öndər Heydər Əliyevin tapşırığı 
ilə bu gözəl yer Türkiyə səfirliyinin binasının tikilməsi üçün 
verilmişdir. Biz bunun təməlini qoyanda – hörmətli Baş na-
zirin qeyd etdiyi kimi – burada kiçik bir ərazi sanki səfirliyin 
ərazisinin içinə girib bu gözəl binanın tikilməsinə imkan 
vermirdi. O zaman biz xəritə üzərində bir az çalışdıq. Tayyib 
bəy bir şeyi unutdu, mən nəinki o xətti çəkdim, ərazini bö-
yütdüm, hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını, 
yəni Bakının valisini dəvət etdim və dedim ki, bu xətt üzə-
rində qol çək. O da qol çəkdi və ondan sonra bu məsələ 
təsdiqləndi. Bu belə də olmalıdır.  

Bu səfirlik doğma, qardaş ölkənin səfirliyidir. Amma eyni 
zamanda, bizim doğma evimizdir. Mən arzu edirəm ki, 
burada insanlar rahat çalışsınlar. Hər cür şərait yarаdılıbdır. 
Bu gözəl bina Bakı şəhərinə əlavə yaraşıq, gözəllik verir.  

Bütün qonaqları bir daha ürəkdən salamlayıram və sə-
firliyin fəaliyyətinə uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, 
Türkiyə–Azərbaycan qardaşlıq münasibətləri bundan sonra 
da inkişaf etsin, irəliyə getsin və bizi yeni qələbələrə gətirsin.  

Sağ olun.   
 

Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanыn nitqi 
 
Hörmətli cümhur başqanlarımız!  
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Dəyərli qonaqlar! 
Sizləri sevgi və hörmətlə salamlayıram. Əvvəlcə, Dünya 

Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I foru-
mu münasibətilə qardaş Azərbaycanı bir daha ziyarət 
etməkdən böyük məmnuniyyət duyduğumu bildirmək istəyi-
rəm. Bu forumun türk və Azərбайъан xalqları arasındakı 
qardaşlıq duyğularını yaşatmaq istiqamətində önəmli bir 
vəzifəni yerinə yetirdiyinə inanıram.  
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Azərbaycan çox qısa bir zaman içərisində önəmli ad-
dımları gerçəkləşdirmiş, böyük irəliləyişə nail olmuşdur. Bu 
səfərim zamanı qardaş Azərbaycanın uğurlarını bir daha 
müşahidə etmək fürsəti qazandım. Əlaqələrimizin səviyyə-
sinin, Türkiyə–Azərbaycan qardaşlığının çoxşaxəli işbirliyin-
də əldə olunan uğurlarla dərinləşərək gücləndiyini görmək-
dən çox böyük məmnunluq duyuram. Türkiyə Cümhuriyyəti 
ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında siyasi, hərbi, iqtisadi, 
ticari, mədəni və digər sahələrdə örnəkverici əlaqələr möv-
cuddur. Arzumuz bu əlaqələri daha irəliyə aparmaqdır.        

Dəyərli qonaqlar, 2005-ci il iyunun 30-da hörmətli cüm-
hur başqanı İlham Əliyevlə birlikdə hazırda dayandığımız 
bu yerdə binanın təməlini qoyduq. Təbii ki, həmin gün 
mənim üçün doğrudan da gözlənilməz bir vəziyyət yaratdı. 
Çünki gördüyünüz bu ərazinin gözəl mənzərəsini pozan bir 
hissə var idi. O gün səfirimiz mənə dedi ki, əgər həmin 
hissənin bu əraziyə daxil edilməsini cənab İlham Əliyevdən 
xahiş etsəniz, zənnimcə cümhur başqanыmыz bu problemi həll 
edəcəkdir. Mən də çox sevdiyim dəyərli qardaşıma – çünki 
o, babamızın yadigarıdır – bu vəziyyəti söylədim. O, məsul 
şəxsləri çağırdı. Maketin üzərində işləyirdik. Bunu işləyər-
kən xəritəni götürdü, işarələdi və dedi ki, bu hissəni buraya 
daxil edin. Bununla da iş bitdi.  

Hazırda gördüyünüz bu gözəl məkan meydana gəldi. 
Doğrudan da burada çox gözəl bir memarlıq layihəsi həyata 
keçirildi və bu bina tikildi. İnanıram ki, bu məkan Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasındakı diplomatik, siyasi əlaqələri çox 
fərqli şəkildə aydın gələcəyə aparacaqdır. Bu gün həm də 
bunun açılışını siz dostlarımızla birlikdə etmək bizə qismət 
olur. Buranın ümumi ərazisi 17 min 465, qapalı sahəsi 7900 
kvadratmetrdir və bu göstərici ilə dünyada ən böyük səfir-
liyimizdən biridir. Bu, ikitərəfli əməkdaşlığımızın inkişafının 
da gözəl bir göstəricisidir.  

Bildiyiniz kimi, bizim Azərbaycanla olan əlaqələrimiz 
geniş şəkildə, hər sahədə sürətlə inkişaf edir və bu, gələcəkdə 
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də belə davam edəcəkdir. Türkiyə Cümhuriyyətinin qardaş 
torpaqda bayrağını dalğalandıracağı bu yeni bina əslində 
dost və qardaş Azəbaycanın illərlə arzu etdiyi ərazi bütövlü-
yü çərçivəsində müstəqil yaşayacağına inamımızın yeni bir 
ifadəsidir.  

Bu gün forumda dinlədiyiniz kimi, Azərbaycanın iqtisadi 
və siyasi baxımdan tərəqqisini, 35 faizlik iqtisadi inkişafa 
nail olmaqla çox ciddi bir məsafə qət etdiyini görmək bizə 
xüsusi məmnunluq və sevinc verir. Ölkələrimiz arasındakı 
əlaqələrin inkişafında, şübhəsiz ki, səfirliklərimizin üzərinə 
önəmli vəzifə və məsuliyyət düşür. Bu vəzifə və məsuliyyətin 
yerinə yetirilməsində keyfiyyət göstəricisi mühüm yer tutur. 
Günümüzün şərtlərinə uyğun müasir bir binanın istifadəyə 
verilməsi bu baxımdan  son dərəcə önəmli və sevindiricidir. 

Dəyərli qonaqlar, mərhum Heydər Əliyevin ifadəsi ilə 
desək, bir millətin iki ayrı dövləti kimi, müştərək mənfəət-
lərimizin artırılması üçün qarşılıqlı mədəni fəaliyyətlərin də 
əhəmiyyəti böyükdür. Musiqinin və gözəl sənətlərin əlaqələ-
rimizin inkişafındakı rolu unudulmamalıdır. Səfirliyin ərazi-
sində açıq havadakı teatrın yenidən qurularaq istifadəyə  
hazır vəziyyətə gətirilməsini bu baxımdan faydalı hesab 
etmək olar. Səfirliyin yeni binasının daim bayramlar ke-
çiriləcəyi yer olacağı inamı ilə – az öncə hörmətli səfirimizin 
ifadə etdiyi kimi – Ankaradakı səfirlik binasında bayraq 
necə qaldırılmışdısa, indi də biz mərasimdən sonra qarda-
şım, çox hörmətli cümhur başqanı İlham Əliyev ilə birlikdə 
bayrağı qaldıracağıq. Bu bizə nəsib olduğu üçün Allahıma 
şükür edir, sizləri hörmət və ehtiramla bir daha salam-
layıram.  

    
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev, Baş nazir Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan, Şimali Kiprin lideri Mehmet Əli Tələt xanımları ilə 
birlikdə Türkiyənin Dövlət bayrağını qaldırdılar, rəmzi açılışı 
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bildirən lenti kəsdilər. Sonra Fəxri qonaqlar kitabına ürək 
sözlərini yazdılar və səfirliyin binası ilə tanış oldular. Məlu-
mat verildi ki, «Cenay» şirkəti tərəfindən inşa olunan binanın 
tikintisində həm Azərbaycan, həm də Türkiyədən gətirilən 
materiallardan istifadə edilmişdir. Səfirlik inzibati, konsulluq 
şöbəsi, texniki heyət üçün binalar, sərgi salonu, qonaq evi və 
səfirin iqamətgahı olan dörd korpusdan ibarət kompleksdir. 
Kompleksin inşasına təqribən 6,5 milyon dollar vəsait xərc-
lənmişdir.  

Prezident İlham Əliyev, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
binaları gəzdilər, səfirliyin əməkdaşlarına uğurlar dilədilər.  
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ЭЦРЪЦСТАНЫН ЮЛКЯМИЗДЯКИ ФЮВГЯЛАДЯ 
ВЯ СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ СЯФИРИ  
ЗУРАБ ГУМБЕРИДЗЕ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
12 март 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

мартын 12-дя Президент сарайында Эцръцстанын юлкямиздяки 
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири Зураб Гумберидзени дипло-
матик фяалиййятинин баша сатмасы иля ялагядар гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъан иля Эцръцстан арасында 
икитяряфли мцнасибятлярин мцхтялиф сащялярдя уьурла инкишаф ет-
дийини, юлкяляримизин глобал енержи лайищяляринин щяйата кечирил-
мясиндя сых ямякдашлыьыны вурьулады. Зураб Гумберидзенин юл-
кяляримиз арасында мцнасибятлярин эцъляндирилмяси ишиня тющфя 
вердийини гейд едян президент Илщам Ялийев Азярбайъан вя Эцр-
ъцстанын достлуг вя ямякдашлыг ялагяляринин инкишафындакы хид-
мятляриня эюря сяфирин Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 
ордени иля тялтиф едилдийини билдирди вя ордени она тягдим етди. 

Зураб Гумберидзе Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 
ордени иля тялтиф олунмасындан гцрур щисси кечирдийини гейд етди. 
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев иля дяфялярля 
эюрцшдцйцнц хатырладан сяфир бундан шяряф дуйдуьуну билдирди. 
Дипломат Азярбайъанда ишлядийи дюврдя она вя сяфирлийин фяалий-
йятиня эюстярилян диггятя эюря Азярбайъан щюкумятиня вя шяхсян 
президент Илщам Ялийевя тяшяккцрцнц ифадя етди. Зураб Гум-
беридзе эяляъякдя щарада ишлямясиндян асылы олмайараг, Азяр-
байъан–Эцръцстан мцнасибятляринин инкишафы цчцн щямишя ялиндян 
эяляни ясирэямяйяъяйини билдирди. 
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ПЯРВИЗ МЦШЯРРЯФЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Пакистан эцнц мцнасибятиля 

Сизи вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы юз адымдан вя Азяр-
байъан халгы адындан сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Азярбайъан иля Пакистан арасындакы достлуг вя гардашлыг 
мцнасибятляри халгларымызын ирадясиндян гайнагланыр. Ями-
ням ки, гаршылыглы инам, етимад вя етибара ясасланан мцнаси-
бятляримизин, истяр икитяряфли гайдада, истярся дя бейнялхалг 
гурумлар чярчивясиндя ямякдашлыьымызын инкишафы цчцн бирэя 
сяйляримизи бундан сонра да язмля давам  етдиряъяйик. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетир-
мякдян мямнунлуг дуйур, мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя 
уьурлар, дост Пакистан халгына ямин-аманлыг вя рифащ диля-
йирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 12 март 2007-ъи ил 
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ЙУНАНЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ КАРОЛОС ПАРУЛИАСА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Йунаныстанын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцна-

сибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг мцнасибятляри, 

гаршылыглы мараг доьуран ямякдашлыьымыз халгларымызын мя-
нафеляриня уйьун олараг даим инкишаф едяъяк вя эенишляня-
ъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, дост Йунаныстан халгына 
сцлщ вя тярягги диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 12 март 2007-ъи ил 
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ИНДОНЕЗИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СУСИЛО БАМБАНГ ЙУДЩОЙОНОЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сумарта адасында баш вермиш зялзяля нятиъясиндя чох-

сайлы инсан тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяр мяни сон 
дяряъя кядярляндирди. 

Баш вермиш фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, зялзя-
лянин нятиъяляринин тезликля арадан галдырылмасыны арзулайыр, 
йаралананлара шяфа диляйирям. 

Бу аьыр анларда Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя йахын 
адамларына, бцтцн Индонезийа халгына дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирям. 

Аллащ рящмят елясин! 
 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 12 март 2007-ъи ил 
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İRLANDİYANIN PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ 
XANIM MERİ MAKALİSƏ 
 
Hörmətli xanım Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müqəddəs Patrik günü mü-

nasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edi-
rəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə İrlandiya arasındakı dost-
luq münasibətləri əməkdaşlıq imkanlarımızın genişlənməsi 
üçün daim möhkəm zəmin olacaqdır. 

Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost xalqınıza sülh və rifah 
diləyirəm.  

 
Hörmətlə, 

   İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 12 mart 2007-ci il 



 89

 
 

 
TUNİS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB ZEYNULABİDİN BEN ƏLİYƏ  

 
Hörmətli cənab Prezident!  
Tunis Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik gü-

nü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı 
ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Tunis arasındakı dostluq və 
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı daim xalqlarımızın 
mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Tunis 
xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.  

 
Hörmətlə,    
           İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   
 

Bakı, 12 mart 2007-ci il 
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NAMİBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB HİFİKEPUNYE POHAMBAYA 
 
Hörmətli cənab Prezident!  
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibə-

tilə Sizə və xalqınıza təbriklərimizi yetirirəm.  
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında dostluq və əmək-

daşlıq münasibətlərinin inkişafı xalqlarımızın mənafelərinə 
xidmət edəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza 
sülh və firavanlıq arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 12 mart 2007-ci il 
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SENEQAL RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB ABDULAY VADA 

 
Hörmətli cənab Prezident!  
Seneqal Respublikasının prezidenti vəzifəsinə yenidən 

seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Seneqal arasındakı dostluq və 

əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun 
olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Seneqal xalqı-
nın rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.  

 
Hörmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 13 mart 2007-ci iл 
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БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФЮВГЯЛАДЯ  
ЩАЛЛАР НАЗИРИ ЯНВЯР БАРИЙЕВ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
13 март 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

мартын 13-дя Президент сарайында Беларус Республикасынын 
Фювгяладя Щаллар назири  Янвяр Барийеви гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъанла Беларус арасында ямяк-
дашлыьын мцхтялиф сащяляр цзря уьурла инкишаф етдийини билдирди. 
Ютян ил Беларус Республикасына сяфярини хатырладан президент 
Илщам Ялийев бу сяфярин икитяряфли мцнасибятляримизин инкишафы 
бахымындан ящямиййятини вурьулады. 

Юлкяляримизин мцхтялиф гурумлары арасында ямякдашлыьын 
ваъиблийини нязяря чатдыран дювлятимизин башчысы Фювгяладя Щал-
лар назирликляри арасында ямякдашлыьын ялагяляримизин даща да 
эенишлянмяси ишиня тющфя веряъяйиня яминлийини билдирди. 

Беларус Республикасынын Фювгяладя Щаллар назири Янвяр 
Барийев юлкясинин Азярбайъанла эениш ямякдашлыгда мараглы 
олдуьуну сюйляди. О, Фювгяладя Щаллар назирликляри арасында 
ялагялярин уьурла инкишаф етдийини билдирди, Азярбайъанын Фюв-
гяладя Щаллар Назирлийи иля ямякдашлыьын эяляъякдя дя давам 
едяъяйиня цмидвар олдуьуну вурьулады. 
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NATO BAŞ KATİBİNİN CƏNUBİ QAFQAZ VƏ  
ORTA ASİYA ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ  
ROBERT SİMMONS ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
14 март 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 14-də Prezident sarayında NATO Baş katibinin Cə-
nubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert 
Simmonsu qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkəmizin NATO ilə fəal əməkdaşlıq 
etdiyini vurğuladı. Brüsselə səfərini xatırladan Azərbaycan 
prezidenti həmin səfər zamanı NATO Baş katibi ilə səmərəli 
fikir mübadiləsi aparıldığını bildirdi.   

NATO Baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə 
xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycan prezi-
dentinin Brüsselə səfərinin uğurla keçdiyini dedi və NATO-
nun Baş katibi Yaap de Hoop Sxefferin salamlarını prezident 
İlham Əliyevə çatdırdı.  

Dövlətimizin başçısı NATO Baş katibinin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını Baş katibə 
çatdırmağı xahiş etdi. 

 Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər 
barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
TACİKİSTANA RƏSMİ SƏFƏRİ 
 
15 март 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 15-də Tacikistan Respublikasına rəsmi səfərə yola düş-
müşdür. 

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar.  

 
Düşənbə hava limaninda rəsmi qarşilanma 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
15-də Tacikistan Respublikasına rəsmi səfərə gəlmişdir. 

Azərbaycanın və Tacikistanın Dövlət bayraqları ilə bəzə-
dilmiş Düşənbə hava limanında prezident İlham Əliyevi təy-
yarənin pilləkəni yanında Tacikistan prezidentи Иmоməli Rəh-
mon, Ali Məclisin yuxarı palatasının – Milli Məclisin sədri 
Mahmadsaid Ubaydulloyev, Baş nazir Akil Akilov, Nüma-
yəndələr Məclisi (aşağı palata) sədrinin birinci müavini Ab-
dulməcid Dostiyev, Xarici Иşlər naziri Xamroxon Zaripov və 
digər dövlət və hökumət nümayəndələri böyük hörmət və ehti-
ramla qarşıladılar. Milli geyimli qız və oğlan dövlətimizin 
başçısına gül dəstələri təqdim etdilər.  

Hava limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri qa-
rovul dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azər-
baycan prezidentinə raport verdi. Prezidentlər Fəxri qarovul 
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dəstəsinin qarşısından keçdilər. Dövlətimizin başçısı Fəxri qa-
rovul dəstəsini salamladı.  

Azərbaycanın və Tacikistanın Dövlət himnləri səsləndi.  
Azərbaycan nümayəndə heyəti Tacikistan prezidentinə, 

Tacikistanın rəsmi şəxsləri Azərbaycan prezidentinə təqdim 
olundu. 

 
«Dцsti» («Dostluq») xatirə kompleksini ziyarət
    
Azərbaycan Республикасынын Prezidenti İlham Əliyev 

martın 15-də Düşənbənin mərkəzində yerləşən «Dцsti» («Dost-
luq») xatirə kompleksini ziyarət etmişdir. 

Burada Azərbaycan prezidentinin şərəfinə Fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü.  

Kompleksdə Samanilər dövlətinin (IX–X əsrlər) banisi İs-
mayıl Samaninin heykəli ucaldılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı heykəlin önünə əklil qoydu. 
Azərbaycanın və Tacikistanın Dövlət himnləri səsləndirildi. 
Xatırladaq ki, bu kompleks Samanilər dövlətinin 1100 illiyi 

ilə əlaqədar prezident Иmоməli Rəhmonун sərəncamı ilə 1999-
cu ildə yaradılmışdır. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
TACİKİSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
PREZİDENTİ ИMOMƏLİ RƏHMON ИЛЯ 
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ 
 
Дцшянбя, Дювлят игамятэащы 
 
15 март 2007-ъи ил 

 
Martın 15-də Düşənbədə –  Dövlət iqamətgahında Azər-

baycan prezidenti İlham Əliyevin və Tacikistan prezidenti 
Иmoməli Rəhmonun təkbətək görüşü olmuşdur. 

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Tacikistan arasında ikitə-
rəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi üçün 
yaxşı potensialın olduğu bildirildi, o cümlədən iqtisadi sahədə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulandı. 

Dövlət başçıları Azərbaycan prezidentinin Tacikistana ilk 
rəsmi səfərinin gələcək əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi və 
dərinləşməsinə xidmət edəcəyini söylədilər, ikitərəfli müna-
sibətlərin bundan sonra daha da genişlənəcəyinə əminliklərini 
bildirdilər. 

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər 
barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТАЪИКИСТАН 
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН ЭЕНИШ ТЯРКИБДЯ 
ЭЮРЦШЦ 
 
Дцшянбя, Дювлят игамятэащы 
 
15 март 2007-ъи ил 

 
Martın 15-də təkbətək görüşdən sonra Dövlət iqa-

mətgahında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Taci-
kistan prezidenti İmoməli Rəhmonun nümayəndə heyətlərinin 
iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olmuşdur. Görüşü Таъикистан 
prezidentи Иmoməli Rəhmon açды. 

И м o м я л и   Р я щ м о н: Azərbaycan dövlət başçısının 
Tacikistan Respublikasına rəsmi səfəri xalqlarımızın kökləri 
əsrlərin dərinliklərinə gedən qarşılıqlı münasibətlərinin yeni 
tarixində mühüm mərhələdir. Azərbaycan xalqının böyük 
oğlu, щям дя tacik-fars ədəbiyyatının klassiklərindən biri ki-
mi ehtiram bəslənilən və Rudəki, İbn Sina, Sədi və digərləri 
ilə birlikdə dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə misilsiz töhfə vermiş 
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı buna parlaq sübutdur. 
Mədəniyyətlərin qarşılıqlı nüfuzu və qarşılıqlı zənginləşməsi 
daimi prosesdir. Bu baxımdan Tacikistanın təxminən üç min 
nəfərdən ibarət Azərbaycan diasporunun rolunu yüksək 
qiymətləndirmək istəyirəm. Onun nümayəndələri cəmiyyəti-
mizin inkişafına sanballı töhfə vermiş və verirlər. Bugünkü 
Azərbaycan tərəqqi və quruculuq yolu ilə inamla irəliləyən 
dinamik inkişaflı ölkədir. Bu uğurların əsasını hamımızın 
dərin hörmət bəslədiyi, regionda və dünyada çox böyük 
nüfuza malik olmuş mərhum Heydər Əliyeviç qoymuşdur. 
Mən indicə uzun illər birgə işimizi xatırladım. Həm də təkcə 
birgə işimizi yox. Xatırladım ki, Heydər Əliyeviç Moskvada 
işləyərkən Tacikistana sənaye komplekslərinin, hidroener-
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getikanın inkişafı üçün çox güclü kömək göstərirdi. Biz hər 
dəfə görüşərkən о, Tacikistanın necə inkişaf etdiyi ilə maraq-
lanırdı. 

Tacikistan xalqı bunu heç zaman unutmayacaгдыр. Ta-
cikistan Respublikası yaradıldıqdan sonra ilk Daxili İşlər 
nazirlərindən biri azərbaycanlı olmuşdur. Azərbaycan dias-
poru ziyalılarının hələ çox nümayəndələrini misal göstərmək 
olar. Əminəm ki, Sizin simanızda Azərbaycan xalqı bu nəcib 
işin layiqli davamçısına malikdir. Əziz həmkarım, doğma 
torpağınızın tərəqqisi və xalqınıзын firavanlığı naminə Sizə 
ürəkdən yeni-yeni uğurlar arzulamaq istəyirəm.  

Biz Azərbaycanla münasibətlərin hər vasitə ilə inkişa-
fında maraqlıyıq, bütün istiqamətlərdə qarşılıqlı surətdə fay-
dalı əməkdaşlığın genişlənməsi və dərinləşməsi üçün müm-
kün olan bütün işləri görmək niyyətindəyik. Qarşılıqlı müna-
sibətlərimizi keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəltməkdən ötrü 
sənədlər hazırlamışıq və onların imzalanması ənənəvi dost-
luq münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinin hüquqi 
bazası üçün əsas qoymalıdır. Həmin sənədlər sırasında dost-
luq və əməkdaşlıq haqqında müqaviləni xüsusi vurğulaмаг 
истяйирям. Burada respublikalarımız arasında ikitərəfli müna-
sibətlərin əsas prinsipləri təsbit olunmuşdur. Bu münasibətlər 
beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış norma və prinsipləri, 
qarşılıqlı hörmət, hüquq bərabərliyi əsasında inkişaf edə-
cəkdir. Müqavilə uzunmüddətli perspektiv üçün nəzərdə tutu-
lan əməkdaşlığımızın sanballı bünövrяси olmalıdır.  

Bu, beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığımıza da, regional 
strukturlar çərçivəsində və ikitərəfli əlaqələr formatında qar-
şılıqlı əlaqələrimizə də aiddir. 

Ölkələrimiz arasında ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafı 
üçün böyük potensial вар, əmtəə dövriyyəsi keçən il rekord 
səviyyəyə çatmış və 140 milyon dollardan artıq olmuşdur. 
Tacikistanda təbii sərvətlərin, o cümlədən də enerji daşıyı-
cılarının zəngin ehtiyatları var. Azərbaycanlı tərəfdaşları-
mızın zəngin təcrübəsi, malik olduqları texnologiyalar və 
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sərmayə imkanları bu sahələrdə faydalı əməkdaşlıq üçün 
baza ola bilər. Ölkəmizdə hidroenergetika potensialının artı-
rılmasına, faydalı qazıntılar, o cümlədən neft və qaz hasila-
tına və digər sahələrə dair layihələr hazırlanmışdır. Rusiya, 
Çin, İran və bir sıra digər ölkələrlə birlikdə iş aparılır. Biz 
Azərbaycanın da bu prosesdə fəal iştirak etməsində ma-
raqlıyıq.  

Humanitar sahədə əməkdaşlıьымыз эенишляnяъякдир. Бiz 
elmi, yaradıcılıq və təhsil müəssisələri arasında bilavasitə 
münasibətləri, insanlar arasında əlaqələri hər vasitə ilə təşviq 
edəcəyik. Düşünürəm ki, Tacikistanda Azərbaycan və Azər-
baycanda Tacikistan mədəniyyəti günlərinin keçirilməsi bu 
sahədə qarşılıqlı əlaqələrə kömək edəcəkdir.  

Tacikistan Cənubi Qafqazda vəziyyəti də izləyir və pla-
netin bu mühüm regionunda problemlərin ancaq dincliklə 
həllinə tərəfdardır. Azərbaycan və Ermənistan xarici siyasət 
idarələri başçılarının Cenevrədə keçirilən sonuncu görüşü 
Qafqazda uzunmüddətli sülh və sabitliyin bərqərar olaca-
ğına və region ölkələrinin münasibətlərinin normallaşacağı-
na müəyyən nikbinlik və ümid doğurur. Hörmətli həmkarım 
İlham Heydəroviçlə biz bu məsələləri müzakirə etdik – ancaq 
danışıqlar, dialoq. Həm də ona görə ki, hazırda Cənubi Qaf-
qazda inkişafın başlıca hərəkətverici qüvvəsi məhz Azər-
baycandır. Biz çox sevinirik ki, son illərdə Azərbaycan iqti-
sadi inkişafın belə səviyyəsinə nail olmuşdur. Bu yaxşıdır. 

Taciklərin atalar sözündə deyilir ki, əgər qonşunun işi 
yaxşıdırsa, deməli, sənin də işin yaxşıdır. Həqiqətən, indiki 
bu çətin zəmanədə, qışda Gürcüstanın vəziyyəti çox ağır 
olduğu vaxtda Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi tərəfindən 
yardım əli uzadıldı və qonşu ölkə qazla təmin edildi. Hətta 
burada, Mərkəzi Asiyada biz, xalqımız buna çox müsbət 
reaksiya verdik. 

Hörmətli İlham Heydəroviç, ölkəmizə səfərinizə, xalqla-
rımızın dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin möhkəm-
lənməsi, dövlətlərimizin tərəqqisi naminə səmərəli işinizə 
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görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz Tacikis-
tan–Azərbaycan əməkdaşlığının gələcəyinə nikbinliklə baxı-
rıq və ölkələrimizin potensialından istifadə üçün lazım olan 
bütün işləri görməyə hazırıq. Əminəm ki, səfəriniz buna 
güclü təkan verəcəkdir.  

Əziz dostlar, icazə verin, ümumi bayramımız Novruz 
ərəfəsində sizin hamınızı ürəkdən təbrik edim, sizə möhkəm 
cansağlığı və ölkələrimizin tərəqqisi, xalqlarımızın firavan-
lığı naminə yeni-yeni uğurlar arzulayım.  

Sonra Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyev çıxış edərək, 
rəsmi səfərə dəvətə görə prezident Иmoməli Rəhmona təşək-
kürünü bildirdi.  

И л щ а м   Я л и й е в: Bu мяним prezident кими, Tacikis-
tana ilk rəsmi səfəriмdir. Gözəl torpağınızda olduğumuz ilk 
dəqiqələrdən biz qonaqpərvərlik hiss edirik. Bu bir daha 
göstərir ki, xalqlarımızın qarşılıqlı münasibətlərinin qədim 
tarixi, ortaq mədəniyyətləri və ənənələri var. Xalqlarımız bu 
ənənələri çoxəsrlik əməkdaşlıqla yaşatmışlar və onlar indi 
inkişaf edərək möhkəmlənir. İki müstəqil dövlət – Tacikistan 
və Azərbaycan azadlıq, öz potensialını möhkəmlətmək yolu 
ilə inamla gedir. 

Mən bu imkandan istifadə edərək, Sizi özünüz üçün əl-
verişli vaxtda ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət etmək, aramızda 
olan fəal dialoqu davam etdirmək istəyirəm. Çox istərdim ki, 
səfər zamanı Sizin ölkəmizin regionlarına, o cümlədən dahi 
Azərbaycan şairi Nizaminin vətəni və onun məzarının yer-
ləşdiyi Gəncə şəhərinə də getmək imkanınız olsun. İstərdim 
ki, qədim tarixi, xalqlarımızı birləşdirən kökləri bir daha 
duyasınız.  

Həqiqətən, bu gün biz Sizinlə bu barədə danışdıq. Ümu-
mi tarix çox şey deməkdir. Biz özgürlüyümüzü, öz dilimizi, öz 
mədəniyyətimizi, ənənələrimizi məhz bu tarixi köklər 
sayəsində qoruyub saxlamışıq. Dövlətlərimizin həm iqtisadi, 
həm də siyasi müstəvidə əməkdaşlığı belə möhkəm bünöv-
rəyə əsaslanır. Ümidvaram ki, səfərim zamanı imzalanacaq 
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sənədlər fəal əməkdaşlıq üçün çox geniş imkanlar açacaqdır. 
Siyasi baxımdan biz müttəfiqlərik, bütün təşkilatlarda – 
BMT-də, ATƏT-də, İslam Konfransı Təşkilatında, MDB-də 
və digər forumlarda bir-birimizi dəstəkləyirik. İqtisadi 
baxımdan bizdə əmtəə dövriyyəsi kifayət qədər yüksək səviy-
yədədir və qarşıdakı illərdə onu artırmağa ümid edirik.  

Humanitar sahədə əməkdaşlıq məsələlərində də aramızda 
tam fikir birliyi var. Bir-birimizi daha yaxşı tanıya bilmə-
yimiz üçün ölkələrimizdə mədəni tədbirlər keçirilməsi ide-
yasına mən də qoşuluram. 

Azərbaycanda bizim həll etdiyimiz çox mühüm məsələlər, 
ilk növbədə, energetika ilə bağlıdır və onlar sırf Cənubi 
Qafqaz regionunun çərçivəsindən çox tez-tez kənara çıxır və 
Mərkəzi Asiya, Avropa regionuna da potensial surətdə 
yayıla bilər. Biz bu istiqamətdə neft-qaz kəmərlərinin, 
habelə nəqliyyat infrastrukturunun tikintisi üçün çoxmilyar-
dlıq layihələr həyata keçirmişik. Yaxın vaxtlarda Bakı–
Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisinə başlayırıq. O da Asi-
ya ilə Avropa arasında körpüyə çevriləcəkdir. Düşünürəm ki, 
gələcəkdə həmin dəmir yoluna qoşulmaq Tacikisтan üçün də 
maraq doğuracaqdır. Regional əməkdaşlığın bu elementi 
onda iştirak edəcək bütün ölkələrə sərfəli olacaqdır.   

Regionda etimad tədbirlərinin, təhlükəsizliyin möhkəm-
ləndirilməsi, terrorizmlə mübarizə – bütün bu məsələlər bizi 
narahat edir. Təəssüf ki, indi gördüyümüz kimi, dünya bu 
hədələrdən сыьорталанмайыб, heç bir ölkə özünü tam təhlükə-
siz hiss etmir, xüsusən də bizim region. Çünki burada həm 
daxildə, həm də ətrafda münaqişələr, təhdidlər mövcuddur. 
Ona görə də təbii ki, bu təhdidləri minimuma endirməklə, 
fəaliyyəti uzlaşdırmaqla məşğul olacaq strukturların qarşı-
lıqlı əlaqəsi mühüm prioritetdir. 

Biz sülh, sabitlik şəraitində yaşamaq və öz dövlətimizi, 
müstəqilliyimizi möhkəmlətmək, adamlarımız üçün daha 
yaxşı həyat şəraiti yaratmaq istəyirik. Əlbəttə ki, bunun 
üçün ilk növbədə təhlükəsizlik gərəkdir.  
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Narkotrafiklə əlaqədar məsələ bizi də narahat edir, çünki 
narkotrafikin bir hissəsi bizim ərazimizdən  keçir və bununla 
mübarizə üçün bizdə  fəal tədbirlər görülür. Odur ki, bu sa-
hədə ölkələrimizin səylərinin əlaqələndirilməsi böyük fayda 
gətirərdi. Biz də BMT-nin müvafiq qurumları, digər təşkilat-
larla əməkdaşlıq edir və narkotrafikin qarşısına güclü sipər 
çəkmək üçün öz tərəfimizdən mümkün olan bütün işləri 
görürük. Əlbəttə ki, bundan ötrü çox ciddi tədbirlər görmək, 
sərhədlərdə infrastruktur yaratmaq, yeni sərhədlər yaratmaq 
gərəkdir. Regionumuzda yeni sərhəd infrastrukturu yaradıl-
masına böyük tələbat var, çünki Azərbaycanla qonşu ölkələr 
arasında sərhədlər əslində şəffafdır. Ona görə də bu fəaliy-
yəti təkmilləşdirmək üçün böyük investisiyalar, habelə bu 
fəaliyyəti təkmilləşdirmək işində beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlıq lazımdır. 

Cənubi Qafqaz regionunda separatçı hərəkatlaра эялинъя,  
bunların nəticəsində həm Gürcüstanın, həm də Azərbay-
canın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur və bu, təhlükənin başlıca 
amilidir. Artıq on ildən çoxdur ki, Azərbaycan ərazisinin bir 
hissəsi Ermənistanın işğalı altındadır. Ermənistanın etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan çox azər-
baycanlı qaçqına və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Bu çox 
böyük humanitar fəlakətdir. Səkkiz milyon yarım əhalinin 
bir milyonu erməni təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi 
köçkünə çevrilmiş adamlardır. 

Biz məsələni nizama salmağa çalışır və ATƏT çərçivəsin-
də danışıqlar aparırıq. Amma təəssüf ki, nəticələrdən danış-
maq hələlik tezdir. Biz beynəlxalq hüququn prinsip və nor-
malarını əsas tuturuq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dün-
yanın bütün dövlətləri, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
tanımışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul 
etmişdir. Lakin erməni işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan əra-
zisindən dərhal çıxarılmasını tələb edən bu qətnamələr yeri-
nə yetirilmir. Ona görə də beynəlxalq hüququn aliliyi və 
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ərazi bütövlüyü prinsipləri, əlbəttə, bu münaqişənin və oxşar 
münaqişələrin həlli zamanı əsas kimi götürülməlidir.  

O ki qaldı millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək hüqu-
quna – erməni tərəfi ona tez-tez əl atır – дeməliyəm ki, ermə-
ni xalqı artıq öz müqəddəratını təyin etmişdir, onun Ermə-
nistan dövləti var. Əgər Ermənistanın məntiqini götürsək, 
onda hər bir milli azlıq öz müqəddəratını təyin edəcək və 
bununla da ölkələrin ərazi bütövlüyünü pozacaqdır. Bunun 
nəyə gətirib çıxaracağı yaxşı məlumdur. Bu, fəlakətə gətirib 
çıxaracaqdır.  

Ona görə də Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həl-
linə tərəfdardır, amma məhz beynəlxalq hüququn norma və 
prinsipləri əsasında. Ermənistanın işğalçı qüvvələri zəbt 
olunmuş ərazilərdən çıxarılmalıdır, Dağlıq Qarabağ ermə-
niləri isə vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində yüksək özü-
nüidarə və muxtariyyət statusu ala bilərlər.   

Biz MDB çərçivəsində, digər beynəlxalq təşkilatlar çər-
çivəsində forumlarda tez-tez ünsiyyətdə olur, tez-tez görüşü-
rük, Иmоməli Rəhmonla bizim aramızda çox yaxın, çox 
səmimi münasibətlər yaranmışdır. Mənim buraya səfərim, 
ümidvaram, Tacikistan prezidentinin yaxın vaxtlarda cavab 
səfəri əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirəcəkdir.  

Təəssüf ki, müstəqillik əldə edildikdən sonra Tacikistan-
da da, Azərbaycanda da xalqlarımız daxili münaqişələrdən, 
vətəndaş müharibəsindən çox əziyyət çəkdilər. Biz bunu da 
yaşadıq, amma xoşbəxtlikdən bu o qədər də uzun sürmədi. 
Bu proses sizdə daha sürəkli, daha qanlı oldu və ölkənin 
bərpası üçün çox böyük səylər göstərməli oldunuz. Bunu 
necə uğurla etməyiniz onu göstərir ki, rəhbərliyin siyasəti 
düzgündür, əhali tərəfindən dəstəklənir. Dostlarınız və qon-
şularınız uğurlarınızı gördükdə sevinirlər.  

Belə səmimi qəbula görə Sizə bir daha təşəkkür etmək 
istəyirəm. Tacikistanda olmağıma çox şadam. Ölkənizə bu 
mənim nəinki ilk rəsmi, həm də, ümumiyyətlə, birinci səfə-
rimdir. Ümidvaram ki, bundan sonra tez-tez görüşəcək və 
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ünsiyyətdə olacağıq. Ümumi bayramımız – Novruz bayramı 
ərəfəsində öz adımdan bütün qardaş Tacikistan xalqına ən 
xoş arzularımı  yetirmək istəyirəm.  

 
* * * 

 
Мартын 15-дя Дювлят Игамятэащында эениш тяркибдя эюрцш 

баша чатдыгдан сонра Азярбайъан вя Таъикистан арасында 
сянядлярин имзаланма мярасими олмушдур.  

 
Əvvəlcə prezidentlər İlham Əliyev və Иmоməli Rəhmon 

Azərbaycan Respublikası ilə Tacikistan Respublikası arasında 
dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqaviləni imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Azərbaycan Respublikası və 
Tacikistan Respublikası vətəndaşlarının qarşılıqlı vizasız 
gediş-gəlişi haqqında» sazişi Azərbaycanın Xarici Иşlər naziri 
Elmar Məmmədyarov və Tacikistanın Xarici Иşlər naziri 
Xamroxon Zarupov imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Иnvestisiyaların təşviqi və 
qarşılıqlı qorunması haqqında» sazişi Azərbaycanın Иqtisadi 
Иnkişaf naziri Heydər Babayev və «Tacikistan Respublikası 
İnvestisiyalar və Dövlət Əmlakının İdarəolunması üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Şərif Raximov imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq 
haqqında» sazişi Azərbaycanın Иqtisadi Иnkişaf naziri Heydər 
Babayev və Tacikistanın Иqtisadi Иnkişaf və Тicarət naziri Qu-
lomjon Boboyev imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Beynəlxalq avtomobil 
əlaqələri sahəsində əməkdaşlıq haqqında» sazişi Azərbaycanın 
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Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov və Tacikistanın Nəqliyyat 
və Kommunikasiyalar naziri Abdulraxim Aşurov imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Mədəniyyət və incəsənət sa-
həsində əməkdaşlıq haqqında» sazişi Azərbaycanın Mədəniy-
yət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev və Tacikistanın Mədə-
niyyət naziri Mirzoşoxrux Asrorov imzaladılar.  

Азярбайъан Respublikasının Hökuməti ilə Таъикистан Res-
publikasının Hökuməti arasında «Gömrük işlərində əməkdaş-
lıq və qarşılıqlı yardım haqqında» sazişi Azərbaycan Dövlət 
Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev və Tacikistan Höku-
məti yanında Gömrük Xidmətinin sədri Qurez Zaripov imza-
ladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Turizm sahəsində əmək-
daşlıq haqqında» sazişi Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm 
naziri Əbülfəs Qarayev və Tacikistan Hökuməti yanında 
Gənclərin İşi, İdman və Turizm Komitəsinin sədri Davlatali 
Saidov imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Standartlaşdırma, metro-
logiya, sertifikasiya və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında» sazişi Azərbaycanın Standartlaşdırma, Metrologi-
ya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin Baş direktoru Ramiz 
Həsənov və Tacikistan Hökuməti yanında Standartlaşdırma, 
Metrologiya, Sertifikasiya və Ticarət Müfəttişliyi Agentliyi-
nin direktoru Davlatali Hotəmov imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Dəmir yol nəqliyyatı sahə-
sində əməkdaşlıq haqqında» sazişi Azərbaycanın Nəqliyyat 
naziri Ziya Məmmədov və «Roxu Oxanu Tacikistan» Dövlət 
unitar müəssisəsinin sədri Иmоməli Xokimov  imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında «Hava əlaqəsi haqqında» 
sazişi «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin Baş 
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direktoru Cahangir Əsgərov və «Tacikeyr» Dövlət unitar avia-
siya müəssisəsinin Baş direktoru Xakimşo Tulloyev im-
zaladılar.  

 
    Tacikistanыn Milli Tarix Muzeyi ilə tanышлыг 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mar-

tın 15-də Düşənbədə Milli Tarix Muzeyi ilə tanış olmuşdur. 
Prezident İlham Əliyevi muzeyin direktoru Saidmurad 

Bobolulloйev böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı, muzeyi 
ziyarət etdiyinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını 
bildirdi. O dedi ki, qədim dövlətçilik ənənələrinə malik Taci-
kistanın tarixini əks etdirən muzeydə 10 mindən çox arxeoloji 
eksponat, geyim dəstləri, məişət əşyaları, kənd təsərrüfatı 
alətləri və s. toplanmışdır. 2001-ci ildə yaradılmış muzeydə 
ölkənin bütün regionlarından gətirilmiş eksponatlar 22 böl-
mədə nümayiş etdirilir.  

Prezident İlham Əliyev muzeyi gəzdi,  ayrı-ayrı bölmələrlə 
tanış oldu вя  muzeyin Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini 
yazdı.  

Prezident İlham Əliyevə muzeyin xüsusi albomu hədiyyə 
olundu. 
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TACİKİSTANIN BAŞ NAZİRİ AKİL AKİLOV 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Дцшянбя  
 
15 март 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 15-də Düşənbədə  onun üçün ayrılmış iqamətgahda Ta-
cikistan Respublikasının Baş naziri Akil Akilovu qəbul et-
mişdir.  

Prezident İlham Əliyevin bu rəsmi səfərini tarixi hadisə 
adlandıran Akil Akilov Azərbaycanda son illər əldə olunan iq-
tisadi inkişafdan məmnunluqla danışdı və bundan öz ölkəsinin 
də faydalanmaq fikrində olduğunu bildirdi. O, ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlıq sahəsində potensial imkanların çox geniş 
olduğunu vurğuladı və dedi ki, əsas elektroenergetika, mədən 
sənayesi, neft-qaz sektoru, ümumiyyətlə, faydalı qazıntıların 
hasilatı sahəsində Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanaraq, 
əlaqələri daha da genişləndirmək zəruridir. Kənd təsərrüfatı, 
infrastruktur, yolların və körpülərin salınması istiqamətində 
layihələr həyata keçirilə bilər. 

Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, iki ölkə arasında əmək-
daşlığa regional xarakter vermək daha perspektivli və fay-
dalıdır, əlaqələrin genişləndirilməsi üçün konkret sahələr üzrə 
işçi qruplarının yaradılması əhəmiyyətlidir.  
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AZƏRBAYCAN ВЯ TACİKİSTAN 
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН БИРЭЯ МЯТБУАТ 
КОНФРАНСЫНДА БЯЙАНАТЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
Дцшянбя, Дювлят игамятэащы 
 
15 март 2007-ъи ил 

                 
      Tacikistan prezidenti Иmоməli Rəhmonun bəyanatы 

 
Hörmətli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayən-

dələri! İlk növbədə, mən dostlarımızı – dost Azərbaycanın 
prezidenti, əziz dostum İlham Əliyevi və onu müşayiət edən 
nümayəndə heyətini Tacikistan hökuməti və xalqı adından 
hərarətlə salamlamaq istəyirəm. 

Azərbaycan dövlət başçısının Tacikistana ilk rəsmi səfəri 
iki ölkənin rəhbərliyinin möhkəm çoxəsrlik ənənələri olan 
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərə yeni təkan 
verməyə qarşılıqlı surətdə səy göstərdiyinə sübutdur.  

Bu ənənələrdən danışarkən ilk növbədə, Azərbaycanın 
böyük oğlu, həm də tacik və fars ədəbiyyatının klassiki sayı-
lan, poeziya dühaları sırasına daxil olan Nizami Gəncəvini 
nəzərdə tuturam. Tacik xalqı diyarımızın tərəqqisinə, Taci-
kistanda elmin, təhsilin, mədəniyyətin  inkişafına sanballı 
töhfə vermiş Azərbaycan xalqının şanlı nümayəndələrinin 
adlarını heç zaman unutmayacaqdır.  

Aparılmış danışıqların yekunları barədə demək istəyirəm 
ki, danışıqlar konstruktivlik və qarşılıqlı hörmət şəraitində, 
qarşılıqlı anlaşma və mövcud zəngin potensialdan əmək-
daşlıq üçün istifadə edilməsinə maraq göstərilməsi ruhunda 
keçmişdir. 

Səfər iki dövlətin uzunmüddətli əməkdaşlığı üçün hüquqi 
baza olacaq sənədlərin sanballı paketini hazırlamış nüma-
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yəndələrimizin gərgin işinə əslində nöqtə qoymağa imkan 
verəcəkdir. 

Bunların sırasında mən geniş əhatəli sənədi – Tacikistan 
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq 
və əməkdaşlıq haqqında müqavilənin imzalanması faktını 
xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Deyə bilərik ki, bu müqavilə-
nin imzalanması ilə münasibətlərimiz beynəlxalq hüququn 
hamılıqla tanınmış prinsipləri və normalarına əsaslanan key-
fiyyətcə yeni səviyyəyə çıxmışdır. Tərəflər ölkələrimiz arasın-
da çoxşaxəli əməkdaşlıq yaratmaq arzusunu ifadə etmişdir 
və zənnimcə, indi bundan ötrü bütün zəruri ilkin zəmin var 
və olduqca əlverişli şərait yaradılmışdır.  

Biz yaxın gələcəkdə qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini 
formalaşdırmağı nəzərdə tuturuq və münasibətlərin müqa-
vilə-hüquq bazasını təkmilləşdirmək üzərində işi daimi əsas-
da davam etdirmək barədə razılığa gəldik. Biz aktual regio-
nal və beynəlxalq problemləri müzakirə etdik, fəaliyyətin, o 
cümlədən həm Tacikistanın, həm də Azərbaycanın daxil 
olduqları beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində mövqelərin əla-
qələndirilməsi məqsədi ilə siyasi əlaqələri davam etdirməyi 
qərara aldıq. 

Biz Mərkəzi Asiyada və Qafqazda cərəyan edən proseslər 
haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Dövlətlər arasında bütün 
mübahisələrin dincliklə həllinin qəti tərəfdarı olan Tacikis-
tan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinин щяллиндя tərəflər arasında 
danışıqların bərpasını alqışlayır və bunu dünyanın bu çox 
mühüm regionunda sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsi 
üçün yeganə vasitə sayır. 

Tacikistan tərəfi aparılmış danışıqları qiymətləndirərək 
hesab edir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hör-
mətli İlham Əliyevin rəsmi səfərinin birinci günü çox səmə-
rəli olmuşdur. Mən ona, habelə Azərbaycan nümayəndə he-
yətinin bütün üzvlərinə ölkəmizə səfərin xoş keçməsini və 
ikitərəfli münasibətlərimizin möhkəmlənməsi naminə yeni-
yeni uğurlar arzulayıram.  
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İndi isə İlham Heydəroviçdən səfərdən aldığı təəssüratını 
bizimlə bölüşməyi böyük məmnunluqla xahiş edirəm. Bu-
yurun. 

 
Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin  бəyanatы 

 
İlk növbədə, mən qardaş Tacikistan torpağında belə sə-

mimi qəbula, mənə və nümayəndə heyətimizin bütün üzvlə-
rinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə dostum Иmoməli Şari-
poviçə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim.  

Bu, Azərbaycan prezidentinin Tacikistana ilk rəsmi 
səfəridir və artıq bu gün, demək olar ki, səfər çox uğurlu ke-
çir. Çox ətraflı danışıqlar aparıldı, istər ikitərəfli əməkdaş-
lıqla, istərsə də beynəlxalq münasibətlərlə bağlı məsələlərin 
bütün spektri nəzərdən keçirildi. Həmçinin münasibət-
lərimizin inkişafının əsas yolları göstərildi, ikitərəfli siyasi, 
iqtisadi, humanitar əlaqələrin inkişaf istiqamətlərini bəri 
başdan müəyyən edəcək çox mühüm sənədlər imzalandı. 
Hətta bu sənədlərin özü ikitərəfli planda mövcud olan 
başlıca istiqamətləri göstərir. Bunlar həm siyasi, həm iqti-
sadi, həm də mədəni münasibətlərdir. 

Biz ikitərəfli münasibətlərimizə çox böyük əhəmiyyət 
veririk və bunun parlaq təzahürü kimi, deyə bilərəm ki, 
Azərbaycanın Tacikistanda səfirliyinin açılması haqqında 
qərar qəbul etmişik. Ümidvaram ki, bu səfirlik yaxın vaxt-
larda açılacaqdır. Bu, ikitərəfli əlaqələrimizi möhkəmləndir-
mək barədə niyyətlərimizin ciddiliyinin parlaq təsdiqidir.  

Çox yaxşı perspektivlər var. Bizi ümumi mədəniyyət, 
ümumi tarixi keçmiş, ənənələr, zəngin mədəni irs, xalqla-
rımızın yaxınlığı, habelə müstəqilliyin bütün illəri ərzində 
ölkələrimizin və xalqlarımızın hiss etdikləri qarşılıqlı dəstək 
birləşdirir. 

15 il əvvəl xalqlarımız azadlıq əldə etdilər, ölkələrimiz 
müstəqil dövlətlər oldu və oxşar problemlərlə – müharibə, 
dağıntılar, insanların bədbəxtlikləri ilə qarşılaşdı. Lakin 
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xalqlarımız bu ciddi sınaqdan şərəflə çıxdılar. Hazırda 
dövlətçilik sabit inkişaf edir, möhkəmlənir, öz vətəndaş-
larımıza yaxşı həyat yaradılması üçün iş gedir.  

Ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının inkişaf sürəti çox aydın 
şəkildə göstərir ki, onlar ən ağır vaxtları, böhran dövrünü 
arxada qoymuşlar. Hərçənd bizim regionda – Cənubi Qaf-
qazda  problemlər hələ дя var.   

Azərbaycan Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı apar-
dığı etnik təmizləmə siyasətindən zərər çəkmişdir. Bu etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan çox azərbay-
canlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Azərbaycan 
ərazisinin 20 faizi işğal altındadır. Biz münaqişənin beynəl-
xalq aləmdə tanınmış hüquq normalarы çərçivəsində və BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri nəzərə alınmaqla həll 
edilməsinə tərəfdarıq. Bu qətnamələr erməni işğalчы qüvvə-
lərinin Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxa-
rılmasını tələb edir.  

Bununla yanaşı, biz 1994-cü ildə müvəqqəti barışıq ya-
randığı vaxtdan bəri iqtisadi potensialın möhkəmləndiril-
məsi, iqtisadiyyatımızın inkişafı üzərində fəal işləmişik və 
işləyirik. Bu istiqamətdə çox böyük uğurlar qazanmışıq. Biz 
çox böyük transmilli regional enerji və nəqliyyat layihələri 
həyata keçirmişik. Onlar bir tərəfdən, Azərbaycanın region-
da və dünyada rolunu və mövqeyini möhkəmləndirir, digər 
tərəfdən isə, ölkəmizin malik olduğu çox böyük iqtisadi və 
intellektual potensialdan tam istifadə etmək imkanı verir.  

Əminəm ki, məqsədyönlülük, öz gücümüzə, habelə haqq-
ədalətə inam və əzmkarlıq elə amillərdir ki, onlar ölkəmizə 
işğalın nəticələrini aradan qaldırmağa və ərazi bütövlüyü-
müzü bərpa etməyə imkan verəcəkdir.  

Bu gün mənim hörmətli Иmоməli Şaripoviçlə ikitərəfli 
münasibətlərimizlə bağlı məsələlərin çox geniş dairəsini 
müzakirə etmək imkanım oldu. Ümumi anlayışımız belədir 
ki, münasibətlərimizi yalnız real, əməli işlərlə dolğunlaşdır-
maqla yüksək səviyyəyə çıxarmaq olar. Mənim Tacikistana 
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səfərim də bu istiqamətdə mühüm addımlardan biridir. Mən  
dostum Иmоməli Şaripoviçi onun üçün əlverişli vaxtda Azər-
baycana rəsmi səfərə və bu cür fəal dialoqu davam etdirməyə 
dəvət etdim.  

Səmimi qəbula görə bir daha təşəkkürümü bildirmək istə-
yirəm, burada özümü evimdəki kimi hiss edirəm. Ümid-
varam ki, ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı münasibətlər 
gələcəkdə də möhkəmlənəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür 
edirəm.   

* * * 
 
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab ver-

dilər. 
 

С у а л (Зяриня Назарова, «Мир» Дювлятлярарасы Телерадио 
Ширкяти): Илщам Щейдярович, Азярбайъанын Мяркязи Асийа 
юлкяляри иля ямякдашлыьынын перспективляри неъядир вя Азярбай-
ъан щансы инвестисийа лайищяляриндя – хцсусян Таъикистанда – 
иштирак етмяк ниййятиндядир? 

И л щ а м   Я л и й е в: Ямякдашлыг, цмумян, чох уэурла 
инкишаф едир. Биз Мяркязи Асийа вя Ъянуби Гафгаз реэион-
ларыны, щабеля сонра Гара дяниз щювзяси реэионларыны вя Авро-
паны бирляшдирян енерэетика вя няглиййат лайищяляри цзяриндя 
ишляйирик. Няглиййат вя енерэетика лайищяляри, Мяркязи Асийа 
юлкяляри иля ямтяя дювриййясинин артырылмасы юз бящрялярини 
верир. Она эюря дя бу истигамят бизим цчцн чох ваъиб, чох 
перспективлидир. Асийа иля Авропа арасында кюрпц олан Азяр-
байъан бу бахымдан юзцнцн бцтцн вязифяляр, истяр няглиййат, 
истярся дя  енерэетика инфраструктуруну – бунлар щям дя газ 
кямярляридир – Мяркязи Асийанын истещсалчылары вя тяъщизатчы-
ларынын истифадясиня вермяйя щазырдыр вя верир. 

О ки галды инвестисийа лайищяляриня, демялийям ки, щяля 
ютян ил Азярбайъан ширкятляри юлкямизин щцдудларындан кя-
нарда капитал гойулушу програмыны ъидди сурятдя щяйата 
кечирмяйя башламышлар. О вахтадяк бцтцн ясас сяйляримиз 
дахили инвестисийалара, игтисадиййатын реал секторунун инкиша-
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фына вя сянайе истещсалынын артырылмасына йюнялдилмишди. Де-
мялийям ки, бу чох щиссолунан нятиъялярини вермишдир. Кечян 
ил Азярбайъан сянайеси ясасян сярмайяляр, о ъцмлядян Азяр-
байъанын юз ширкятляринин сярмайяляри щесабына 40 фаиз арт-
мышдыр. 

Щазырда мцяссисяляримизин дцнйада йахшы нцфузу вар, 
малиййя имканлары вар вя сярмайя йатырымы просеси башлан-
мышдыр. Она эюря дя буэцнкц сяфяр, имзаланмыш сянядляр, 
яминям ки, фяал диалогун эяляъякдя дя давам етдирилмяси, 
нцмайяндя щейятляри мцбадиляси – о ъцмлядян игтисади сащя-
дя – вясаитимизин Таъикистан игтисадиййатынын щансы секторуна 
йатырыла биляъяйи  барядя даща там тясяввцр йарадаъагдыр. Биз 
буну чох диггятля нязярдян кечиририк вя яминям ки, щюрмятли 
Имомяли Шариповичин Азярбайъана сяфяринядяк бу  истига-
мятдя бирэя фяалиййятимизин ясас ъизэиляри артыг эюрцняъякдир. 

С у а л (Фярид Исэяндяров, Азярбайъанын «Спаъе» теле-
ширкяти): Мян президентляри саламлайырам. Суалым щям Азяр-
байъан президентиня, щям дя Таъикистан президентинядир. Лцт-
фян дейин, ики юлкя арасында щуманитар, мядяни ялагялярин инки-
шаф перспективляри неъядир? 

И м о м я л и   Р я щ м о н: Бу эцн биз эениш тяркибдя 
эюрцшцмцздя дя мядяни-щуманитар сащядя ялагялярин инкиша-
фы, о ъцмлядян Азярбайъанда Таъикистан мядяниййяти эцнляри 
вя Таъикистанда Азярбайъан мядяниййяти эцнляри кечирилмяси 
мясялялярини мцзакиря етдик. Юзц дя тякъя мядяниййят 
эцнляринин кечирилмясини дейил. Бу эцн биз сянядляр имзаладыг 
вя йахшы бцнювря, санбаллы щцгуги база йаратдыг. Бу эцн биз 
гапыларымызы ачырыг – виза  режими щаггында сазиш имзаладыг. 
Бу, йахшы перспектив ачыр. Бу эцн мян щюрмятли вя язиз дос-
тум Илщам Щейдяровичя мялумат вердим ки, республиканын 
тяшяккцлцнцн щятта илк илляриндя, щяля кечмиш Совет Иттифагы 
дюврцндя Азярбайъан зийалыларынын олдугъа чох нцма-
йяндяси бу просесдя иштирак едиб, рящбяр вязифялярдя, Таъи-
кистан КП МК-нын катибляри олмушлар. Таъикистанын биринъи 
Дахили Ишляр назири мящз Азярбайъан диаспорунун нцма-
йяндяси иди. Инди биз чох санбаллы щцгуги база йаратмышыг вя 
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игтисадиййатдан, сийаси, дипломатик фяалиййятдян тутмуш, 
бцтцн истигамятлярдя, бцтцн сащялярдя инкишаф башландыьыны 
билдирмишик. Тиъарят-игтисади фяалиййят хцсусиля инкишаф едир, 
илдян-иля артыр. Инкишаф сцряти чох йцксякдир – ямтяя дювриййяси 
щяр ил 25–30 фаиз артыр. О, ютян ил 140 милйон доллардан артыг 
олмушдур ки, бу да 2005-ъи илдякиня нисбятян 2 фаиз чохдур. 
Бу эцн щяр ики тяряф мядяни-щуманитар ялагяляримизи инкишаф 
етдирмяк ниййятиндя олдуьуну тясдигляди. 

И l h a m   Ə l i y e v: Əlavə etmək istərdim ki, biz əmək-
daşlığımızın iqtisadi və siyasi sahələri kimi, bu istiqamətinə 
də ciddi yanaşırıq. Çünki qeyd olunduğu kimi, bizi həm də 
mədəniyyətlərin ümumiliyi birləşdirir. Sovet İttifaqının tər-
kibində olduğumuz dövrdə də qarşılıqlı əlaqələr çox fəal idi. 
Xalqlarımızın humanitar sahədə qarşılıqlı əlaqələr çər-
çivəsində yaratdıqları müsbət nə varsa, hamısını bu gün дя 
həyata keçirmişik və ümid edirik ki, əlaqələrimiz möhkəm-
lənəcək, inkişaf edəcəkdir. Bundan ötrü çox sanballı baza 
var. Yeri gəlmişkən, ikitərəfli münasibətlərimizin əsasını da 
başlıca olaraq bu baza təşkil edir. Çünki böyük mədəni 
ümumilik olan ölkələrlə, xalqlarla ümumi dil tapmaq və 
münasibətlər qurmaq həmişə asandır. Bizim ənənələrdə də, 
ədəbiyyatda da, incəsənətdə də, bütün başqa sahələrdə də 
ümumiliyimiz mövcuddur. Hətta bayramlarımız da eynidir.  

Bu imkandan istifadə edərək qardaş tacik xalqını 
üzümüzə gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik etmək, 
hamıya firavanlıq, xoşbəxtlik və ölkənizə tərəqqi arzulamaq 
istərdim. 

S u a l: (Zarohoddin Sirocov, Tacikistan): Mənim sualım 
Azərbaycan Respublikasının prezidentinədir. Hörmətli İlham 
Heydəroviç, Tacikistanda bir sıra işlənilməmiş neft və qaz 
yataqları var. Azərbaycan isə bu sahədə böyük təcrübəyə ma-
likdir. Siz bu sahədə inkişafın mümkünlüyünə və perspektiv-
lийinə necə baxırsınız?  

И л h a m   Ə l i y e v: Mən  əvvəldə bu suala cavab verdim. 
Biz bütün bunları xaricdə gerçəkləşdirilən ciddi investisiya 
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layihələri çərçivəsində nəzərdən keçiririk. Artıq ötən ilin 
axırlarından bеля layihələr həyata keçirilməyə başlanmışdır. 
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti keçmiş Иttifaqın bəzi res-
publikalarının infrastrukturuna on, yüz milyon dollarlarla 
sərmayə qoymuşdur. Bu proses davam edir. Dediyiniz kimi, 
bizim çox böyük təcrübəmiz var. Azərbaycan dünyada neftin 
ilk dəfə sənaye üsulu ilə çıxarıldığı, eləcə də dünyada ilk dəfə 
dəniz yataqlarından neft çıxarıldığı ölkədir. Əlbəttə, bu, 
böyük təcrübədir, üstəlik, indi onun çox ciddi iqtisadi ka-
pitalı, milyardlarla dollar valyuta ehtiyatları olan dünyanın 
aparıcı neft şirkətləri ilə – dünyanın bütün aparıcı neft şir-
kətləri investorlar kimi Azərbaycandadır – əməkdaşlıq təc-
rübəsi ilə möhkəmləndiyi bir vaxtda Tacikistanda bir sıra 
layihələrdə birgə iştirak bizim üçün böyük maraq doğurardı. 
Amma bunun üçün təkcə xoş məram və niyyət azdır. Zən-
nimcə, əgər biz bunu daha ətraflı müzakirə etsək, onda və-
ziyyətlə daha ətraflı tanış olmaq və mümkün əməkdaşlığın 
yollarını müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycan neft sənaye-
sinin ekspertlərindən ibarət nümayəndə heyətinin Tacikis-
tana göndərilməsindən danışmaq olar. 

S u a l (Zənurə Talıbova, Azərbaycanın «ANS» teleşir-
kəti): Mənim sualım hər iki prezidentədir. Sizcə Azərbaycan 
prezidentinin Tacikistana rəsmi səfəri ölkələrimiz arasında 
siyasi dialoq üçün nə kimi yeni imkanlar açır? 

И m о m ə l i   R ə h m o n: Ölkələrimiz bir çox beynəlxalq 
və regional təşkilatların üzvüdür. Əvvəla, biz BMT-nin, 
ATƏT-in, MDB-nin üzvüyük. Bu beynəlxalq təşkilatlarda 
uyğun gələn baxışlarımız, müzakirə və qəbul edilən qərar-
larımız olduqca çoxdur. Yəni ölkələrimiz arasında siyasi əla-
qələr, siyasi dialoq həm ikitərəfli formatda, həm də bey-
nəlxalq təşkilatlar çərçivəsində inkişaf etdiriləcəkdir. Biz 
Azərbaycanın mərhum prezidenti, uzun illər tanıdığımız və 
birlikdə işlədiyimiz Heydər Əliyeviçdən həmişə dəstək 
alırdıq. Heydər Əliyeviç bütün beynəlxalq və regional təşki-
latlarda Tacikistanın mövqeyini dəstəkləyirdi. Düşünürəm 
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ki, belə ənənə gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Biz bir-
birimizi hər vasitə ilə dəstəkləyəcəyik. Hər vasitə ilə buna 
çalışacağıq. Bu gün biz razılığa gəldik və mən dostum İlham 
Heydəroviçin Azərbaycana rəsmi səfər etmək barədə də-
vətini qəbul etdim. Çox təəssüf ki, bütün bu illər ərzində mən 
Azərbaycanda, Bakıda olmamışam. Odur ki, ilin sonunadək 
cavab səfərinə getmək niyyətindəyəm. Bu, işimizə kağız 
üzərində deyil, əməli surətdə təkan verəcəkdir. Bax, indi sual 
verirsiniz. Demək istəyirəm ki, bütün məsələlərimizi bir səfər 
ərzində dərhal həll etmək olmaz və dərhal sabah burada 
sərmayə olmayacaq, yaxud investisiya şirkəti işləməyəcək və 
digər iqtisadi layihələr həyata keçirilməyəcəkdir. Bu, həmin 
prosesə güclü təkan verəcək və onu sürətləndirəcəkdir. Qısa 
müddət ərzində yüksək səviyyədə görüşlər, ölkələrimizin 
diplomatik əlaqələri, biznes-forumları olacaqdır. Zənnimcə, 
cavab səfərində biznes qurumlarımızın nümayəndələrini də 
dəvət etmək yaxşı olardı.  

İndi Tacikistanda 400-dən çox layihə hazırlanmış və sər-
mayələrin cəlb olunması üçün təqdim edilmişdir. Bunlar 
hidroenergetika sahəsinə, mineral ehtiyatların, qiymətli daş-
ların, qiymətli metalların emalının inkişafı, kömür sənaye-
sinin inkişafı sahəsinə aiddir. Tacikistan bunlarla zəngindir. 
Keçmiş Sovet İttifaqından bizə xəritə üzərində qalan neft və 
qaz yataqları Tacikistanın özünü neft və qaz ilə çox cüzi 
təmin etmək üçün kifayətdir. İlham Heydəroviç deyir ki, 
dünyanın ən iri şirkətləri Azərbaycanda bu sahədə işləyir. 
Bu bizi çox maraqlandırır. Düşünürəm ki, gələcəkdə biz bu 
şirkətləri yataqların işlənilməsinə, öyrənilməsinə, belə layihə-
lərə sərmayə yönəltməsinə cəlb etməyin mümkünlüyünü nə-
zərdən keçirəcəyik.  

И l h a m   Ə l i y e v: Əlavə etmək istərdim ki, Иmoməli 
Şaripoviçlə bizim aramızda çox fəal dialoq mövcuddur. Biz 
müxtəlif beynəlxalq forumlarda tez-tez görüşürük və həmişə 
də ikitərəfli görüşlər keçirməyə, fikir mübadiləsi aparmağa 
imkan tapırıq. Mövqelərimiz üst-üstə düşür. Elə bugünkü 
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səfərim və istər təkbətək, istərsə də geniş formatda apardı-
ğımız ikitərəfli danışıqlar bir daha göstərir ki, baxışlarımız 
uyğun gəlir. İkitərəfli, regional əməkdaşlıq məsələlərində də, 
regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi mə-
sələlərində də, ölkələrimizdə dövlətçiliyin möhkəmləndiril-
məsi və inkişaf etdirilməsi, müstəqilliyimizin möhkəmləndi-
rilməsi məsələlərində də.  

Əlbəttə ki, bütün bunlar çox fəal siyasi dialoqa kömək 
edir. Dediyim kimi, biz Azərbaycanın Tacikistanda səfirli-
yini açmağı qərara almışıq və bu mühüm siyasi addım siyasi 
əlaqələrimizi möhkəmləndirəcək və eyni zamanda, hər iki 
ölkənin potensialını daha yaxşı bilməyə imkan verəcək, iqti-
sadi münasibətləri də, humanitar əlaqələri də və s. inkişaf 
etdirməyə daha çox imkan yaradacaqdır.  

Ona görə də biz münasibətlərimizin səviyyəsindən razı-
yıq, aramızda heç bir problem yoxdur. Əksinə, qarşılıqlı 
hörmət, dostluq hissləri mövcuddur və bu hisslər xalqla-
rımızın əməkdaşlığının çoxəsrlik təcrübəsi ilə möhkəmlən-
mişdir.  

Bu gün Иmоməli Şaripoviç Azərbaycanın ümummilli li-
deri Heydər Əliyev ilə görüşlərini və onların arasında 
mövcud olmuş səmimi münasibətləri də xatırladı. Azərbay-
canda Heydər Əliyevin xətti və siyasəti bütün istiqamətlərdə 
davam edir. Mən bunu prezident vəzifəsinə yenicə başla-
yanda bildirmişdim və indi də bu, ölkəmiz üçün tərəqqiyə və 
çiçəklənməyə doğru yeganə yoldur. Təbii ki, əvvəlki illərdə 
mövcud olmuş siyasət bu gün ikitərəfli münasibətlərimizdə 
davam və inkişaf edir.  

Daha bir məqamı da demək istəyirəm ki, Иmoməli 
Şaripoviçlə ikilikdə keçirdiyimiz görüşlər bir çox ümumi 
cəhətlərimizin olduğunu göstərdi. Təəssüf ki, belə bir ümumi 
məqam o idi ki, nə mən indiyədək Tacikistanda olmuşdum, 
nə də o, Azərbaycanda olubdur. Bu, böyük nöqsan idi və bu 
gün mən onu aradan qaldırdım. Ümidvaram ki, Иmoməli 
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Şaripoviç yaxın vaxtlarda ölkəmizə gələcək və biz fəal əmək-
daşlığımızı davam etdirəcəyik. 

И m о m ə l i   R ə h m o n: Əziz dostlar, əlavə olaraq deyim 
ki, Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsi bizi çox sevindirir. 
Bizi Qazaxıstanın da inkişaf səviyyəsi çox sevindirir. Bütün 
ənənəvi, çoxəsrlik dostluq münasibətləri, sırf insani müna-
sibətlər də. Bir də ki, onlar ən yaxın qonşularımızdır.  

Taciklərin yaxşı bir məsəli var: qonşunun gün-güzəranı 
yaxşı olsa, ondan sənə də pay düşər. Əgər qonşunun vəziy-
yəti pisdirsə, onda sən də buna hazırlaş. Tacikistanda baş 
vermiş faciə – vətəndaş müharibəsinin başlanması, Əfqanıs-
tanda baş vermiş və iyirmi iki ildən artıq davam etmiş faciə 
Tacikistanda vəziyyətə təsir göstərir. Uğurla inkişaf edən 
ölkə kimi yaxşı qonşumuz olduqda isə biz də qazanırıq. İndi 
hər il Qazaxıstandan Tacikistan iqtisadiyyatına 70 milyon 
dollardan çox vəsait yönəldilir. Halbuki beş il əvvəl Qaza-
xıstanın özünün belə imkanı yox idi. Düşünürəm ki, tezliklə 
Azərbaycandan da sərmayələr olacaqdır. Bu məgər pisdir? 
Yox, bu yaxşıdır. Bu gün biz çox yaxınıq. İlham Heydəroviç 
bu gün buraya təyyarə ilə cəmi iki saat yarıma gəldi. Bu 
məgər məsafədir? İndi bu məsafə heç nədir. 

Hörmətli jurnalistlər, çox sağ olun. Bu gün mən mətbuat 
konfransının əvvəlində bayram münasibətilə sizi də təbrik 
etdim, üzümüzə gələn Novruz bayramı münasibətilə bir daha 
təbrik edirəm. Düşünürəm ki, o bizim hamımız üçün ümumi 
bayramdır. Odur ki, yaxşı ovqat, möhkəm cansağlığı, xoş-
bəxtlik, firavanlıq arzulayıram. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ РЯСМИ 
ГЯБУЛДА НИТГ 

 
Дцшянбя, Дювлят игамятэащы 
 
15 март 2007-ъи ил 

 
Tacikistan prezidenti Иmоməli Rəhmonun nitqi 

 
Hörmətli İlham Heydəroviç! 
Əziz dostlar! 
İcazə verin, əziz dostlarımızı bir daha salamlayım. Biz 

toplanmış təcrübəni, ölkələrimizin və bir-birinə rəğbət hisslə-
ri bəsləyən xalqlarımızın qarşılıqlı münasibətlərini dəyərli 
hesab edirik və bunları gələcək nəsillər üçün qoruyub saxla-
maq və artırmaq əzmindəyik. Sevindirici haldır ki, indi, 
ölkələrimizin müstəqil inkişafının yeni şəraitində xoş ənənə-
lər – xalqlarımız arasında dostluq, qarşılıqlı rəğbət və eti-
mad ənənələri öz əhəmiyyətini itirməyib və keyfiyyətcə yeni 
zəmində məntiqi davamı var.  

Müstəqil inkişafın 15 ildən artıq dövrü ərzində qarşılıqlı 
əlaqələr sahəsində qiymətli təcrübə toplanmışdır. Fürsətdən 
istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, iki ölkənin əməkdaşlıq 
sahələrinin genişlənməsi və dərinləşməsi üçün Tacikistan 
bundan sonra da bütün zəruri səyləri göstərəcəkdir.  

İndi hamı münasibətlərimizin bütün kompleksinin mü-
zakirə edilməsinə maraq göstərir. İmzalanmış ikitərəfli sə-
nədlər paketi, ilk növbədə dostluq və əməkdaşlıq haqqında 
dövlətlərarası müqavilə Tacikistan–Azərbaycan münasi-
bətlərinin ardıcıl inkişafı üçün yaxşı perspektiv yaradır. 
Əminəm ki, keçirilmiş görüşlər və aparılmış danışıqlar birgə 
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qarşılıqlı əlaqələrimizə güclü təkan verəcək və faydalı əmək-
daşlıq üçün geniş imkanlar açacaqdır.  

Əziz dostlar, mənim əziz dostum, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti hörmətli İlham Heydəroviç Əliyevin 
və bütün əziz dostlarımızın sağlığına böyük məmnuniyyətlə 
badə qaldırmağı təklif etmək istərdim. Tacikistan ilə Azər-
baycan arasında dostluq, qarşılıqlı surətdə faydalı əmək-
daşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı və dərinləş-
məsi şərəfinə, ölkələrimizin və xalqlarımızın əmin-amanlığı, 
tərəqqisi və firavanlığı şərəfinə! 

 
Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin нitqi 

 
Çox hörmətli Иmоməli Şaripoviç! 
Əziz dostlar! 
İcazə verin, qardaş Tacikistan torpağında mənim və nü-

mayəndə heyətimin üzvlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə 
görə sizin hamınıza bir daha təşəkkür edim.  

Bu gün biz çox uğurlu danışıqlar apardıq, qeyd olunduğu 
kimi, mövqelərimiz üst-üstə düşür, onlar imzalanan bütün 
sənədlərdə, dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilədə öz 
əksini tapmışdır. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizin sürətli in-
kişafını bir sıra illər öncədən müəyyənləşdirəcəkdir. Bu gün 
siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdə hərtərəfli əməkdaşlığın 
çox möhkəm təməli qoyulur. Əminəm ki, imzalanmış saziş-
lərin bütün müddəalarının yerinə yetirilməsi nəticəsində biz 
bir-birimizə daha yaxın olacağıq.  

Fəal regional iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri artıq 
indinin özündə görünməkdədir. Bu əməkdaşlığın əsas istiqa-
mətləri artıq müəyyən edilmişdir. Əminəm ki, gələcəkdə 
münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsi və müxtəlif səviyyə-
lərdə nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri  əməkdaşlı-
ğımıza və əlaqələrimizə daha çox kömək edəcəkdir.  

Bu gün mən dostum, çox hörmətli Иmoməli Şaripoviçi 
rəsmi şəkildə Azərbaycana səfərə dəvət etdim və yeni görü-
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şümüzü səbirsizliklə gözləyirəm. Bu gün mən özümü evim-
dəki kimi hiss edirəm, Tacikistana ilk dəfə səfər edirəm, 
amma mənə elə gəlir ki, ölkənizi çoxdan tanıyıram. Bu 
həqiqətən belədir. Ölkənizi kitablardan, tacik mədəniyyəti, 
incəsənəti incilərinin nümunələrindən tanıyırdım. Bu gün 
Milli Tarix Muzeyində olarkən bu torpağın nə qədər zəngin 
olduğunu, dünyaya həm memarlıq, həm mədəniyyət, həm də 
sənət əsərlərinin belə incilərini verən bu xalqın nə qədər 
qədim olduğunu bir daha yəqin etdim.  

Bu gün mən bu badəni dostum Иmoməli Şaripoviç 
Rəhmonun şərəfinə, qardaş Tacikistan xalqının şərəfinə 
qaldırmaq istəyirəm. Qoy Иmоməli Şaripoviç Rəhmonun 
rəhbərliyi ilə ölkəniz gələcəkdə də uğurla inkişaf etsin, 
torpağınızda həmişə sülh, sabitlik və firavanlıq olsun! Taci-
kistan ilə Azərbaycan arasında dostluğun şərəfinə! 
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TACİKİSTANIN MİLLİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ 
MAHMADSAİD UBAYDULLOYEV İLƏ  
GÖRÜŞ 
 
Дцшянбя 
 
16 март 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 16-da Tacikistan Respublikası parlamentinin yuxarı 
palatasının – Milli Məclisin sədri Mahmadsaid Ubaydulloyev 
ilə görüşmüşdür. 

Mahmadsaid Ubaydulloyev prezident İlham Əliyevi parla-
mentin binası qarşısında böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. 

Görüş zamanı Mahmadsaid Ubaydulloyev zəhmətkeş və 
istedadlı Azərbaycan xalqının rəhbərini salamlamaqdan məm-
nunluğunu bildirərək dedi ki, zəngin tarixi və mədəniyyəti olan 
Azərbaycanla dostluq əlaqələrini genişləndirmək istəyimiz bö-
yükdür. Sizin rəsmi səfərinizi yüksək qiymətləndirir və əminik 
ki, bu, əməkdaşlığımızda yeni səhifə açacaqdır. 

Milli Məclisin sədri bildirdi ki, görkəmli dövlət xadimi 
Heydər Əliyev vaxtilə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci 
müavini işləyərkən Tacikistan üçün mühüm strateji əhəmiyyət 
daşıyan Kulyab dəmir yolunun çəkilişində müstəsna rol oyna-
mışdır. Tacikistanda iqtisadiyyatın inkişafı, yoxsulluğun azal-
dılması sahəsində görülən işlərdən söhbət açan Mahmadsaid 
Ubaydulloyev гейд етди ки, biz Azərbaycanda gedən inkişaf 
proseslərindən sevinirik. Azərbaycanda regional inkişaf 
proqramı uğurla icra olunur və biz ölkənizin bu təcrübəsindən 
yararlanmaq fikrindəyik. O, parlamentlərarası əməkdaşlıqdan 
danışaraq bildirdi ki, Tacikistan Milli Məclisində Tacikistan–
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Azərbaycan dostluq qrupu yaradılıbdır və bu, əməkdaşlığımızı 
daha da dərinləşdirəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda gedən iqtisadi inki-
şafdan, siyasi proseslərdən danışdı, Azərbaycan ilə Tacikistan 
arasında layihələrin həyata keçirilməsinin zəruriliyini, imza-
lanmış sənədlərin, parlamentlərarası əlaqələrin əhəmiyyətini 
vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, ölkələrimiz ara-
sında əlaqələrin genişlənməsi üçün möhkəm potensial, xalqla-
rımızın dostluğu, mədəni-tarixi yaxınlıqlar var və bütün bunlar 
yeni əməkdaşlıq üçün böyük imkan yaradır.  

Bu səfərin ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsində yeni mər-
hələ açacağını vurğulayan dövlətimizin başçısı qarşılıqlı mədə-
niyyət günlərinin keçirilməsinin qərara alındığını  xatırlatdı. 

Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana təcavü-
zündən və onun ağır nəticələrindən, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsində ölkəmizin mövqeyindən  
ətraflı danışdı. 

 
* * * 

 
Мартын 16-да Таъикистан президенти Имомяли Рящмонун 

адындан Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин шяряфиня рясми  
нащар верилмишдир. 

 
* * * 

 
Martın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin Tacikistana rəsmi səfəri başa çatmışdır. 
Azərbaycanın və Tacikistanın Dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Düşənbə hava limanında prezident İlham Əliyevin 
şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin baş-
çısı Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi.   

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Tacikistan prezidenti 
Иmоməli Rəhmon və digər yüksək vəzifəli şəxslər böyük hör-
mət və ehtiramla yola saldılar. 
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* * * 
 
Prezident İlham Əliyev həmin gün Bakıya qayıtdı. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 

Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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НОВРУЗ БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ  
АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНА ТЯБРИК 
 
Щюрмятли щямвятянляр! 
Халгымызын ян язиз байрамы – Новруз байрамы мцна-

сибятиля сизи сямими-гялбдян тябрик едир, щяр биринизя ясл 
Новруз ящвал-рущиййяси арзулайырам. 

Каинатын ганунлары иля сых баьлы олан бу байрам улу 
яъдадларымыздан йадиэар галмыш адят-яняняляри юзцндя пар-
лаг шякилдя якс етдирир. Азярбайъан торпаьында бащарын илк 
эялиши узун ясрлярдир ки, бяргярар олмуш хцсуси мярасимлярля 
гаршыланыр. Халгымызын мяняви дцнйасыны бцтцн зянэинлийи иля 
ифадя едян бу ел байрамы тябиятин дирчялмяси вя йениляшмяси 
иля сяъиййялянир. О, эяляъяйя инам щисси ашылайыр, кюнцллярдя ян 
али дуйьулар ойадыр, инсанлары даща хейирхащ, мярщямятли вя 
мещрибан олмаьа чаьырыр. 

Азярбайъан халгы бюйцк милли-мяняви эцъя малик Новруз 
байрамыны щямишя уъа тутараг тарихинин ян чятин, ян мц-
ряккяб дюврляриндя беля, йад тясирлярдян горумуш, цряклярдя, 
йаддашларда даим цмидля йашатмышдыр. Юз мцстягиллийини 
бярпа етдийи эцндян юлкямиздя байрамын рясми сявиййядя 
кечирилмясиня башланмышдыр. Йурдумузун щяр бир эушясиндя 
онун тянтяняли сурятдя гейд олунмасы дювлят мцстягиллийи-
мизин бящряляриндяндир. 

Бу бащар эцнляриндя Азярбайъанын игтисади уьурлары хц-
суси гейд едилмялидир. Республикамызын бцтцн бюлэяляриндя 
апарылан гуруъулуг ишляри тябиятля йанашы, игтисадиййатымызын 
да йениляшмясиндян хябяр верир. Юлкямиздя мцшащидя олунан 
игтисади дирчялиш щяр биримиздя йцксяк ящвал-рущиййя йарадыр. 

Мян торпагларымызын мцдафиясиндя дайанан мятин Азяр-
байъан ясэяриня бу язиз эцндя хцсуси байрам тябриклярими 
йетирирям. Вятянимизин ярази бцтювлцйцнцн горунмасы уьрун-
да шящид олмуш гящряман ювладларын унудулмаз хатирясини 
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дярин ещтирамла йад едяряк, онлара Аллащдан рящмят диля-
йирям. 

Новруз байрамыны мцстягил Азярбайъанын вятяндашлары иля 
бирликдя мцхтялиф хариъи юлкялярдя йашайан сойдашларымыз да 
бюйцк севинъ вя фярящля гейд едирляр. Дцнйа азярбайъанлы-
ларынын щягиги щямряйлик рямзи кими, бу байрам олдугъа 
бюйцк рол ойнайыр, онларын ана Вятяня гырылмаз теллярля 
баьлылыгларыны даща да эцъляндирир. 

Бу язиз байрам эцнцндя щамыныза ъансаьлыьы, хошбяхтлик 
вя сяадят арзу едирям. 

Йурдумузун бащары, халгымызын Новруз байрамы мцба-
ряк олсун! 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 19 март 2007-ъи ил 
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БАКЫДА НЮВБЯТИ ЙОЛ ГОВШАЬЫНЫН 
ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛМЯСИ  
МЯРАСИМИНДЯ  
 
Бакы 
 
19 март 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin «Bakı şəhərində 

nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006–2007-ci illər 
üçün Tədbirlər Planının  təsdiq  edilməsi haqqında» 2006-cı il 
1 fevral tarixli sərəncamыna uyğun olaraq, paytaxtda inşa edi-
ləcək 9 yol qovşağıндан даща бири  martın 19-da istifadəyə 
verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iş-
tirak etmişdir.  

Paytaxtın 20 Yanvar dairəsində – Tbilisi prospekti ilə Hə-
sən bəy Zərdabi küçəsinin kəsişməsində tikilmiş müxtəlif 
səviyyəli yol qovşağının açılışına toplaşan inşaatçılar və şəhər 
sakinləri prezident İlham Əliyevi hörmət və ehtiramla 
qarşıladılar. Dövlətimizin başçısına gül dəstəsi təqdim olundu.  

Prezident İlham Əliyev yol qovşağının layihəsinə, tikinti 
prosesini əks etdirən şəkillərə baxdı, habelə Tbilisi prospekti 
ilə Cavad xan küçəsinin kəsişməsində tikilən müxtəlif səviyyəli 
yol qovşağının sxemi ilə tanış oldu.  

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov «Azərkörpü» Səhmdar 
Cəmiyyətinin tikdiyi yol qovşağının göstəriciləri barədə 
məlumat verdi. O bildirdi ki, mürəkkəb mühəndis-texniki qur-
ğu olan yol qovşağının təməli 2006-cı ilin aprelində qoyul-
muşdur. Bura 8 dairəli müxtəlif səviyyəli yol qovşağı – körpü 
və tuneldən ibarətdir. İşlər iki mərhələdə həyata keçirilmişdir. 
Birinci mərhələdə inşa olunan körpü-keçidin uzunluğu 1,12 
kilometr, o cümlədən yolötürücü 290 metr, yanaşmalar 830 
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metr, istinad divarları 523 metr təşkil edir. Körpü-keçidin 
smeta dəyəri 24,1 milyon manatdır. O cümlədən yolötürü-
cüsünün tikintisinə 11,5 milyon, yanaşma yollarına 6,7 milyon, 
abadlaşdırma və işıqlandırma işlərinə 1,1 milyon, kommunika-
siyalar üçün 2,3 milyon  və digər işlərə 2,5 milyon manat 
xərclənmişdir. Bütövlükdə yol qovşağının smeta dəyəri 31,5 
milyon manatdır. İkinci mərhələdə görülən işlərə 7,4 milyon 
manat sərf olunmuşdur. Monolit dəmir-beton işlərinin həcmi 
23  290, yığma dəmir-beton işlərinin həcmi 4 995 kubmetrdir.  

Zийа Məmmədov vurğuladı ki, Rusiyanın Nəqliyyat Aka-
demiyasının mütəxəssisləri körpünün davamlılığını yoxla-
mışlar. Bütün işləri yerli mütəxəssislər yerinə yetirmişlər. Xa-
rici şirkətlərə ehtiyac qalmamışdır. Əgər bu işi Avropa şirkət-
ləri görsəydilər, tikinti üç dəfə baha başa gələcəkdi. Aparılan 
xüsusi araşdırma göstərdi ki, körpü müasir standartlara cavab 
verir, çox davamlıdır, yükgötürmə qabiliyyəti layihədə nəzər-
də tutulduğundan çoxdur. Layihədə müəyyən dəyişikliklər 
edilmiş, yeni qovşaqlar yaradılmış, yolların uzunluğu, hündür-
lüyü ilə bağlı əlavə düzəlişlər olmuşdur. Burada təhlükəsizlik 
zolağı da nəzərə alınmışdır. Nazir nəqliyyat problemlərinin 
həllinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə prezidentə minnət-
darlığını bildirdi və qarşıdan gələn Novruz bayramı münasi-
bətilə nəqliyyatçılar adından təbrik etdi.  

Dövlətimizin başçısına aeroport istiqamətində çəkiləcək 
körpünün maketi hədiyyə olundu.  

Prezident İlham Əliyev körpünün ümumi görünüşünün, 
işıqlandırma sisteminin gözəl və müasir olduğunu bildirdi. O, 
rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və buraya toplaşan inşa-
atçılara və sakinlərə müraciətlə dedi: 

Sizi bu körpünün açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Çoх 
gözəl körpüdür. Siz bunu çox qısa müddətdə inşa etmisiniz 
və Bakının nəqliyyat probleminin həlli üçün böyük işlər 
görmüsünüz. Həm xarici görünüşü gözəldir, həm də bütöv-
lükdə keyfiyyəti çox yüksək səviyyədədir. Çox sevindiricidir 
ki, bu gözəl işi yerli şirkət görübdür. Bakıda bir-iki yerdə 
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yox, doqquz yerdə belə gözəl körpülərin tikintisinə başlan-
mışdı. İkisi bundan əvvəl, ikisi də bu gün, bayram ərəfəsində 
istismara verildi. Ona görə mən sizə öz minnətdarlığımı bil-
dirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Çox yaxşı işləmisiniz. Bun-
dan sonra da Bakıda və Azərbaycanda çox işlər – tikinti, 
quruculuq, abadlıq işləri görüləcəkdir. Ona görə artıq sizin 
şirkətinizin böyük imkanları var, gələcəkdə böyük layihələr-
də iştirak edəcəkdir. 

Sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik 
edirəm, cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  
İnçaatçılar və sakinlər dövlətimizin başçısını Bahar bay-

ramы  münasibətilə təbrik etdilər, Bakının müasirləşdirilməsinə 
göstərdiyi diqqətə görə minnətdarlıqlarını bildirdilər.   

 
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev körpünü gəzdi və tunelin yer-

ləşdiyi əraziyə gəldi. Tunelin divarına «Yolötürücü Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti cənab  İlham Əliyevin sərən-
camı əsasında 2006–2007-ci ildə inşa edilmişdir» sözləri 
yazılmış xüsusi lövhə vurulmuşdur.   

Dövlətimizin başçısına paytaxtımızın Tbilisi prospektində 
inşa olunmuş tunelin göstəriciləri barədə məlumat verildi. 
Bildirildi ki, burada 1280 metrlik yolun 332 metri tuneldən 
keçir. Yolötürücünün tamamlanması ölkəmizin şimal istiqa-
mətində nəqliyyatın şəhərə giriş-çıxışının asanlaşmasında, 
nəqliyyat axınının intensiv olduğu bu ərazidə hərəkətin 
tənzimlənməsində və bütövlükdə paytaxtın nəqliyyat prob-
leminin həllində mühüm rol oynayacaqdır. Bu layihədə nəq-
liyyatın hərəkəti tunelə salınaraq, fasiləsizlik təmin olunmuş, 
tunelin üzərində qurulmuş qovşaq nəqliyyat vasitələrinin 
hərəkətini asanlaşdırmışdır. Bağlantı qollar sayəsində nəqliy-
yatın hər tərəfə sərbəst hərəkəti təmin olunmuşdur.  

Tunel ikitərəfli hərəkət üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər tə-
rəfdə üç hərəkət zolağı vardır. Uzunluğu 332 metr, eni 30 



 130 

metr, hərəkət zolağının eni 25,5 metr (hər birinin eni 12,75 
metr olan ikiistiqamətli yol), hündürlüyü 5,5 metrdir. Ayırıcı 
zolağın eni 3 metr, hər iki tərəfdə səkilərin eni 0,75 metrdir. 
Kənar yollar və digər yollarla 3 120 metr uzunluğunda 
bağlantılar inşa edilmişdir. Tunelin istinad divarları ilə birlik-
də uzunluğu 986 metrdir. Tikinti-quraşdırma işləri zamanı 
uzunluğu 16,20 metr olan 398 ədəd yığma dəmir-beton tirlər 
quraşdırılmış, 1133 ədəd dirək vurulmuşdur. 25 685 kubmetr 
optimal çınqıl qarışığı, 18 115 kubmetr fraksiyalı qırmadaş, 
35 500 ton asfalt-beton və 12,1 min kubmetr betondan istifadə 
edilmişdir. Tunel və köməkçi yollarda işıqlandırma, ventil-
yasiya, yanğından təhlükəsizlik, siqnalizasiya, rabitə və kame-
ra sistemləri quraşdırılmışdır. Tikinti işləri zamanı 8 müxtəlif 
mühəndis-kommunikasiya xətləri köçürülmüşdür. 30 illik 
inşaat təcrübəsi olan Türkiyənin «Kolin» şirkəti tunelin tikin-
tisini 10 aya başa çatdırmışdır.  

Azərbaycan prezidenti tunelin rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi, xatirə şəkli çəkdirdi və piyada gəzərək tunellə tanış 
oldu.  

* * * 
 

Sonra prezident İlham Əliyev tunelin üzərində salınmış 
parkla tanış oldu.  

Paytaxt sakinlərinin asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi 
üçün yaradılmış istirahət guşəsi şəhərimizə xüsusi yaraşıq ve-
rir. Burada hər cür rahatlıqla yanaşı, texniki təhlükəsizliyə nə-
zarət etmək цчцн bütün imkanlar yaradılmışdır. Belə ki, hərə-
kətə və tunelin fəaliyyətinə daimi nəzarət kameraları, fövqəla-
də hallarda polis, yanğından mühafizə və səhiyyə xidmətləri ilə 
dərhal əlaqə yaratmaq üçün xüsusi qurğular quraşdırılmış və 
nəzarət otağı tikilmişdir. İşıqlandırma sistemləri, əkilmiş 
ağaclar və dekorativ bitkilər buraya gözəl görkəm vermişdir.  

Paytaxtın şimal qapısında salınan parkın, yol qovşağının 
istifadəyə verilməsi Novruz ərəfəsində gözəl bayram hədiy-
yəsidir.  

 



 131

* * * 
 
Prezident İlham Əliyev Tbilisi prospekti ilə Cavad xan 

küçəsinin kəsişməsində, metronun «20 Yanvar» stansiyasının 
yaxınlığında inşa olunacaq tunelin sxemi ilə tanış oldu.  

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov, «Azəryolservis» Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov məlumat verdilər 
ki, burada nəqliyyatın gediş-gəlişinin asanlaşdırılması üçün 
tədbirlər görülür. Artıq körpü tikilmişdir, tunel də çəkiləcəkdir. 
Mətbuat prospektindən  mikrorayonlara hərəkət edən nəqliyyat 
vasitələri bu tuneldən keçəcəkdir. Layihədə müəyyən dəyişiklik 
edilmiş, piyadalar üçün keçidlər planlaşdırılmışdır. İşlər bayram-
dan dərhal sonra başlanacaq,  ümumi yol qovşağının tikintisinin 
ikinci mərhələsi çərçivəsində yerinə yetiriləcəkdir. Tbilisi 
pрospekti və Cavad xan küçəsindəki müxtəlif səviyyəli yol 
qovşağı  ikinci mərhələdə inşa olunacaq və bütövlükdə, ölkəmizdə 
ən uzun qovşaq olacaqdır. 

Bu ərazidə metrodan istifadə edənlərin və digər sərni-
şinlərin rahatlığı üçün mikroavtobusların xüsusi dayanacağı 
yaradılacaqdır. Tunel bu ilin oktyabrında istismara hazır 
olacaq və beləliklə, bu ərazidə tıxac problemi tamamilə aradan 
qaldırılacaqdır.     

Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək qiymətlən-
dirdi, bu əzəmətli yol qovşağının müasir standartlara cavab 
verdiyini, ən yüksək texnologiyanın tətbiq edildiyini, görünü-
şünün çox gözəl olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı 
tikinti işlərini yüksək səviyyədə apardıqlarına görə inşaat-
çılara və sifarişçilərə təşəkkürünü bildirdi, müxtəlif istiqamət-
lərdə salınan yeni yolların sxemlərinə baxdı, nəqliyyat 
vasitələrinin hərəkətinin asanlaşdırılması, tıxacların aradan 
qaldırılması məqsədi ilə bundan sonra da tədbirlərin görülə-
cəyini söylədi, lazımi tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.  
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ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРЛИЙИНИН ЩОСПИТАЛЫНЫН 
ЙЕНИ БИНАСЫНЫН ТЯМЯЛГОЙМА 
МЯРАСИМИНДЯ 
 
Бакы, Няриманов району 
 
19 март 2007-ъи ил 
 
Мартын 19-да Бакынын Няриманов району яразисиндя, 

Дахили Ишляр Назирлийинин эенерал-лейтенант Ариф Щейдяров ады-
на щоспиталынын йени бинасынын тямялинин гойулмасы мцна-
сибятиля мярасим кечирилмишдир. 

Азярбайъан президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийев 
мярасимдя иштирак етмишдир. 

Дахили Ишляр назири, эенерал-полковник Рамил Усубов дювля-
тимизин башчысына рапорт верди. Щоспиталын коллективи президент 
Илщам Ялийеви бюйцк щюрмят вя ещтирамла гаршылады. 

Дювлятимизин башчысы инша олунаъаг йени бинанын лайищяси иля 
таныш олду. 

Мялумат верилди ки, яразинин цмуми сащяси 3 щектар, тикин-
тинин сащяси ися 2602 квадратметрдир. Бешмяртябяли бинанын 
сащяси 14920 квадратметр олаъагдыр. Иншаат ишлярини «Вайзер 
Конструкшион» тикинти ширкяти йериня йетиряъякдир. 320 чарпа-
йылыг щоспиталда 50 чарпайылыг терапийа шюбяси, 50 чарпайылыг 
кардиолоэийа шюбяси, стоматоложи ъярращиййя бюлмяси вя цмуми 
ъярращиййя, невролоэийа шюбяляри, цмуми травмалар бюлмяси вя 
травматолоэийа, уронефроложи, щемодиализ, ендокринолоэийа, 
офталмолоэийа вя отолоринголоэийа шюбяляри фяалиййят эюстяря-
ъякдир. Щоспиталда ортопедик травматоложи, ихтисаслашдырылмыш 
вя ендоскопик ямялиййат отаглары, реанимасийа, интенсив тера-
пийа, реабилитасийа вя физиотерапийа мцалиъя шюбяляри, шца диаг-
ностикасы, ендоскопийа шюбяляри, ултрасяс мцайиняси, гастро-
скопийа, бронхоскопийа кабинетляри, мяркязи клиники диагности-
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ка лабораторийасы вя аптек олаъагдыр. Комплексин эялян ил исти-
фадяйя верилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Президент Илщам Ялийев щоспиталын макетиня бахды, эяля-
ъякдя онун ян мцасир аваданлыгла тямин олунаъаьыны сюйляди. 

Дювлятимизин башчысы дямир эилизи бинанын тямялиня гойду вя 
бетон гарышыьы тюкдц. 

Сящиййя сащясиндя эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря мин-
нятдарлыг едян тибб ишчиляри президент Илщам Ялийеви алгышларла 
йола салдылар. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ 
 
 
Щюрмятли Владимир Владимирович! 
Краснодар дийарында ащыллар евиндяки йаньын вя Ке-

мерово вилайятиндя «Улйановскайа» шахтасындакы партлайыш 
нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты щаггында хябяр мяни сон 
дяряъя кядярляндирди. 

Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз адымдан Сизя, 
щялак оланларын доьмаларына вя йахынларына, бцтцн Русийа 
халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 20 март 2007-ъи ил 
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ  
ÜMUMXALQ ŞƏNLİYİНДЯ НИТГ 
 
21 март 2007-ъи ил     

 
Doğma Azərbaycanımızın hər yerində xalqımız qədim el 

bayramı olan Novruzu böyük sevinc və yüksək əhval-ruhiyyə 
ilə qarşılayır. Azərbaycan prezidentinin Novruz bayramı mü-
nasibətilə xalqımıza təbrikində deyildiyi kimi, bu əziz bayramı 
müstəqil Azərbaycanın vətəndaşları ilə birlikdə müxtəlif xarici 
ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız da böyük sevinc və fərəhlə 
qeyd edirlər. Dünya azərbaycanlılarının həqiqi həmrəylik rəm-
zi kimi, bu bayram olduqca böyük rol oynayır, onların ana 
Vətənə qırılmaz tellərlə bağlılıqlarını daha da gücləndirir.  

Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də baharın gəlişi münasibətilə 
ən izdihamlı bayram şənlikləri ölkəmizin paytaxtı Bakıda ke-
çirilmişdir. Martın 20-də qədim İçərişəhərin darvazaları qar-
şısında – Gənclər meydanında bayram münasibətilə böyük mə-
rasim təşkil olunmuşdu. Ətrafdakı binaları, əsrlərin şahidi 
olan qədim qala divarlarını al-əlvan plakatlar bəzəyirdi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əli-
yeva Novruz şənliklərində iştirak etmək üçün Gənclər meyda-
nına gəldilər. Meydana toplaşmış minlərlə şəhər sakini dövlə-
timizin başçısını, onun xanımını hərarətlə, sürəkli alqışlarla 
qarşıladı, onlara bahar ətirli gül-çiçək dəstələri, Bahar qız isə 
el adətincə səməni və xonça təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı 
Novruz tonqalını alovlandırdı.  

Qədim tariximizi əks etdirən səhnələr – İçərişəhərin qala 
divarları üstündə dayanmış qılınc və qalxanlı döyüşçülər, Dədə 
Qorqudun xalqa xitabı, öyüd-nəsihəti, igidləri düşmən üzərin-
də qələbəyə səsləməsi, Bahar bayramının millətimizə ruzi-bə-



 136 

rəkət gətirməsi üçün xeyir-dua verməsi qəhrəmanlıqla dolu 
keçmişimizin mənzərəsini canlandırırdı.     
Şən, oynaq musiqi sədaları ətrafı bürümüşdü. Milli geyimli 

uşaqlar meydanda rəqs edirdilər. İncəsənət ustalarının baharı, 
Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları dalğa-dalğa hər tərəfə 
yayılır, bayram mərasiminin iştirakçılarında daha xoş ovqat 
doğururdu.  

Prezident İlham Əliyev şənliyə toplaşmış paytaxt sakinləri 
ilə səmimiyyətlə salamlaşdı, onları Novruz bayramı müna-
sibətilə təbrik etdi.  

Dövlətimizin başçısı bayram şənliyində nitq söylədi.  
 
Əziz həmvətənlər!   
Əziz bacılar və qardaşlar!  
Mən sizin hamınızı Azərbaycan xalqının ən sevimli 

bayramlarından biri – Novruz bayramı münasibətilə ürək-
dən təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, 
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.  

Azərbaycan xalqı bu gözəl bayramı əsrlər boyu öz 
qəlbində yaşatmışdır. Ancaq biz müstəqillik əldə edəndən 
sonra bu bayram Azərbaycanda rəsmi bayram kimi qeyd 
olunur. Bu il bu bayram Azərbaycanda beş gün qeyd edilə-
cəkdir. Əgər şənbə və bazar günlərini də əlavə etsək, belə 
çıxır ki, bir həftə ərzində Azərbaycanda bu bayram geniş 
şəkildə qeyd olunacaqdır. Birinci növbədə, bu onu göstərir 
ki, Novruz bayramı bizim üçün ən əziz, ən sevimli bayram-
dır. İkinci tərəfdən, bu bayramın yeddi gün ərzində qeyd 
olunması hər bir ailəyə imkan yaradır ki, məzuniyyətdən 
başqa, ildə bir dəfə ailə birlikdə olsun, istirahət etsin və 
dincəlsin. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın indiki şəraiti bizə 
bu imkanları yaradır. Ölkəmiz sürətlə inkişaf edir, iqtisadi 
artım çox sürətlidir və belə olan halda, əlbəttə ki, gözəl 
bayramları qeyd etmək insanlara daha da xoşdur.  

Novruz bayramı qeyd etdiyim kimi, bizim ən sevimli, ən 
əziz bayramımızdır və Azərbaycan xalqı bütün dövrlərdə bu 
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bayramı çox geniş şəkildə qeyd ediб. Sadəcə olaraq, rəsmi 
bayram kimi bu, son 15 il ərzində qeyd olunur. Amma bütün 
ailələrdə əsrlər boyu bu bayram qeyd olunuб və beləliklə, 
bayram, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, ənənələrimiz 
Azərbaycan xalqının inkişafında çox böyük rol oynamışdır. 
Azərbaycan xalqını bir xalq kimi qorumuşdur, möhkəm-
ləndirmişdir. Baxmayaraq ki,  müstəqillikdən məhrum idik, 
ancaq bizim ənənələrimiz, mədəniyyətimiz, milli mənəvi 
dəyərlərə bağlılığımız bizi bir millət kimi qorudu və möh-
kəmləndirdi.  

Bu gün müstəqillik şəraitində Azərbaycan çox uğurla, çox 
inamla addımlayır. Qarşıda duran bütün vəzifələr – istər 
iqtisadi sahədə, istərsə də başqa sahələrdə – öz həllini tapır. 
Son üç il ərzində Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürətinə görə 
dünyada birinci ölkədir. Bu liderliyi əldə etmək çox çətin 
məsələ idi. Onu qoruyub saxlamaq isə bundan da çətin 
məsələdir. Çünki ildən-ilə artan iqtisadi potensialı yüksək 
səviyyədə saxlamaq, əlbəttə ki, çox böyük fədakarlıq tələb 
edir. Bu inkişaf bizim üçün çox böyük imkanlar açır. 
Azərbaycan xalqı bu gözəl imkanlardan artıq bəhrələnir. 
İqtisadi artım hər sahədə özünü göstərir. Aparılan geniş 
quruculuq-abadlıq işləri ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirir. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı uğurla 
icra olunur. Azərbaycanda yoxsulluq kəskin şəkildə aşağı 
düşübdür, işsizlik azalıbdır. Vəzifə isə ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycanda yoxsulluq  tamamilə aradan  götürülsün və 
biz bunu edəcəyik. Üç il bundan əvvəl bu vəzifə qarşıya 
qoyulub və bu üç il ərzində görülən işlər göstərir ki, biz 
düzgün istiqamətdə inkişaf edirik. 

Azərbaycanda siyasi proseslər çox müsbət istiqamətdə 
inkişaf edir. Bərqərar olunmuş ictimai-siyasi sabitlik ölkəmi-
zin inkişafı üçün başlıca şərtdir. Ölkəmizdə qayda-qanun 
var, nizam-intizam var, eyni zamanda, hüquqi dövlət 
qurulur. Demokratikləşmə prosesləri çox sürətlə gedir. Azər-
baycan dünya birliyinə çox sürətlə inteqrasiya edir və dün-
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yada mövcud olan ən mütərəqqi təcrübəni tətbiq edir. Bu 
bizə imkan verəcək ki, dünya iqtisadiyyatına daha da sürətlə 
inteqrasiya edək, Azərbaycanda açıq cəmiyyət möhkəmlən-
sin, demokratik proseslər daha da sürətlə getsin. Bütün 
azadlıqlar təmin olunsun və qanunun aliliyi tam şəkildə 
təmin edilsin. 

İqtisadi islahatlarla bərabər, siyasi islahatların da böyük 
önəmi var. Azərbaycanın müsbət təcrübəsi onu göstərir ki, 
bütün istiqamətlərdə addımlar vaxtında və düzgün atıl-
mışdır. Bütövlükdə, ölkəmizin gələcəyi üçün çox gözəl şərait 
var. İqtisadi gücümüz artır, siyasi sabitlik bizə əlavə güc 
verir. Bölgədəki layihələrdə Azərbaycan fəal rol oynayır və 
bölgədəki imkanlarımız genişlənir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 
kəmərinin işə düşməsi bizim önəmimizi xeyli dərəcədə ar-
tırıbdır. Bu il Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin işə düş-
məsi nəzərdə tutulub вя biz Azərbaycan üçün, bütün bölgə 
üçün çox böyük önəm daşıyan Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolunun tikintisinə дя başlayacağıq. Uzun illər ərzində mü-
zakirə olunan bu layihə artıq reallığa çevrilir. Bu bizim 
iradəmizin, bizimlə qonşu ölkələrin birgə səylərinin nəticə-
sidir. Azərbaycan xalqının iradəsinin nəticəsidir. Bu bir 
daha göstərir ki, bizim qarşımızda duran hər bir məsələ, hər 
bir vəzifə öz həllini tapır. Elə məsələ yoxdur ki, biz onu həll 
etmək istəyək, fəqət nail olmayaq. Bu bizim gücümüzü, 
Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi möhkəm olduğunu gös-
tərir. Biz müstəqil siyasət aparırıq. Bizim siyasətimiz yalnız 
və yalnız Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir və 
Azərbaycan xalqının milli maraqlarının təmin edilməsi üçün 
aparılır.  

Bizim şəhərimiz, paytaxtımız Bakı da gözəlləşir. Bir müd-
dət bundan əvvəl Bakının qəsəbələrinin inkişaf proqramı 
qəbul edilibdir. Bu proqram uğurla icra olunur. Çoxlu 
məktəblər, xəstəxanalar tikilir, bütün lazımi infrastruktur 
layihələr həyata keçirilir. O cümlədən şəhərimiz də gözəlləşir. 
Şəhər infrastrukturuna  böyük investisiyalar qoyulur. Bildi-
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yiniz kimi, dünən Bakının nəqliyyat probleminin həlli üçün 
yeni iki gözəl körpü və tunel istismara verilibdir. Bu, 
insanlara daha чох rahatlıq verəcəkdir. Bundan əvvəl iki 
körpü istismara verilmişdir və növbəti aylarda beş yerdə yeni 
körpülərin açılması nəzərdə tutulur. Biz bütün bunları in-
sanların rahatlığı üçün, yaxşı yaşaması üçün edirik. Bu mə-
sələlərə çox böyük vəsait sərf olunur. Bildiyiniz kimi, bu 
vəsait gəlir gətirən investisiyalar deyildir. Sadəcə olaraq, ba-
kılıların rahatlığı üçündür. Bu məqsədlə bir müddət bundan 
əvvəl Bakını içməli su ilə təmin etmək üçün böyük su kəməri 
tikilməyə başlanmışdır. Bu da çox böyük layihədir. Uzun 
illər, bəlkə də onilliklər ərzində müzakirə olunan bu layihəni 
artıq biz öz vəsaitimizlə həyata keçiririk. Beləliklə, 2008-ci 
ilin sonuna qədər Bakının su problemi tamamilə aradan 
qaldırılacaqdır. Biz böyük neft layihələriни həyata keçirdik 
və o layihələrdən, neft kəmərlərindən əldə olunan gəlirləri 
məhz su kəmərinin tikintisinə yönəldirik. Bunun da çox 
böyük rəmzi mənası var. Yəni Azərbaycanın milli sərvətləri 
Azərbaycan xalqının yaxşı yaşamasına yönəldilir. Elə etmək 
istəyirik ki, Azərbaycanda insanları narahat edən heç bir 
məsələ qalmasın.  

İndi Bakıda çox böyük, geniş quruculuq, abadlıq işləri 
aparılır. Tarixi binalar təmir olunur. Vəzifə qoymuşam ki, 
Bakının bütün tarixi binaları yüksək səviyyədə təmir olun-
sun, ən müasir standartlara cavab versin. Bununla bərabər, 
bütün muzeylərdə təmir işləri aparılır, onların həm daxili, 
həm də xarici görünüşü yeniləşir. Teatrlarda təmir işləri 
gedir. İndi Bakıda Yaşıl Teatrın təmir-bərpa işləri sona 
çatır. On ildən artıqdır ki, Yaşıl Teatr, bakılıların sevimli 
yeri yararsız, dağılmış vəziyyətdə idi. Biz onu ən yüksək 
səviyyədə bərpa edirik. Bakıda Muğam Teatrının tikintisinə 
başlanmışdır. Xalça muzeyi üçün çox möhtəşəm, əzəmətli və 
milli ənənələrə uyğun olan yeni binanın tikintisi nəzərdə 
tutulubdur. Başqa layihələr də var. Yəni bizim gözəl şəhəri-
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miz daha da gözəlləşməlidir. Biz bunu edirik və edəcəyik, 
çünki imkanlarımız artır.  

Bildiyiniz kimi, biz bütün imkanları Azərbaycanın dünya-
da mövqelərinin möhkəmlənməsinə yönəldirik, daxili məsə-
lələrin həllinə və insanların gündəlik tələbatlarının ödənil-
məsinə yönəldirik. Bu baxımdan sosial məsələlərin həlli də 
çox önəmlidir. Maaşlar və pensiyalar ildə ən azı iki dəfə 
artırılır. Minimum əməkhaqqı qaldırılır və bu proses bun-
dan sonra da gedəcəkdir. Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da 
yaxşı yaşamalıdır və yaşayacaqdır. Məqsəd qoymuşuq  ki, 
yoxsulluq aradan qaldırılsın və orta təbəqə güclənsin, xal-
qımız daha da yaxşı yaşasın və biz buna nail olacağıq.  

Mən bu gözəl gündə xaricdə yaşayan soydaşlarımızı bay-
ram münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Xaricdə yaşayan 
azərbaycanlılar öz doğma torpağına, doğma Vətəninə bağlı-
dırlar. Biz çalışırıq ki, onlar öz Vətənляри ilə əlaqələrini itir-
məsinlər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, onların övlad-
ları, uşaqları, nəticələri də milli ruhda tərbiyə alsınlar. 
Azərbaycan dilini bilsinlər, Azərbaycanla bağlı olsunlar. Əl-
bəttə, onlar yaşadıqları ölkələrin vətəndaşlarıdır və o ölkə-
lərin qanunları ilə yaşamalыdırlar. Ancaq eyni zamanda, biz 
imkan verə bilmərik ki, onlar yaşadıqları ölkələrdə öz milli 
ənənələrini unutsunlar, yaxud da assimilyasiya olунsunlar. 
Bu məqsədlə biz çalışırıq ki, dünyada yaşayan bütün azər-
baycanlıları Azərbaycana dəvət edək, onlar Azərbaycanla 
sıx bağlı olsunlar. Bizim bu sahədəki bütün fəaliyyətimiz 
buna yönəldilibdir. İlk növbədə, onların həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşması, xaricdə rahat yaşaması üçün tədbirlər görürük, 
Bakıda çoxlu tədbirlər keçiririk. Eyni zamanda, onların 
Vətənlə əlaqələri də möhkəm olmalıdır. 

Mən bu gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunma-
sında iştirak edən, səngərdə ölkəmizi müdafiə edən, təh-
lükəsizliyi təmin edən əsgərləri salamlayıram və onları bu 
gözəl bayram münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycanın or-
dusu güclənir, bizim ordu potensialımız möhkəmlənir. Bizim 
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ordumuz istənilən anda ən çətin, ən ağır vəzifəni icra etməyə 
hazırdır və buna qadirdir. Mən heç şübhə etmirəm ki, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bizim 
xeyrimizə həll olunacaqdır. Azərbaycanın mövqeyi birmə-
nalıdır və bizim mövqeyimiz günü-gündən möhkəmlənir. 
Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır 
və artıq bütün dünya, dünyanın bütün ölkələri, xüsusilə 
aparıcı ölkələri birmənalı şəkildə, açıq şəkildə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün tanınmasını və müdafiəsini bəyan edir. 
Bu, əlbəttə, bizə əlavə güc verir. Amma ilk növbədə, öz gücü-
müzə istinad etməliyik, biz güclü olmalıyıq. Biz güclü iqti-
sadiyyat yaratmalıyıq, güclü ordu yaratmalıyıq və elə etmə-
liyik ki, istənilən anda bu və ya digər yolla öz ərazi bütövlü-
yümüzü bərpa edək.  

Qarşı tərəf sadəcə, vaxt uzatmaqla məşğuldur. Sadəcə, 
qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Amma bilməlidir 
ki, vaxt onların yox, bizim xeyrimizə işləyir. Bu gün Azər-
baycanın iqtisadiyyatı Ermənistanın iqtisadiyyatından 7 də-
fə böyükdür. Nəzərə alsaq ки, biz hələ böyük enerji layihə-
lərinin əvvəlindəyik, onların ilkin mərhələsini yaşayırıq, 
onda görmək çətin olmaz ki, bir neçə ildən sonra, iki-üç 
ildən sonra bizim üstünlüyümüz mütləq üstünlük olacaqdır. 
Belə olan halda, istənilən məsələ asanlıqla öz həllini tapa-
caqdır.  

Əziz dostlar!  
Əziz bacılar və qardaşlar!  
Mən xoşbəxtəm ki, bizim ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir. 

Azərbaycanın həm beynəlxalq imici möhkəmlənir, həm də 
ölkə daxilində sabitlik, sülh, əmin-amanlıq var. İnsanlar 
sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. Çalışıram və çalışa-
cağam ki, bundan sonra hər bir vətəndaşın həyatında müs-
bət dəyişikliklər daha da çox olsun, insanlar ildən-ilə daha 
da yaxşı yaşasınlar, ölkəmiz möhkəmlənsin, qüdrətlənsin, 
çiçəklənsin. Güclü Azərbaycan bizim hamımızın qürur mən-
bəyidir.  



 142 

Mən bu gözəl gündə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. 
Arzu edirəm ki, ölkəmiz bundan sonra da inkişaf yolu ilə 
uğurla getsin və Azərbaycan xalqı rahat, firavan yaşasın.  

Bayramınız mübarək olsun!  
 

* * * 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İçərişəhərdə keçirilən 
Novruz şənliklərində iştirak etdi. Bakının ayrı-ayrı rayon-
larının buraya toplaşan nümayəndələri prezidenti hərarətlə 
salamladılar. Dövlətimizin başçısı Bakı sakinləri və şənlik 
iştirakçıları ilə mehribancasına görüşdü, hal-əhval tutdu, 
onları bayram münasibətilə təbrik etdi. Bahar qız Azər-
baycan prezidentini xalqımızın qədim el bayramı münasi-
bətilə ürəkdən təbrik etdi, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi, 
firavanlığı, ölkəmizin dirçəlişi və ərazi bütövlüyünün bərpası 
naminə gördüyü işlərdə ona uğurlar arzuladı. 
İncəsənət ustaları, bədii özfəaliyyət kollektivləri xalqı-

mızın adət-ənənələrini, qədim el sənətlərini nümayiş etdir-
dilər, «Kosa, Keçəl və Bahar qız» tamaşasını göstərdilər, 
rəngarəng konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Bir tərəfdə isə 
gənc pəhləvanlar xalça üzərində qurşaq tutur, idmançılar mə-
harətlərini göstərirdilər. Şənlik iştirakçıları qədim xalq mah-
nılarını ifa edir, milli musiqinin sədaları altında rəqs edir-
dilər. Novruz şənliklərinin elementlərindən olan xoruz döyü-
şü də unudulmamışdı. 

Prezidenti özlərinə xas sevinclə salamlayan paytaxtın 
balaca sakinləri unudulmaz Heydər babaya, Vətənə və döv-
lətimizin başçısına həsr olunmuş mahnılar ifa etdilər. 

Sonra prezident İlham Əliyevi Novruz bayramının əsas 
personajları olan Kosa və Keçəl qarşıladılar. Kosa dövlə-
timizin başçısına müraciətlə dedi: 

– Cənab Prezident, bayramınız mübarək. Mən Kosa, bu 
da Keçəl, elimizin içində olmuşuq, onların dərdinə, arzu-
лarına şərik çıxmışıq. Allah Sizin canınızı sağ eləsin. İnşal-
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lah, xalqımızın arzuları çin olacaq, Sizin rəhbərliyinizlə 
qələbə bizim olacaqdır. Xalqımızın ümummilli lideri, ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin gördüyü tarixi işlər unudulmur, 
onun siyasəti Sizin tərəfinizdən ləyaqətlə həyata keçirilir. 
Ölkəmiz günbəgün inkişaf edir. İnşallah, dövlətimiz bundan 
sonra daha da güclənəcək, ölkəmiz inkişaf edəcək və xal-
qımız bir-birindən gözəl bayramlar keçirəcəkdir. 

Kosa və Keçəl arzu və istəklərinin çin olması üçün pre-
zidentlə və onun xanımı ilə yumurta döyüşdürdülər. 

Bakının müxtəlif rayonlarından gəlib Novruz şənliyində 
iştirak edənlər dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamla-
dılar. Prezident İlham Əliyev burada təndirdə kabab və çörək 
bişirilməsinə, ipəyirmə, naxışvurma, xalçatoxuma və digər 
qədim el sənətlərinin nümayişinə baxdı, kəndirbazın çıxışına 
maraqla tamaşa etdi. 

Daha sonra aşıq İslam Qobustanlı prezidentin şərəfinə 
mahnı oxudu. Dünya memarlığının gözəl nümunələrindən 
olan qədim Qız qalasının qarşısında folklor və rəqs qrup-
larının çıxışı da maraqla qarşılandı. 

Dövlətimizin başçısı onun pişvazına və bayram gəzintisinə 
çıxmış Bakı sakinlərinə və respublika paytaxtının qonaqla-
rına Novruz münasibətilə bir daha xoş arzularını yetirdi. 

Novruz bayramı münasibətilə keçirilən şənliklərdə Baş na-
zir Artur Rasizadə, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Pre-
zidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və digər 
rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. 
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ZƏMANƏMİZİN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ VƏ  
İCTİMAİ XADİMİ MSTİSLAV LEOPOLDOVİÇ 
ROSTROPOVİÇƏ 

 
Hörmətli Mstislav Leopoldoviç!  
Sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, Sizə 

xoşbəxtlik, cansağlığı və bənzərsiz fəaliyyətinizdə uğurlar 
arzulayıram.  

Sizin sənətiniz violonçel ifaçılığı tarixində yeni bir dövr 
açmışdır. Yaradıcılığınızı tədqiq edənlər xüsusi vurğulayırlar 
ki, ifanızda nəinki bütünlüklə dünya violonçel musiqisinin 
repertuarı, eləcə də Sizin üçün bəstələnmiş yüzdən artıq əsər 
səslənmişdir. Hazırda dünyanın müxtəlif guşələrindəki iste-
dadlı və gənc violonçelçalanları bir araya gətirən ən nüfuzlu 
müsabiqənin şərəfinizə keçirilməsi vurğunu olduğunuz çalğı 
aləti haqqında mövcud təsəvvürləri dəyişə bilməyinizin bariz 
göstəricisidir.  

Dirijor kimi fəaliyyətiniz müasir musiqi sənətini özünə-
məxsus duyumunuzun təzahürüdür. Dünyanın ən tanınmış 
simfonik orkestrləri ilə çıxışlarınızla Siz incəsənət xəzinəsinə 
dəyərli töhfələr bəxş etmisiniz. Mötəbər teatrlarda klassik və 
müasir musiqi incilərinin səhnə təcəssümü ilə bağlı layihə-
ləriniz də Sizə böyük şöhrət qazandırmışdır.  

Totalitarizmə qarşı atdığınız addımlar, Berlin divarı və 
Moskvada parlament binası önündəki çıxışlarınız siyasi 
fəaliyyətinizin yaddaqalan nümunəsi olmuş və XX əsrin 
tarixinə aid dərsliklərə daxil edilmişdir. Əldə etdiyiniz uğur-
ları bəşər övladının mənafeyi naminə yönəltməyiniz yalnız 
Sizə xas olan xüsusiyyətlərdəndir. Bütün dünyada, o cüm-
lədən Azərbaycanda mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahə-
lərində gördüyünüz xeyriyyəçilik işləri bunu bir daha təsdiq 
edir.  
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İnanıram ki, yaradıcılığınızı səciyyələndirmək cəhdi bü-
tün hallarda ifadəsi qeyri-mümkün olan ucsuz-bucaqsız bir 
aləmi anlatmaq istəyindən başqa heç nə olmayacaqdır. Sizin 
fəaliyyətiniz, şübhəsiz, elə bir fenomendir ki, onu həm musi-
qiçilər, həm də siyasətçilər zaman keçdikcə dərk edəcəklər. 
Yalnız onu deyə bilərəm ki, şəxsən mənим цчцн Sizinlə hər 
ünsiyyətim hamını təkrarsız şəxsiyyəti, müdrikliyi, cazibəsi 
və iti zəkası ilə heyran edən qeyri-adi bir insanın dünyasına 
nüfuz etmək imkanıdır. Dmitri Şostakoviçin 100 illik yu-
bileyinə həsr edilmiş Bakı festivalı günlərindəki son görüşü-
müz zamanı mən buna bir daha əmin oldum.  

Azərbaycanda musiqi mədəniyyətinin inkişafı naminə 
etdiklərinizi olduqca yüksək qiymətləndirirlər. Bakıda Sizin-
lə görüşmək fürsəti tapan hər kəs qeyd edir ki, musiqiləriniz 
müxtəlif səs yazılarında nə qədər gözəl səslənsə də, canlı 
ifanız onun təsir gücünü daha da artırır. Bütün həmyer-
liləriniz əmindirlər ki, konsertlərinizdə, ustad dərslərinizdə 
və ya Sizinlə istənilən görüşdə yaratdığınız heyrətamiz ab-
hava hər şeyi kökündən dəyişdirməyə qadirdir.  

Unudulmaz Heydər Əliyevlə Sizi dərin dostluq telləri 
bağlayırdı. Filarmoniyada onun xatirəsinə ithaf etdiyiniz 
musiqinin səsləndiyi konsert bizim yaddaşımızdan heç za-
man silinməyəcəkdir.  

Siz tərcümeyi-halı, həyat yolu Bakı şəhərindən başlayan 
bir dünya vətəndaşısınız. Bu gün ev-muzeyinizin yerləşdiyi 
bu şəhər həm də sadəcə olaraq, Sizin evinizdir. Bu doğma 
evinizdə gözəl insan kimi daim yolunuzu gözləyir, dahi 
musiqiçi kimi Sizi sevir və görkəmli ustad-müəllim kimi 
şəxsiyyətinizə pərəstiş edirlər.  

Ən səmimi və xoş arzularla, Sizin     
 

   İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 27 mart  2007-ci ил 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧИН  
80 ИЛЛИЙИ ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ  
РЯСМИ ГЯБУЛДА ИШТИРАК ЕТМЯК  
ЦЧЦН  MOSKVAYA SƏFƏRİ 
 
27 март 2007-ъи ил  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
dünya şöhrətli musiqiçi və dirijor, maestro Mstislav Rostro-
poviçin 80 illiyi ilə bağlı yubiley tədbirlərində iştirak etmək 
üçün martın 27-də Moskvaya yola düşmüşdür. 

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər Иcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

     

* * * 
 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев щямин эцн Москвайа 
эялмишдир. 

Внуково щава лиманында Азярбайъан дювлятинин башчысыны 
вя ханымыны Русийа ХИН-ин йцксяк вязифяли нцмайяндяляри вя 
диэяр рясми шяхсляр  гаршыладылар. 

 

* * * 
 

Мартын 27-дя Азярбайъан президенти Илщам Ялийев вя 
ханымы Мещрибан Ялийева зяманямизин эюркямли мусигичиси вя 
дирижору, щямйерлимиз Мстислав Ростроповичин 80 иллийи шяряфиня 
Русийа президенти Владимир Путин тяряфиндян Дювлят Кремл 
сарайында тяшкил олунмуш рясми гябулда иштирак етмишляр. 
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Гонаглар арасында маестронун пярястишкарлары – Авропанын 
крал аиляляринин цзвляри, Монако кнйазы ЫЫ Алберт, РФ щюку-
мятинин рясми шяхсляри, Русийанын бязи реэионларынын рящбярляри 
дя варды. 

М с т и с л а в   Р о с т р о п о в и ч: Щюрмятли ханымлар вя 
ъянаблар! 

Язиз достлар! 
Мян юзцмц ян хошбяхт адам санырам: аилям, достларым 

вя щямкарларым мянимлядирляр. Бу щядиййяйя – йубилейи язиз 
достларымын арасында байрам етмяйя эюря сизя вя президентя 
тяшяккцр едирям. Яэяр бу эеъя сизин цчцн хош оларса, мян 
даща хошбяхт оларам. Мян буна чох цмид бясляйирям. Чох 
саь олун.  

В л а д и м и р   П у т и н: Hörmətli Mstislav Rostropoviç! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz qonaqlar! 
Bu gün təkcə vətənimizin mədəniyyətində deyil, həm də 

dünya mədəniyyətində böyük hadisədir. Çünki bu gün biz 
görkəmli musiqiçinin və gözəl insanın yubileyini qeyd edirik. 
Rostropoviçin əli nəyə toxunursa-toxunsun – istər violon-
çelin kamanı olsun, istərsə də dirijor çubuğu, fərqi yoxdur – 
hamısından istedad ətri gəlir. Bilirik ki, Rostropoviçi dünya 
insanı adlandırırlar. Həqiqətən də belədir. Lakin onun Rusi-
yanı necə həssaslıqla duyduğunu və öz ölkəsini necə sevdiyi-
ni şəxsən mən də bilirəm, salondakıların çoxu da bilir. 
Hakimiyyətdə olan bir çox insanlar Rostropoviç yaradıcılı-
ğını sevirlər. Lakin onun qüdrəti milyonlarla sadə insanın 
sevgisindədir. Mstislav Rostropoviç təkcə görkəmli musiqiçi 
deyil, o həm də 25 ildir xeyriyyəçiliklə məşğuldur.  

Əziz Slava, biz səni yubiley münasibətilə səmimi-qəlbdən, 
ürəkdən təbrik edirik!  

Bu təntənəli gündə bildirmək istəyirəm ki, mən Mstislav 
Rostropoviçin Rusiyanın ali mükafatlarından biri ilə – 
«Vətən qarşısında xidmətlərə görə» ordeninin I dərəcəsi ilə 
təltif edilməsi haqqında fərman imzalamışam.  
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Sonra Rusiya prezidenti mükafatı yubilyara təqdim etdi.  
     
И l h a m   Ə l i y e v:  Əziz Slava! 
Əziz Qalina Pavlovna! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Bu gün, bu gözəl gündə şanlı yubiley münasibətilə bütün 

Azərbaycan xalqının hərarətli salamını və ən xoş arzularını 
əziz həmyerlimizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda biz 
belə böyük həmyerlimizlə fəxr edirik. Bakıda Rostropoviç-
lərin adını daşıyan küçə var. Slava hər il öz Vətəninə gəlir, 
ustad dərsləri keçir, gənc istedadlara, xəstə uşaqların müali-
cəsinə kömək edir, öz Vətəni üçün çox böyük humanitar iş 
görür. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan uzunömürlülər diyarı-
dır. Dünyanın ən məşhur uzunömürlü insanı Azərbaycanda 
yaşamış və o, 160 yaşınadək ömür sürmüşdür. Lakin bu heç 
də yeganə hal deyildiр. 120–130 il yaşayan çoxlu adam var. 
Odur ki, Azərbaycan meyarlarına görə Slava hələ çox 
cavandır. Ruhən də gəncdir. O həmişə ətrafdakılarda nik-
binlik doğurur, həmişə öz enerjisi, təşəbbüsü və fəallığı ilə 
ilham verir. Biz həyatı sevməyi, həyatdan kam almağı və 
xeyirxah işlər görməyi ondan öyrənirik. 

Hamı bilir ki, Slava Rostropoviç böyük musiqiçi, böyük 
vətənpərvər, böyük humanistdir. O ən ağır anlarda belə, öz 
prinsiplərinə sadiq qalmış, həmişə haqq-ədalət uğrunda 
mübarizə aparmış insandır. Lakin necə gözəl insan olduğunu 
yalnız onu tanıyan adamlar bilirlər. Onun özünə dost bildiyi 
adamlar bununla haqlı olaraq fəxr edirlər.  

Bu gözəl gündə elan etmək istəyirəm ki, Azərbaycan 
dövləti özünün görkəmli həmyerlisini Azərbaycanın ən ali 
ordeni ilə – Slavanın dostunun adını daşıyan ordenlə, «Hey-
dər Əliyev» ordeni ilə təbrik etmişdir. İndi mən bu ordeni 
təqdim etmək istəyirəm.  
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* * * 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev «Heydər Əliyev» 

ordenini Mstislav Rostropoviçə təqdim etdi. 
 

* * * 
 
Qəbul başa çatdıqdan sonra Dövlət Kreml sarayında 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya prezidenti 
Vladimir Putinin görüşü oldu.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN   
RUSİYA ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН PREZİDENTİ  
VLADİMİR PUTİN ИЛЯ GÖRÜŞЦ  
 
Москва, Кремл сарайы 
 
27 март 2007-ъи ил    

 
Martın 27-də Moskvada, Dövlət Kreml sarayında Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya 
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin görüşü oldu. 

Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibət-
lərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, mədəni, 
humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın uğurla inkişaf 
etdiyini vurğuladılar.   

Prezidentlər qarşılıqlı münasibətlərin dərinləşməsində yük-
sək səviyyələrdə keçirilən görüşlərin xüsusi əhəmiyyəti oldu-
ğunu qeyd etdilər. Ölkələrimiz arasında etibarlı tərəfdaşlıq 
prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlığın genişlənməsindən məm-
nunluqlarını bildirdilər.  

Söhbət zamanı prezidentlər Azərbaycan–Rusiya əməkdaş-
lığının bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əmin olduq-
larını vurğuladılar.  

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər müza-
kirə olundu. 

 

* * * 
 
Зяманямизин эюркямли мусигичиси вя дирижору Мстислав 

Ростроповичин 80 иллийи мцнасибятиля Москвада кечирилмиш 
йубилей тядбирляриндя иштирак едян Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Илщам Ялийев мартын 28-дя Вятяня йола дцшмцшдцр. 
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Азярбайъан дювлятинин башчысыны вя ханымыны Внуково щава 
лиманында Русийа Хариъи Ишляр Назирлийинин йцксяк вязифяли нц-
майяндяляри вя диэяр рясми шяхсляр йола салдылар. 

 
* * * 

 
Президент Илщам Ялийев щямин эцн Бакыйа эялди. 
Дювлятимизин башчысыны  Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг 

Щава Лиманында Президентин Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз 
Мещдийев вя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала 
Абуталыбов гаршыладылар.  
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БЕЛАРУСУН БАШ НАЗИРИ СЕРЭЕЙ СИДОРСКИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
28 март 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

мартын 28-дя Президент сарайында Беларусун Баш назири Серэей 
Сидорскини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъан иля Беларус арасында ики-
тяряфли мцнасибятлярин инкишафындан мямнун олдуьуну билдирди. 
О, Беларуса рясми сяфяриндян гыса мцддят кечмясиня бах-
майараг, ялагяляримизин даща да эенишляндирилмяси истигамя-
тиндя артыг конкрет нятиъялярин ялдя олундуьуну вурьулады. 
Пезидент Илщам Ялийев Беларусун Баш назиринин Азярбайъана 
сяфяринин ики юлкя арасында ялагялярин бундан сонра да инки-
шафына юз тювфясини веряъяйиня яминлийини ифадя етди. 

Серэей Сидорски Беларусун президенти Александр Лукашен-
конун саламларыны президент Илщам Ялийевя чатдырды. О, 
Беларус президентинин Азярбайъана бу йахынларда щяйата 
кечириляъяк рясми сяфяриня щазырлыг ишляринин апарылдыьыны вя бу 
сяфярин ялагяляримизин даща да мющкямлянмясиня мцщцм тющфя 
веряъяйини билдирди. Беларусун Баш назири Азярбайъан прези-
дентинин Беларуса сяфяри заманы имзаланмыш сянядлярин щяйата 
кечирилмяси сащясиндя эюрцлян ишляр барядя дювлятимизин баш-
чысына мялумат верди. 

Президент Илщам Ялийев Беларусун президенти Александр Лу-
кашенконун саламларына эюря миннятдалыьыны билдирди вя юзцнцн 
дя саламларыны она чатдырмаьы хащиш етди.  
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RUSİYA FEDERAL MƏCLİSİ FEDERASİYA 
ŞURASININ SƏDRİ SERGEY MİRONOVUN 
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

28 март 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
martın 28-də Prezident sarayında Rusiya Federal Məclisi 
Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironovun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, istər dövlət orqanları, höku-
mət qurumları, istərsə də parlamentlərarası əlaqələr ikitərəfli mü-
nasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayır. Beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində də nümayəndələrimiz fəal əməkdaşlıq edirlər.  

Dövlətimizin başçısı martın 27-də Rusiya prezidenti Vla-
dimir Putinlə keçirdiyi görüşü xatırladaraq bildirdi ki, bu 
görüş zamanı münasibətlərimizin müxtəlif sahələri ilə bağlı 
səmərəli fikir mübadiləsi aparıldı və bütün məsələlərə yanaş-
mada fikirlərin üst-üstə düşməsi  əlaqələrimizin uğurlu inki-
şafını bir daha təsdiq etdi.  

Sergey Mironov Azərbaycan prezidentinin Rusiya prezidenti ilə 
keçirdiyi görüş barədə dediyi fikirlərin nümayəndə heyətində böyük 
məmnunluq hissi doğurduğunu vurğuladı. O qeyd etdi ki, Rusiya ali 
qanunverici orqanının üzvləri də dövlət başçılarının keçirdiyi bu 
görüşün ruhuna uyğun olaraq, ikitərəfli münasibətlərin hüquqi 
bazasının daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində bundan sonra 
da fəal çalışacaqlar. O, Milli Məclisdə keçirdiyi görüşlər barədə 
məlumat verərək bildirdi ki, səfəri zamanı parlamentlərarası 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılacaq konkret 
addımlarla bağlı səmərəli müzakirələr aparılmışdır. 
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СЕНЕГАЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АБДУЛЛАЙ ВАДА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцна-

сибятиля Сизи вя бцтцн Сенегал халгыны црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, дост юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын щяртя-

ряфли инкишафы цчцн бундан сонра да сяйляримизи давам  етди-
ряъяйик. 

Бу байрам эцнцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, мющ-
кям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, халгыныза сцлщ вя фира-
ванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 28 март 2007-ъи ил 



 155

 
 
 

ABŞ-ыn ATƏT-dəki SƏFİRİ CULİ FİNLİNİN 
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
29 март 2007-ъи ил   

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 29-da Prezident sarayında ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri 
Culi Finlinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul et-
mişdir.    

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə ATƏT arasındakı 
əməkdaşlığın səviyyəsindən razı qaldığını bildirdi. Prezident 
İlham Əliyev bu səfərin ölkəmizlə təşkilat arasında əlaqələrin 
gələcək perspektivlərini müzakirə etmək üçün yaxşı imkan 
yaratdığını qeyd etdi.  

Culi Finli ölkəmizə ilk dəfə səfər etməkdən böyük məm-
nunluq duyduğunu bildirdi. O, səfərində məqsədin Azər-
baycan–ATƏT əməkdaşlığına dair geniş məlumat almaqdan 
və bu əməkdaşlıqla bağlı Azərbaycan prezidenti ilə fikir müba-
diləsi aparmaqdan ibarət olduğunu söylədi. Qonaq Azərbay-
canın ATƏT ilə əməkdaşlığın bir sıra sahələrində, o cümlədən 
insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində böyük uğurlar əldə 
etdiyini vurğuladı.  
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QIRĞIZISTANIN MÜDAFİƏ NAZİRİ  
İSMAİL İSAKOVUN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
29 март 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 29-da Prezident sarayında Qırğızıstanın Müdafiə na-
ziri İsmail İsakovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Azərbaycan–Qırğızıstan münasibətlərinin uğurla inkişaf 
etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında 
bütün istiqamətlərdə əlaqələrin genişlənməsi zərurətini bil-
dirdi. Prezident İlham Əliyev Qırğızıstanın Müdafiə nazirinin 
Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlərin, o cümlədən 
müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişafına öz töhfəsini verəcə-
yinə əminliyini ifadə etdi.  

Qırğızıstanın Müdafiə naziri İsmail İsakov prezident İlham 
Əliyevə Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek Bakiyevin salam-
larını çatdırdı. O, Azərbaycana səfəri zamanı ölkələrimizin 
Müdafiə nazirlikləri arasında əlaqələrin perspektivlərinin 
müzakirə edildiyini vurğuladı.  

Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek 
Bakiyevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və özünün 
də salamlarınıн ona çatdırылmaсыны xahiş etdi.  
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ABŞ-ыn «BECHTEL CORPORATİON» 
ŞİRKƏTİNİN BAŞ VİTSE-PREZİDENTİ VƏ 
AVROPA, AFRİKA, YAXIN ŞƏRQ, CƏNUB-
QƏRBİ ASİYA REGİONLARI ÜZRƏ 
PREZİDENTİ ÇARLZ REDMAN  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
29 март  2007-ъи ил 

  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 29-da Prezident sarayında ABŞ-ın «Bechtel Cor-
poration» şirkətinin Baş vitse-prezidenti və Avropa, Afrika, 
Yaxın Şərq, Cənub-Qərbi Asiya regionları üzrə prezidenti 
Çarlz Redmanı qəbul etmişdir.   

Çarlz Redman Azərbaycanda iqtisadi sahədə çox böyük 
uğurların əldə edildiyini vurğulayaraq, təmsil etdiyi şirkətin 
ölkəmizlə əməkdaşlığa böyük maraq göstərdiyini bildirdi. O, 
səfəri zamanı bu əməkdaşlığın gələcək perspektivlərinin 
konkret istiqamətləri barədə səmərəli müzakirələr apardığını 
söylədi.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın bütün digər sahələrlə 
yanaşı, iqtisadi sahədə də sürətli inkişafa nail olduğunu bil-
dirdi. Prezident İlham Əliyev xarici şirkətlərin Azərbaycanda 
səmərəli fəaliyyəti üçün hər cür şəraitin yaradıldığını və 
ölkəmizin bu sahədə yaxşı təcrübəyə malik olduğunu vur-
ğuladı.  
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31 MART – AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI 
GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN 
XALQINA MÜRACİƏT 

 
Əziz həmvətənlər! 
Hörmətli soydaşlar! 
31 Mart – Azərbaycanlıların soyqırımı günü ümummil-

li liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildən bəri 
Azərbaycan Respublikasında hər il  dövlət səviyyəsində qeyd 
edilir. Bu tarix bilavasitə 1918-ci il martın sonunda erməni 
silahlı birləşmələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qır-
ğınlar və talanlarla bağlı olsa da, onun xronologiyası çox 
genişdir. İki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni millətçilərinin 
xalqımıza qarşı hərbi, siyasi, ideoloji və başqa vasitələrlə 
yürütdüyü siyasətin məqsədi azərbaycanlıları öz doğma tor-
paqlarından sıxışdırıb çıxarmaq, fiziki cəhətdən məhv et-
məklə yeni ərazilər ələ keçirmək, mifik «böyük Ermənistan» 
dövləti yaratmaq idi. XIX əsrin əvvəllərində Qarabağa və 
Zəngəzura İrandan və Osmanlı imperiyasından çoxlu sayda 
erməni ailələrinin köçürülməsi, 1905-ci və 1918-ci illərdə er-
məni hərbi dəstələrinin Qafqazın müxtəlif bölgələrində hə-
yata keçirdiyi kütləvi qətllər və talanlar, 1948–53-cü illərdə 
soydaşlarımızın Ermənistan Respublikası ərazisindəki ata-
baba yurdlarından deportasiya edilməsi, 1988-ci ildən  baş-
layaraq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq məqsə-
di güdən genişmiqyaslı müharibə və onun bu gün də davam 
edən acı nəticələri, 1992-ci ilin Xocalı faciəsi – bunlar təca-
vüzkar erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı planlı 
surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin qanlı səhifə-
ləridir. Bu məkrli siyasət nəticəsində tarixi Azərbaycan tor-
paqları zaman-zaman ermənilər tərəfindən qəsb edilmiş, yüz 
minlərlə soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 
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düşmüş, on minlərlə insan həlak olmuşdur. Hazırda Azər-
baycan Respublikası ərazisinin 20 faizi erməni hərbçilərinin 
işğalı altındadır. 

Azərbaycan hökuməti və vətəndaşları, xaricdə yaşayan 
soydaşlarımız  qarşısında bu gün bir-biri ilə sıx bağlı olan iki 
mühüm vəzifə durur: ərazilərimizin işğaldan azad olunma-
sına, məcburi köçkünlərin öz doğma yerlərinə qaytarılma-
sına nail olmaq və azərbaycanlıların soyqırımı haqqında 
həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, hiyləgər erməni 
təbliğatının  saxta tezislərini ifşa etmək. Bu vəzifələrin həlli 
üçün biz işğalçı Ermənistana qarşı siyasi, hüquqi, iqtisadi, 
ideoloji təzyiq vasitələrindən istifadə etməli, bütün daxili və 
xarici imkanlardan bəhrələnməliyik.  Ermənistan iqtisadi və 
hərbi potensial baxımından bizimlə rəqabət aparmaq gü-
cündə deyildir. Beynəlxalq təşkilatlarda, dünya parlament-
lərində Azərbaycan həqiqətləri getdikcə daha çox təsdiqini 
tapır, Ermənistan işğalçı dövlət adlandırılır, ondan qəsb 
etdiyi əraziləri azad etmək tələb olunur. 

Lakin nəzərə almalıyıq ki, qarşımızda ideoloji təxribatlar 
və dezinformasiya sahəsində «zəngin təcrübəyə», bir sıra 
ölkələrdə təsirli lobbiyə və mütəşəkkil diaspora malik olan 
rəqib dayanır. Erməni şovinist millətçiləri öz məqsədlərinə 
çatmaq üçün heç bir çirkin vasitədən çəkinmir, diqqəti işğal 
faktından yayındırmaq üçün daim yeni saxta ideyalar 
uydururlar. İnformasiya və əks-təbliğat işimizi quran zaman 
bu amilləri nəzərə almalıyıq. Müxtəlif ölkələrdə soydaşları-
mızın keçirdiyi tədbirlər daha əzəmətli və davamlı olmalı, 
dünya ictimaiyyətinin və siyasi dairələrin diqqətini cəlb 
etməlidir. Həm də bu işlər türk və bizimlə həmrəy olan digər 
diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməlidir. Bu 
günlərdə Bakıda keçirilən Azərbaycan və türk diaspor 
təşkilatlarının I forumu göstərdi ki, biz birgə  fəaliyyət gös-
tərdikdə daha güclü oluruq. 

Əminəm ki, insanlarımızın vətənpərvərliyi, mütəşəkkilliyi 
və Azərbaycan rəhbərliyinin məqsədyönlü fəaliyyəti, siyasi 
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iradəsi sayəsində biz qarşımızda duran bütün problemlərin 
həllinə, o cümlədən ərazi bütövlüyü və suverenliyimizin bər-
pasına, xalqımıza qarşı əsl soyqırımı siyasəti həyata keçi-
rənlərin, başqa xalqlara düşmənçilik və nifrət ideologiya-
sının daşıyıcılarının ifşa edilməsinə nail olacağıq. 

Əziz həmvətənlər! Hörmətli soydaşlar! 
Bu kədərli anım günlərində soyqırımı qurbanlarının əziz 

xatirəsini dərin hüzn və ehtiramla yad edir, Allahdan onlara 
rəhmət, xalqımıza rifah və səadət diləyirəm. 

 
İLHAM ƏLИYEV 

 Azərbaycan Respublikasыnыn Prezidenti 
 
Bakı, 29 mart 2007-ci il 
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ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИНИН АЗЯРБАЙЪАНА  
РЯСМИ СЯФЯРИ  

 
30 март 2007-ъи ил 
 
Мартын 30-да Полша Республикасынын Президенти Лех 

Качински Азярбайъана икиэцнлцк рясми сяфяря эялмишдир. 
Азярбайъанын вя Полшанын Дювлят байраглары иля бязядилмиш 

Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында али гонаьын 
шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Полша дювлятинин башчысыны вя ханымыны тяййарянин пиллякяни 
йанында Азярбайъанын Баш назири Артур Расизадя, Хариъи Ишляр 
назири Елмар Мяммядйаров вя диэяр рясми шяхсляр гаршыла-
дылар. 

Милли эейимли ушаглар Полша президентиня вя ханымына эцл 
дястяси тягдим етдиляр. 

Президент Лех Качински вя Баш назир Артур Расизадя щава 
лиманынын али гонаглар салонунда гыса протокол сющбяти ке-
чирдиляр. 

 
* * * 

 
Мартын 30-да Президент сарайында Полша президенти Лех 

Качинскинин рясми гаршыланма мярасими олмушдур. 
Сарайын гаршысындакы рясми гаршыланма мярасимляринин ке-

чирилдийи вя щяр ики юлкянин Дювлят байрагларынын дальаландыьы 
мейданда али гонаьын шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дцзцл-
мцшдц. 

Фяхри гаровул дястясинин ряиси Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Илщам Ялийевя рапорт верди. 

Азярбайъан дювлятинин башчысы Илщам Ялийев Полша прези-
денти Лех Качинскини сямимиййятля гаршылады. 
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Фяхри гаровул дястясинин ряиси Полша президентиня рапорт 
верди. 

Мцдафия Назирлийинин ялащиддя нцмуняви оркестринин ифа-
сында Полшанын вя Азярбайъанын Дювлят щимнляри сяслянди. 

Дювлят башчылары Фяхри гаровул дястясинин гаршысындан кеч-
диляр. Полша президенти Азярбайъан ясэярлярини саламлады. 

Азярбайъан дювляти вя щюкумятинин рясми шяхсляри Полша 
президенти Лех Качинскийя, Полша нцмайяндя щейятинин цзвляри 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийевя тягдим едилди. 

Дювлят башчылары Президент сарайында рясми шякил чякдир-
диляр. 

 

* * * 
 
Полша Республикасынын Президенти Лех Качински мартын 30-

да Фяхри хийабана эялмишдир. 
Бурада али гонаьы вя нцмайяндя щейятинин цзвлярини Азяр-

байъан Хариъи Ишляр назиринин мцавини Хяляф Хяляфов, Бакы 
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов вя ди-
эяр рясми шяхсляр гаршыладылар. 

Полшанын дювлят башчысы тцрк дцнйасынын эюркямли оьлу, 
цмуммилли лидер  Щейдяр Ялийевин хатирясини ещтирамла анараг 
мязары юнцня яклил гойду. 

Полша президентинин ханымы Марийа Качинска эюркямли оф-
талмолог алим, академик Зярифя ханым Ялийеванын мязары 
цстцня эцл дястяси гойду. 

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абута-
лыбов али гонаьа Фяхри хийабанын тарихи барядя мялумат верди. 

 
* * * 

 
 Полша президенти Лех Качински мартын 30-да Шящидляр 

хийабаныны зийарят етмишдир. 
Полшанын дювлят башчысыны вя нцмайяндя щейятинин цзвлярини 

Азярбайъан Хариъи Ишляр назиринин мцавини Хяляф Хяляфов, Бакы 
Шящяр Иъра  Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов вя ди-
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эяр гясми шяхсляр гаршыладылар. Бурада али гонаьын шяряфиня 
Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Полша президенти Лех Качински вя нцмайяндя щейятинин 
цзвляри Азярбайъанын азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъан-
ларындан кечян гящряман ювладларымызын мязарлары цчтцня эцл-
чичяк дцздцляр. Полшанын дювлят башчысы «Ябяди мяшял» аби-
дясинин юнцня яклил гойду. 

Мцдафия Назирлийинин ялащиддя нцмуняви оркестринин ифа-
сында Полшанын вя Азярбайъанын Дювлят щимнляри сяслянди. Бакы 
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов али 
гонаьа Шящидляр хийабанынын тарихи вя пайтахтымызда эюрцлян 
абадлыг-гуруъулуг ишляри барядя мялумат верди. 

Президент Лех Качински Азярбайъан пайтахтынын мянзяря-
сини марагла сейр етди. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 
ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИ ИЛЯ ТЯКБЯТЯК  
ЭЮРЦШЦ 
 
Президент сарайы 
 
30 март 2007-ъи ил 
 
Мартын 30-да Президент сарайында Азярбайъан прези-

денти Илщам Ялийевин вя Полша президенти Лех Качинскинин 
тякбятяк эюрцшц олмушдур. 

Эюрцшдя сийаси, игтисади вя щуманитар сащялярдя Азярбай-
ъан–Полша ялагяляринин уьурла инкишаф етдийи вурьуланды. Бил-
дирилди ки, дювлят башчыларынын гаршылыглы сяфярляри бу ялагялярин 
эенишлянмясиня тякан верир. Бейнялхалг тяшкилатларда, щабеля 
Авропа гурумларына интеграсийа сащясиндя ямякдашлыг дина-
мик инкишаф едир. 

Эюрцшдя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси перспективляри вя 
гаршылыглы мараг доьуран бир сыра мясяляляр мцзакиря олунду. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  ПОЛША 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИ ИЛЯ ЭЕНИШ  
ТЯРКИБДЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Президент сарайы 
 
30 март 2007-ъи ил 
 
Мартын 30-да Президент сарайында Азярбайъан прези-

денти Илщам Ялийевин вя Полша президенти Лех Качинскинин нц-
майяндя щейятляринин иштиракы иля эениш тяркибдя эюрцшц ке-
чирилмишдир. 

Президент Илщам Ялийев Полша президенти Лех Качинскини вя 
сяфярдя ону мцшайият едян  нцмайяндя щейятинин цзвлярини са-
ламлайараг бу сяфяря чох бюйцк ящямиййят вердийини вурьу-
лады. 

И л щ а м   Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Президент, щюрмятли 
гонаглар! Мян сизи бир даща Азярбайъанда црякдян салам-
лайырам. Хош эялмисиниз! Биз икитяряфли мцнасибятляря чох бю-
йцк ящямиййят веририк вя яминям ки, Сизин Азярбайъана ряс-
ми сяфяриниз бу мцнасибятлярин инкишафында мцщцм рол ойна-
йаъагдыр. Бу эцн Сизинля тякбятяк эюрцшдя икитяряфли мцна-
сибятлярин бцтцн аспектлярини эениш мцзакиря етдик вя эюрцрцк 
ки, бизим арамызда чох йахшы сийаси мцнасибятляр, достлуг 
ялагяляри вар. Биз чох истяйирик ки, бу ялагяляр даща да эцъ-
лянсин. Эюрцшцмцздя щям икитяряфли мцнасибятляр эениш шякил-
дя мцзакиря олунду, щям дя Авропа Иттифагы– Азярбайъан  
мцнасибятляри вя реэионал мясяляляр. 

Бу Сизин Азярбайъана илк сяфяриниздир вя яминям ки, сяфяр 
чох уьурлу олаъагдыр. Бир даща  хош эялмисиниз! 
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Л е х   К а ч и н с к и: Щюрмятли ъянаб Президент, ханымлар 
вя ъянаблар! Мян истяйирям ки, илк нювбядя, Бакыйа сяфя-
римдян олдугъа мямнунлуьуму билдирим. Бакы чох эюзял 
шящярдир. Цмумиййятля, Бакыйа эялмяк мяним цчцн бюйцк 
шяряфдир. 

Ъянаб Президент, Сизинля эюрцшмяйимдян олдугъа мям-
нунам. Дцздцр, дедийим кими, мян Азярбайъана, Бакыйа 
илк рясми сяфяримя чыхмышам, лакин биз ъянаб Президентля 
бундан яввял бир-биримизля таныш олмаг имканына малик 
олмушуг. Арамызда достлуг мцнасибятляри вар.  

 
Полша рящбяри билдирди ки, онун бу сяфяри икитяряфли мцна-

сибятлярин инкишаф етдирилмяси иля йанашы, реэионда вя дцнйада 
эедян просеслярля баьлы фикир мцбадиляси апарылмасы бахымындан 
да чох ящямиййятлидир. 

 
* * * 

 
Мартын 30-да Президент сарайында  дювлят башчыларынын эе-

ниш тяркибдя эюрцшц баша чатдыгдан сонра Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийев вя Полша Республикасынын  
Президенти Лех Качински бирэя бяйаннамя имзаладылар.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ POLŞA 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ  
LEX KAÇИNSKИNИN MƏTBUAT 
КОНФРАНСЫНДА БЯЙАНАТЛАРЫ 
 
Президент сарайы 
 
30 март 2007-ъи ил 
 
Мартын 30-да Президент сарайында бирэя бяйаннамя-

нин имзаланмасындан сонра Азярбайъан вя Полша президент-
ляринин бирэя мятбуат конфрансы олмушдур. Дювлят башчылары 
журналистляр гаршысында бяйанатларла чыхыш етдиляр. 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bəyanatı 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli cənab Prezident, mən Sizi və Polşadan gəlmiş 

nümayəndə heyətinin bütün üzvlərini Azərbaycanda bir 
daha salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz! Əminəm ki, 
bu səfər çox uğurlu olacaq və səfərin nəticələri də bizim 
aramızda olan münasibətlərin inkişafında çox böyük rol 
oynayacaqdır. 

Polşa ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çox uğurla inkişaf 
edir. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra biz 
həmişə Polşanın dəstəyini hiss etmişik. Həm ikitərəfli 
münasibətlərimiz çox uğurludur, səmimidir və dostluq əsa-
sında qurulubdur, eyni zamanda, Polşa Avropa İttifaqına 
və NATO-ya daxil olandan sonra Azərbaycanın Avrоat-
lantik inteqrasiyada atdığı addımları həmişə dəstəkləmişdir. 
Xüsusilə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında «Yeni 
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qonşuluq siyasəti»nə dair fəaliyyət planının imzalanma-
sında Polşanın çox böyük rolu olmuşdur və buna görə biz 
sizə öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. 

Bu gün bizim aramızda çox açıq, səmimi diskussiya, 
müzakirələr olmuşdur. İkitərəfli münasibətlər təhlil olun-
muş və gələcək əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi apa-
rılmışdır. Xüsusilə bizim regionda mövcud olan vəziyyət, 
perspektivlər, təhlükələr, regionda gərginlik yaradan müna-
qişələr və onların həlli yolları geniş müzakirə olunmuşdur. 
Mən cənab Prezidentə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin tarixini çatdırdım, eyni zamanda, 
danışıqlar prosesində əldə olunan nailiyyətlər və problemlər 
haqqında geniş söhbət açıldı. 

Polşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəklə-
mişdir və bu bizim üçün çox önəmlidir, vacibdir. 

Energetika sahəsində mümkün olan əməkdaşlıq haq-
qında  danışdıq və bildiyiniz kimi, Azərbaycan bu sahədə öz 
siyasətini uğurla aparır. Bizim neft strategiyamız Azər-
baycan xalqının rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəl-
dilibdir. Eyni zamanda, regional məsələlərə də öz təsirini 
göstərir. Bizim siyasətimiz müstəqil siyasətdir və Azərbay-
can xalqının milli maraqlarının üstündə qurulubdur və 
bütün dost ölkələrlə bütün sahələrdə, o cümlədən bu sahədə 
də əməkdaşlıq etmək fikrindəyik. Azərbaycanın artan ener-
jidaşıyıcıları dünya, Avropa bazarlarına çıxarılır və Polşa 
ilə bu sahədə əməkdaşlıq çox uğurlu ola bilər. Biz bu sahəyə 
böyük əhəmiyyət veririk və ümid edirəm ki, gələcəkdə bizim 
əməkdaşlığımızın yeni formaları yaranacaqdır. 

Eyni zamanda, Avropa İttifaqı–Azərbaycan münasibət-
ləri müzakirə olundu və bu sahədə də bizim aramızda fikir 
ayrılığı yoxdur. Əksinə, bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür və 
bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın «Yeni qonşuluq 
siyasəti»nə qoşulması, eyni zamanda, Avropa İttifaqı ilə 
energetika sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında memo-
randum imzalanması bizim niyyətimizi açıq şəkildə ifadə 
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edir. Bu bizim üçün çox önəmli istiqamətdir və əminəm ki, 
bu vaxta qədər olduğu kimi, Polşa bundan sonra da Azər-
baycanı bu işlərdə dəstəkləyəcəkdir. 

Bütövlükdə deyə bilərəm ki, bizim söhbətimiz çox səmimi 
şəkildə keçmişdir. Biz bir-birimizi tanıyırıq, əvvəllər də 
görüşmüşük və bu söhbətlər əvvəlki illərdə yaranmış səmimi 
münasibətlərin davamıdır. Eyni zamanda, ölkələrimizin ara-
sında münasibətlər çox səmimidir, çox açıqdır və biz bun-
dan çox məmnunuq. 

Beləliklə, artıq indidən demək olar ki, səfərin nəticələri 
çox uğurludur. İmzalanmış birgə sənəd bizim siyasi niyyə-
timizi əks etdirir. Əminəm ki, nümayəndə heyətinin üzvləri 
burada bütün sahələrdə öz həmkarları ilə geniş fikir müba-
diləsi aparacaqlar və beləliklə, bizim dostluğumuz davam 
edəcək, əməkdaşlığımız daha da möhkəmlənəcəkdir. 

Əziz qonaqlar, mən sizi Azərbaycanda bir daha salamla-
yıram. Əminəm ki, sizin Azərbaycana səfəriniz xoş keçəcək 
və vətəninizə xoş təəssüratlarla gedəcəksiniz. Sağ olun. 

 
Полша президенти Лех Качинскинин бяйанаты 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сизя бир даща юз миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям ки, 

мяни бу сяфяря дявят етмисиниз. Ъянаб Президент, яминям ки, 
Сизи йенидян Полшада эюряъяйик. 

Бизим узун чякян тякбятяк эюрцшцмцз олду вя мян щеч 
дя эизлятмирям ки, бу эюрцшдян сох мямнунам. Биз сийаси 
мясяляляри, Азярбайъан Республикасыны марагландыран мя-
сяляляри, Авропа Иттифагына аид олан вя диэяр мясяляляри 
мцзакиря етдик. Юз реэионумузда олан вязиййяти, Авропа 
Иттифагынын мювгейини  мцзакиря етдик. Авропа Иттифагынын 
енержи сийасятини мцзакиря етдик вя бу бахымдан бизим 
ямякдашлыг имканларымыздан данышдыг. Бу ямякдашлыг даща 
да инкишаф етдириля биляр. 

Икитяряфли мцнасибятлярин сявиййясини йцксялтмяк цчцн 
мян ъянаб Президенти Варшавайа дявят етдим. Щесаб едирям 
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ки, Варшавада кечиряъяйимиз эюрцшдя биз чох мясяляляри 
мцзакиря едяъяйик. Ону да демялийям ки, мян юз сялащий-
йятлярими иъра етдийим вахтла мцгайисядя даща чох тяърцбя 
топлайаъаьам вя ъянаб президент Ялийевля кечирдийим 
эюрцшдя алдыьым мялуматлары юз ишимдя истифадя едяъяйям. 

 
* * * 

 

Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab 
verdilər. 

 

S u a l (Polşa televiziyası): Mənim sualım cənab prezident 
Əliyevədir. Siz bildirdiniz ki, Polşa Azərbaycan nefti və qazı-
nın Avropa və dünya bazarlarına çatdırılmasında böyük rol 
oynaya bilər. Qaz мясялясиндə, hər hansı nəqletmə layihələ-
rində Polşa şirkətlərinin iştirakı barədə konkret təkliflər 
varmı? 

İ l h a m  Ə l i y e v: Azərbaycan qədim neft ölkəsidir və 
deyə bilərəm ki, istər quruda, istərsə də dənizdə sənaye 
üsulu ilə ilk neft Azərbaycanda hasil edilmişdir. İndi Azər-
baycan öz neft potensialını çox sürətlə artırır. Azərbaycan-
da son 13 il ərzində həyata keçirilən neft strategiyası bizə 
imkan verib ki, neft hasilatını kəskin şəkildə artıraq. Bu il 
Azərbaycanda hasil olunacaq neftin həcmi təxminən 42-43 
milyon ton təşkil edəcəkdir. Növbəti illərdə, iki-üç ildən 
sonra isə Azərbaycanda təxminən 60 milyon ton neft hasil 
olunacaqdır. Neftin ixracı üçün üç boru kəmərи tikilmişdir. 
Artıq Azərbaycanın nefti Avropa və dünya bazarlarına çox 
rahat şəkildə çatdırılır. 

O ki qaldı qaz hasilatına, bu vaxta qədər Azərbaycanda 
hasil olunan qaz bizim öz tələbatımızı ödəmirdi və bu ilin 
əvvəlinə qədər xaricdən qaz alırdıq. Ancaq Azərbaycanda 
böyük «Şahdəniz» qaz yatağının istismara verilməsi nəticə-
sində yaxın illərdə qaz hasilatının artımı gözlənilir. Əminəm 
ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanda kifayət qədər qaz 
çıxarılacaq ki, Avropa bazarına çatdırılsın. Biz hətta ümid 
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edirik ki, «Şahdəniz» yatağından çıxarılacaq müəyyən miq-
darda Azərbaycan qazı bu ilin sonuna qədər Avropa İttifaqı 
bazarına çatdırılsın. Bu sahədə biz işləyirik. 

Əlbəttə ki, qaz hasilatının artması nəticəsində imkanları-
mız da artacaq və biz Avropa İttifaqının bazarına çox ma-
raq göstəririk. Biz artıq bu bazara daxil oluruq və o 
cümlədən Polşa ilə də bu sahədə əməkdaşlıq edə bilərik. 
Əməkdaşlığın konkret parametrləri haqqında isə hələ bir 
şey deyə bilmərəm. İlk növbədə, biz Azərbaycanda qaz hasi-
latını artırmalıyıq ki, ixrac olunacaq qaz bizim tərəfdaşla-
rımızın tələbatını ödəsin. 

Bir daha demək istəyirəm ki, texniki cəhətdən Bakı–Tbi-
lisi–Ərzurum qaz kəmərinin istismara verilməsi nəticəsində 
Azərbaycan qazı bu il Avropa İttifaqının bazarlarına çat-
dırıla bilər. 

S u a l (ATV telekanalı): Mənim sualım hər iki prezidentə-
dir. Azərbaycan ilə Polşa arasında mədəni əlaqələrin uzun 
tarixi var. Mədəni və humanitar əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi üçün konkret layihələr müzakirə edilibmi? 

L e x  K a ç i n s k i: Biz Varşava Üsyanı Muzeyinin 
həyətində xatirə lövhəsinin açılışında iştirak etmişik вя bu 
haqda cənab Prezidentlə danışmadıq. Lakin mən demək 
istəyirəm ki, Polşa bir çox sahələrdə Azərbaycanla yaxşı 
münasibətlərin qurulmasında olduqca maraqlıdır. Bu təkcə 
eneрji sahəsi deyildir. Bəli, enerji sahəsi vacibdir, bilirik ki, 
bu, Azərbaycanın apardığı siyasətin əsas istiqamətlərindən 
biridir. Lakin mən hesab edirəm ki, eyni zamanda, mədəni 
sahədə də əməkdaşlığımız davam etdiriləcəkdir. Bu həm 
prezidentlər, həm Baş nazirlər, həm də Mədəniyyət nazirləri 
səviyyəsində aparıla bilər. 

Cənab Prezident, mən bir daha təkrar edirəm, ümid 
edirəm ki, Sizi öz ölkəmdə görəcəyəm. 

И l h a m  Ə l i y e v: Mən əlavə etmək istəyirəm ki, bizim 
mədəniyyət sahəsində əlaqələrimizin çox böyük tarixi var. 
Hələ XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində Polşadan gəlmiş 
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mütəxəssislər Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə çox fəal işlər 
görmüşlər. Bakının memarlıq simasının yaranmasında bö-
yük işlər görmüşlər. Bakının bir neçə gözəl tarixi binalarının 
müəllifləri Polşa memarları olmuşdur. Onu da qeyd etmək 
istəyirəm ki, hələ 1909-cu ildə Bakıda «Polşa Evi» yara-
dılmışdı. Yəni bu tarixi əlaqələr, əlbəttə ki, indiki müna-
sibətlərə çox gözəl təsir göstərir. 

Bir məsələni də demək istəyirəm ki, indi Azərbaycanda 
katolik kilsəsinin tikintisi davam edir. Bu ilk növbədə, 
Azərbaycanda mövcud olan dözümlülüyün, tolerantlığın 
əlamətidir. Digər tərəfdən, sirr deyil ki, Azərbaycanda əv-
vəllər yaşamış və indi yaşayan katoliklər Polşa mənşəlidir-
ляр. Yəni bu çox gözəl və güclü zəmindir. Bu zəmin əsasında 
indiki mərhələdə mədəni əlaqələrin inkişafı mümkündür. 
Biz bu sahəyə böyük əhəmiyyət veririk. Cənab Prezidentin 
sözləri ilə razıyam və mən də demək istəyirəm ki, bizim 
münasibətlərimizin gündəliyi çox genişdir. Bu gündəliyi 
hansısa konkret bir məsələyə yönəltmək düzgün olmazdı. 
Həm siyasi, həm ikitərəfli iqtisadi münasibətləri, energetika 
sektorunu, təhlükəsizlik məsələlərini əhatə edir. Məsələn, 
biz başqa ölkələrлə birlikdə sülhməramlı missiyanı həyata 
keçiririk. Yəni bu sahələr çoxşaxəlidir. Əlbəttə ki, bu 
istiqamətdə mədəni əlaqələrin də öz rolu var. Əminəm ki, 
bu səfərdən sonra bu əlaqələr daha da yüksək səviyyəyə 
qalxacaqdır. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ВЯ ПОЛША 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
ФОНДУНДА 
 
30 март 2007-ъи ил 
 
Полша президенти Лех Качински вя Азярбайъан президенти 

Илщам Ялийев мартын 30-да Щейдяр Ялийев Фондунда олмушлар. 
Президент Илщам Ялийев Полша дювлятинин башчысыны вя ханы-

мыны мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу вя мемары, 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан фондда эюр-
мякдян мямнун галдыэыны билдирди. 

Дювлятимизин башчысы али гонаьы вя ону мцшайият едян нцма-
йяндя щейятинин цзвлярини фондун зянэин експозисийалары иля 
таныш етди. 

Улу юндярин ушаглыг, эянълик, тящсил илляриня аид фотошякилляр, 
сянядляр, юз ялиля чякдийи рясмляр, хцсуси хидмят органларында 
чалышдыьы дюврц, республикайа рящбярлийинин щяр ики мярщяля-
синдяки, щабеля Москвадакы фяалиййятини якс етдирян експо-
натлар гонагларда хцсуси мараг ойатды. 

Кечмиш ССРИ-нин рящбярляриндян бири кими йцксяк нцфуз 
газанмыш эюркямли шяхсиййятин совет рящбярлийинин сийасятиня 
етираз яламяти олараг бяйанат вериб Сов.ИКП сыраларындан чых-
масынын бюйцк ъясарят олдуьуну билдирян Лех Качински Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийинин горунуб сахланмасында вя 
бунун ясас тямяли олан игтисади ислащатларын щяйата кечирил-
мясиндя Щейдяр Ялийевин ойнадыьы щялледиъи ролу йцксяк гий-
мятляндирди. 

Президент Илщам Ялийев Полша президентини улу юндярин зя-
касынын бящряси олан вя инди онун адыны дашыйан Бакы–Тбилиси–
Ъейщан ясас нефт ихраъ бору кямяринин макети иля  таныш етди, 
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бу лайищянин няинки реэионда, щям дя бцтцн Авропада эеоси-
йаси вязиййятя бюйцк тясир эюстярдийини вурьулады. 

Лех Качински Щейдяр Ялийевин дцнйанын нцфузлу сийаси 
хадимляри, дювлят вя щюкумят рящбярляри иля эюрцшлярини, дцн-
йанын мцхтялиф юлкяляриндя онун хатирясиня уъалдылан абидяляри 
якс етдирян фотошякилляря  марагла бахды. 

Полша президенти Хатиря китабына цряк сюзлярини йазды вя 
фондла танышлыгдан зянэин тяяссцрат алдыьыны билдирди. 

Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан Ялийева 
Полша президентиня хатиря щядиййяси тягдим етди. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ  
ХАНЫМЫ МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВАНЫН АДЫНДАН 
ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИНИН ВЯ ХАНЫМЫ  
МАРИЙА КАЧИНСКИНИН ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ 
ЕДИЛМИШ РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
Эцлцстан сарайы 
 
30 март 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин нитги 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым Качинска! 
Щюрмятли гонаглар! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Язиз гонаглар, мян сизи Азярбайъанда бир даща цряк-

дян саламлайырам, хош эялмисиниз! 
Ролша президентинин Азярбайъана рясми сяфяринин биринъи 

эцнц баша чатыр. Анъаг артыг демяк олар ки, сяфяр чох уьурлу 
кечир. Бунун мцхтялиф сябябляри вар, о ъцмлядян бизим тарихи 
кечмишимиз. Халгларымыз арасында щямишя чох эюзял мцнаси-
бятляр олмушдур. Мцхтялиф дюврлярдя Полшадан эялмиш инсан-
лар Азярбайъанда йашамыш, йаратмышлар. Ролшадан эялмиш 
мцтяхяссисляр – нефт мцщяндисляри, мемарлар Азярбайъанын 
инкишафында чох бюйцк  рол ойнамышлар. ХХ ясрин яввялляриндя 
Азярбайъанда минлярля полйак йашамышдыр вя щятта Бакыда 
«Полша Еви» фяалиййят эюстярирди. Шяргдя илк демократик рес-
публика – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти йарананда, онун 
фяалиййятиндя полйаклар да иштирак етмишляр. Мян бу эцн ъя-
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наб Президентя дедим ки, Бакынын бир нечя эюзял биналарынын 
мемарлары полйаклар олмушдур. 

Бу тарихи ялагяляр, ялбяття, индики дюнямдя бизим мцна-
сибятляримизин мющкямлянмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Инди 
ися бизим мцнасибятляримиз чох сцрятля инкишаф едир. Сийаси, 
игтисади, мядяни сащялярдя – бцтцн сащялярдя биз мцнасибят-
ляримизин сявиййясиндян чох мямнунуг вя шцбщя етмирям ки, 
Полша президентинин Азярбайъана рясми сяфяри бу истигамятдя 
атылмыш чох бюйцк вя уьурлу аддымдыр. 

Бу эцн чох эениш фикир мцбадиляси апарылмышдыр. Данышыглар 
вя имзаланмыш бирэя бяйаннамя бизим  ниййятимизи ифадя едир 
вя икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы цчцн чох эюзял тющфядир. 
Ону да гейд етмяк  истяйирям ки, Полша Азярбайъанын Ав-
ратлантик структурларына интеграсийа сийасятини щямишя дястяк-
лямишдир вя хцсусиля Азярбайъанын Авропа Иттифагынын «Йени 
гоншулуг сийасяти»ня  гошулмасында чох бюйцк рол  ойна-
мышдыр. Биз ямякдашлыьын перспективлярини чох эюзял эюрцрцк вя 
бу ямякдашлыг чохшахяли олаъагдыр. О ъцмлядян енерэетика 
секторунда да ямякдашлыьын перспективляри чох эюзялдир. 

Сон илляр ярзиндя Азярбайъанда щяйата кечирилян нящянэ 
инфраструктур, няглиййат вя бору кямярляри лайищяляри юлкями-
зин имканларыны ящямиййятли дяряъядя эенишляндирмишдир. 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт, Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кя-
мярляринин истисмара верилмяси, эяляъякдя Бакы–Тбилиси–Гарс 
дямир йолу лайищясинин щяйата кечирилмяси ялбяття, бизим няг-
лиййат вя ихраъ имканларымызы артырыр. Бу лайищялярин щяйата 
кечирилмяси нятиъясиндя Полша–Азярбайъан мцнасибятляри дя 
инкишаф едяъякдир. 

Биз бу эцн ейни заманда, Ермянистан–Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин щялли йолларыны  мцзакиря етдик. 
Мян Полша  президентини данышыглар просесиндя мювъуд олан 
вязиййятля таныш етдим вя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц 
дястяклядийиня эюря Полшайа бир даща юз миннятдарлыьымы бил-
дирмишям. Бцтцн мцнагишяляр, о ъцмлядян Ермянистан–Азяр-
байъан мцнагишяси бейнялхалг щцгуг нормалары  ясасында юз 
щяллини тапмалыдыр. Бу мясялядя Азярбайъанын мювгейи дя-
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йишмяздир вя бцтцн дцнйа иътимаиййяти бизим мювгейимизи 
дястякляйир. 

Бир сюзля, бизим икитяряфли мцнасибятляримиз щям юлкяля-
римиз цчцн чох бюйцк ящямиййят дашыйыр, щям дя реэионда 
эедян просесляря юз мцсбят тясирини эюстярир. Мян чох шадам 
ки, Полша президентинин Азярбайъана сяфяри чох уьурлу кечир 
вя яминям  ки, ялагяляримиз бундан сонра да анъаг вя анъаг 
йцксялян хятля давам едяъякдир. 

Бу бадяни Полша президентинин шяряфиня, ханым Качинска-
нын шяряфиня вя Полша–Азярбайъан достлуьунун шяряфиня гал-
дырырам! 

 
 

Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin nitqi 
 

Çox hörmətli cənab Prezident!  
Hörmətli xanım Mehriban Əliyeva! 
Hörmətli Baş nazir! 
Hörmətli parlament sədri! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mən bu gün cənab Prezidentlə və buraya gəlmiş qo-
naqlarla görüşün keçirilməsi üçün yaradılmış imkana görə 
hamıya bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Polşa 
Azərbaycanla daha gözəl münasibətlərin qurulması üçün çox 
səylər göstərir. Polşa Azərbaycan və polyak xalqları arasın-
da dostluğun daha da möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. 
Bu, sadəcə, hazırda Azərbaycanın enerji baxımından dün-
yada ən mühüm ölkələrdən biri olması ilə bağlı deyildir. 
Bizim səylərimiz və niyyətlərimiz məhz Polşa öz müstəqil-
liyini bərpa etdikdən sonra onun vacib hesab etdiyi fəlsəfə-
dən irəli gəlir. Mən cənab prezident Əliyevlə ilk dəfə Var-
şava Üsyanı Muzeyində tanış olmuşam. Biz cənab Prezi-
dentlə orada Varşava üsyanında iştirak etmiş və həlak olmuş 
Azərbaycan əsgərlərinin xatirə lövhəsinin açılışında iştirak 
etdik. Mən bunu ona görə xüsusilə vurğulayıram ki, bu, bi-
zim çoxillik tarixi olan əlaqələrimizin bir rəmzidir. Bizim 
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ümumi əlaqələrimiz təkcə İkinci dünya müharibəsindən son-
rakı dövrü əhatə etmir, təbii ki, bizim bundan əvvəlki vaxt-
larda, yəni çar Rusiyası zamanı da geniş münasibətlərimiz 
olubdur. Cənab Prezident burada çox düzgün qeyd etdi ki, 
polyaklar həmin dövrlərdə Azərbaycana gəlmiş, burada ya-
şamış və yaratmışlar. Mən burada xüsusilə xatırlatmaq 
istəyirəm ki, Polşanın müstəqilliyinə həsr olunmuş və ölkədə 
çox oxunan romanların biri Polşa istiqlaliyyətinin məhz 
Azərbaycanla bağlı səhifələri ilə başlayır. Həmin müstəqillik 
uğrunda aparılan mübarizənin əsas qəhrəmanlarından biri 
burada təhsil almışdır. Daha sonra inqilab baş vermiş və o, 
Polşaya qayıtmışdır. Həmin romanın yazılması özlüyündə 
bizim yaşadığımız ümumi taleyi bir daha sübuta yetirir. Belə 
deyə bilərik ki, həmin əlaqələrin fəlsəfəsi bizim hazırda hə-
yata keçirdiyimiz siyasətin fəlsəfəsini təşkil edir. Polşa 
NATO-ya və Avropa İttifaqına üzv olduqdan sonra tarixən 
istədiyi istiqamətə bir daha qayıtdı. Tarix artıq bizə belə bir 
dərs verib ki, ümumiyyətlə, tariximiz Polşanın şərq hissəsin-
dəki sərhədlə bitmir, yəni Buq çayının sahilи ilə bitmir. 
Həmin istiqamətdən cənuba doğru da tarixi hadisələr baş 
vermişdir və bu, bizim ümumi böyük tariximizdir. Həmin 
hadisələr zamanı biz də təcrübə qazanmışıq. 

Bu gün qəhrəman Qafqaz ölkələri azadlıq yolunu seç-
mişdir. Lakin həmin xalqların hər biri müxtəlif şəraitlərdədir 
və onların getdiyi yol eyni deyildir. Bizim fikrimizcə, Azər-
baycan ən optimal yolu seçmişdir. Siz məhz bu səbəbdən bi-
zə daha yaxınsınız. 

Bu gün apardığım söhbət Polşa prezidenti kimi mənim 
üçün ən maraqlı söhbət oldu. Hesab edirəm ki, bu fikir bizim 
hadisələrə verdiyimiz ümumi qiymətdən və ümumi biliklə-
rimizdən irəli gəlir. 

Biz bir çox məsələlər haqqında danışdıq və eyni zaman-
da, mürəkkəb olan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə et-
dik. Polşa qətiyyətlə bəyan etmək istəyir ki, kim haqlıdır, 
kim haqsız. Biz münaqişənin dinc yolla həllini görmək is-
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təyirik. Lakin yaşadığımız bugünkü dünyada iki həqiqət nə-
zərə alınmalıdır. Birincisi, heç kim etdiyi təcavüzün nəti-
cələrindən istifadə etməməlidir. İkincisi isə ondan ibarətdir 
ki, heç kim «parçala və hökm sür» prinsipindən istifadə et-
məməlidir. 

Sonдa mən bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm və eyni 
zamanda, onu da demək istəyirəm ki, əfsuslar olsun, bu gün 
dünya ölkələrində polyak dili tədris edilən universitetlər çox 
deyildir. Amma Bakı Slavyan Universiteti bu dilin tədris 
edildiyi universitetlər sırasındadır və biz buna görə sizə 
minnətdarlığımızı bildiririk. 

Cənab Prezident, mən bu badəni Sizin sağlığınıza, xanım 
Əliyevanın sağlığına, qonaqlarımızın sağlığına, Azərbaycan 
və Polşa xalqları arasında dostluğun şərəfinə qaldırıram! 
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МАВРИТАНИЙА ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СИДИ МЯЩЯММЯД УЛД  
ШЕЙХ АБДЕЛЛАЩИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Мавританийа Ислам Республикасынын президенти вязифяси-

ня сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам  ки, Азярбайъан иля Мавританийа арасында дост-
луг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы даим халглары-
мызын мянафеляриня хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост халгынызын рифащы 
наминя гаршыдакы фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

 ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 30 март 2007-ъи ил 
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БМТ БАШ КАТИБИНИН МЯЪБУРИ  
КЮЧКЦНЛЯРИН ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ  
ЦЗРЯ НЦМАЙЯНДЯСИ ВАЛТЕР КАЛИНИН 
РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
2 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 2-дя Президент сарайында БМТ Баш катибинин мяъ-
бури кючкцнлярин инсан щцгуглары цзря нцмайяндяси Валтер 
Калинин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул ет-
мишдир. 

Дювлятимизин башчысы Ермянистанын Азярбайъана тяъа-
вцзц вя халгымыза гаршы щяйата кечирдийи етник тямизлямя 
сийасяти нятиъясиндя бир милйондан артыг сойдашымызын доьма 
торпагларындан дидярэин дцшдцклярини вя узун мцддят яр-
зиндя аьыр шяраитдя йашадыгларыны гейд етди. Сон илляр ярзиндя 
гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин  йашайыш шяраитинин йах-
шылашдырылмасы ишиня Азярбайъан щюкумятинин йцз милйон-
ларла АБШ доллары мябляьиндя вясаит хярълядийини билдирян пре-
зидент Илщам Ялийев гачгынлар вя мяъбури кючкцнляр цчцн 
бцтцн лазыми шяраити олан шящяръиклярин салындыьыны, бу ил со-
нунъу  чадыр дцшярэясинин ляэв олунаъаьыны вурьулады. Бунун-
ла йанашы, дювлятимизин башчысы эюрцлян бу тядбирлярин мцвяг-
гяти характер дашыдыьыны билдирди, гачгынларын вя мяъбури 
кючкцнлярин тезликля юз доьма торпагларына гайыдаъагларына 
яминлийини ифадя етди. 

Валтер Калин юлкямизя сяфяриндян мямнунлуьуну ифадя етди. 
БМТ Баш катибинин мяъбури кючкцнлярин инсан щцгуглары цзря 
нцмайяндяси кими фяалиййяти барядя президент Илщам Ялийевя 
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мялумат верян гонаг миссийасынын йекунларына даир БМТ-нин 
Инсан Щцгуглары Шурасына щесабат веряъяйини билдирди. Валтер 
Калин Азярбайъан щюкумятинин гачгынларын вя мяъбури кюч-
кцнлярин вязиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя эюрдцйц 
бюйцк ишлярдян мямнун галдыьыны вурьулады. 
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ФЯРМАН САЛМАНОВУН АИЛЯСИНЯ 
 
Фярман Гурбан оьлу Салмановун вяфаты хябяри мяни 

дяриндян кядярляндирди. 
Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз адымдан сизя, 

Фярман Салмановун бцтцн гощумларына вя йахынларына ян 
дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

Эюркямли дювлят хадими вя иътимаи хадим, мяшщур нефт 
устасы, бюйцк тядгигатчы алим вя надир истедадлы практик нефтчи 
олан Фярман Салмановун ады Азярбайъанын, Русийанын нефт 
вя  газ сянайесинин, бцтцн дцнйанын йанаъаг-енерэетика ком-
плексинин инкишафынын шанлы салнамясиндя лайигли йер тутур. 

Фярман Салманов эюзял инсан, юзцнцн бцтцн щяйат вя 
фяалиййятини халга сядагятля  хидмятя, сечдийи ишя – планетин 
нефт-газ сярвятляринин ахтарышына вя ишлянилмясиня  щяср етмиш 
йорулмаз вя фядакар ямяк адамы кими хатирямиздя ябяди 
галаъагдыр. 

Аэыр итки иля ялагядар дярдинизи црякдян бюлцшцр, сизинля 
бирликдя кядярлянирям. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 2 апрел 2007-ъи ил 
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ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНДА АПАРЫЛАЪАГ 
ТЯМИР ВЯ ЙЕНИДЯНГУРМА ИШЛЯРИ ИЛЯ 
ТАНЫШЛЫГ 
 
2 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 3-дя Шящидляр хийабанына эялмишдир. 
Президент Илщам Ялийевин  «Азярбайъан Республикасын-

дакы монументал щейкялтярашлыг абидяляри, хатиря-мемориал вя 
мемарлыг комплексляри щаггында» апрелин 2-дя имзаладыьы 
сярянъамда  ващид комплекс олараг мянзяряси мярщяля-мярщя-
ля формалашмыш Шящидляр хийабанынын цмуми эюркяминин ме-
марлыг бахымындан  йенидян ишлянмясиня ъидди ещтийаъ дуйулду-
ьу хцсуси вурьуланмышдыр. Бунунла баьлы Бакы Шящяр Иъра  Ща-
кимиййятиня ялагядар гурумларла бирликдя Шящидляр хийабанынын 
йени лайищясиня даир тяклифлярини бир ай мцддятиндя дювлят 
башчысына тягдим етмяк тапшырылмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев хийабаны эязди, комплексин азяр-
байъанчылыг фялсяфясинин мейарларына уйьунлашдырылмасынын зя-
рурилийини вурьулады. Билдирди ки, хатиря-мемориал вя мемарлыг 
комплексляринин цмуми бядии-естетик эюркями милли-мяняви 
дяйярлярля ащянэдарлыг тяшкил етмяли, онларын йерляшдикляри яра-
зиляр йцксяк сявиййядя абадлашдырылмалыдыр. 

Дювлятимизин башчысы Шящидляр хийабанында Азярбайъанын 
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечмиш 
гящряман Вятян оьулларынын уйудуьуну вя буранын зийарят-
эаща чеврилдийини нязяря алараг, хийабанын йцксяк сявиййяли 
хатиря-мемарлыг комплекси кими йенидян гурулмасына даир 
фикирлярини сюйляди. 

Сонра президент Илщам Ялийев вахтиля Кировун щейкялинин 
йерляшдийи яразийя эялди. Хатырладаг ки, дювлят башчысы 2006-ъы илин 
декабрында Бакыда Истиглал музейинин йарадылмасы вя Истиглал 
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абидясинин уъалдылмасы щаггында сярянъам имзаламышдыр. Сярян-
ъама ясасян, щямин музей вя абидя бу яразидя йерляшяъякдир. 
Президент Илщам Ялийев сярянъамын иърасы иля баьлы эюрцляъяк 
ишлярля марагланды вя мцвафиг тапшырыгларыны верди. 

Дювлятимизин башчысы пайтахтын цмуми мянзярясини сейр 
етди. Мящз президент Илщам Ялийевин тяшяббцсц, диггят вя гай-
ьысы иля щазырда гядим Бакынын абадлашдырылмасы, бцтцн тарихи 
биналарын вя абидялярин бярпасы иля ялагядар эенишмигйаслы ишляр 
эюрцлцр. Президент Илщам Ялийев бу ишлярин ян йцксяк сявиййядя 
вя ардыъыл шякилдя давам етдирилмясинин ваъиблийини вурэулады, 
бунунла баьлы конкрет тапшырыгларыны чатдырды. 
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«HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA DİN 
SİYASƏTİ: GERÇƏKLİKLƏR VƏ 
PERSPEKTİVLƏR» MÖVZUSUNDA 
KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSIN  
İŞTİRAKÇILARINA 
 
Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi – «Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: 

gerçəkliklər və perspektivlər» mövzusunda Bakıda keçirilən 
Beynəlxalq konfransın iştirakçılarını ürəkdən salamlayır, 
hamınıza ən xoş arzu və diləklərimi yetirirəm.  

Tarixən dünya dinlərinin  yayıldığı və dinc yanaşı fəaliy-
yət göstərdiyi qədim Azərbaycan torpağında yüz illərlə 
qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanan mütərəqqi milli-mə-
dəni və dini münasibətlər sistemi formalaşmışdır. Diqqətə-
layiq faktdır ki, ölkəmizdə həmişə yüksək tolerantlıq mühiti 
hökm sürmüş, heç vaxt milli və dini zəmində ayrı-seçkilik və 
qarşıdurma halları baş verməmişdir. Ayrı-ayrı etiqad və 
inanclara malik etnosların əsrlərlə əmin-amanlıq şəraitində 
yaşamasında, etnik-mədəni müxtəlifliyin günümüzədək qo-
runub saxlanmasında Azərbaycan xalqının və islam dininin 
misilsiz tarixi rolu danılmazdır. 

Çoxmillətli və çoxkonfessiyalı dövlət olan müstəqil Azər-
baycan Respublikasının bütöv bir tarixi mərhələsi bilavasitə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər 
ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində, o cümlədən dövlət-
din münasibətlərinin sivil prinsiplərə uyğun olaraq tənzim-
lənməsində, dini etiqad və vicdan azadlığının maneəsiz 
təminatında, dini-mənəvi, əxlaqi-etik dəyərlərin cəmiyyətin 
prioritet yaşayış normalarına çevrilməsində müstəsna xid-
mətlər göstərmiş, bu sahədə özündən sonra böyük siyasi irs 
və dövlətçilik təcrübəsi miras qoymuşdur. 
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1998-ci ilin dekabrında Bakıda keçirilmiş «İslam sivili-
zasiyası Qafqazda» adlı Beynəlxalq simpoziumda Heydər 
Əliyevin transmilli münasibətlərdə və cəmiyyət həyatında 
din amili, dünyada gedən mürəkkəb etno-siyasi proseslərdə 
islam dininin yeri və rolu, bəşəriyyətin gələcək taleyi naminə 
sivilizasiyalararası dialoqun zəruriliyi kimi qlobal məsələləri 
əhatə edən tarixi çıxışı bu gün də öz aktuallığını və siyasi 
dəyərini saxlamaqdadır. 

Müasir mərhələdə Azərbaycan hökumətinin din siyasəti 
Heydər Əliyevin demokratik dövlət quruculuğu kursuna 
əsaslanır. Ölkədə mövcud ictimai-siyasi sabitlik, milli-mənə-
vi həmrəylik, etnik-dini tolerantlıq mütərəqqi tarixi ənənə-
lərdən bəhrələnən belə uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsidir. 

Bu gün ölkəmizdə dini etiqad və vicdan azadlığının Azər-
baycan Respublikasının Konstitusiyasına, eyni zamanda, 
beynəlxalq hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq təmin 
edilməsi üçün zəruri hüquqi-siyasi şərait yaradılmışdır. 
Azərbaycanda dünya dinləri ənənəvi olaraq qarşılıqlı etimad 
və əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, yüzlərlə islam və 
qeyri-islam dini icmaları və təriqətlər dini inanclarını azad 
və sərbəst şəkildə icra edirlər. Son illər tarixi mədəniyyət 
abidələrinin, məscid və ziyarətgahların, yəhudi və xristian 
məbədlərinin bərpası və təmiri, o cümlədən regionda ən bö-
yük sinaqoqun inşası, vaxtilə bolşeviklər tərəfindən dağıdıl-
mış rus pravoslav kilsə kompleksinin əsaslı surətdə yenidən 
qurularaq  dindarların istifadəsinə verilməsi – bütün bunlar 
Azərbaycan gerçəkliyini əks etdirən sağlam dini-mənəvi du-
rumun göstəriciləridir. 

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Azərbaycanda dini etiqad azadlığı və dözümlülük mühiti 

dünya ictimaiyyəti, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və gör-
kəmli din xadimləri tərəfindən dəyərli örnək kimi qiy-
mətləndirilir. Əminəm ki, əhəmiyyətli bir mövzunun müzaki-
rəsinə həsr olunan toplantınız Azərbaycanda tarixən forma-
laşmış milli-mənəvi mədəniyyətin, tolerantlıq ənənələrinin, 
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ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin  irsinin və dövlət-
din münasibətləri sahəsində Azərbaycan Respublikasının 
nümunəvi təcrübəsinin beynəlxalq miqyasda öyrənilməsində 
və təbliğində mühüm rol oynayacaq,  mədəniyyətlərarası 
dialoqa və əməkdaşlığa öz layiqli töhfəsini verəcəkdir. 

Bu xeyirxah və gərəkli fəaliyyətinizdə hər birinizə can-
sağlığı, konfransın işinə uğurlar arzulayıram. 

 
                                                    İLHAM ƏLИYEV 

                               Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 2 aprel 2007-ci il 
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АБШ КОНГРЕСМЕНИ ПИТ ЩОЕКСТРАНЫН 
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
3 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 3-дя Президент сарайында АБШ конгресмени Пит Щоек-
странын башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Президент Илщам Ялийев юлкяляримиз арасында икитяряфли 
ялагялярин бцтцн сащялярдя уьурла инкишаф етдийини, парламент-
лярарасы ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмясинин зярурилийини 
вурьулады. Дювлятимизин башчысы бу сяфярин Азярбайъан–АБШ 
мцнасибятляринин даща да инкишаф етдирилмяси бахымындан ящя-
миййятли олаъаьына яминлийини билдирди. 

Пит Щоекстра бу сяфярин АБШ–Азярбайъан парламентляра-
расы ялагялярин даща да мющкямляндирилмясиня хидмят етдийини 
сюйляди. О, икитяряфли мцнасибятлярин дурмадан инкишаф етдийини, 
парламентлярарасы ялагялярин инкишафынын файдалы олдуьуну 
вурьулады. 
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ГАЗАХЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
БАШ НАЗИРИ КАРИМ МАСИМОВ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 апрел 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 4-də Prezident sarayında Qazaxıstanın Baş naziri 
Karim Masimovu qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Prezident İlham Əliyev Karim Masimovu Qazaxıstan Respub-
likasının Baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təb-
rik etdi, ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. 

Baş nazir Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin 
salamlarını Azərbaycan dövlətinin başçısına çatdırdı. O, öl-
kələrimizin uğurlu əməkdaşlığını vurğulayaraq bildirdi ki, 
Azərbaycana səfəri zamanı müzakirə olunan məsələlər xalq-
larımızın və dövlətlərimizin mənafeləri naminə əməkdaşlığı-
mızın daha da möhkəmlənməsi işinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan prezidenti Nursultan 
Nazarbayevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və 
onun da salamlarını Qazaxıstanın dövlət başçısına çatdırmağı 
xahiş etdi. 



 191

 
 
 

ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
БАШ НАЗИРИ ЗУРАБ НОЬАИДЕЛИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
4 апрел 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 4-də Prezident sarayında Gürcüstanın Baş naziri Zu-
rab Noğaidelini qəbul etmişdir. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, iqtisadi əməkdaşlığın 
genişlənməsindən məmnunluq ifadə edildi. 

Azərbaycan prezidenti və Gürcüstanın Baş naziri iqtisadi 
əlaqələrimizin bundan sonra daha da genişlənəcəyinə əmin 
olduqlarını bildirdilər.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
БАКЫДА ТАХЫЛ ТЕРМИНАЛЫНЫН  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ 
 
Бакы, Щювсан гясябяси 
 
4 апрел 2007-ъи ил 
 
Aprelin 4-də Bakının Hövsan qəsəbəsində taxыl ter-

minalının açılışı olmuşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstanın Baş 

naziri Karim Masimov mərasimdə iştirak edirdilər.  
Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan prezidentini və Qaza-

xıstanın Baş nazirini hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  
Prezident İlham Əliyev dost ölkənin nümayəndələri ilə gö-

rüşdü, terminalın ərazisini gəzdi. Məlumat verildi ki, Azərbay-
can–Qazaxıstan hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komis-
siyasının üçüncü (2005-ci il, 22 may) və dördüncü (2006-ъы il, 
29 aprel) iclaslarının protokollarına əsasən, hər iki ölkənin 
taxıl bazarında səmərəli və davamlı sistemin yaradılması цчцн 
Qazaxıstanın Aktau dəniz ticarət limanındakı taxıl ter-
minalının imkanlarından istifadə etməklə, Azərbaycanda taxıl 
terminalının tikilməsi qərara alınmışdı. Bu məqsədlə Qazaxıstan 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin «Ak Biday-Terminal» Səhmdar 
Cəmiyyəti və Azərbaycanın «Planet L» Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti tərəfindən təsis fondu yaradılmaqla, ötən ilin martında 
«Bakı Taxıl Terminalı» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti təşkil 
edilmişdir. Cəmiyyətin nizamnamə fondu 6 milyon ABŞ dolla-
rıdır və hər iki tərəfdən bərabər səviyyədə ödənilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Karim Masimov kom-
pйуter vasitəsilə terminalı işə saldılar. Qazaxıstandan gəti-
rilən taxıl gəmidən birbaşa anbarlara vuruldu.  
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Azərbaycan prezidenti və Qazaxıstan hökumətinin başçısı 
bu prosesi izlədilər, terminalın əsas göstəriciləri ilə tanış 
oldular, bu nəhəng obyektin tikintisinin gedişini əks etdirən 
fotoşəkillərə baxdılar.  

Ötən il mayın 6-da hər iki dövlətin hökumət rəhbərlərinin 
iştirakı ilə təməli qoyulmuş terminalın layihə-smeta sənədləri 
Qazaxıstanın layihə institutunda hazırlanmışdır. Terminal üçün 
avadanlığın alınmasına dair müsabiqədə dünyanın qabaqcıl 
şirkətləri iştirak etmişdir. Nəticədə İspaniyanın «Silos Cordoba», 
Belçikanın «Viqan», Fransanın «Telemechanics»   firmaları ilə 
müqavilə bağlanaraq avadanlıq alınıb quraşdırılmışdır. 

Xəzər dənizi regionunda yüksək texnologiyaya malik və 
müasir  standartlara uyğun olan bu terminalda eyni vaxtda 15 
min ton taxıl saxlamaq mümkündür. Onun illik dövriyyəsi 500 
min tona qədərdir. Terminal Azərbaycanın taxılla təmin edilmə-
sindən əlavə, Qazaxıstan taxılının Qafqaz ölkələrinə və Avropa 
ölkələrinə daşınmasına da imkan verəcəkdir. İkinci mərhələdə 
terminalın bazasında gündəlik gücü 150 ton olan müasir un 
dəyirmanının tikilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda termi-
nalda 60 nəfər üçün iş yeri açılmışdır. Dəyirman kompleksi işə 
düşəndən sonra iş yerlərinin sayı 100-ə çatacaq və burada əsasən 
Hövsan qəsəbəsinin sakinləri işlə təmin ediləcəklər. Ümumiy-
yətlə, terminalın tikintisinin ayrı-ayrı mərhələlərində 600 nəfər-
dən çox adam çalışmışdır. Taxıl terminalının tikintisi çərçi-
vəsində uzunluğu 145 metr olan yanalma körpüsü əsaslı təmir 
edilmiş, inzibati bina inşa olunmuşdur.  

Azərbaycan prezidenti görülən işləri yüksək qiymətləndirdi 
və terminalın inşasında əməyi olanlara minnətdarlığını bil-
dirdi. 

Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan nümayəndə heyəti ilə 
terminalın önündə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН РЕЭИОНАЛ 
ИНКИШАФ НАЗИРИ ВЛАДИМИР ЙАКОВЛЕВ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 апрел 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 6-da Prezident sarayında Rusiya Federasiyasının Re-
gional Иnkişaf naziri Vladimir Yakovlevi qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Rusiya ikitərəfli müna-
sibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Regional iqtisadi əlaqələrin genişləndiyini vurğulayan prezi-
dent İlham Əliyev müxtəlif qurumlar arasında əlaqələrin və 
qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini qeyd etdi. Azərbaycan pre-
zidenti Rusiya Federasiyasının Regional Иnkişaf nazirinin öl-
kəmizə bu səfərinin  əlaqələrin daha da genişlənməsi işinə töh-
fə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

Rusiya Federasiyasının Regional Иnkişaf naziri Vladimir 
Yakovlev  xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevlə görüş-
lərini məmnunluqla xatırladı. O, əlaqələrimizin bütün sahə-
lərdə yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayaraq əməkdaşlığı-
mızın bundan sonra daha da genişlənəcəyinə əmin olduğunu 
bildirdi.  
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ТЦРКИЙЯНИН ЯТРАФ МЦЩИТИН МЦЩАФИЗЯСИ 
ВЯ МЕШЯ ТЯСЯРРЦФАТЫ НАЗИРИ  
ОСМАН ПЕПЕН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 апрел 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 6-da Prezident sarayında Türkiyənin Ətraf Mühitin 
Mühafizəsi və Meşə Təsərrüfatı naziri Osman Pepeni qəbul 
etmişdir.  

 Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Türkiyə arasında mü-
nasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğuladı. Bu yaxın-
larda Türkiyənin Baş naziri  Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkə-
mizə səfərinə toxunan prezident İlham Əliyev dedi ki, vaxtaşırı 
olaraq Türkiyədən Azərbaycana müxtəlif qurumların nüma-
yəndələri gəlir və bu səfərlər qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün geniş 
imkanlar açır. Azərbaycan prezidenti ölkəmizdə ekologiya sa-
həsində genişmiqyaslı proqramların həyata keçirildiyini bildir-
di və bu sahədə Azərbaycanla Türkiyənin müvafiq qurumları-
nın əməkdaşlığının əhəmiyyətini vurğuladı. 

Nazir Osman Pepeн Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin 
bütün sahələrdə inkişaf etdiyini bildirdi. O qeyd etdi ki, təməli 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dostluq, qardaşlıq 
və əməkdaşlıq münasibətləri Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etдирилмəkdədir. Qonaq ətraf 
mühitin qorunması sahəsində ölkələrimiz arasında qarşılıqlı 
surətdə faydalı əməkdaşlığın həyata keçirildiyini bildirdi.  
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TÜRKİYƏNİN RADİO-TELEVİZİYA  
ALİ ŞURASININ SƏDRİ ZAHİD AKMAN  
ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы 
 
6 апрел 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 6-da  Prezident sarayında Türkiyənin Radio-Televizi-
ya Ali Şurasının sədri Zahid Akmanı qəbul etmişdir. 

 Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri-
nin bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etdiyini vurğuladı. Azər-
baycanda Türkiyə, Türkiyədə isə Azərbaycan televiziyalarının 
yayımlanmasının əhəmiyyətini vurğulayan prezident İlham 
Əliyev bu sahədə gələcək işbirliyinin genişləndirilməsi haqqın-
da müzakirələrin aparılmasını zəruri hesab etdi. 

 Qonaq bildirdi ki, Türkiyə–Azərbaycan dostluq və qardaş-
lıq münasibətlərinin davam etdirilməsi və gələcək nəsillərə 
çatdırılması üçün mədəniyyətlərin tanınmasına böyük ehtiyac 
var. O bu baxımdan televiziyaların rolunu yüksək qiymət-
ləndirdi və bu istiqamətdə əlaqələrin  daha da inkişaf etdiri-
ləcəyinə əminliyini ifadə etdi. 
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СУРИЙА ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ БЯШШАР ЯЛ-ЯСЯДЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сурийа Яряб Республикасынын милли байрамы – Мцстя-

гиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн халгы-
нызы црякдян тябрик едирям. 

Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы яняняви достлуг вя 
ямякдашлыг мцнасибятляри, икитяряфли ялагяляримиз бундан сон-
ра да инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, дост Сурийа халгына сцлщ вя 
рифащ диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 6 апрел 2007-ъи ил 
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ДАНИМАРКА КРАЛИЧАСЫ  
ЦЛЙАЩЯЗРЯТ ЫЫ МАРГРЕТЯ 
 
Цлйащязрят! 
Юлкянизин милли байрамы – Тявяллцд эцнцнцз мцнасибя-

тиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тябрикляримизи йетир-
мякдян мямнунлуг дуйурам. 

Цмидварам ки, Азярбайъан–Данимарка мцнасибятляринин, 
достлуг ялагяляримизин вя ямякдашлыьымызын инкишафы даим 
халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ишляриниздя уэурлар, 
халгыныза ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 6 апрел 2007-ъи ил 
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AZƏRBAYCANIN PRAVOSLAV XRİSTİAN 
İCMASINA  

 

Hörmətli həmvətənlər!  
Müqəddəs Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycanın 

bütün xristianlarını ürəkdən təbrik edir, hər birinizə can-
sağlığı və xoşbəxtlik arzularımı yetirirəm. 

Əsrlər boyu dünya dinləri Azərbaycanda qarşılıqlı etimad 
və əmin-amanlıq şəraitində fəaliyyət göstərərək insanlar ara-
sında humanizm, həmrəylik, dözümlülük kimi bəşəri dəyərlərin 
bərqərar olmasında, cəmiyyətimizdə mükəmməl etnik-dini 
tolerantlıq mühitinin formalaşmasında böyük rol oynamışdır. 

Müasir mərhələdə milli azlıqların dil və mədəniyyətinin 
inkişafı, etnik-mədəni müxtəlifliyin, tarixi-mənəvi irsin qoru-
nub saxlanması Azərbaycan hökumətinin xüsusi diqqət və 
qayğıyla yanaşdığı məsələlərdəndir. Müstəqil Azərbaycan 
Respublikasında dövlət-din münasibətləri demokratik prin-
siplərə və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq tən-
zimlənmiş, vicdan azadlığının maneəsiz həyata keçirilməsi 
üçün lazımi siyasi-mənəvi şərait təmin olunmuşdur. Bu gün 
ölkənin dindar təbəqəsi, o cümlədən xristian icması öz dini 
etiqad və inanclarını, adət-ənənələrini, bayram və mərasim-
lərini azad və sərbəst şəkildə icra edir, respublikanın ictimai-
siyasi, mədəni-mənəvi həyatında və vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğunda yüksək fəallıq göstərir.  

Hər il Azərbaycanda təntənə ilə keçirilən Pasxa bayramı 
xeyirxahlığın, mərhəmət və şəfqət duyğularının ifadəsidir. 
Bu əziz gündə bir daha sizə xoş bayram ovqatı, ailələrinizə 
sevinc və rifah arzulayıram.  

Bayramınız mübarək olsun! 
     İLHAM ƏLИYEV  

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 6 aprel 2007-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАН  ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
МАСАЛЛЫ ВЯ ЪЯЛИЛАБАД  
РАЙОНЛАРЫНА СЯФЯРИ 

 
9 апрел 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da Masal-

lı районуна  эялмишдир.  Президент Илщам Ялийев Масаллы шящяри-
нин эиряъяйиндя тикилмиш алагапы иля таныш олду. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yaraşıqlı ala-
qapıdan şəhərin mərkəzinə doğru uzanan 2,5 kilometrlik Hey-
dər Əliyev prospekti başlayır. Təzə asfalt döşənmiş, abadlaş-
dırılmış prospekt boyunca yeni yaşayış binaları tikiləcəkdir. 
Burada 200 ədəd palma əkilmişdir. Nəzərdə tutulan başqa 
layihələr də vardır. İlin sonuna qədər Heydər Əliyev adına par-
kın salınması, Heydər Əliyev muzeyinin, mebel salonunun ti-
kintisi başa çatdırılacaqdır. Masallıda qədim dövrlərdə fəaliy-
yət göstərmiş Qalabazarı  yenidən qurulacaqdır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uy-
ğun olaraq, rayonda ənənəvi istehsal sahələri bərpa olunur, 
turizm inkişaf etdirilir və bunun da sayəsində insanların sosial 
rifahı yaxşılaşır. Təkcə son 3 ayda  442 yeni iş yeri açılıb ki, 
bunun da 232-si daimidir. Bakı–Astara yolunun Masallı his-
səsində 7 min ağac və kol əkilmişdir. İlin sonunadək yüzlərlə iş 
yeri yaradılacaq, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Masallı 
filialı üçün bina  inşa olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev yeni yaradılacaq obyektlərin gə-
ləcək görünüşünü əks etdirən fotoşəkillərə baxdı, müvafiq tap-
şırıq və tövsiyələrini verdi, qısa müddət ərzində rayonda gö-
rülən işlərdən razılığını bildirdi, nəzərdə tutulan işlərin yüksək 
səviyyədə, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinin vacibliyini söylədi.
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Масаллы Олимпийа Идман Комплексинин  

тянтяняли ачылышы 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ap-
relin 9-da Masallı  şəhərində  Olimpiya  İdman  Kompleksi-
nin  təntənəli  açılış  mərasimində  iştirak etmişdir. 

Mərasimə toplaşan masallılılar, o cümlədən gənc idmançılar 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi, Avropa Olimpiya Komitə-
sinin prezidenti Patrik Hikeyi və onun xanımını böyük hörmətlə 
və hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Onların əllərində Azərbay-
canın Dövlət bayraqları, idmana həmişə diqqət və qayğı 
göstərmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik kəlamları 
yazılmış transparantlar, dövlətimizin başçısını salamlayan 
şüarlar var idi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Pro-
qramına uyğun inşa olunan bu kompleksə idman oyunları, güləş, 
boks, ağır atletika və gimnastika salonları, örtülü üzgüçülük 
hovuzu, süni örtüklü voleybol və basketbol meydançaları, iki ten-
nis kortu, mini-futbol meydançası daxildir. Olimpiya komplek-
sində avtomobil dayanacaqları və digər xidmət obyektləri də 
tikilmiş, idmançılar üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Dördul-
duzlu mehmanxana səviyyəsində 10-дан çox kottec tikilmişdir. 
60 nəfərlik yeməkxana müasir tələblərə cavab verən mətbəx ava-
danlığı ilə təchiz edilmişdir. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi 
tərəfindən obyektin inşasına 1,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 
Kompleksin layihəsini «S.Modus» şirkəti vermiş, podratçı 
təşkilat isə «EL» tikinti şirkətidir. 

Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin təməli 2004-cü il 
noyabrın 9-da prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. 
Dövlətimizin başçısı 2005-ci ilin sentyabr və oktyabr aylarında 
tikintinin gedişi ilə  yaxından  tanış  olmuş,  işlərin  sürətlən-
dirilməsi  və  keyfiyyətlə  aparılması  üçün  müvafiq  tövsiyə  və 
tapşırıqlarını vermişdir. Bütün tövsiyə və tapşırıqlara əməl 
olunmuş və məhz bunun sayəsində bu idman obyekti istifadəyə 
bu ilin mayında yox, aprelində hazır olmuş və hazırda idman-
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çıların ixtiyarına verilir. 
Kompleksdə 700-dən çox tamaşaçı yeri olan böyük salonda 

bütün əl oyunları, mini-futbol, güləş və digər idman növləri üzrə 
beynəlxalq səviyyəli yarışlar keçirmək mümkündür. Uzunluğu 25 
metr olan üzgüçülük hovuzu  Avropa  ölkələri  layihəsi  əsasında  
inşa  olunmuşdur  və  beynəlxalq  standartlara  uyğundur. Res-
publikamızda sayca 11-ci olan bu kompleksdən cənub zonasında 
yerləşən digər rayonların idmançıları da istifadə edə biləcəklər. 

Ölkəmizdə gənclərə göstərilən qayğının, idmanın və bədən 
tərbiyəsinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən dövlət siya-
sətinin – ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə əsası qo-
yulan siyasətin prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdiril-
məsinin daha  bir təzahürü olan yeni kompleks  Azərbaycanın 
müasir idman  qurğuları  sırasında  layiqli  yerini  tutacaqdır.  
Azərbaycanın  gözəl  guşələrindən  biri  olan  Masallının müla-
yim iqlimi, əlverişli coğrafi mövqeyi burada respublikanın müx-
təlif idman növləri üzrə yığma komandalarının təlim-məşq top-
lanışlarının, beynəlxalq yarışların keçirilməsinə əlverişli imkan 
yaradacaqdır. Kompleksin ərazisinin ümumi sahəsi 3,5 hektar-
dır. Burada park salınmış, su təchizatı üçün artezian quyusu 
qazılmışdır. 10 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətti çə-
kilmiş və 160 kilovatlıq transformator quraşdırılmışdır. Elek-
trik enerjisinin veriлмясində fasiləsizliyi təmin etmək üçün əlavə 
olaraq 160 kilovatlıq dizel generatoru və 250 kilovatlıq gər-
ginlik tənzimləyicisi  qoyulmuşdur. İstilik təchizatı üçün ərazidə 
qazanxana tikilmiş, Türkiyədən müvafiq avadanlıq gətiril-
mişdir. Polşa, Çexiya və Türkiyə istehsalı olan avadanlıqdan 
istifadə olunmaqla, ventilyasiya sistemi quraşdırılmışdır. 

Kompleksin ümumi sahəsi 6 230 kvadratmetr olan цчmər-
təbəli binasının tikintisində yerli xammal və materiallardan  
istifadə edilmişdir. 
İdmançıların həkim yardımından istifadə etməsi üçün la-

zımi avadanlıqla təchiz olunmuş tibb məntəqəsi yaradılmışdır. 
Kompleksin ikinci mərtəbəsində gimnastika və boks, üçün-

cü mərtəbəsində isə güləş, trenajor salonları yerləşir. Kom-
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pleksə açıq səma altında müasir standartlara cavab verən 
otüstü xokkey stadionu daxildir. Sahəsi 6,3 min kvadratmetr 
olan stadionun 210  tamaşaçı tutan tribunası var. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Avropa Olimpiya 
Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey kompleksin xarici görü-
nüşünə baxdılar, Cəlilabad və Lənkəranın otüstü xokkey ko-
mandalarının yoldaşlıq görüşünə tamaşa etdilər və idmançı-
larla xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Avropa Olim-
piya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey Olimpiya İdman 
Kompleksinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdilər və ölkə-
mizin Olimpiya oyunları mükafatçılarına həsr olunmuş guşə-
yə, kompleksin idman salonlarına və xidmət otaqlarına, üz-
güçülük hovuzuna baxdılar. 

Olimpiya  İdman  Kompleksinin  təntənəli  açılış  mərasimi  
oldu. Mərasimдя  Masallı  Rayon  İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Qəzənfər Ağayev, волейбол цзря эянълярдян ибарят милли йыьма 
команданын цзвц Шяфяг Кяримова вя Авропа Олимпийа Коми-
тясинин президенти Патрик Щикей чыхыш етдиляр. 

 
* * * 

 
Ъянаб Патрик Щикей Авропа Олимпийа Комитяси адындан 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийевя хатиря щядиййяси тягдим 
етди. 

Президент Илщам Ялийев мярасимдя нитг сюйляди. 
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МАСАЛЛЫ ОЛИМПИЙА ИДМАН КОМПЛЕКСИНИН 
ТЯНТЯНЯЛИ АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ  
НИТГ 
 
9 апрел 2007-ъи ил 
 
Əziz qonaqlar! 
İlk növbədə, mən sizin hamınızı Masallı Olimpiya İd-

man Kompleksinin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 
Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Olimpiya Komitəsi-

nin prezidenti cənab Patrik Hikeyi və onun xanımını ürək-
dən salamlayıram. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın idman ictimaiyyəti bey-
nəlxalq idman qurumları ilə çox sıx əlaqədədir. Azərbayca-
nın Milli Olimpiya Komitəsi uzun illərdir ki, Avropa və 
beynəlxalq olimpiya komitələri ilə çox sıx əməkdaşlıq edir, 
birgə tədbirlər keçirilir və Azərbaycan olimpiya hərəkatın-
da çox fəal iştirak edir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq və 
Avropa olimpiya komitələrinin prezidentləri Azərbaycana 
səfərlər edir, buradakı vəziyyətlə tanış olurlar. Bizim birgə 
səylərimiz nəticəsində Azərbaycan qısa müddət ərzində 
idman ölkəsinə çevrilibdir. Bu gözəl olimpiya kompleksinin 
tikilib istifadəyə verilməsi bir daha göstərir ki, Azərbay-
canda idmanın inkişafına çox böyük diqqət yetirilir. İdma-
nın hərtərəfli inkişafı bizim üçün vacibdir və bu məqsədlə 
ilk növbədə, idmanın maddi-texniki bazasının yaradılması 
və möhkəmlənməsi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Sirr deyil 
ki, əvvəllər Azərbaycanın bölgələrində idmanla məşğul ol-
maq üçün kifayət qədər imkan yox idi. Vaxtilə tikilmiş 
idman qurğuları yararsız vəziyyətə düşmüşdü və bizim 
idmançılarımız məşq etmək, yaxud da yarışlar keçirmək üçün 
çətinliklərlə üzləşmişdilər. Məhz bunu nəzərə alaraq, 2000-ci 
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ildən Milli Olimpiya Komitəsinin təşəbbüsü və bilavasitə 
iştirakı ilə Azərbaycanın bölgələrində yeni, müasir olimpiya 
kompleksləri tikilməyə başlamışdır. İlk kompleksin açılışını 
biz 2000-ci ildə etdik və onun açılışında Avropa Olimpiya 
Komitəsinin o vaxtkı prezidenti, Beynəlxalq Olimpiya Komi-
təsinin indiki prezidenti cənab Jak Roqq iştirak etmişdir. Yəni  
bu   gözəl  ənənə  davam  edir,   beynəlxalq   olimpiya   hərякa-
tının   rəhbərləri   ilə  çox   sıx əməkdaşlığımız var. Eyni zaman-
da, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yeni gözəl komplekslə-
rin tikintisi davam edir. 

2000-ci  ildən  bu  günə  qədər  11  gözəl,  müasir  olimpiya  
kompleksi  tikilmişdir.  Bundan  əlavə, federasiyalar tərəfindən 
ixtisaslaşdırılmış olimpiya kompleksləri  tikilmişdir və onların 
da sayı 10-a yaxındır. Hazırda 14 olimpiya kompleksinin 
tikintisi başlanmışdır, yaxud da buna hazırlıq işləri gedir. Yəni 
bizim məqsədimiz  bütün bölgələrdə gözəl, müasir komplekslər 
tikməкдир вя бу, artıq reallığa çevrilir. Bu bir daha onu göstərir 
ki, Azərbaycanda çox güclü idman potensialı var. Biz istəyirik 
ki, hər bir insan, xüsusilə gənclər, uşaqlar, yeniyetmələr 
idmanla məşğul olsunлар. Çünki idman sağlamlıq, sağlam həyat 
tərzi deməkdir. Son illər ərzində Azərbaycanda idman bölmə-
lərinə müşahidə olunan kütləvi axın onu göstərir ki,  idman 
cəmiyyətimizin çox önəmli amilinə çevrilibdir. 

Bununla bərabər, vaxtilə Bakıda tikilmiş əzəmətli idman 
qurğularında yenidənqurma və bərpa işləri aparılır. Bakı 
İdman Sarayı əsaslı təmir olunubdur. Heydər Əliyev adı-
na İdman–Konsert Kompleksində çox böyük yenidənqur-
ma və bərpa işləri aparılır. Mingəçevirdə Beynəlxalq Avar-
çəkmə bazası və mərkəzi yaradılır. O, vaxtilə sovet məka-
nında yeganə baza idi ki, il ərzində orada təlim-məşq top-
lanışları keçirilirdi. Biz indi o bazanı faktikи olaraq yeni-
dən qururuq. Ancaq bir addım da irəliyə getmişik. İndi 
həm təlim-məşq toplanışları keçiриlməси üçün imkanlar yara-
dırıq, eyni zamanda, orada ən mötəbər yarışlar, hətta dünya 
çempionatları da keçirmək mümkün olacaqdır. Bütün bu 
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işlər, əlbəttə ki, böyük vəsait tələb edir və Azərbaycanın 
indi iqtisadi imkanları bizə belə şəraiti yaradır. İdman sahə-
sinə qoyulan vəsait insanların sağlamlığına qoyulan və-
saitdir. 

Azərbaycan eyni zamanda, bir sıra beynəlxalq yarış-
ların keçirilməsi üçün çox tanınan ölkələrdən birinə çev-
rilibdir. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda beynəlxalq 
yarışlar təşkil olunur və bu il güləş üzrə dünya çempionatı, 
bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkdir. 
Olimpiya oyunlarına lisenziya verən iki turnir keçiriləcəkdir. 
2004-cü il Olimpiya оyunları ərəfəsində üç lisenziya turniri 
keçirilmişdir. Yəni bütün bunlar Azərbaycanın idman gücü-
nü göstərir. Bir tərəfdən, beynəlxalq idman qurumları ilə sə-
mərəli əməkdaşlığımız, digər tərəfdən, maddi-texniki baza-
nın möhkəmləndirilməsi və gözəl, əzəmətli komplekslərin 
tikintisi. Siz də görürsünüz ki, bu kompleks eyni zamanda, 
memarlıq abidəsidir. Bizim məqsədimiz sadəcə, idmanla 
məşğul olmaq üçün bir salon, yaxud da ki, bina tikmək de-
yildir. Özü də təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın müxtəlif ra-
yonlarında tikilən bu komplekslər məhz дцнйа standart-
larынa cavab verir. 

Bunlar Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Пroqramının tərkib hissəsidir. Sosial sahəyə diqqət 
də həmçinin. Son 3 il ərzində Azərbaycanda təxminən 800 
məktəb tikilibdir. Məktəb tikintisi gələcək nəslə olan 
dəstəkdir. Bilik, savad, elm – bizim gənclərimiz həm əqli, 
həm də fiziki cəhətdən hazırlıqlı, güclü olmalıdırlar. Onlar 
gözəl şəraitdə həm oxumalıdırlar, həm də idmanla məşğul 
olmalıdırlar. İnsanların sağlamlığı üçün indi Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrində yeni, müasir diaqnostika və müalicə 
kompleksləri tikilir. Biz bunu edirik ki, insanlara ən yüksək 
tibbi xidmət göstərilsin. Qonşu şəhərdə, Lənkəranda ən 
müasir diaqnostika və müalicə mərkəzi yaradılıbdır və artıq 
orada açıq ürək üzərində əməliyyatlar aparılır. Masallılılar 
da o imkanlardan istifadə edəcəklər. İndi biz hər bir bölgədə 
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belə müalicə-diaqnostika kompleksləri yaradırıq ki, yaxın 
rayonlarda yaşayanlar da ondan istifadə edə bilsinlər. 

Amma vaxt gələcək, hər bir rayonda belə gözəl müalicə 
mərkəzləri tikiləcəkdir. Yəni biz bu məsələyə kompleks 
şəkildə yanaşırıq. O cümlədən idmanın inkişafı həm ölkəmi-
zin imicinə çox böyük töhfədir, Azərbaycanı dünyada tanı-
dır, eyni zamanda, millətimizin sağlamlığı üçün çox lazımdır 
və bu iki amil burada birləşir. 

İdmanın inkişafı idmançıların uğurları ilə ölçülür. Mən çox 
şadam ki,  Azərbaycan idmançıları  öлkəmizin  idman  şöhrə-
tini  çox  uca  tutur,  beynəlxalq  yarışlarda  –  dünya,  Olimpi-
ya,  Avropa yarışlarında Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edirlər. 
2004-cü ilin Yay Olimpiya oyunlarыnda idmançılarımız beş 
medal qazanmışlar. Bu çox böyük göstəricidir. Eyni zamanda, 
dünya və Avropa çempionatlarında da çox uğurla çıxış edirlər. 

Hər il Azərbaycan idmançıları müxtəlif beynəlxalq ya-
rışlarda yüzlərlə medal qazanırlar. Bu da Azərbaycanın id-
man gücünü göstərir. İdmançılara olan diqqət, idmançılara 
olan hörmət, onların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, ta-
nınmış idmançılara cəmiyyətdə olan münasibət uşaqlarda 
stimul doğurur. Görəndə ki, idmançı Azərbaycanda çox bö-
yük hörmətə layiq bir insandır, onlar da idman bölmələrinə 
чох həvəslə gedirlər. Yəni bu işlər bir-biri ilə sıx bağlıdır.  

Əlbəttə ki, Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin 
prezidenti və ölkə prezidenti kimi, qürur hissi ilə deyə bilə-
rəm ki, Azərbaycan sözün əsl mənasında, idman ölkəsidir. 
Biz bundan sonra da bütün bu sahədəki işlərimizi çox böyük 
səmərə ilə aparacağıq, Azərbaycanın idman şöhrətini qaldı-
racağıq və elə edəcəyik ki, hər yerdə idmanla məşğul olmaq 
üçün imkanlar olsun. 

Mən  bizim  üçün  yeni  olan  bir  məsələyə   toxunmaq  istə-
yirəm.  Bildiyiniz  kimi,  bu  yaxınlarda Azərbaycan  2016-cı  
ildə  Yay  Olimpiya  оyunlarinin  ölkəmizdə  keçirilməsi  üçün  
rəsmi  qaydada  müraciət etmişdir. Deyə bilərəm ki, bu, postso-
vet məkanında Yay Olimpiya оyunlarinin keçirilməsi üçün ilk 
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belə bir müraciətdir. Mən onu deyə bilərəm ki, bir neçə il 
bundan əvvəl bəlkə də heç kimin ağlına gəlməzdi ki, biz belə 
bir təşəbbüslə çıxış edərik. Ancaq bu gün Azərbaycanın həm 
idman potensialı, həm idmanın maddi-texniki bazası,   idman-
çılarımızın nailiyyətləri, eyni zamanda, ölkəmizin maddi   im-
kanları   belə   qərarın   qəbul olunmasında ən başlıca rol oy-
namışdır. Yəni bizim ölkəmiz Olimpiya оyunlarını keçirməyə 
hazırdır, buna qadirdir və bütün imkanlar var. Mən ümid edi-
rəm ki, beynəlxalq idman qurumları bizim müraciətimizə diq-
qətlə yanaşacaqdır.  Onu  da  başa  düşürük  ki,  adətən,  ilk  
dəfə  edilən  müraciət  təmin  olunmur.  Yəni  bilirsiniz, Olim-
piya oyunlarыnы keçirmək istəyən çox ölkələr var, şəhərlər var, 
hansılar ki, artıq bir neçə dəfə belə müraciətlər etmişlər, ancaq 
buna nail ola bilməmişlər. Yəni biz bu məsələyə real yanaş-
malıyıq. Amma biz Azərbaycanda nəinki 2016-cı ildə, щятта 
indi Olimpiya oyunlarыны ən yüksək səviyyədə keçirməyə qa-
dirik. Bu, ölkəmizin potensialını, bizim iqtisadi gücümüzü gös-
tərir. Sirr deyil ki, Azərbaycan son üç il ərzində dünya miqya-
sında iqtisadi cəhətdən ən dinamik inkişaf edən ölkədir. Bizim 
iqtisadi artımın dünyada analoqu yoxdur. Артым  2005, 2006-
cı illərdə 26 və 35 faiz olmuşdur. Bu il də iqtisadiyyatımız 
təxminən həmin səviyyədə artacaqdır. Bölgələrimiz inkişaf 
edir, iş yerləri açılır, yeni müəssisələr yaradılır. Hər bir böl-
gənin problemi diqqət mərkəzindədir, o cümlədən Masallıda 
da inkişaf üçün lazımi tədbirlər görülür. Ümid edirəm ki, Ma-
sallıda gedən quruculuq-abadlıq işlərinin nəticələri yaxın za-
manlarda özünü göstərəcəkdir. Rayonun çox böyük potensialı 
var və биз  bu potensialdan tam şəkildə istifadə edəcəyik. 

Olimpiya kompleksinin açılışı, əlbəttə ki, özlüyündə bö-
yük hadisədir. Bununla bərabər, mən buna geniş səpkidə 
rayonların inkişafı kontekstində baxıram. Mənim məqsədim 
Azərbaycanda hər bir rayonun inkişaf etməsidir. Hər bir 
rayonda inkişaf səviyyəsi Avropa səviyyəsində, dünya səviy-
yəsində olmalıdır. Azərbaycan xalqı buna layiqdir və biz 
birgə səylərlə buna nail olacağıq. 
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Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl gündə bu gözəl komplek-
sin açılışı münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə 
cansağlığı, masallılılara bütün işlərинdə uğurlar arzulayıram. 
Sağ olun! 

 
* * * 

 
Рясми щиссядян сонра инъясянят усталарынын консерти, ид-

манчыларын нцмуняви чыхышлары олду. 
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АВРОПА ОЛИМПИЙА КОМИТЯСИНИН 
ПРЕЗИДЕНТИ ПАТРИК ЩИКЕЙ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Масаллы Олимпийа Идман Комплекси 
 
9 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 9-да Масаллы Олимпийа Идман Комплексинин ачылыш 
мярасиминдян сонра Авропа Олимпийа Комитясинин президенти 
Патрик Щикей иля эюрцшмцшдцр. 

Эюрцшдя Азярбайъанда идманын вя бядян тярбийясинин ин-
кишафына, мадди-техники базасынын мющкямляндирилмясиня дюв-
лят сявиййясиндя йцксяк гайьы эюстярилдийи хцсуси вурьуланды. 
Билдирилди ки, мящз беля комплекс тядбирляр сайясиндя Азяр-
байъан идманчылары Олимпийа ойунларында, дцнйа вя Авропа 
чемпионатларында, мцхтялиф бейнялхалг йарышларда йцксяк ня-
тиъяляр эюстярирляр. 

Азярбайъанда мцтямади олараг ян мютябяр бейнялхалг йа-
рышларын кечирилмяси  тягдирялайиг щал кими дяйярляндирилди. Пай-
тахтда вя бюлэялярдя истифадяйя верилян олимпийа идман 
комплексляринин эянъ няслин саьлам бюйцмясиндя бюйцк ящя-
миййяти гейд олунду. 

Авропа Олимпийа Комитясинин президенти Патрик Щикей 
Азярбайъанда идмана дювлят сявиййясиндя бу ъцр гайьынын юл-
кямизин идманчыларынын Пекин олимпиадасында да йцксяк няти-
ъяляр эюстярмяляри цчцн эениш имканлар ачдыьыны билдирди. 

Эюрцшдя Азярбайъанын бейнялхалг идман тяшкилатлары, о ъцм-
лядян Авропа Олимпийа Комитяси иля ямякдашлыьынын йцксяк 
сявиййядя олдуьу бир даща вурьуланды. 

  
 

 



 211

 
 
 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV 
CƏLİLABAD RAYONUNДА 
 
9 апрел 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da Ma-

sallıdan Cəlilabad rayonuna gəlmişdir.  
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə avtovağzalın yenidən 

qurulan binası ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat 
verildi ki, 1982-ci ildə tikilmiş ikimərtəbəli bu avtovağzal bi-
nası son beş ay ərzində tamamilə yenidən qurulmuşdur. Bu iş-
lər prezidentin tapşırığına əsasən rayonda aparılan abadlıq 
işləri çərçivəsində görülmüşdür. Avtovağzaldan gün ərzində 
400–500 sərnişin yola salmaq mümkündür. Hər gün 30–40 av-
tobus respublikanın müxtəlif bölgələrinə sərnişin daşıyır. Bi-
nada sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılacaq, 
təxminən iki ay ərzində bütün işlər başa çatdırılacaqdır. Ha-
zırda Ələt–Astara avtomobil yolunun bir hissəsi əsaslı təmir 
olunmuş, Cəlilabad şəhəri ərazisindən keçən hissə geniş-
ləndirilmiş, yolun kənarındakı yöndəmsiz tikililərin yerində 
milli üslubda yeni binalar inşa olunmuş, işıqlandırma sistemi 
yenidən qurulmuşdur. 

Məlumat verildi ki, hazırda şəhərdə Heydər Əliyev sey-
rəngahının, ulu öndərin adını daşıyacaq muzeyin, parkın, 
habelə məktəbin və yeni iş yerlərinin açılacağı beş obyektin 
tikintisi davam etdirilir. Bildirildi ki, ötən əsrin 70–80-ci 
illərində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin sayə-
sində Cəlilabadın siması tamamilə dəyişmişdi və hazırda prezi-
dentin diqqət və qayğısı nəticəsində rayon yeni inkişaf dövrünü 
yaşayır. 

Prezident İlham Əliyev rayonda tikilmiş və inşası davam 
etdirilən obyektlərin layihələri və fotoşəkilləri ilə tanış oldu, 
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bütün işlərin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə görülməsinin 
zəruriliyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı dedi ki, həqiqətən 
də 70–80-ci illərdə Cəlilabad dirçəlişdə idi və indi də inkişaf 
etmiş ən qabaqcıl rayonlardan olacaqdır. 
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ЪЯЛИЛАБАД ШЯЩЯРИНДЯ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
СЕЙРЯНЭАЩЫНЫН ТИКИНТИСИ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
9 апрел 2007-ъи ил 
 
Prezident İlham Əliyev aprelin 9-da Cəlilabad şəhərində 

Heydər Əliyev seyrəngahının tikintisi ilə tanış olmuşdur.  
Dövlətimizin başçısına rayonun sosial-iqtisadi inkişafı ilə 

bağlı görülən işlər haqqında məlumat verildi. Bildirildi ki, şə-
hərin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması 
üçün 6 min metr əsas, 5,5 min  metr məhəllədaxili su xətləri 
çəkilmişdir. Privolnoye kəndinin su təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması üçün 3 min metr su xətti təzələnmişdir. Cəlilabad şəhərində 
yeni kanalizasiya sisteminin tikintisinə başlanılıb və 6 min 
metrdən artıq xətt çəkilmişdir.  

Rayonda yeni tibb müəssisəsinin, Göytəpə şəhərində 
mədəniyyət evinin, Cəlilabad şəhərində doğum evinin, иdman 
kompleksinin tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmışdır. Əlillər 
və şəhid ailələri üçün də yaşayış binasının inşası nəzərdə 
tutulmuşdur. Cəlilabadda 16 mənzilli yaşayış binası istifadəyə 
verilmişdir. 7 nömrəli şəhər orta məktəbi üçün 1100 şagirdлик  
binanın tikintisi davam etdirilir.  

Cəlilabadlıların sevimli istirahət yeri olacaq Heydər Əliyev 
seyrəngahında, ulu öndərin adını daşıyacaq muzeyin tikin-
tisində işlər başa çatır. Heydər Əliyev prospekti əsaslı şəkildə 
yenidən qurulmuş, 1,5 kilometrlik məsafədə nəqliyyatın ikitə-
rəfli hərəkəti təmin edilmiş, 19,4 min kvadratmetr asfalt dö-
şənmişdir. 12 min kvadratmetr ərazidə çəmənliklər salınmış, 
suvarma məqsədi ilə üç artezian quyusu qazılmış və çənlər qo-
yulmuşdur. Rayonda taxılçılığın inkişafına xüsusi diqqət yeti-
rilir. 2006-cı ildə 125 625 ton taxıl  (2005-ci ildəkindən 2 621 



 214 

ton çox) istehsal olunmuş, hər hektardan 26,1 sentner məhsul 
götürülmüşdür. 

Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən 729 hektar sahədə üzüm 
bağları salınmışdır. Damazlıq quşçuluq təsərrüfatının və 
broyler fabrikinin fəaliyyətinin bərpası üçün də işlər gedir. 
Hazırda fabrikin dörd sexi bərpa edilmiş və 200 ton quş əti 
istehsal olunmuşdur.  

Sonra dövlətimizin başçısı rayon ağsaqqalları ilə görüşdü.  
Ə d a l ə t   Ə s g ə r o v (Cəlilabad Rayon Təhsil Şöbəsinin 

müdiri): Cənab Prezident, иъазя верин юз адымдан, аьсаг-
галлар адындан, район иътимаиййяти адындан, рящбярлик адын-
дан Сизя миннятдарлыг едим. Гядямляриниз мцбаряк олсун. 
Сиз бу эцн бизи шяряфляндирдиниз, бизя илщам вердиниз. Хош 
эялмисиниз, улу юндяримизин йадиэары Илщам мцяллим. Siz 
Cəlilabadı həmişə yaşatmısınız. Ulu öndərimiz də rayo-
numuzu yaşatmışdır. Cəlilabad 40 ildir ulu öndərimizin 
qoyduğu yol ilə gedir, Allah qoysa, hələ 40 il bundan sonra 
da inkişaf yolu ilə gedəcəkdir. Biz Sizə çox minnətdarıq ona 
görə ki, bu gün bir daha Cəlilabada gəlməklə bizə yeni ruh 
verdiniz. Bu gün Sizin qarşınıza çıxarmağa az-çox işimiz var. 
Yadınızdadırsa, Heydər Əliyev adına məktəbin açılışına 
gələndə buranın vəziyyəti barədə məndən soruşmuşdunuz. 
Onda xəcalət çəkirdim, indi görün necə dəyişibdir. Fikir-
ləşirdim ki, cənab Prezident buranı məndən niyə soruşur? 

И l h a m   Ə l i y e v: O, 2004-cü il idi. 
Ə d a l ə t   Ə s g ə r o v: Bəli, layihəni Siz o vaxt vermişdi-

niz. İndi bura tanınmır. Səhər-səhər işə gələndə hər kəs ra-
yonda yenilik görür. İnsanlarda böyük həvəs var, inciyirlər, 
deyirlər ki, bəs bizi niyə işlətmirsiniz? Hər kəs istəyir ki, 
işləməklə iz qoysun. Biz ulu öndərimizin layiqli davamçısı 
İlham Əliyevi çox istəyirik, rəhmətlik Heydər Əliyev Cəlila-
badı çox sevirdi. Ulu öndərimizi Azərbaycanın hər yerində 
çox sevirlər, ancaq Cəlilabadda hamıdan çox sevirlər. Bu 
sözü Sizə tam səmimiyyətlə deyirəm. O vaxt ümummilli 
liderimiz Cəlilabada 3 dəfə səfər etmişdi və rayonumuza hər 
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gəlişində burada bir iz qoyurdu. Allah Sizin ömrünüzü uzun, 
canınızı da sağ eləsin. Çünki Siz rəhmətlik Heydər Əliyevin 
ideyalarını uğurla davam etdirirsiniz. Allah Sizi bizlərə çox 
görməsin.  

Cənab Prezident, Sizdən bir xahişim var, bu obyektlərin 
açılışında iştirak edin.  

И l h a m   Ə l i y e v: Mən də o illəri çox yaxşı xatırlayı-
ram. Ulu öndər həmişə Cəlilabada gələndə mən də onunla 
gəlirdim. Burada dəfələrlə olmuşam, bu yerləri çox yaxşı 
xatırlayıram və бура mənim üçün çox əzizdir. Ona görə 
2004-cü ildə sizdən soruşdum ki, бура nə vəziyyətdədir. Sizin 
sözünüzdən bildim ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Fi-
kiрляшдим ki, biz mütləq burada böyük yenidənqurma işləri 
aparмалыйыq. 70–80-ci illərdə Heydər Əliyev Cəlilabadı, 
demək olar ki, inkişaf etdirdi, burada üzüm bağları salındı, 
çox işlər görüldü, insanlar yaxşı pul qazandılar, ev tikdilər, 
maşın aldılar. İndi biz Cəlilabada yeni həyat veririk.  

Artıq müasir səviyyəдə, yəni dünya səviyyəsində. Dün-
yanın istənilən ölkəsinə geтмяк olar, amma bu gözəlliyi ora-
da görmək  mümkün deyildir. Hər yer abadlaşır, hər yer gö-
zəlləşir. Mən indi avtovağzalın binasına baxdım. Müasir, gö-
zəl binadır, orada gözəl xidmət göstəriləcəkdir. Bu yerlər 
abadlaşır, insanların rahatlığı, istirahəti üçün park салы-
наcaqdır. Bunlar Cəlilabadın ümumi inkişafının dinamika-
sını göstərir. Bizim də məqsədimiz odur ki, insanlar rahat 
yaşasınlar. Gözəl binalar, istirahət, dincəlmək üçün yaxşı 
yerляр olsun, iş yerləri olsun, məktəb tikilsin. Sizin çox gözəl 
məktəbiniz var. Йadımdadır, o vaxt açılışında да oldum.  

Ə d a l ə t   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, ondan da gözəl 
məktəbimiz olacaq və Siz açılışına gələcəksiniz. 

 И l h a m   Ə l i y e v: Бяли, indi ondan da gözəl məktəb 
tikilir, şəkilləri görmüşəm, buradan sonra gedib baxacağam. 
Yəni bütün bunları edirik ki, Azərbaycan xalqı daha da 
yaxşı yaşasın. Maaşlar, pensiyalar artırılır, bu öz yerində, 
amma belə gözəl məktəb, istirahət yerləri də olmalıdır. Xü-
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susilə ağsaqqallar üçün, onlar böyük zəhmət çəkiblər, Azər-
baycanın inkişafında çox fəal iştirak ediblər. Bu gün də 
iştirak edirlər və onların fəaliyyəti gənc nəsil üçün böyük ör-
nəkdir.  

Mən bu yerin ilkin planını görəndə oraya bəzi düzəlişlər 
etdim. Yəni bilirəm ki, burada nələr olacaqdır. Çünki bu 
yerin planını özüm təsdiq etmişəm və şəkildəkindən də gözəl 
olmalıdır. Şəkildə çox gözəldir, həyatda ondan da gözəl ol-
malıdır. Ona görə bu işlər tezliklə başa çatacaq və mən də 
bundan sonra buraya dəfələrlə gələcəyəm.   

Ə d a l ə t   Ə s g ə r o v: Cənab Prezident, ümummilli lide-
rimiz gənclərə çox böyük qayğı göstərirdi. Çox şadıq ki, o 
xətti Siz ləyaqətlə davam etdirirsiniz. Təyin etdiyiniz kadrlar 
Sizin iş sürətinizlə işləyirlər.  

И l h a m   Ə l i y e v: Onlar mənim tələblərimi bilirlər və 
təyin edəndə deyirəm ki, get düz işlə, insanlara qulluq et, 
qur, yarat, rayonu gözəlləşdir. Çalış ki, insanlara maksimum 
dərəcədə kömək едясян. Yəni, mənim iş prinsiplərim belədir.  

Ə d a l ə t   Ə s g ə r o v: Sizin bir kəlamınız var: «Azər-
baycan Heydər Əliyevin şah əsəridir». Allah buna görə də 
ona rəhmət eləsin.  

V ə d u d   M ə m m ə d o v (rayon ağsaqqalı): Ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin çox sevdiyi və rəğbət bəslədiyi 
Cəlilabad torpağına xoş gəlmisiniz! Qədəmləriniz mübarək, 
gəlişiniz uğurlu olsun!  

Hörmətli Prezident, biz Sizin istər xarici, istərsə də re-
gionlara səfərlərinizi diqqətlə izləyirik. Xarici səfərləriniz 
dövlətlər arasında ünsiyyət, mehribanlıq, əməkdaşlıq yaradır 
və buna sevinirik. Respublikanın regionlarında olaркян əhali 
Sizə, Siz əhaliyə yaxınlaşırsınız, xalq Sizi sevir, camaatın Si-
zə rəğbəti artır, Sizin camaata rəğbətiniz artır. Hamı ürəyin-
də istilik hiss edir, qəlblərə işıq, nur çökür. Bilir ki, qayğı-
keşi, problemlərə diqqətlə yanaşanı var. Bizim rayona da 
xoş gəlmisiniz. Biz çox sevinirik, neçə illərdir Sizinlə görüş-
məyi gözləyirдik.  
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И l h a m   Ə l i y e v: İllər yox, mən 2004-cü ildə gəl-
mişdim. Ondan əvvəl 2003-cü ildə prezident seçkilərində də 
gəlmişdim. İndi də gəlmişəm, bundan sonra da gələcəyəm.  

H i d a y ə t   B a b a y e v (rayon ağsaqqalı): Qədəmləriniz 
nurlu olsun, bu  gəlişinizlə üç bayram bir yerə düşür. Sizin 
səfəriniz, yazın gəlişi və burada bu cür abadlığın aparılması. 
Buna kim şad olmaz ki?! Bütün cəlilabadlılar sevinirlər. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə cəlilabadlıları 
sevib, bizə həmişə qayğı göstəribdir. Щямишя дейярди ki, Cəli-
labad ictimaiyyətinə, Cəlilabad əhalisinə mənim az xidmətim 
olmamışdır. Bu həqiqətən də belədir. Heydər Əliyevin fəaliy-
yəti həm də Cəlilabadla bağlı idi. Heydər Əliyevin və onun 
ailəsinin cəlilabadlıların qəlbində məhəbbəti elə həkk olunub 
ki – atalar demişkən, «südlə girib, sümüklə bərkiyibdir» – щeç 
bir qüvvə, heç bir təsir onu bizim qəlbimizdən çıxara bilməz.  

Cənab Prezident, Sizin və xanımınızın ingilis dilində çı-
xışlarınız bizi həddindən çox sevindirir. Bütün arzularınız 
çin olsun, torpaqlarımız azad edilsin. Ölkəmizin iqtisadi cə-
hətdən daha da sürətlə inkişaf etməsi, əhalinin rifah halının 
yüksəlməsi, ürəyinizdəki bütün  arzular çin olsun. 

И l h a m   Ə l i y e v: Mənim bir arzum var ki, Azərbaycan 
möhkəm olsun, güclü olsun.  

S ə n a n   D ö v l ə t o v (rayon ağsaqqalı): Sizin bütün xa-
rici səfərlərinizi izləyirik, çıxışlarınızı диггятля dinləyirik. 
Sizin daxili və xarici siyasətinizi bəyənirik. Çünki Siz xalqın 
qayğısına qalırsınız. Cəlilabad əhalisi Sizinlədir və Sizi sevir, 
fəxr edir. Siz bizim fəxri vətəndaşımızsınız.  

И l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun, mən çox şadam.  
R ə ş i d   Ə s g ə r o v (rayon ağsaqqalı): Cənab Prezident, 

Cəlilabad rayonunda 1971-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevlə 
görüşdə mən də iştirak etmişəm. O həmin vaxt Рayon Par-
tiya Komitəsinin binasına daxil olmadı, bağa getdi, əlini 
ağaca qoyub söykəndi və bütün camaat başına toplaşdı.  

Orada camaatla söhbət etdi. Söhbətin əsas mövzusu ra-
yonda üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi idi. Həqiqətən də, о bu 
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məsələni ətraflı öyrəndi, müəyyən vaxtdan sonra Cəlilabad 
rayonunda 31 min hektar üzüm bağları salındı və üzüm 
istehsalı 265 min tona çatdı. Ancaq onun bir nigarançılığı 
var idi. Mən bunu həmişə demişəm, bundan sonra da de-
yəcəyəm. O nigarançılıq bu idi ki, Azərbaycan nə vaxt müs-
təqil olacaq və ona nə vaxt rəhbərlik edəcəkdir. Allaha şükür 
ki, ona da nail oldu. İndi Siz onu əvəz edirsiniz. Bu, böyük 
işdir. Sizin planlarınız var, qəzetdən oxuyuram. Regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı şəhərlərdə yox, daha 
çox kəndlərdə həyata keçirilir. Görülən işlərin hamısı onun 
nəticəsidir. Azərbaycan xalqı nə qədər əziyyət çəkibsə, onun 
səfasını görməlidir və indi görür. İndi həmin məqamdır və 
ulu öndərin istəklərini həyata keçirdiyiniz üçün Sizə çox sağ 
olun deyirik.   

И l h a m   Ə l i y e v: 1969-cу ilə гядяр Azərbaycan bütün 
sovet respublikaları arasında ən geridə qalanlardan idi. Ulu 
öndər 1969-cu ildə hakimiyyətə gəldi və Azərbaycan 1982-
83-cü illərdə birinci yerə çıxdı. Təkcə iqtisadi эюстяриъиляря 
görə deyil, həm də insanların həyat səviyyəsiня эюря, xüsusilə 
kəndlərdə. O nədən başladı? Rayonların inkişafından. On-
dan sonra 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan çox çətin 
vəziyyətə düşdü, faktikи olaraq, ölkəmiz dağılırdı, bizim 
müstəqilliyimiz də şübhə altında idi. İqtisadi tənəzzül, hərbi-
siyasi böhran ölkəni parçalayırdı və Azərbaycan dünya xəri-
təsindən silinə bilərdi. Yenə ulu öndər 90-cı illərin əvvəllə-
rində hakimiyyətə gəldi, ən çətin vəziyyətdə olan Azərbay-
canı dünyanın inkişaf edən ölkəsi səviyyəsinə çıxardı. Bu gün 
biz taleyimizi özümüz həll edirik. Neftimiz Azərbaycan xal-
qının həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına xidmət edir. Büdcə-
miz 1 milyard dollardan 6,5 milyard dollara qalxdı. May 
ayında yenə düzəliş edəcəyik və əlavə vəsait ayrılacaqdır.  

R ə ş i d   Ə s g ə r o v: İqtisadi artım 34,5 faiz olmuşdur. 
И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, siz bunları yaxşı bilirsiniz. Bu 

artım heç bir başqa ölkədə yoxdur. Özü də bir il deyil, ardıcıl 
olaraq ikinci və üçüncü ildir ki,  dünyada lider ölkəyik. Biz 
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bütün abadlıq işlərini bunun hesabına görürük. Əgər 1994-cü 
ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə «Əsrin müqa-
viləsi» imzalanmasaydı, bunun heç birini edə bilməzdik. 
Məhz bunun hesabına indi Azərbaycan dirçəldi, bizdə güc 
var, maddi imkanlar var, siyasi iradə var, xalqın dəstəyi var. 
Bizim bütün ölkələrlə münasibətlərimiz qarşılıqlı hörmət 
əsasındadır. Biz heç kimin qarşısında gözükölgəli deyilik. 
  

Biz bölgədə, bütün işlərdə təşəbbüskar oluruq. Daxili 
sabitlik, xarici siyasət, iqtisadi islahatlar, insanların həyat sə-
viyyəsinin yaxşılaşması, məktəb, xəstəxana, idman kompleks-
lərinin tikintisi, abadlıq işləri, parkların, xiyabanların salın-
ması – Azərbaycanın bugünkü reallıqları budur. Mən ra-
yonların abadlaşdığını, gözəlləşdiyini görəndə çox şad oluram.  

Bakıda oturub çox gözəl qərarlar vermək olar. Əgər onlar 
yerlərdə icra olunmursa, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə 
kadrlara – siz dediniz, bu, xüsusi məhəbbətin əlamətidir – tap-
şırıq vermişəm,  qısa müddət ərzində gözəl işlər görəcəklər.  

      
Prezident İlham Əliyev ağsaqqallarla xatirə şəkli çək-

dirdikdən sonra tikinti işləri ilə  tanış oldu. Məlumat verildi ki, 
seyrəngahda süni göl də yaradılacaq, şəhərə xüsusi yarаşıq 
verəcək yeni mehmanxana tikiləcək, sakinlərin asudə vaxtını 
səmərəli keçirməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Bütün 
işlər təxminən üç ay ərzində başa çatdırılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı işlərin nəzərdə tutulan vaxtda key-
fiyyətlə başa çatdırılmasının zəruriliyini bildirdi, müvafiq 
tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.  

 
         Cəlilabad şəhər orta məktəbinin tikintisi ilə tanыşlыq 
 

Prezident İlham Əliyev aprelin 9-da 7 nömrəli Cəlilabad 
şəhər orta məktəbinin tikintisi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 1100 şagirdлик  
məktəb бинасында son tamamlama işləri aparılır. Bu təhsil 
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ocağı yüksək standartlara cavab verəcək, sinif otaqlarından 
əlavə, fənn kabinetləri, idman залы, yeməkxana, idman mey-
dançası, internetə qoşulmuş kompйуter otağı da olacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin keyfiyyətlə görül-
məsinin, binanın xarici görünüşünün  gözəl olmasının, burada 
hər bir şəraitin yaradılmasının zəruriliyini xatırlatdı.  

Bildirildi ki, rayonun Komanlı kəndində 480 şagirdлик  orta 
məktəb binası, Burovar kənd orta məktəbi üçün əlavə sinif 
otaqları tikilib istifadəyə verilmişdir. Xəlilabad, Şiləvəngə və 
Zopun kəndlərinin hər birində 260 yerlik orta məktəb bina-
larının tikintisi üçün yer ayrılmışdır.  

Bununla da Azərbaycan prezidentinin Masallı və Cəlilabad 
rayonlarına səfəri başa çatdı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ТАРИХИ МУЗЕЙИНДЯ ТЯМИР-
БЯРПА ИШЛЯРИНИН ЭЕДИШИ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
10 апрел 2007-ъи ил 

 
Prezident İlham Əliyev aprelin 10-da Milli Elmlər Aka-

demiyasının Azərbaycan Tarixi Muzeyində təmir-bərpa işlə-
rinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının göstərişi ilə təmir edilən çoxsaylı 
tarixi binalardan biri olan Azərbaycan Tarixi Muzeyinin bi-
nası Bakının ən gözəl memarlıq abidələrindəndir. Muzeydə 
qədim dövrdən başlayaraq, Azərbaycan tarixinin bütün mər-
hələlərinə dair qiymətli eksponatlar toplanmışdır. Lakin uzun 
illər əsaslı təmir edilmədiyindən bərbad vəziyyətə düşmüşdü. 
2004-cü ilin dekabrında muzeydə yaranmış vəziyyətlə yaxın-
dan tanış olan prezident İlham Əliyev binanın əsaslı təmiri və 
bərpası barədə göstəriş vermiş, 2005-ci ilin sentyabr ayından 
bu işlərə başlanmışdır.  
İşlərin gedişi ilə tanışlıq zamanı prezident İlham Əliyevə 

məlumat verildi ki, bütövlükdə bərpa prosesi son mərhələyə 
daxil olubdur. Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə 
Agentliyin sifarişi ilə təmir işlərini yerinə yetirən «Azəraq-
rartikinti» Səhmdar Cəmiyyəti mühəndis-texniki qurğuların, 
kommunikasiya sisteminin yeniləşdirilməsini yekunlaşdırır. 
Binanın dam örtüyü tamamilə тязялянмиш, yüksək zövq və 
məharətlə bəzədilmiş otaqlarında və salonlarında bərpa işləri 
dəqiqliklə görülür. Bu prosesə cəlb olunmuş İtaliyanın «Eleka» 
şirkəti divarlarda, arakəsmələrdə, tavan və döşəmələrdə yüz il 
əvvəlki bəzək və naxışları aşkarlayıb ilkin formada bərpa edir. 
O dövrdə quraşdırılmış qapı-pəncərələr, istilik və işıq 
sistemləri original üslubda yeniləşdirilibdir. Bütövlükdə ikinci 
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mərtəbədə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Xatirə muzeyi yerlə-
şəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev otaqların və salonların əvvəlki görü-
nüşdə tərtibatına xüsusi diqqət yetirilməsini tövsiyə etdi.  

Muzey həm də Milli Elmlər Akademiyasının strukturunda 
elmi-tədqiqat və mədəni-maarif müəssisəsi funksiyasını yerinə 
yetirir. Binanın üçüncü mərtəbəsindəki otaqlar bu məqsəd 
üçün nəzərdə tutulmuşdur.    

Dövlətimizin başçısı tariximizin tədqiqi, öyrənilməsi və 
təbliği baxımından burada çalışan mütəxəssislərin üzərinə 
yüksək məsuliyyət düşdüyünü xatırlatdı və elmi araşdırmalar 
üçün onlara hərtərəfli şərait yaradılması ilə bağlı tapşırıqlarını 
verdi.  

Muzeyin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Nailə Vəli-
xanlı tariximizə və mədəni irsimizə həssaslıqla yanaşan pre-
zident İlham Əliyevə ölkəmizin sürətli inkişafına dair prob-
lemlərin həlli ilə yanaşı, çoxsaylı abidələrə və mədəniyyət 
ocaqlarına ikinci həyat bəxş etdiyinə görə dərin minnət-
darlığını bildirdi.  
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TÜRKİYƏNİN «MƏRMƏRƏ QRUPU»nun 
RƏHBƏRİ AKKAN SЦVЯR ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
10 апрел 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 10-da Prezident sarayında Türkiyənin «Mərmərə Qru-
pu»nun rəhbəri Akkan Sцvяri qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan–Türkiyə dostluq və qardaşlıq müna-
sibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanmış, 
Azərbaycan və Türkiyənin müxtəlif qurumları arasında əlaqə-
lərin və qarşılıqlı səfərlərin bu münasibətlərin möhkəmlən-
məsinə öz töhfəsini verdiyi qeyd edilmiş, ölkəmizlə «Mərmərə 
Qrupu» arasında əməkdaşlığın gələcəkdə də uğurla inkişaf 
edəcəyinə əminlik ifadə olunmuşdur. 
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РОМА ПАПАСЫ ХВЫ БЕНЕДИКТ 
ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ 

 
Зати-мцгяддясляри! 
Анадан олмаьынызын 80 иллийи мцнасибятиля  Сизи црякдян 

тябрик едирям. 
Сиз бцтцн щяйат вя фяалиййятинизля цмумбяшяри дяйярляри 

тяряннцм едяряк инсанлар арасында гаршылыглы анлашма, дост-
луг вя щямряйлик мцнасибятляринин бяргярар олмасы наминя 
йорулмадан чалышырсыныз. 

Мцгяддяс Тахт-таъа рящбярлик едяряк инсанлары мяр-
щямят, шяфгят вя цлфятя чаьырышларынызла, шяхси нцмуня вя фяда-
карлыьынызла бцтцн дцнйада бюйцк ряьбят вя нцфуз газан-
мысыныз. 

Бу яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирмякдян 
мямнунлуг дуйур, мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, щума-
низм идеалларынын тянтяняси наминя али миссийанызда уьурлар 
диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 10 апрел 2007-ъи ил 
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ЩИНДИСТАНЫН ТИЪАРЯТ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ 
НАЗИРИ ЪАИРАМ РАМЕШИН РЯЩБЯРЛИК 
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
11 апрел 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 11-də Prezident sarayında Hindistanın ticarət üzrə 
Dövlət naziri Cairam Rameşin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Hindistan arasında 
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı 
imkanların olduğunu qeyd etdi. İqtisadi əlaqələrin ölkələri-
mizin potensialına uyğun gəlmədiyini deyən prezident İlham 
Əliyev Dövlət nazirinin səfərinin bu əlaqələrin gələcək inki-
şafına öz töhfəsini verəcəyinə ümid etdiyini bildirdi.  

Cairam Rameş ölkəmizə səfərindən böyük məmnunluq 
duyduğunu söylədi. Bakıda keçirəcəyi görüşlər və müzakirə 
edəcəyi məsələlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verən 
qonaq səfərinin iki ölkə arasında iqtisadi sahədə əlaqələrin 
genişləndirilməsi işinə kömək edəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  
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RUSİYA FEDERASİYASI KURQAN 
VİLAYƏTİNİN  QUBERNATORU  
OLEQ BOQOМOЛOV  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
12 апрел 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ap-

relin 12-də Prezident sarayında Rusiya Federasiyası Kurqan 
vilayətinin qubernatoru Oleq Boqoмoлovu qəbul etmişdir. 

Qubernator Oleq Boqoмoлov ölkəmizə ötən səfərlərini və 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevlə görüşlərini məm-
nunluqla xatırladı. O, ümummilli lider Heydər Əliyevin rəh-
bərliyi ilə 1985-ci ildə Kurqan vilayətində keçirilən tədbiri 
yada salaraq, bunun vilayətin iqtisadi həyatında əhəmiyyətli 
rol oynadığını vurğuladı. Oleq Boqoмoлov Kurqandakı Azər-
baycan diasporunun vilayətin sosial-ictimai həyatında fəal 
iştirak etdiyini qeyd etdi.  

Dövlətimizin başçısı ölkəmizin Rusiyanın ayrı-ayrı region-
ları, o cümlədən Kurqan vilayəti ilə əlaqələrinin Azərbaycan–
Rusiya münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi işinə töhfə 
verəcəyini bildirdi və vilayətlə əməkdaşlığın gələcəkdə də fəal 
surətdə həyata keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu söylədi. 
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БЮЙЦК БРИТАНИЙАНЫН ИНЭИЛТЯРЯ–
АЗЯРБАЙЪАН ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯДРИ  
ЛОРД ФРЕЙЗЕРИН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
12 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 12-дя Президент сарайында Бюйцк Британийанын Инэил-
тяря–Азярбайъан Ъямиййятинин сядри Лорд Фрейзерин рящбярлик 
етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Лорд Фрейзер бу ил Инэилтяря–Азярбайъан Ъямиййятинин 
йарадылмасынын 10 илинин тамам олдуьуну вя бунунла баьлы 
Бакыда хцсуси тядбир кечирилмясинин планлашдырылдыьыны сюйляди. 

Эюрцшдя Азярбайъан–Бюйцк Британийа мцнасибятляринин 
мцхтялиф сащялярдя уьурла инкишаф етдийи вурьуланды, ики юлкянин 
мцхтялиф структурлары арасындакы ямякдашлыьын икитяряфли яла-
гялярин эенишляндирилмяси цчцн ящямиййяти гейд едилди вя 
Инэилтяря–Азярбайъан Ъямиййятинин Азярбайъан–Бюйцк Брита-
нийа мцнасибятляринин инкишафына тющфя вердийи билдирилди. 
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CƏNUBİ QAFQAZ ÖLKƏLƏRİNİN RUSİYALI 
HƏMVƏTƏNLƏR TƏŞKİLATLARININ  
BAKIDA KEÇİRİLƏN REGİONAL 
KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARI  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
12 апрел 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ap-

relin 12-də Prezident sarayında Cənubi Qafqaz ölkələrinin ru-
siyalı həmvətənlər təşkilatlarının Bakıda keçirilən regional 
konfransının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Sizin hamınızı Azərbaycanda salamla-
mağıma şadam və ümidvaram ki, ölkəmizə səfəriniz yad-
daqalan olacaqdır. Mən bu konfransın məhz ölkəmizdə keçi-
rilməsini çox mühüm hadisə hesab edirəm. Biz bu hadisəyə 
hazırlaşırdıq və ümid edirik ki, konfrans, fikir mübadiləsi Cə-
nubi Qafqaz ölkələrinin rus icmalarının nümayəndələri ara-
sında daha böyük qarşılıqlı anlaşmaya gətirib çıxaracaqdır.  

Bilirəm ki, əlaqələr var və icmaların nümayəndələri müx-
təlif beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən də Moskvada həm-
vətənlərin hər il keçirilən tədbirində görüşürlər. Lakin Bakı-
da görüşün öz formatı var.  

Azərbaycanda biz millətlərarası münasibətlərə çox böyük 
diqqət yetiririk. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Bir çox on-
illiklər və əsrlər ərzində müxtəlif millətlərin və dinlərin nü-
mayəndələri Azərbaycanda mehriban ailə kimi yaşamış və 
yaşayırlar. Bu bizim ölkəmizin sərvətidir. Çox vacibdir ki, 
ölkəmizdə müstəqillik əldə olunduqdan sonrakı dövr də 
millətlərarası həmrəylik və sülhlə səciyyələnir, belə halı biz 
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digər ölkələrdə heç də həmişə müşahidə etmirik. Tolerantlı-
ğın yüksək səviyyəsi, digər millətin nümayəndələrinə hörmət-
cil münasibət müstəqil Azərbaycan üçün səciyyəvi haldır. 
Ona görə də belə formatda görüş bizim üçün həm də təcrübə 
mübadiləsi baxımından vacibdir. Təbii ki, siz konfrans, 
ünsiyyət zamanı təəssüratınızı bölüşəcək, mövcud problemlər 
barədə fikir mübadiləsi aparacaqsınız. Ümidvaram ki, ölkə-
mizdə keçirəcəyiniz bu günlər sizə Azərbaycanla daha 
yaxından tanış olmağa kömək edəcəkdir. 

Azərbaycana qarşı təcavüz problemi, ölkəmizin ərazisinin 
bir hissəsinin işğal edilməsi Cənubi Qafqazda ümumi 
vəziyyətə mənfi təsir göstərir. Düşünürəm ki, bir müddətdən 
sonra bu problem də həllini tapacaqdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, millətlərarası həmrəylik və 
sülh Azərbaycanın uğurlu inkişafının əsasıdır. İndi, iqtisadi 
baxımdan, sosial problemlərin həlli baxımından çox böyük 
uğurlara nail olduğumuz bir vaxtda məhz açıq, demokratik 
ölkə kimi, bütün xalqların özlərini yaxşı hiss etdikləri ölkə 
kimi inkişaf etmək çox vacibdir. Prezident kimi, mən də bu 
istiqamətə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Gələcək uğurları-
mızın rəhni məhz bundadır. Milli azlıqların nümayəndə-
lərinə hörmətcil münasibət həm də xalqın mədəniyyətinin 
təzahürü deməkdir.  

Onu da demək istərdim ki, Rusiya ilə Azərbaycan ara-
sında ikitərəfli münasibətlər həmin istiqamətdə Azərbay-
canda gedən müsbət proseslərin mühüm amilidir. Bu, təbii 
olaraq, həm Azərbaycanda yaşayan rusların ovqatına, həm 
də Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların ovqatına təsir gös-
tərən mühüm amildir. Son illər ikitərəfli münasibətlərimizin 
uğurlu inkişafı, təbii ki, ümumən Cənubi Qafqazda vəziy-
yətin sabitləşməsi amilidir və təbii olaraq, millətlərarası əla-
qələr baxımından çox mühüm rol oynayır. Çünki münasibət-
lər gərgin və ya gərilmiş olsaydı, istəsək də, istəməsək də bu-
nu Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da, Azərbaycanda ya-
şayan ruslar da öz üzərlərində hiss edəcəkdilər. Ölkələrimiz 
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arasında dostluq, mehriban qonşuluq münasibətlərinin – 
Rusiya prezidentinin də, mənim də strateji tərəfdaşlıq kimi 
səciyyələndirdiyimiz münasibətlərin dinamik inkişafı isə 
cəmiyyətdə ümumi əhval-ruhiyyəyə – o cümlədən millətlər-
arası münasibətlər baxımından – çox müsbət təsir göstərir. 

Ona görə də bu istiqamətin vacibliyini xüsusi vurğulamaq 
və sizə bir daha demək istərdim ki, Azərbaycanda mövcud 
olan millətlərarası həmrəylik və sülh bizim uğurlu inkişa-
fımızın əsasıdır. Düşünürəm ki, burada keçirəcəyiniz günlər-
də bunu siz özünüz yəqin edəcəksiniz. Azərbaycanlıların rus 
xalqına, rus dilinə, ədəbiyyatına, rus dilində təhsilə necə 
münasibət bəslədiklərini də yəqin edəcəksiniz.  

Sizi bir daha salamlayaraq demək istərdim ki, öz müşa-
hidələriniz hər cür sözlərdən daha yaxşı olacaqdır. Sizin 
kifayət qədər geniş proqramınız var. Ümidvaram ki, bu 
günlərdən sizdə yaxşı təəssürat qalacaqdır. 

M i x a i l   Z a b e l i n (Azərbaycanın rus icmasının sədri): 
Söz yox ki, konfrans iştirakçılarının burada keçirəcəkləri 
günlərdən biz tam səmərəli istifadə etməyə, Bakını, Azər-
baycanın nə ilə zəngin olduğunu, Azərbaycan xalqının yük-
sək tolerantlığını, respublika rəhbərliyinin bizim bütün 
qayğılarımıza və problemlərimizə diqqətlə yanaşdığını onla-
ra göstərməyə çalışacağıq. Çox sağ olun. 

V a l e r i   S v a r ç u k (Xaricdəki Rusiyalı Həmvətənlərin 
Əlaqələndirmə Şurasının üzvü): Mən həmkarımın minnətdar-
lıq sözlərinə qoşulmaq və burada, Azərbaycanda çox gözəl 
qarşılandığımıza görə, bizə göstərilən və hiss etdiyimiz səmi-
miliyə və mehribanlığa görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. 

Bizim bir çoxumuz Azərbaycanda tez-tez oluruq, nüma-
yəndə heyətimizin üzvləri artıq ikinci gündür buradadır. Biz 
Bakıda baş vermiş müsbət dəyişikliklərə heyranıq. Nə qədər 
yeni tikililər, nə qədər yaxşı işlər var! Azərbaycan rəhbər-
liyinin rus icmasına, rus dili və mədəniyyətinə münasibətdə 
apardığı müdrik siyasəti xüsusi vurğulamaq istərdim. Yaxşı 
olardı ki, bunu bütün ölkələrdə nəzərə alsınlar. 
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A l e k s a n d r   Ç e p u r i n (Rusiya XİN-in departament 
direktoru): Mən uzun müddət Qərbi Avropada işləmişəm və 
bu gün Bakının dənizkənarı parkından keçərkən oра mənə 
Neapolu çox xatırlatdı. Azərbaycanda əvvəllər də olmuşam 
və təsdiq etmək istəyirəm ki, Bakıya ilyarım əvvəl olan axı-
rıncı gəlişimdən sonra şəhərin simasında böyük dəyişikliklər 
baş vermişdir. Dünən mən Rusiyanın Xarici Иşlər naziri ilə 
ətraflı danışdım və o, konfrans iştirakçılarına təbrik mək-
tubu göndərdi.  

Bakıda toplaşmaq imkanıна görə çox sağ olun. Biz görü-
rük ki, tolerantlıq və millətlərarası həmrəylik barədə deyilən 
sözlər, həqiqətən ölkə üçün də, burada yaşayan insanlar, o 
cümlədən ruslar üçün də çox vacibdir. Ona görə mən də həm-
karlarıma qoşulmaq və ruslara, rus dilinə belə xoş münasibətə 
görə çox sağ olun demək istəyirəm. Belə münasibət xeyli 
dərəcədə dövlətlər arasındakı münasibətlərlə də bağlıdır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Ölkəmiz haqqında, şəhərimiz haq-
qında deyilən səmimi sözlərə görə sizə çox təşəkkür edirəm. 
Doğrudan da ölkəmizdə çox sürətli inkişaf gedir. Hazırda 
biz şəhərin bütün tarixi binalarını bərpa edirik. Onlar 
təmizlənir, işıqlandırılır. Çoxlu yeni binalar tikilmişdir. 
İqtisadi baxımdan son üç ildə dünyada ən yaxşı göstəricilər 
Azərbaycandadır. Birinci rübdə iqtisadi artım 40 faiz olmuş-
dur. Bu, keçən il 35 faizə, 2005-ci ildə 26 faizə bərabər idi. 
Bu çox ciddi artımdır və əlbəttə ki, təkcə Bakının deyil, 
bütün ölkənin simasında da özünü göstərir. Siz dəyişiklikləri 
Azərbaycanın rayonlarında da görəъяксиniz və insanlar 
gündəlik həyatlarında da bunu hiss edirlər. Başlıca islahat 
insanların həyatını daha yaxşı etmək, onların rifahını yük-
səltməkdir. Biz bu istiqamətdə olduqca çox tədbirlər görü-
rük. O cümlədən də əməkhaqqının qaldırılması sahəsində. 
Bu yaxınlarda biz büdcə təşkilatlarında  əməkhaqqını, pensи-
yaları 25 faiz artırdıq. Bizdə minimum əməkhaqqı artıг, 
demək olar, 60 dollar, orta əməkhaqqı təxminən 200 dollar-
dır, ilin yekunlarına görə, təxminən 250 dollar təşkil edə-
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cəkdir. Orta pensiya 70 dollar olacaqdır. Yəni bunlarын ha-
mısı insanlara lazım olan məsələlərdir. 

Hazırda biz məktəb tikintisinə çox böyük diqqət yetiririk. 
Son üç ildə təxminən 800 yeni məktəb tikilmişdir, o 
cümlədən də İvanovkada məktəbin inşası başa çatmaqdadır. 
Bütün dövlət universitetlərində rus dilində bölmələr var. 

Ermənistanla münaqişə həll edilmədiyinə və davam 
etdiyinə görə – münaqişənin aradan qaldırılması ilə məşğul 
olanların, yəni prezidentlərin, Xarici Иşlər nazirlərinin əlaqə-
lərindən başqa – əlbəttə, bizim əlaqələrimiz məhdudlaş-
mışdır. Bu da təbiidir. Lakin bu, belə bir konfransın keçiril-
məsinə maneə olmadı. Bizim üçün konfransın keçirilməsi 
faktının özü vacibdir. O haqlı olaraq Bakıda keçirilir, çünki 
Cənubi Qafqazda ən böyük rus icması bizim ölkəmizdədir. 

 
* * * 

 
Görüşdən sonra qonaqlar Azərbaycan prezidenti ilə xatirə 

şəkli çəkdirdilər. 
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ƏLCƏZAİR XALQ DEMOKRATİK 
RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ    
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB ƏBDÜLƏZİZ BUTEFLİKAYA 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin paytaxtında çoxsaylı insan tələfatına səbəb 

olmuş partlayışlar törədilməsi xəbərini dərin kədər və hiddət 
hissi ilə qarşıladıq.  

Biz terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir, 
belə dəhşətli cinayət əməllərinə qarşı mübarizədə birgə səylər 
göstərilməsini zəruri hesab edirik.  

Baş vermiş faciə ilə əlaqədar dərdinizə şərik çıxır, Sizə, 
həlak olanların ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə 
başsağlığı verir, yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa dilə-
yirəm.  

Allah rəhmət eləsin! 
           

    İLHAM ƏLИYEV  
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 12 aprel 2007-ci il 
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РОМА ПАПАСЫ ХВЫ БЕНЕДИКТ 
ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ 
 
Зати-мцгяддясляри! 
Таъгойма эцнцнцзцн илдюнцмц мцнасибятиля Сизя юз 

адымдан вя Азярбайъан халгы адындан ян сямими тябрик-
ляримизи йетирирям. 

Ямин олдуьуму билдирирям ки, Азярбайъан–Ватикан мц-
насибятляри, достлуг вя ямякдашлыг ялагяляримиз халгларымызын 
гаршылыглы ирадясиня вя мярамына уйьун олараг даим инкишаф 
едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, бцтцн 
щяммязщябляринизя сцлщ вя рифащ диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

 ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 13 апрел 2007-ъи ил 
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НИДЕРЛАНД КРАЛИЧАСЫ 
ЦЛЙАЩЯЗРЯТ ЫЫ БЕАТРИКСЯ 
 
Цлйащязрят! 
Нидерланд Краллыьынын милли байрамы – Кралича эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы сямими-гялбдян тябрик 
едирям. 

Биз Азярбайъан–Нидерланд мцнасибятляриня бюйцк ящя-
миййят веририк. Яминям ки, икитяряфли ялагяляримизин, достлуг 
вя ямякдашлыьымызын щяртяряфли инкишафы цчцн гаршылыглы сяйля-
римизи бундан сонра да ардыъыл шякилдя давам етдиряъяйик. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетир-
мякдян мямнунлуг дуйур, мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя 
уьурлар, дост халгыныза сцлщ вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 13 апрел 2007-ъи ил 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПREZИDENTИ İLHAM  ƏLИYEVИN   
SƏDRLИYИ  ИЛЯ NAZИRLƏR    
KABИNETИNИN 2007-ъи  ИЛИН BИRИNCИ  
RÜBÜNÜN YEKUNLARINA HƏSR  
OLUNMUŞ ИCLASЫНДА НИТГ 
 
Президент сарайы 
 
13 апрел 2007-ъи ил 
 
Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclası ilin birinci rübünün 

yekunlarına həsr olunur. Son illər ərzində Azərbaycan iqti-
sadiyyatında müşahidə olunan müsbət meyиllər 2007-ci ilin 
birinci rübündə də davam edir. İqtisadiyyatımız çox yüksək 
sürətlə artır. Son üç ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada 
analoqu olmayan sürətlə artmışdır – 2005-ci ildə 26 faiz, 2006-
cı ildə 35 faiz. 2007-ci ilin birinci rübündə isə Azərbaycanda 
ümumi daxili məhsul istehsalı təxminən 40 faiz artmışdır. Bu 
onu göstərir ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar öz 
səmərəsini verir və bizim müəyyən etdiyimiz bütün proqramlar 
vaxtlı-vaxtında icra olunur. Bir daha demək istəyirəm ki, bu 
yüksək göstəricilər heç bir başqa ölkədə müşahidə edilmir. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə ümumi daxili məhsul, adətən, 3-4 faiz 
artır, keçmiş Sovet İttifaqının respublikalarında, yəni postsovet 
məkanında isə orta hesabla təxminən 7-8 faiz artım var. Azər-
baycanda isə artım çox böyükdür və bu bizə imkan verir ki, 
öz iqtisadi potensialımızı daha da möhkəmləndirək. 

--------------------------------- 
      Иъласда Малиййя назири Самир Шярифов, Игтисади Инкишаф назири Щейдяр 
Бабайев, Верэиляр назири Фазил Мяммядов, Ъянъляр вя Идман назири Азад 
Рящимов, Милли Банкын Идаря  Щейятинин сядри Елман Рцстямов вя Дювлят 
Нефт Ширкятинин президенти Рювняг Абдуллайев чыхыш етмишляр.  
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Sevindirici haldır ki, eyni zamanda, sənaye istehsalı da 
artır və birinci rübdə təxminən 39 faiz təşkil edir. Bu bizim 
sənaye potensialımıza çox böyük dəstəkdir. 

Bununla bərabər, insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır. 
Birinci rübdə orta əməkhaqqı 163 manat, yəni 190 dollar 
təşkil etmişdir və ilin sonuna qədər 200 dollardan çox ola-
caqdır. Yəni artıq bu, yaxşı göstəricidir. 

Nəzərə alsaq ki, gələcəkdə Azərbaycana çox böyük gəlir-
lər daxil olacaq, əlbəttə, orta əməkhaqqı daha da arтаcaqdır. 
Birinci  rübdə  insanların  sosial  vəziyyətinin  yaxşılaşdırılması  
üçün  çox  böyük  tədbirlər görülübdür. Büdcədən maliyyələşən 
təşkilatlarda çalışanların maaşları 25–50 faiz artıbdır. Mini-
mum əməkhaqqı yanvar ayında 50 manata çatdırılıbdır. İndi 
Azərbaycanda orta pensiya 60 manat, yəni 70 dollar təşkil edir. 
Əlbəttə ki, bu bizi tam şəkildə qane edə bilməz. Ancaq nəzərə 
alsaq ki, bir neçə il bundan əvvəl həm minimum əməkhaqqı, 
həm də pensiyalar çox aşağı səviyyədə idi, bugünkü nailiyyətlər 
bizi, əlbəttə, çox sevindirir. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, 
Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar, görülən işlər ilk növ-
bədə insanların sosial vəziyyətinə təsir göstərsin. 

Sosial məsələlərin həlli bizim üçün prioritet xarakter 
daşıyır. Bilirsiniz ki, indi artıq ünvanlı sosial yardım proqramı 
icra edilir, 55 min ailə bu proqramla əhatə olunub və hər bir 
ailəyə orta hesabla təxminən 70 dollar səviyyəsində yardım 
göstərilir. Bu da çox böyük proqramdır. Bunun üçün çox 
böyük təşkilatçılıq işləri də görülməli, müəyyən olunmalı idi 
ki, bu proqrama kimlər daxil olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, 
bəzi hallarda ayrı-ayrı, heç də kasıb olmayan vətəndaşlar da 
özlərini bu proqrama daxil etməyə çalışmışlar. Ona görə 
burada çox ciddi nəzarət olmalıdır. Əlbəttə, meyarlar gözlə-
nilməlidir ki, məhz ehtiyacı olan insanlar bu proqrama daxil 
edilsinlər. 

Bütövlükdə, Azərbaycanda yoxsulluğun  səviyyəsi  kəskin  
şəkildə  aşağı  düşübdür  və  bu  da  çox sevindirici haldır. Dün-
ya praktikasından bilirik ki, neftlə zəngin ölkələrdə və böyük 
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neft hasilatına nail olan ölkələrdə heç də həmişə yoxsulluq 
aşağı düşmür. Əksinə, bəzi hallarda o ölkələrdə təbəqələşmə 
prosesi gedir, zənginlər daha da zənginləşir, kasıblar daha da 
kasıblaşır. Azərbaycanda isə biz bunun tam əksini görürük. 
Azərbaycanda orta sinif formalaşır, yoxsulluğun səviyyəsi, 
kasıbların sayı aşağı düşür. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda 
neft-qaz əməliyyatları nəticəsində əldə edilən gəlir cəmiyyətdə 
ədalətli və çox şəffaf şəkildə bölünür. Bu məqsədlə bir neçə il 
bundan əvvəl Azərbaycan şəffaflыq təşəbbüsünə qoşulmuşdur. 
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən verilən qiymətə görə, 
biz bu təşəbbüsdə qabaqcıl yerdəyik və bizim təcrübəmiz başqa 
ölkələrdə də öyrənilir və tətbiq edilir. 

Bizim valyuta  ehtiyatlarımız  hazırda  4  milyard  100  mil-
yon  dollar  təşkil  edir.  Bu  da  çox  böyük məbləğdir və növ-
bəti illərdə burada kəskin artım olacaqdır. Çünki hazırda 
bizim neft-qaz əməliyyatlarımız ilkin mərhələdədir, gələcək-
də çox böyük gəlirlər daxil olacaq və əlbəttə, onlar da çox 
şəffaf şəkildə Neft fondunda yerləşdiriləcəkdir. 

Əhalinin pul gəlirləri birinci rübdə 33 faiz təşkil et-
mişdir və bu da çox gözəl göstəricidir. Xüsusilə nəzərə al-
saq ki, birinci rübdə inflyasiyanın səviyyəsi qalxmışdır və bu 
bizi çox narahat edir. İnflyasiya 16 faizə qalxmışdır. Hesab 
edirəm ki, bu, müvəqqəti bir haldır. İkinci rübdə və ümumiy-
yətlə, ilin sonuna qədər biz inflyasiyanı birrəqəmli səviyyədə 
saxlaya biləcəyik. Ancaq buna baxmayaraq, əhalinin pul gə-
lirləri 33 faiz, yəni inflyasiyaya nisbətdə iki dəfə çox art-
mışdır. Bu onu göstərir ki, real artım çox güclüdür və in-
sanların sosial müdafiəsi məsələləri də öz həllini tapır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı uğurla 
icra edilir. 2003-cü ilin oktyabr ayından indiyə qədər 535 min 
yeni iş yeri açılmışdır ki, bunların da tam əksəriyyəti daimi iş 
yerləridir. Yeni iş yerlərinin 83  faizi  regionlarda  açılmışdır.  
Bu  da  regionların  həyatında  öz  əksini  tapır.  Mən  də  mü-
təmadi  qaydada bölgələrdə oluram və gözəl abadlıq-qurucu-
luq işlərinin getdiyini görürəm. Yeni müəssisələr açılır, yollar 
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çəkilir, rayonlar abadlaşır, müasir görkəm alır. 
Əsas məqsəd odur ki, biz kəndlə şəhər arasında fərqi 

azaldaq, eyni zamanda, rayonlardan böyük şəhərlərə miqrasiya 
meyиllərini də gərək dayandıraq. Faktikи olaraq biz buna 
nail olmuşuq. Bunu davamlı etmək üçün ilk növbədə ra-
yonlarda bütün sosial infrastruktur yeniləşməlidir. Biz də 
bunu edirik. İndi hər bir bölgədə müasir diaqnostika-müalicə 
mərkəzi tikilir.  Hər  bir  bölgədə  məktəblər,  digər  sosial  
obyektlər, idman kompleksləri tikilir. Bölgələrdə enerji təc-
hizatı xeyli dərəcədə yaxşılaşıbdır. Yəni, bütün sosial inf-
rastruktur və iş yerləri olduğu təqdirdə, əlbəttə ki, insanlar 
böyük şəhərlərə miqrasiya etməyəcəklər. 

2007-ci ilin birinci rübündə Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 
kəməri artıq tam gücü ilə işləməyə başlamışdır. Bu, böyük 
tarixi nailiyyətdir, bizim böyük uğurumuzdur və bu kəmərin 
fəaliyyətinə şübhə ilə yanaşanlara gözəl cavabımızdır. Yəqin 
xatırlayırsınız, bəzi xarici ölkələrin mətbuatında belə bir 
informasiya gedirdi ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərini doldur-
maq üçün mütləq başqa ölkələrin nefti lazımdır, Azərbay-
canın kifayət qədər neft ehtiyatları yoxdur. Azərbaycan 
beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq, aldatmaq istəyir. Ancaq 
biz həmişə deмишik və bu gün də sübut edirik ki, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan kəməri Azərbaycan nefti üçün tikilibdir. Azərbaycan 
nefti artıq çox rahat şəkildə dünya bazarlarına çatdırılır və 
gündəlik gücü bir milyon barрel olan kəmər indi gündə bir 
milyon barрel neft nəql edir. Bu o deməkdir ki, 2008-ci ildə 
Azərbaycan 50 milyon ton neft ixrac edəcəkdir. 2007-ci ildə 
isə Azərbaycanda ümumi neft hasilatı 42-43 milyon ton 
olacaq və bu da çox böyük həcmdir. 

2007-ci ilin birinci rübündə digər tarixi hadisə baş vermişdir. 
«Şahdəniz» yatağından çıxarılan Azərbaycan qazı Bakı–Tbili-
si–Ərzurum qaz kəməri vasitəsilə ixrac edilməyə başlamışdır. 
Bu da çox böyük nailiyyətdir. Azərbaycan artıq təkcə neft 
ölkəsi deyil, həm də qaz ölkəsidir. Bizim çox böyük qaz ehti-
atlarımız var. Bu yaxınlarda Dövlət Neft Şirkətindən mənə 
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verilən məlumata görə, təkcə «Şahdəniz» yatağında artıq təsdiq 
olunmuş qaz ehtiyatları 1 trilyon 200 milyard kubmetrdir. Yəni 
bu, artıq xarici şirkətlər tərəfindən də təsdiqlənir. Baxmayaraq 
ki, ilk illərdə xarici şirkətlər daha da təvazökar rəqəmlər 
üzərində dayanmışdılar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 
mövqeyi isə həmişə elə olub ki, «Şahdəniz» qaz yatağında 
minimum 1 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı vardır. Artıq biz 
görürük ki, bu ehtiyat 1 trilyon 200 milyard kubmetrdir. Əgər 
Azərbaycan ancaq öz daxili tələbatını təmin etsə, yəni fərz edək 
ki, qazı ixrac etməsə, bu bizə 100 ilə kifayət edəcəkdir. Bu 
baxımdan Azərbaycan özünü təbii ehtiyatlarla ən çox təmin  
edəн  ölkəyə çevrilir. 

Nəzərə alaq ki, bizim başqa yataqlarda da qaz ehti-
yatlarımız var, xüsusilə « Azəri», «Çıraq» yataqlarında «də-
rin qaz» adlandırılan qaz layları var. Orada qaz ehti-
yatları ən azı 300 milyard kubmetrdir. Şübhəsiz ki, başqa 
yataqlarda da vardır. Bu, Azərbaycanın enerji təhlükəsiz-
liyini uzun illər, onilliklər ərzində təmin edəcək və Azər-
baycanı qaz ixrac edən ölkəyə çevirəcəkdir. Artıq biz buna 
nail ola bilmişik. Düzdür, ilin əvvəlində hələ ki, qaz hasi-
latını daxildə bizi təmin edə biləcək səviyyəyə çatdıra bilmə-
mişik. Ona görə, bir növ xarici idxaldan asılı idik. Amma 
idxal dayanandan sonra biz gördük ki, Azərbaycan zərrə 
qədər də zərər çəkmədi. Biz sübut etdik ki, özümüzü istənilən 
yolla təmin edə biləcəyik. Nəinki özümüzü, hətta qış ayla-
rında problemlərlə üzləşən dost Gürcüstan xalqını da qazla 
təmin etdik. İndi isə «Şahdəniz» yatağından çıxan qaz artıq 
Gürcüstan bazarına daxil olur və yaxın zamanlarda Tür-
kiyəyə də daxil olacaqdır. Ondan sonra isə Avropa bazaar-
larına göndəriləcəkdir. 

Bizim region ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə bu sahədə 
münasibətlərimizi tənzimləyən müxtəlif sazişlər var. Eyni 
zamanda, keçən ilin noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq 
haqqında memorandum imzalanmışdır. Bu ilin birinci 
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rübündə Amerika ilə Azərbaycan arasında da buna bənzər 
sənəd – enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığa dair 
anlaşma memorandumu imzalanmışdır. 

Əlbəttə, bütün bunlar Azərbaycanın imkanlarını хейли 
dərəcədə artırır. İlk növbədə, bizim iqtisadi vəziyyətimiz 
daha da yaxşı olacaqdır. Biz xaricə nəql edilən neft və qazın 
satışından milyardlarla dollar vəsait əldə edəcəyik. Şübhəsiz 
ki, indiki zamanda enerji məsələləri dünya siyasəti gündəli-
yinin, demək olar, birinci məsələləri sırasına daxil olubdur. 
Ona görə də bizim siyasi çəkimiz artacaq və artır. Biz də 
bunu görürük. Azərbaycanın müstəqil, çox açıq siyasəti, 
cəsarətli addımları o cümlədən məhz bu amilə söykənir. 

Bizim iqtisadi, siyasi gücümüz var, Azərbaycan regionda 
lider dövlətdir. Bizim iştirakımız olmadan regionda heç bir 
məsələ həll olunmur və Azərbaycanın çəkisi, önəmi getdik-
cə artacaqdır. Biz uğurlu iqtisadi islahatlar aparmışıq. Re-
gional əməkdaşlıq sahəsində bir çox hallarda təşəbbüskarlıq 
göstəririk və ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir. O cümlədən 
siyasi islahatlar və bütün başqa məsələlər də öz həllini tapır. 

Çox simvolik, rəmzi xarakter daşıyan hal odur ki, birin-
ci rübdə neftdən əldə olunan gəlirlər hesabına Neft fondu 
tərəfindən  maliyyələşən Oğuz–Qəbələ–Bakı su  kəmərinin ti-
kintisinə  başladıq. Yəni,  o  kəmərin təməli qoyuldu. Bu doğ-
rudan da rəmzi xarakter daşıyır: neftdən əldə olunan gəlirlər 
Bakını içməli su ilə, keyfiyyətli su ilə təmin etmək üçün 
istifadə olunur. Ümid edirəm ki, gələn il biz bu kəmərin is-
tifadəyə verilməsinə nail olacağıq və beləliklə, Bakının su 
problemi aradan qaldırılacaqdır. Uzun illər ərzində bu layihə 
müzakirə olunurdu. Çünki oradakı böyük su mənbələri 
çoxdan aşkar edilmişdi. Ancaq maddi imkanlarımız yox idi 
ki, bu işlərə başlayaq. Kreditlər axtarırdıq. Bilirsiniz ki, bu, 
neft sektoru deyil ki, banklar istənilən məbləğdə kreditlər 
versin. Adətən, bu sahəyə kreditlər verilmir. Ancaq artıq 
bizə kredit lazım deyil, biz öz pulumuzla, Dövlət Neft Fon-
dunun vəsaiti hesabına bu kəmərin tikintisinə nail olacağıq. 
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Bu layihə sırf sosial xarakter daşıyır, bunun heç bir iqtisadi 
önəmi yoxdur. O kəmərin tikintisinə qoyulan vəsait bəlkə 
yüz illər sonra da qayıtmaйаъаг. Ancaq biz bunu edirik ki, 
insanları narahat edən problemlər aradan qaldırılsın. 

Bütövlükdə, biz öz iqtisadi potensialımızı ölkənin sosial 
məsələlərinə yönəldirik. Azərbaycanda yüzlərlə məktəb tiki-
lir. Son üç il ərzində 800-ə qədər məktəb, onlarca xəstəxana, 
poliklinika, tibb məntəqəsi tikilib, körpülər, yollar salınır. 
Yəni bütün bu görülən işləri sadalamaq üçün saatlarla vaxt 
lazım olar. Əsas odur ki, biz bütün istiqamətlərdə inamla 
irəliləyirik və hər sahədə düşünülmüş proqramlarımız var. 
Bunun da əsası bizim iqtisadi gücümüzdür. Uğurlu iqtisadi 
inkişafla, Heydər Əliyevin neft strategiyasının davam etməsi 
ilə təmin edirik. 

2007-ci ilin birinci rübü tarixi hadisələrlə çox zəngin 
olubdur. Onlardan biri də Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun 
tikintisinə dair əldə olunmuş razılaşmalardır. Fevral ayında 
Tbilisidə Gürcüstan, Azərbaycan prezidentləri və Türkiyənin 
Baş naziri üçtərəfli saziş imzalamışlar. Bilirsiniz ki, bu layihə 
də uzun illər ərzində müzakirə olunurdu. Biz Avropa İttifaqı 
ilə, digər qurumlarla, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə bunu 
müzakirə etmişdik. Ancaq bu layihəyə kredit tapmaq mə-
sələsi çox çətinləşmişdi. Bunun başqa səbəbləri var, burada 
iqtisadi amillərdən söhbət getmir. Çünki iqtisadi cəhətdən 
bu dəmir yolunun tikintisi çox səmərəlidir. Sadəcə, erməni-
pərəst qüvvələr və dünyadakı erməni lobbisi bu məsələyə 
müdaxilə edərək, beynəlxalq maliyyə qurumlarını bu işdən 
çəkindirmişdir. Təəssüflər olsun ki, bəzi ölkələri, bizim tərəf-
daşlarımızı və beynəlxalq təşkilatları da bu işdən çəkindir-
mişdir. Halbuki bu, birinci növbədə, regional əməkdaşlıq 
üçün çox önəmli bir layihədir. İkinci növbədə, bu, tarixi 
İpək Yolunun bərpasıdır. Üçüncü növbədə, Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolu Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Bakı–Tbilisi–Ər-
zurum neft, qaz kəmərlərinin məntiqi davamıdır. Dördüncü 
növbədə, bu, Azərbaycanı Türkiyə ilə, Avropanı Asiya ilə 
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birləşdirən dəmir yoludur, yeni bir nəqliyyat dəhlizidir. 
Bütün bu amillər bir yana, bir tərəfdən də guya ki, bu, 

Ermənistanı təcridetmə planlarıdır. Əfsuslar olsun ki, onla-
rın fikirləri bizim tərəfdaşlarımıza təsir göstərmişdir. An-
caq Azərbaycan bu gün bütün regional məsələləri özü həll 
edə bilər və biz də Gürcüstan hökumətinə 200 milyon dollar 
həcmində kreditin ayrılmasına qərar verdik. Bu kreditin 
hesabına Gürcüstanda dəmir yolunun tikintisi təmin edilə-
cəkdir. Bir daha demək istəyirəm ki, əgər beynəlxalq maliyyə 
qurumları bu məsələdə iştirak etsəydi, biz şad olardıq. Şad 
olardıq ki, Avropa İttifaqı, bizim tərəfdaşlarımız, böyük 
ölkələr bu məsələdə iştirak edəydi. Ancaq nə edək ki, erməni 
lobbisinin təsiri buna imkan vermədi. Amma buna 
baxmayaraq, bir daha demək istəyirəm ki, biz öz bildiyimizi 
edirik və edəcəyik. 

O ki qaldı Ermənistanı təcridetmə planlarına, Ermə-
nistan beynəlxalq layihələrdən özü-özünü təcrid etmişdir. 
Bizim mövqeyimiz belədir və mən bunu bir daha bəyan 
etmək istəyirəm ki, biz regional layihələrdə Ermənistanın 
iştirakına heç vaxt imkan verməyəcəyik. Ermənistan artıq 
iqtisadi, nəqliyyat baxımından dalana дирянибдир. Ermənis-
tanın işğalçı siyasəti, qonşulara qarşı təcavüzkar siyasəti bu 
ölkəni, faktikи olaraq, bütün layihələrdən təcrid edibdir. 
Əgər təcriddən söhbət gedirsə, o zaman Bakı–Tbilisi–Cey-
han və Bakı–Tbilisi– Ərzurum neft, qaz kəmərləri də Ermə-
nistandan yan keçir.  

Nədənsə beynəlxalq maliyyə qurumları və bu layihələrə 
müsbət yanaşan ölkələr o zaman bizim qarşımızda belə şərt 
qoymamışdılar ki, kəmərlər mütləq Ermənistandan keçmə-
lidir. Bunun da səbəbi aydındır. Çünki bizim neftimiz, 
qazımız o ölkələrə lazımdır. Ancaq bizim dəmir yolumuz da 
o ölkələrə lazım olacaqdır. Lakin bunlar, ilk növbədə, 
Azərbaycana lazımdır və biz bütün siyasətimizi bu amil, 
Azərbaycanın milli maraqları üzərində qururuq. Bakı–
Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum, Bakı–Tbilisi–Qars 
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layihələri Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edir. 
Belə olan halda, heç bir xarici təzyiq, yaxud da ki, xа-
ricdən gələn mesajlar bizim iradəmizə təsir göstərə, bizi 
yolumuzdan döndərə bilməz. 

O ki qaldı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinə, biz hesab edirik ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi 
konstruktivlik nümayiş etdirərsə, bu məsələ öz həllini tapa 
bilər. Bizim mövqeyimiz birmənalıdır və beynəlxalq birlik 
tərəfindən dəstəklənir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 
olunmalıdır və işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlarımız-
dan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır, etnik təmizləmədən əziyyət 
çəkmiş soydaşlarımız öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Çox 
müsbət haldır ki, danışıqlar Praqa prosesi çərçivəsində məhz 
bu formatda aparılır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün 
dünya ölkələri tərəfindən tanınıb, dəstəklənib, Dağlıq Qara-
bağda keçirilən qanunsuz referendum dünya birliyi tərəfin-
dən pislənibdir. Amerika, Fransa, Rusiya, Türkiyə, Avropa  
İttifaqı,  Avropa  Şurası,  İslam  Konfransı  Təşkilatı,  bütün  
ölkələr  və  beynəlxalq  təşkilatlar  bunu pislədilər. Nə üçün? 
Çünki bu qanunsuzdur. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 
torpağıdır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Azər-
baycan torpağı kimi tanınır. Ona görə danışıqların məhz 
bu istiqamətdə aparılması, əlbəttə ki, bizim diplomatik və 
siyasi uğurumuzdur. Ümid etmək istəyirəm ki, Ermənistan 
tərəfi də bunu başa düşəcək və özünü bu çıxılmaz vəziy-
yətdən çıxaracaqdır. 

Bəzi hallarda Ermənistanın rəsmiləri həm öz ölkəsinin 
ictimai rəyinə təsir etmək üçün, щям дя beynəlxalq icti-
maiyyəti çaşdırmaq üçün müxtəlif uydurmalar irəli sürürlər 
ki, Qarabağa müstəqillik veriləcək, Dağlıq Qarabağ öz 
taleyini özü müəyyən edəcəkdir. Bütün bunlar yalandır və 
əgər belə olsaydı, o zaman Ermənistan tərəfi xahiş etməzdi 
ki, onlarda keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər danışıq-
lar aparılmasın. Əgər danışıqlar formatı və danışıqların 
gedişatı onları qane edirsə və onların xeyrinədirsə, nə üçün 
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onda bizdən bu fasiləni   istəyiblər?   Əksinə,   əgər   doğrudan   
da   danışıqlar   onların   xeyrinədirsə,   öz   daxili   vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün israr etməlidirlər ki, gəlin tezliklə bu 
danışıqları sürətləndirək. Onlar dedilər ki, gəlin danışıqları  
hələlik  dayandıraq,  çünki  bu  bizim  daxili  vəziyyətimizə  
mənfi  təsir  göstərə  bilər.  Yəni  bu özlüyündə onu göstərir ki, 
danışıqlar hansı prinsiplər ətrafında gedir. Mən də detallara 
getmək istəmirəm. Çünki danışıqlar məxfi xarakter daşıyır. 
Halbuki bəzi məqamlar artıq ictimaiyyət üçün də bəllidir. Bir 
şeyi deyə bilərəm ki, heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqillik 
verilməyəcək, heç vaxt Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləş-
məyəcəkdir. Əgər ermənilər öz müqəddəratını təyin etmək 
istəyirlərsə, onların artıq öz dövləti var – Ermənistan. Erməni 
xalqı öz müqəddəratını təyin edibdir. Əgər Dağlıq Qarabağda 
yaşayanlar da öz müqəddəratını təyin etmək istəyirlərsə, onlar 
buyurub Ermənistana – Azərbaycanın tarixi torpaqları 
üzərində qurulan bir dövlətə köçə bilərlər. 

Bir sözlə, Azərbaycanda həm iqtisadi, həm siyasi sahə-
də aparılan islahatlar, qazanılan uğurlar bizdə nikbinlik 
hissi oyadır. Eyni zamanda, Azərbaycanda siyasi proseslər 
də çox müsbət istiqamətdə gedir. İctimai-siyasi proseslər, 
demək olar ki, iqtisadi və siyasi islahatların nəticəsidir. Belə 
olan halda, Azərbaycanda istənilən məsələ həll edilə bilər və 
siyasi iradəmiz, proqramlarımız bizi bütün bu işlərə yaxın-
laşdırır. 
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ЙЕКУН  НИТГИ 
 

Xatırlayıram, 2006-cı ilin yekunlarına həsr olunmuş ic-
lasdakı çıxışımda  mən bütün nailiyyətlərlə yanaşı,  bizi  na-
rahat  edən  məsələlərə  də  toxundum  və  bir  daha  bu  ba-
rədə  danışmaq  istəyirəm.  Xüsusilə Azərbaycanda müşahidə 
olunan iqtisadi artım, büdcənin artımı, maaşların və pen-
siyaların artması istər-istəməz inflyasiyanın da artmasına təsir 
göstərir. Burada qeyd olundu, 2007-ci ilin birinci rübündə 
inflyasiya 16 faiz təşkil etmişdir. Bu çox böyük rəqəmdir və 
biz çalışmalıyıq ki, ikinci rübdə və ilin sonuna qədər inflya-
siyanı maksimum dərəcədə aşağı salaq. Əminəm ki, biz buna 
nail olacağıq. Hər bir sürətlə inkişaf edən ölkədə istər-istəməz 
qiymətlər artır. Bu, bazar iqtisadiyyatının qanunudur. Azər-
baycan da bazar iqtisadiyyatına tam şəkiлlдə öz sadiqliyini 
göstəribdir. Bizim uğurlu iqtisadi islahatлarımız və iqtisadi 
sahədə əldə etdiyimiz nailiyyətlər məhz buнa əsaslanır. 

Bazar iqtisadiyyatı bütün inkişaf etmiş ölkələrdə uzun 
illər ərzində mövcud olan prinsipdir və əks yanaşmanın, yəni 
planlı iqtisadiyyatın nə ilə nəticələnəcəyini də biz yaxşı 
bilirik. Sovet İttifaqının dağılmasının səbəblərindən biri də o 
idi ki, planlı iqtisadiyyat dünyada gedən rəqabətə artıq dözə 
bilmirdi. Məhz bazar iqtisadiyyatı prinsipləri hər bir ölkənin 
iqtisadi tərəqqisini təmin edir. Azərbaycan da artıq dünya 
birliyinin bir hissəsidir. Biz  dünya iqtisadiyyatına çox sü-
rətlə inteqrasiya  edirik və əlbəttə ki,  dünyada gedən pro-
seslər, xüsusilə iqtisadi sahədə gedən proseslər, neftin qiy-
mətinin kəskin şəkildə artması bizə də öz təsirini göstərir, 
çünki hələ ki, bizim istehlak bazarımız xeyli dərəcədə idxal-
dan asılıdır. 

Bizim  bütün  səylərimiz йерли истещсалын эцъляндирилмясиня 
йюнялдилмишдир. Сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясинин, Дювлят Ин-
вестисийа Şirkətinin  yaradılmasının  da  əsas  səbəbi odur  ki,  
Azərbaycanda  istehlak олунан маллар, мящсуллар дахилдя is-
tehsal edilsin. Belə olan halda, biz xüsusilə dünyada neftin 
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qiymətinin artması ilə müşahidə  olunan ümumi bahalaşmaya 
davam gətirə biləcəyik. Çünki son 2-3 il ərzində neftin qiyməti 
3 dəfə qalxıbdır və beləliklə, bütün malların qiyməti artıbdır 
və bu bizə təsir göstərir. Bunlar təbii səbəblərdir. 

Eyni  zamanda,  süni  səbəblər  də  var.  Heç  cür  başa  düş-
mək  mümkün  deyil  ki,  nə  üçün  məhz Azərbaycanda istehsal 
olunan məhsulların qiyməti kəskin şəkildə artır. Bunun heç bir 
təbii izahı yoxdur. Sadəcə olaraq, burada qeyri-sağlam 
rəqabətdən, inhisarlardan söhbət gedir və möhtəkirlikdən 
söhbət gedir. Bu məsələyə biz çox ciddi diqqət verməliyik. 
Çünki qiymətlərin artımı məni çox narahat edir. 

Bizim bütün sahələrdə çox gözəl iqtisadi uğurlarımız var: 
makroiqtisadi göstəricilər, ümumi daxili məhsulun artımı, 
əməkhaqlarının, pensiyaların, sosial müavinətlərin artırılması, 
eyni zamanda, investisiya proqramlarımız, regionların abad-
laşması, məktəb, xəstəxana tikintisi. Yəni haraya baxsan, hər 
bir sahədə bizdə çox  ciddi irəliləyiş  var. İqtisadiyyatda ye-
ganə  yaralı  yerimiz  qiymətlərin artımıdır.  Biz bununla  mü-
barizə aparırıq. 

Yarmarkaların təşkil olunması, əlbəttə ki, bu istiqamətdə 
atılan çox mühüm addımdır. Ancaq başqa addımlar da atıl-
malıdır. 

Mən yenə də demək istəyirəm ki, bizim inzibati im-
kanlarımız bir qədər məhduddur. Çünki bizdə, ümumiyyətlə, 
iqtisadiyyatın, demək olar ki, 80 faizi özəl sektorda for-
malaşır. Ticarətə gəldikdə isə, 100 faiz özəl sektordadır. Bü-
tün dükanlar, bazarlar, bütün məişət xidməti obyektləri özəl 
mülkiyyətdədir. Ona görə dövlətin buna təsiri məhduddur. 
Ancaq imkanlardan da istifadə etməliyik, o cümlədən 
inzibati amillərdən istifadə etməliyik. Qanunsuz əməllərə 
yol verən sahibkarları cəzalandırmalıyıq. Süni şəkildə qiy-
məti qaldıran firmalara, şəxslərə qarşı ciddi təzyiq göstəril-
məlidir, onlar cəzalandırılmalıdırлар. Yoxsa belə çıxır ki, biz 
bütün bu işləri görürük, 3-4 il ərzində icmal büdcəni 1 mil-
yard dollardan 8 milyard dollara чatdırmışıq. Əməkhaq-
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ları, pensiyalar kəskin şəkildə artıbdır. Ancaq bundan da 
möhtəkirlər faydalanır, onlar bu gözəl imkanlardan istifadə 
edir, daha da varlanırlar. Ona görə biz buna yol verə bil-
mərik, həm makroiqtisadi sahədə ciddi tədbirlər görül-
məlidir, eyni zamanda, inzibati addımlar da atılmalıdır. 

Biz büdcə artımlarını dayandıra bilmərik. Yəqin ki, gələn 
ay büdcəyə yenidən baxılacaq, dürüstləşdirmə aparılacaqdır. 
Büdcənin artımı da olacaqdır və bu, istər-istəməz, yenə də 
inflyasiyanın artmasına təsir göstərəcəkdir. 

Digər tərəfdən, o da var ki, bazar hər şeyi özü tənzimləyir. 
Məndə olan məlumata görə, bazarda məhsul qalmır, hər şey 
satılır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda alıcılıq qabiliyyəti 
yüksəkdir. Amma o da faktdır ki, hər kəs bunu ala bilmir. 
Yəni orta təbəqə formalaşıbdır, yaxud da zəngin təbəqə var 
və qiymətlərin artımı onlara o qədər də böyük təsir göstərmir. 
Amma kasıblar da var. Onlar o məhsulları, ərzaq məh-
sullarını ala bilmirlər. Biz onların haqqında fikirləşməliyik. 

Ona  görə  bir  də  deyirəm  ki,  bazarın  bu  işləri  tənzim-
ləməsi  bizi  arxayın  etməməlidir  ki, bazar iqtisadiyyatı şə-
raitində yaşayırıq, bazarda hər şey satılır, deməli, tələblə təklif 
uzlaşır. Bu belədir. Amma biz  фикирляшмялйик ки, йохсул тябягя  
бу гиймятляря неъя дюзсцн. 

Şübhəsiz  ki,  biz  bundan  sonra  da  sosial  proqramları  
daha  ciddi  reallaşdıracağıq  və  inflyasiyanın qalxması bizi 
əməkhaqlarının, pensiyaların artırılmasından çəkindirməyə-
cəkdir. Çünki bu, təbii prosesdir və Azərbaycan xalqının ri-
fah halı yaxşılaşır. Mənim giriş sözümdə gətirdiyim rəqəmlər 
bunu bir daha göstərir. Baxmayaraq ki, birinci rübdə 16 
faiz inflyasiya var, ancaq əhalinin pul gəlirləri 33 faiz art-
mışdır. Növbəti aylarda biz inflyasiyanı aşağı salacağıq. An-
caq bu məsələ barədə biz çox ciddi fikirləşməli və lazımi işlər 
görməliyik. Ona görə mən xüsusilə bu məsələyə bir daha 
diqqət yönəltmək istəyirəm, çünki bizi ən çox narahat edən 
məsələlərdən biri də budur. 

O ki qaldı başqa istiqamətlərə, bütün işlər proqramlar 
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üzrə gedir. Bütün sahələri əhatə edən – istər iqtisadi sahə-
də, tikinti sahəsində, infrastruktur layihələrdə, sosial məsələ-
lərin həllində proqramlar var. İndi biz faktikи olaraq, Azər-
baycanda bütün məktəb infrastrukturunu yeniləşdiririk. 
İndiyədək 800-ə yaxın məktəbin tikilməsi və gələcək illərdə 
yüzlərlə məktəbin tikintisi məktəb sahəsinin maddi-texniki 
bazasının yeniləşməsini, təhsilin keyfiyyətini, avadanlıqla 
təchizatı da təmin edir. Eyni zamanda, hesab edirəm ki, indi 
biz mövcud məktəblərin təmirinə də daha çox vəsait 
ayırмалыйыq. Çünki buna böyük ehtiyac var, xüsusilə Bakı 
şəhərində. Yəqin ki, bu il, gələn il Bakı şəhərində yerləşən 
bütün məktəblərin istilik təchizatı problemləri həll olunmalı-
dır. Bu, həll ediləcəkdir. Başqa şəhər və rayonlarda da biz 
bunu həll etməliyik və mövcud məktəbləri  çox gözəl səviyyə-
yə gətirib çıxarmalıyıq. 

Bu sahədə vəsaitə qənaət etməməliyik. Çünki təhsilə qo-
yulan vəsait ölkəmizin gələcəyinə qoyulan vəsaitdir. Bütün 
inkişaf etmiş ölkələrin uğurlarının səbəbi də məhz ziyalı 
təbəqəsidir, elmi-texniki tərəqqidir, texnoloji yeniliklərdir. 
Biz də bu yolu seçmişik. İstəyirik ki, bizim insanlarımız, 
gənc nəsil bilikli, savadlı olsun və ölkəmizin inkişafında çox 
böyük rol oynasınlar. 

Enerji təhlükəsizliyi  məsələlərinə  də  biz  çox  ciddi  ya-
naşırıq.  Bildiyiniz  kimi,  keçən  il  və  bu  ilin əvvəlində 5 
yeni elektrik stansiyası istismara verilmişdir. Bu proses da-
vam edəcəkdir. Biz özümüzü tam şəkildə təmin edəcəyik, ey-
ni zamanda, gələcəkdə elektrik enerjisinin ixracına da baş-
laya bilərik. Bununla bərabər, hesab edirəm ki, elektrik 
stansiyaları kifayət qədər tikilib və tikilməkdə olan stan-
siyalarla birlikdə bu problemi həll edəcəkdir. İndi biz diq-
qəti ötürücü xətlərə yönəltməliyik. Orada da investisiyalara 
böyük tələbat var. Təsadüfi deyil ki, mən Prezident Fon-
dundan 15 milyon manatı məhz ötürücü xətlərin yeniləş-
məsinə yönəldirəm. Bu həmin işin nə dərəcədə əhəmiyyətli 
olduğunu göstərir. Ümid edirəm ki, 2007–2008-ci illərdə 
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elektrikötürmə xətlərində tam yeniləşmə gedəcəkdir. Payla-
yıcı qurumlar bunu öz vəsaiti hesabına etməlidir, amma, 
əlbəttə ki, dövlət də yardımını əsirgəməyəcəkdir. 

Azərbaycan bütövlükdə dünya enerji bazarında öz yerini 
tutan bir ölkədir. İldən-ilə artan neft-qaz hasilatımız, əlbəttə 
ki, bizim imkanlarımızı artırır. Eyni zamanda, Azərbaycanın 
güclü neft-qaz ölkəsi kimi mövcudluğu bütün regiona çox 
müsbət təsir göstərir. Əlbəttə ki, bu günə qədər olduğu kimi, 
biz növbəti illərdə də böyük neft-qaz hasilatından səmərəli 
istifadə edəcəyik. Bütün neft gəlirləri Neft fondunda şəffaf 
şəkildə saxlanılacaq  və  yalnız  büdcə  formalaşanda  ondan  
transfer  məsələləri  həll  olunacaq  və  parlament  də  bu 
məsələyə öz münasibətini bildirəcəkdir. Parlament vasitəsilə, 
demək olar ki, bütün Azərbaycan xalqı büdcənin formalaş-
masında və eyni zamanda, neft gəlirlərinin ədalətli bölüş-
dürülməsində iştirak edir. Bu, başlıca şərtdir və bizim uğur-
larımızın əsasıdır. Çünki Azərbaycanda bütün neft gəlirləri 
şəffaf şəkildə həm saxlanılır, həm də onların xərclənməsi 
xalq tərəfindən həyata keçirilir. 

Biz bu il kənd təsərrüfatına yardım proqramına başla-
dıq. Əminəm ki, ayrılan 80 milyon manat vəsait kənd tə-
sərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Yəqin ki, 
birinci rübdə kənd təsərrüfatı istehsalının 5 faiz artmasının 
səbəblərindən biri də budur. Çünki keçən il kənd təsərrüfatı 
istehsalında o qədər də böyük artım olmamışdır. Ancaq bu 
həm iqtisadiyyat üçün çox böyük sahədir, həm də bunun 
böyük sosial mənası var. Əhalinin, demək olar ki, yarısı 
kəndlərdə yaşayır. Kənd təsərrüfatının inkişafına lazım olan 
bütün dəstəyi verməliyik və inkişaf etmiş ölkələrin təcrü-
bəsini də öyrənməliyik. Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə kənd 
təsərrüfatına dövlət subsidiyaları verilir və biz də buna 
getməliyik. İndi iqtisadi imkanlarımız buna yol verir. Bu 
sahədə həm böyük potensial var, həm də, əlbəttə ki, emal 
müəssisələri  yaranmalıdır. Bu məsələlər bir-biri ilə bağlıdır. 

Dövlət İnvestisiya Şirkətinin fəaliyyətə başlaması məni 



 251

sevindirir. Ləng hərəkətlərinə görə mən əvvəllər onları çox 
tənqid etmişdim. Ancaq indi görürəm ki, Dövlət İnvestisiya 
Şirkətinin artıq real layihələri var. Bu layihələr, əlbəttə ki, 
Azərbaycanın iqtisadi potensialını qaldıracaq və xarici in-
vestorların xüsusilə qeyri-neft sektoruna cəlb olunması üçün 
çox müsbət rol oynayacaqdır. 

Bizim   indi   neft-qaz   sahəsində  investisiyalara   böyük  
ehtiyacımız  yoxdur.  İndi   özümüz  xaricə investisiyalar qoyu-

ruq, Neft Şirkətinin prezidenti bu barədə danışdı, bir qədər 
sonra mən də bu məsələlərə toxunacağam. Amma qeyri-neft 
sektoruna investisiyaların cəlb olunması bizim üçün indi 
prioritet məsələdir. Dövlət İnvestisiya Şirkətinin fəaliyyəti və 
investor kimi layihələrdə iştirakı xarici investorları, yaxud da 
ki, yerli investorları daha da ruhlandırır, onları investisiya 
qoymağa sövq edir. Beləliklə, 100 milyon kapitalı olan Dövlət 
İnvestisiya Şirkəti yəqin ki, ən azı, 300 milyon dollar kredit 
resursları da cəlb edə bilər. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafında  müsbət meyиllər var, 12 
faiz artıbdır. Bu da çox böyük göstəricidir. Bizə zidd olan qüv-
vələr bəzən iqtisadi uğurlarımızı ancaq neft amili ilə bağlamaq 
istəyirlər. Halbuki, bunda da heç  bir  qəbahət  yoxdur,  bir  
sıra  ölkələr  var  ki,  onların  bütün  siyasi  və  iqtisadi  siyasəti  
enerji  üzərində qurulubdur. Onların uğurları məhz bunun 
əsasında qurulubdur və hər bir ölkənin təbii ehtiyatları o 
ölkənin inkişafına xidmət göstərir. Haradasa kənd təsərrüfatı 
inkиşaf edib, o da təbii resursdur. Haradasa neft-qaz, ha-
radasa  başqa  təbii  sərvətlər  var.  Yəni  bunda  heç  bir  qə-
bahət  yoxdur.  Amma  bununla  bərabər,  bizim siyasətimiz 
ondan ibarətdir ki, arxayınçılığa yol verməyək. Baxmayaraq 
ki, bir daha demək istəyirəm, bizim neftimiz, qazımız 
Azərbaycan xalqına ən azı 100 il xidmət edəcəkdir. Ən azı! 
Nəzərə alsaq ki, 100 ildən sonra yəqin yeni texnologiyalar 
kəşf ediləcək və Yerin təkinin daha dərin laylarına çatmaq 
mümkün olacaq, deməli, ondan sonra da təmin edəcəkdir. 
Amma bizim siyasətimizin əsas özəlliyi ondadır ki, neft 
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gəlirləri ölkəyə hələ  təzə-təzə daxil olmağa başlasa da, biz 
indidən bunları qeyri-neft sektoruna, iqtisadiyyatın başqa 
sahələrinə yönəldirik. Qeyri-neft sektorunda  12  faiz  artımın  
olması  özlüyündə  çox  böyük  göstəricidir  və məni  çox se-
vindirir.  Əlbəttə  ki,  buna,  bizim  bütün  iqtisadi  uğurları-
mıza  təkan  verən  neft  amilidir.  Mən rayonlara, regionlara 
çox tez-tez gedir, yerli sahibkarlar tərəfindən tikilən, 
yaradılan müəssisələrlə tanış oluram. Bir çox hallarda o ilkin 
kapitalın mənşəyi də neft amilindən asılıdır. Yerli şirkət xarici 
neft şirkətləri üçün hansısa bir müqaviləni həyata keçirib pul 
əldə edib və onu investisiya kimi qoyur. Yəni bunu biz 
bilməliyik, bu, uzun illər ərzində hələ Azərbaycanın iqtisadi 
potensialını müəyyən edəcəkdir. 

Ancaq bir daha demək istəyirəm ki, qeyri-neft sektoru 
inkişaf edir, sahibkarlıq inkişaf edir. Dövlət xətti ilə Sa-
hibkarlığa Kömək Milli Fondundan kreditlər ayrılır, onların 
məbləği ildən-ilə artır. Bu il səhv etmirəmsə, 100 milyon 
dollardır, gələn il bəlkə də bunu artırdıq. Dövlət İnvestisiya 
Şirkətinin də 100 milyon kapitalı var. Bu 200 milyon birbaşa 
dövlət tərəfindən Azərbaycana qoyulan investisiyalardır. Özəl 
sektoru da əlavə etsək, görərik  ki,  daxili  investisiyalar  bunun  
hesabına  qoyulur.  Keçən  il  Azərbaycana  qoyulan  in-
vestisiyaların təxminən 40 faizi daxili investisiyalardır. Əvvəlki 
illərdə bəlkə 5 faiz, 10 faiz idi. Amma bu 40 faiz milyardlarla 
dollarla ölçülür. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda güclü 
biznes qurumları yaranır və mən də bunu çox alqışlayıram. 
Mən istəyirəm ki, ölkəmizdə bizneslə məşğul olan bir çox güclü 
şirkətlər olsun. Onlar həm ölkəmizin iqtisadi potensialına öz 
töhfəsini versinlər, həm də dünya bazarlarına çıxsınlar, başqa 
ölkələrdə layihələrdə iştirak etsinlər. Əlbəttə ki, biz dövlət 
tərəfindən gələcəkdə də bunu təşviq edəcəyik. 

Prioritetlərdən biri də informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyalarıdır. Mən buna çox böyük əhəmiyyət verirəm.  
Bu,  ölkənin ümumi  inkişaf  dinamikasını  göstərən bir  sa-
hədir.  Bu sahədə  çoxlu  yeniliklər,  çoxlu ixtiralar var. Azər-
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baycan da bu sahədə qabaqcıl yerlərdədir. Biz bu sahəyə 
böyük investisiyalar qoymaq fikrindəyik. Xarici şirkətləri, 
dünyanın aparıcı informasiya-kommunikasiya şirkətlərini 
Azərbaycana dəvət etmişik və onların da Azərbaycanla işlə-
məyə böyük maraqları var. Biz indi texnoparkların yara-
dılması üzərində işləyirik. Bir də demək istəyirəm ki, dövlət 
öz tərəfindən bu sahəyə investisiya qoymağa hazırdır. Biz 
tanınmış şirkətlərlə sadəcə, tərəfdaşlıq etmək istəyirik. Bu 
sahənin çox böyük gələcəyi var və bəlkə də neft sektorundan 
sonra ölkəmizi inkişaf etdirən ikinci sahə ola bilər. 

Turizm sahəsinə diqqət göstərilir və 2007-ci ildə bu 
sahədə xüsusilə qış turizminin inkişafı üçün böyük işlər 
görmək planlaşdırılır. Yəqin ki, yaxın zamanlarda Azərbay-
canda müasir, dünya səviyyəli qış kurortunun yaradılması 
üçün təqdimat keçiriləcəkdir. Qusar rayonunda artıq yerlər 
мцяййян olunub və Azərbaycan qış turizmi mərkəzinə çevrilə 
bilər. Bunun bütün şimal bölgəsinə, orada yaşayan insanlara 
çox müsbət təsiri olacaqdır. 

Biz  artıq  ikinci  rübdə  2008-ci  ilin  büdcəsi  üzərində  də  
işləməyə  başlamalıyıq  və  baxmalıyıq  ki, büdcənin əsas pa-
rametrləri nə olacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, mak-
roiqtisadi vəziyyəti qorumaq şərtilə biz eyni  zamanda,  büd-
cəmizi  də  artırmalıyıq.  Həm  sosial  proqramların  həlli 
üçün, həm  də  maaşların, pensiyaların artırılması üçün buna 
böyük ehtiyac, böyük tələbat var. Maaşlar, pensiyalar çox 
sürətlə artır, amma hələ ki, bizi tam şəkildə qane etmir. 
Baxmayaraq ki, Azərbaycanda orta əməkhaqqı təxminən 
200 dollardır. Bu, postsovet məkanında yerləşən ölkələr üçün 
çox böyük göstəricidir. Amma bundan da böyük olmalıdır. 
Yəni Azərbaycanda əməкhaqqı insanın tələbatını tam ödə-
məlidir və biz bu yolda uğurla addımlayırıq. Ona görə biz 
makroiqtisadi sabitliyi nəzərə almaqla, büdcə artımına get-
məliyik. Yaxşı olar ki, bunu nəinki Neft fondundan trans-
ferlər hesabına, daha çox daxili imkanlar hesabına, maliyyə 
nizam-intizamının möhkəmlənməsi hesabına edək. 
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Neft fondunun və Milli Bankın valyuta ehtiyatları bizim 
strateji resursumuzdur. İndi bu, 4 milyard 100 milyon dol-
lardır. Даща sonra 10 milyard dollar olacaqdır. Beynəlxalq 
Valyuta Fondu indi yeni bir rəqəm bildirdi ki, Azərbaycan 200 
milyard dollar qazanacaqdır. Bir neçə ay bundan əvvəl 140 
milyard dollar demişdi, indi orada da dəqiqləşmə getdi və 200 
milyard dollar deyirlər. Bu bizi arxayın etməməlidir. Biz bunu 
saxlamalıyıq və əlbəttə, ölkənin ehtiyacları üçün istifadə etmə-
liyik. Ancaq çalışmalıyıq ki, büdcəmizi daxili imkanlar hesa-
bına formalaşdıraq. 

Bizdə büdcə artımı çox sürətlə gedir. 2006-cı ildə büdcə 
xərcləri 77 faiz artmışdır. 2007-ci ilin büdcəsi 2006-cı ilə nis-
bətən 45 faiz artmışdır. Bilirsiniz ki, bu da çox nadir hal-
larda müşahidə olunan artımdır. Yəni biz bütün sahələrdə 
çox yüksək sürət götürmüşük. Mənim də tələbim budur ki, 
işi keyfiyyətlə, qısa müddət ərzində görmək və Azərbaycanın 
bütün ehtiyaclarını maksimum dərəcədə təmin etmək. 
İnfrastruktur layihələr çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi 
biz enerji infrastrukturunu yeniləşdiririk, stansiyalar tikilib, 
yenə tikiləcəkdir. Özəl şirkətlər tərəfindən də  maraq 
göstərilir  və mən də buna  müsbət baxıram. Qoy özəl şirkət 
gəlsin, elektrik stansiyası tiksin və özü də işlətsin. Yollar, 
körpülər, abadlıq işləri. İndi bütün magistral yollarda tikinti 
gedir və bu yaxınlarda yenə gedəcəkdir. Bakı–Rusiya, Bakı–
Gürcüstan, Bakı–İran sərhədlərinə gedən yollarda müasir 
dünya səviyyəsində əsaslı tikinti işləri gedir. Şəhərlərarası 
yollar təmir edilir. Biz bu yaxınlarda «Azəryolservis» şirkəti 
yaratdıq ki, bu sahədə daha da səmərəli işlər görülsün. 

Bakı şəhərinin yollarında tıxac problemi aradan qaldı-
rılır,  gözəl  körpülər tikilir. 9-u planlaşdırılıb, amma indi 
mənə deyirlər ki, bu, kifayət etməyəcəkdir. Bundan sonra da 
tikəcəyik, bütövlükdə bütün avtomobil hərəkəti sistemini 
müasir səviyyəyə çatdırmalıyıq. Ancaq təkcə yolların, körpü-
lərin tikintisi kifayət deyildir. İnkişaf etmiş ölkələrdəki kimi, 
bizdə də müasir tənzimləmə sistemi olmalıdır. 



 255

Bir sözlə, biz bu yüksək sürəti saxlamalıyıq və artırma-
lıyıq. Çünki yenə də deyirəm, mən istəyirəm ki, çox qısa 
müddət ərzində Azərbaycan sözün əsl mənasında güclü, 
müasir infrastruktura malik olan ölkəyə çevrilsin. İstəyirəm 
ki, Azərbaycanda qısa müddət ərzində bütün təhsil ocaqları 
normal görkəm alsın. Tibb ocaqları təmir olunsun. Buna 
böyük ehtiyac var. İndi biz bütün bölgələrdə xəstəxanalar, 
müalicə-diaqnostika mərkəzləri açırıq. Bunun insanlara nə 
qədər böyük köməyi var, insanların həyatını nə qədər 
yüngülləşdirir, onlar gözəl tibbi xidmət alırlar. Biz bunu 
etməliyik. Yəni bizdə hər bir sahədə ən yüksək səviyyə 
olmalıdır. Bu mənim istəyimdir, tələbimdir. 

Eyni  zamanda,  bizim  əsas  gəlir  mənbəyimiz  olan,  iqtisa-
diyyatın  lokomotivi  olan  Neft  Şirkətinin fəaliyyətini daha da 
gücləndirməliyik. Neft Şirkəti beynəlxalq şirkətə çevrilməlidir. 
Mən giriş sözümdə dedim ki, bizim indi nə qədər neft-qaz 
ehtiyatlarımız var. Bu, dövlətin ehtiyatlarıdır və dövlət tərə-
findən bu sahəyə cavabdehliyi Dövlət Neft Şirkəti daşıyır. Yəni 
Neft Şirkətinin bütün imkanları var ki, dünyanın aparıcı neft 
şirkətinə çevrilsin. Bunu etmək üçün indi orada struktur 
islahatları gedir, onlar yeni mühasibat formatına keçmə-
lidirlər, audit aparılmalıdır. Yəni müasir, dünya səviyyəli 
şirkət olmalıdır. Çox böyük ehtiyatlar var, çox böyük hasilat 
var. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri ilə ildə ixrac ediləcək 
50 milyon ton neftin 40 milyon tonu yaxın zamanlarda 
Azərbaycanın payına düşəcəkdir. Nəyə görə?! Çünki neftin 
qiyməti qalxdı və pay bölgüsü də dəyişilir. Bizim də bütün 
müqavilələrimiz pay bölgüsü əsasında imzalanıbdır. Bu da 
1994-cü ildə atılan çox böyük və müdrik bir addım idi. Ona 
görə qiymət artdıqca, ölkənin gəlirləri də artır, xarici şir-
kətlərin gəlirləri faiz baxımından aşağı düşür.  Yəni bu, 
böyük bir  ehtiyatdır,  böyük bir gücdür. İndi Neft Şirkətinin 
xarici ölkələrdə fəaliyyəti, xüsusilə Gürcüstanda böyük 
terminalın alınması və oraya investisiyanın qoyulması Qara 
dənizdə bizim mövqelərimizi möhkəmləndirir. 
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Biz Qara  dəniz – Xəzər  dənizi – Orta  Asiya  dəhlizində  
fəal rol oynayırıq  və  Azərbaycan burada  əsas məntəqədir, 
əsas yerdir. Bundan istifadə edirik. Bütün nəqliyyat, ener-
getika, kommunikasiya işlərində fəallıq və təşəbbüskarlıq 
göstəririk. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisinə bir 
daha qayıtmaq istəyirəm. Bu məsələyə də müxtəlif yanaşma-
lar var idi ki, bu, siyasi layihədir, sadəcə, Ermənistanı sıx-
maq üçün, təcrid etmək üçündür və sair. Mən bu məsələyə 
aydınlıq gətirdim. Əlbəttə, biz Ermənistanı bütün işlərdən 
təcrid edəcəyik. Edirik, buna gücümüz çatır və edəcəyik. 

Ancaq bu layihənin iqtisadi səmərəsi də çox böyükdür. 
Bu yaxınlarda Qazaxıstanın Baş naziri Azərbaycanda 

olarkən mənə dedi ki, dəmir yolu işə düşəndə Qazaxıstan 
bu yolla 10 milyon ton əlavə yükün nəql edilməsinə hazırdır. 
Bax, budur bu yolun iqtisadi səmərəliliyi. Biz əgər təşəb-
büskarlıq göstərməsəydik, 200 milyon dollar kredit ayırma-
saydıq və bu işdə Gürcüstan, Türkiyədən olan həmkarları-
mızla inadkarlıq göstərməsəydik, bu yol da olmayacaqdı və 
yüklər başqa yolla gedəcəkdi. Bu həm iqtisadi, həm re-
gional, həm də siyasi layihədir. Bunu heç kim gizlətmir və 
biz də gizlətmək istəmirik. Amma biz bunu edirik və tək 
дейил, tərəfdaşlarımızla birlikdə. Bütövlükdə çox böyük ehti-
mal var ki, Çindən Avropaya gedən yüklər bizim ərazimiz-
dən keçəcəkdir. Bunun nə demək olduğunu əlavə izah 
etmək lazım deyildir. Bütün bu məsələlər –  nəqliyyat, 
energetika, Neft Şirkəti bir-birilə bağlı olduğuna görə, mən 
buna böyük diqqət göstərirəm. Bizim Nəqliyyat Nazirliyi, 
hökumət çox böyük işlər görüblər və biz bütün istədiyimizə 
nail oluruq. Bir daha demək istəyirəm, elə bir məsələ yoxdur 
ki, biz onu həll etmək istəyək, amma ona nail ola bilməyək. 

O cümlədən başqa sahələrdə də. Burada qeyd olundu və 
bir daha demək istəyirəm ki, sosial məsələlərin həlli, idman 
komplekslərinin tikintisi –  bu işlər bütün ölkədə gedir. Ta-
rixi binaların bərpası da həmçinin. Bu günlərdə mən Tarix 
muzeyində idim. Orada təmir-bərpa işləri ilə tanış oldum. 
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Bu da məni çox sevindirir. Bu bizim tariximizdir. Biz öz ta-
riximizə sözdə yox, əməldə çox böyük hörmətlə yanaşma-
lıyıq və tarixi ədaləti də bərpa etməliyik. Vaxtilə Hacı Zey-
nalabdin Tağıyev Azərbaycan xalqı üçün çox böyük xid-
mətlər göstərmişdir. 

Onun əməlləri Azərbaycan xalqının qəlbində bu günə 
qədər yaşayır. Bizim borcumuz idi ki, onun evini bərpa 
edək. Yenə də deyirəm, mən buna təkcə Tarix muzeyi kimi 
baxmıram, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evi kimi baxıram. 
Çox şadam ki, biz buna nail oluruq və onun da ruhu şaddır. 

Bütün istiqamətlərdə bizim proqramlarımız var, onları icra 
edirik. Çox işgüzar komandamız var, çox səmərəli işlər 
görürlər. Mən də bundan çox razıyam. Belə olan halda, 
istənilən məsələ öz həllini tapa bilər. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, 
Azərbaycanda bütün iqtisadi islahatları aparmaq üçün gözəl 
ictimai-siyasi mühit var, sabitlik var, xalqla iqtidar arasında 
birlik var. Bizim siyasətimiz dəstəklənir və əlbəttə ki, ilk 
növbədə, həm daxili və xarici siyasəti müstəqil şəkildə aparmaq 
üçün, digər tərəfdən, ölkəmizə lazım olan bütün işlərin 
görülməsi üçün bizə əlavə güc verir. O ölkələrdə ki, sabitlik 
pozulur, orada əbədi böhran yaşanır. Qonşuluqda yerləşən 
ölkələrin vəziyyətini televiziya vasitəsilə görürük. O ölkələrdə 
ki, qanunsuz hərəkətlər mövcuddur, daxili qarşıdurma var, 
orada iqtisadiyyat da dağılıb gedir. İqtisadiyyat, ölkənin 
inkişafı qalır bir tərəfdə, siyasi mübarizə, siyasi ambisiyalar və 
hakimiyyət uğrunda mübarizə keçir ön plana. Azərbaycan da 
90-cı illərin əvvəllərində bu acı tarixini yaşayıbdır. O kitab 
bağlandı və ona dönüş heç vaxt olmayacaqdır. Biz ancaq və 
ancaq irəliyə gedəcək, ölkəmizi gücləndirəcəyik. Elə edəcəyik 
ki, Azərbaycan xalqı xoşbəxt və firavanlıq içində yaşasın. Bu 
işdə sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ЙЯЩУДИ 
ИЪМАСЫНА 
 
Щюрмятли щямвятянляр! 
Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы йящуди халгы мисли 

эюрцнмямиш сойгырымы сийасятиня мяруз галмыш, милйонларла 
мцлки ящали, о ъцмлядян гоъалар, гадынлар, ушаглар хцсуси 
амансызлыгла вя кцтляви шякилдя мящв едиляряк фашизмин гур-
баны олмушдур. 

1943-ъц илин апрелиндя Варшава эеттосунда сахланан йя-
щуди мящбуслар фашизмя, етник-дини айры-сечкилийя гаршы цсйа-
на галхмыш, гейри-бярабяр юлцм-дирим мцбаризясиндя юз милли 
мянлийи, инсани ляйагяти вя шяряфи уьрунда ъанларыны фяда 
етмишляр. Тарихдя йящуди халгынын мцсибяти вя гящряманлыьы 
эцнц кими ябядиляшян бу щадися щяр ил мцтярягги дцнйа иъти-
маиййяти тяряфиндян ещтирамла гейд едилир, сойгырымы гурбан-
ларынын хатиряси цряк аьрысы иля йад олунур. 

Сон ики ясрдя ермянилярин яли иля тюрядилян сойгырымы, 
депортасийа, етник тямизлямя кими дящшятли фаъияляри юз та-
лейиндя йашамыш Азярбайъан халгы щарада тюрядилмясиндян 
асылы олмайараг, щяр ъцр иргчилийя, айры-сечкилийя, о ъцмлядян 
антисемитизмя гаршы барышмаз мювгедя олмуш, беля милли фяла-
кятляря биэаня галмамышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, 270 ил  бун-
дан яввял милли-дини тязйигляря вя зоракылыьа мяруз галанда 
йящуди халгынын бир гисми мящз Азярбайъан торпаьына пянащ 
эятирмиш вя ямин-аманлыьа говушмышдур.  

Бу эцн ъямиййятимизин айрылмаз щиссяси олан йящуди вя-
тяндашларымыз Азярбайъанда достлуг вя гардашлыг шяраитиндя 
фираван щяйат сцрцр, дил вя мядяниййятини, адят-янянялярини 
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горуйцб сахламагла, юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында йахын-
дан иштирак едирляр. 

Язиз щямвятянляр! 
Йящуди халгынын милли щцзн эцнцндя бир даща кядяринизя 

шярик олдуьуму билдирир, иртиъанын бцтцн эцнащсыз гурбан-
ларына Аллащдан рящмят диляйирям. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 13 апрел 2007-ъи ил 
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ТАНЗАНИЙА БИРЛЯШМИШ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪАКАЙЙА КИКВЕТЕЙЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Танзанийанын милли байрамы – Бирлик эцнц  мцнаси-

бятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы црякдян тябрик 
едирям. Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы мцнасибятляр 
достлуг вя ямякдашлыг мяърасында инкишаф едяъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 13 апрел 2007-ъи ил 
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ЪЯНУБИ АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ТАБО МБЕКИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Азадлыг эцнц мцнасибятиля 

Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, юлкяляримиз арасындакы 

мцнасибятлярин инкишафы халгларымызын достлуьуна вя ямяк-
дашлыьына хидмят едяъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, халгыныза ямин-аманлыг вя 
фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

 ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 13 апрел 2007-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
«ЪУ АНД ЛИБО» ГЯЗЕТИНИН  
БАШ РЕДАКТОРУ ВЯ РЯЩБЯРИ  
ЭАНГ КЙУ ЛИЙЯ ВЯ ГЯЗЕТИН МЦХБИРИ  
ЛИ СЕК-ЩУЙА ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 

 
Президент сарайы 
 
16 апрел 2007-ъи ил 
 
М ц х б и р: Cənab  Prezident,  ilk  növbədə,  qiymətli  vax-

tınızdan  bizə  ayırdığınıza  görə  xüsusi  təşəkkürümü bildirmək 
və Sizin Koreya Respublikasına qarşıdan gələn səfərinizi alqış-
lamaq istəyirəm. 

И л щ а м    Я л и й е в: Sağ olun. Bəli, mən sizin ölkəyə səfə-
rə çıxıram. 

М ц х б и р: Ən əvvəl, xalqımız Sizin Cənubi Koreyaya 
səfərinizin gündəliyi haqqında bilmək istərdi. 

И л щ а м   Я л и й е в: Bu səfər Koreya Respublikası prezi-
dentinin Azərbaycana səfərindən sonra başlanmış güclü 
dialoqun davamıdır. Hazırda münasibətlərimiz yeni mər-
hələdədir. Onların olduqca geniş gündəliyi var. Preziden-
tinizin ölkəmizə səfəri zamanı biz ikitərəfli münasibətlərə, 
iqtisadi əməkdaşlığa aid məsələləri və iqtisadi inkişafın 
müxtəlif aspektlərini müzakirə etdik. Bildiyiniz kimi, sizin 
ölkənizdə səfirliyimizi açdıq. Bu, ölkənizlə olduqca möhkəm 
əməkdaşlıq edilməsinə olan maraqdan irəli gəlir. Əlbəttə ki, 
səfərin gündəliyi geniş olacaqdır. Hazırda biz öz infrastruk-
turumuzu inkişaf etdiririk. İqtisadi artım böyük sürətlə 
gedir. Bir sözlə, bizim böyük həcmdə əlavə maliyyə ehtiyat-
larımız var. Biz təcrübəli, peşəkar və Azərbaycanda iş 
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görməyə marağı olan şirkətlərlə işləmək istəyirik. Bu me-
yarlara cavab verən bir çox xarici şirkətlər var. Ümidvaram 
ki, səfər uğurlu olacaqdır. 

Bundan əlavə, Azərbaycandan olan bir çox iş adamları 
Cənubi Koreyaya səfər edəcək və orada biznes-forum keçiri-
ləcəkdir. Hesab edirəm ki, nəticələr çox müsbət olacaqdır. 

М ц х б и р: Buraya  gəlməzdən  əvvəl  mən  bəzi  məlumat-
larla,  o  cümlədən  Sizin  ölkənizdə  son  zamanlardakı iqtisa-
di artımı nümayiş etdirən statistik göstəricilərlə tanış oldum. 
Misal üçün, Siz 30 faizdən artıq real iqtisadi inkişafa nail 
olmusunuz. 

И л щ а м   Я л и й е в: Bəli, ötən il ərzində ÜDM-in artımı 
təqribən 35 faiz olmuşdur. Lakin 2005-ci ildə bu rəqəm 26 
faiz idi. 2007-ci  ilin  birinci  rübündə  bizdə  ÜDM-in  artımı  
40  faiz  olmuşdur.  Bu,  dünyada  analoqu  olmayan  bir gös-
təricidir. Artıq üçüncü ildir ki, biz iqtisadiyyatın sürətli inki-
şafına görə birinci yeri tuturuq. 

М ц х б и р: Cənab Prezident, bu cür uğurun sirri nədədir? 
И л щ а м   Я л и й е в: İlk növbədə, iqtisadi islahatlar və siyasi 

sabitlik. Bunlar əsas səbəblərdir. Təbii ki, bir çox müxtəlif 
proqramlar, özəl sektorun həvəsləndirilməsi, xarici sərmayə-
lərin cəlb olunması amillərini də buraya əlavə etmək olar. 
Sovet İttifaqı respublikaları arasında adambaşına düşən bir-
başa xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan hər zaman 
birinci yerdə olubdur. Bizim liberal qanunlarımız, olduqca 
əlverişli sərmayə mühitimiz və çox proqnozlaşdırılan gələcə-
yimiz var. Beləliklə, xarici və yerli şirkətlər sərmayə qoymağa 
başlamışлаr. Misal üçün, ötən il ərzində sərmayələrin təxminən 
40 faizi yerli şirkətlər tərəfindən yatırılmışdır. Onlar özəl sek-
toru və eyni zamanda, əlbəttə ki, enerji sektorunu stimullaş-
dırır. Neft və qaz hasilatının artması da ÜDM-in artmasına 
kömək edir. 

М ц х б и р: Beləliklə, neft yataqları, böyük həcmdə təbii 
sərvətlər iqtisadiyyatınıza gözəçarpan nağd vəsait gətirə bi-
lər. Иdarəçilik  baxımından, sosialist cəmiyyətindən  bazar  iqti-
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sadiyyatına  keçdiyiniz  zaman  hər  hansı çətinliyiniz olubmu? 
И л щ а м   Я л и й е в: İlk illərdə təbii ki, olubdur. Buna sə-

bəb bir sistemdən digər sistemə genişmiqyaslı keçiddir. Sovet 
İttifaqı dağıldıqdan sonra tamamilə ağır vəziyyətə düşmüş 
Azərbaycanda həmin dəyişiklik başlayan zaman tam qarı-
şıqlıq hökm sürürdü. Biz ən yüksək sərvətimiz olan müstə-
qilliyi əldə etmişdik. Lakin iqtisadi vəziyyət ağır idi, həmin 
vaxt iqtisadiyyatımız tamamilə sıradan çıxmışdı. Yalnız 
1993-cü ildən etibarən, ümummilli  liderimiz  Heydər  Əliyev  
hakimiyyətə  gəldikdən  sonra  həmin  çətinlikləri  aradan  qal-
dırmağa başladıq. Çox sürətli iqtisadi və siyasi islahatlar apa-
rıldı və keçid mərhələsi sürətlə getməyə başladı. İlk illərdə 
çətinlikляр mövcud idi, lakin 1996–97-ci illərdən başlayaraq, 
iqtisadi və siyasi vəziyyət sabitləşəndən sonra ölkə dinamik 
şəkildə inkişaf etməyə başladı. Bu gün, müstəqilliyimizin 15 
ili arxada qaldıqdan sonra ölkədə ÜDM-in 80 faizini özəl 
sektor verir. Halbuki, 1991-ci ildə hər şey yüz faiz dövlətin 
mülkiyyətində idi. 

Deyə bilərəm ki, bu 15 il ərzində biz böyük uğura nail ol-
duq və keçid dövrü artıq başa çatıbdır. Biz tam şəkildə ba-
zar iqtisadiyyatına əsaslanırıq. Olduqca güclü sosial siyasət 
həyata keçirməyə çalışırıq ki, xalqımız həmin keçiddən 
əziyyət çəkməsin. Adətən, keçid dövrüндя  insanlar özlərini 
çox narahat hiss edir, bir çox sosial çətinliklərlə üzləşirlər. 

Beləliklə, güclü sosial siyasət, əməkhaqlarının və pen-
siyaların artırılması, sürətli bazar islahatları ilə müşayiət 
olunan sosial infrastrukturun yaradılması və nəhayət, siyasi 
sabitlik uğurlu inkişafın səbəbləridir. Bu gün biz regionda 
yerimizi möhkəm tutmuşuq. Hazırda regional inkişafa 
böyük təsir göstərən nəhəng transmilli enerji və nəqliyyat 
layihələrini həyata keçiririk. 

М ц х б и р: Siz əminsiniz ki, siyasi sabitlik iqtisadi 
islahatlar və inkişaf üçün ilkin şərtdir? 

И л щ а м   Я л и й е в: Bəli,  tamamilə  belədir. Misal  üçün,  
siz  görə  bilərsiniz  ki,  sabitlik  olmayan  bir  sıra  ölkələr-
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də iqtisadiyyat işləmir. Həmin ölkələr tam böhran və ümu-
miyyətlə, toqquşma və daxili mübarizə içərisindədir. Biz 90-
cı  illərin  əvvəllərində  həmin  təhlükəli  анлары  yaşamışıq.  
Azərbaycan  xalqı  bütün  bu  çətinlikləri xatırlayır. Ona görə 
də hökumətin və xalqın iradəsi güclü dövlət qurmaqdan 
ibarətdir. Biz buna şüarlar və bəzi populist bəyanatlarla yox, 
diqqətimizi həyatımızın real aspektlərinə – xalqın gündəlik 
görəcəyi və duyacağı real işlərə yönəltməklə nail ola bilərik. 

М ц х б и р: Bir çox ölkələr sosializm sistemindən bazar 
iqtisadiyyatına keçməyə çalışır, lakin bu sahədə ən çətini 
insanların düşüncə tərzini dəyişməkdr. Bu, vaxt və mübarizə 
tələb edir. Bu baxımdan Sizin xüsusi siyasətiniz varmı? 

И л щ а м   Я л и й е в: Siz haqlısınız. Bu həmçinin psixoloji 
dəyişiklikdir, çünki 70 ildən çox biz sosializm sistemində 
yaşamışıq. O tamamilə fərqli bir sistem idi. Bir çox nəsillər 
həmin sistemdə formalaşmışdır. Gənc nəsil üçün bu keçid 
asan, yaşlı nəsil üçün isə daha çətin olmuşdur. Ona görə də 
biz bunu nəzərə almalıyıq və xalqın bütün təbəqələri üçün 
daha yaxşı şərait yaratmağa çalışmalıyıq. Bundan əlavə, 
Azərbaycanda biznesin güclü inkişafı psixoloji dəyişikliyə də 
müsbət təsir göstərir. Çünki insanlar azaddır, onlar istədiyi 
yerlərə səfər edə bilir, biznesini qurur, şirkətlər yaradır və 
pul qazanırlar. Bir sözlə, bütün bunlar keçmişdə mövcud 
olanlardan fərqli, müsbət inkişafdır. Biz özəl biznesə təkan 
veririk. Builki büdcəmizdə təkcə özəl sektora veriləcək kiçik 
kreditlər üçün 100 milyon dollar həcmində vəsaitin ayrıl-
ması nəzərdə tutulubdur. Həmin kreditlərin 83 faizi region-
lara sərf olunacaq ki, onların inkişafına təkan verilsin. 
Bundan başqa, biz daxildə sərmayə yatırılması məqsədi ilə 
ilkin kapitalı 100 milyon dollar olan Dövlət İnvestisiya 
Şirkəti yaratmışıq. Beləliklə, biz insanlara öz biznesini baş-
lamağa kömək edirik, çünki kapital olmadan bunu etmək 
çətindir. Hökumət necə yardım edə bilər? Əlverişli sərmayə 
mühiti yaratmaq, dövlət orqanlarının biznesə müdaxiləsinin 
qarşısını almaq və pul vəsaitləri ilə təmin etmək yolu ilə. 
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М ц х б и р: Bəzi bürokratik əngəllər və qaydalar mövcud-
dur. Siz bunları aradan qaldırmağı planlaşdırırsınızmı? 

И л щ а м   Я л и й е в: Əlbəttə, biz biznes mühitini liberal-
laşdırırıq. Bir çox dəyişikliklər edilməkdədir. 

М ц х б и р: Mənə belə gəlir ki, indi iqtisadiyyatınızda əsas 
məsələ pulu necə qazanmaq yox, onу hansı şəkildə idarə et-
məkdən ibarətdir. Pulun xərclənməsi və inflyasiyanın artma-
sına yol verilməməsi xalq üçün olduqca vacibdir. 

И л щ а м   Я л и й е в: İndiki mərhələdə bu, həqiqətə uyğun-
dur. Lakin həmişə belə deyildi. 2004-cü ilə qədər biz həmişə 
pulu necə qazanmaq haqqında düşünürdük. Əgər bizim 
büdcə göstəricilərimizə nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, 2003-
cü ildə Azərbaycanın büdcəsi cəmi 1,5 milyard ABŞ dol-
larına bərabər idi. Bu il isə həmin rəqəm 6,5 milyard dollara 
çatıbdır. Üç il ərzində biz büdcəmizi bir neçə dəfə artırmı-
şıq. May ayında büdcəyə yenə dəyişikliklər edəcək və onun 
həcmini artıracağıq. Bu, yalnız büdcə xərclərinə aiddir. 
Lakin eyni zamanda, Neft fondundan da xərclər ayrılır. 
Beləliklə, ümumilikdə Azərbaycanın icmal büdcəsi 8 milyard 
dollar təşkil edir. Əsas problem ondan ibarətdir ki, gəlirlərin 
xərclənməsi inflyasiyanın yaranmasına səbəb olur. Əmək-
haqlarının, pensiyaların artırılması, infrastruktur layihələr 
və növbəti üçüncü ildə hələlik 40 faizlik iqtisadi artım iq-
tisadiyyat üçün çox böyük yükdür. Birincisi, biz xalqın 
tələbatını ödəməyə, layihələrimizi həyata keçirməyə və eyni 
zamanda, inflyasiyanı təkrəqəmli həddə saxlamağa çalışırıq. 
Ümid edirəm ki, bunun öhdəsindən gələ biləcəyik. Biz Neft 
fondunun timsalında neftdən gələn vəsaitlərin xərclənməsi 
üçün olduqca şəffaf mexanizmə malikik. Fond tam şəffaf 
strukturdur. O, beynəlxalq səviyyədə auditdən keçir. Bey-
nəlxalq Valyuta Fondunun son bəyanatlarına əsasən, gələn 
20–25 il ərzində Azərbaycan enerji layihələrindən 200 
milyard dollardan çox vəsait əldə edəcəkdir. Bu, olduqca 
böyük vəsaitdir. Biz ondan lazımi qaydada istifadə etmək 
üçün çox müdrik olmalıyıq. 
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М ц х б и р: Siz olduqca açıq iqtisadiyyat yaratmağa ha-
zırlaşırsınız. Bu, maliyyə sektoruna da aiddirmi? Xarici bank-
ları dəvət edirsinizmi? 

И л щ а м   Я л и й е в: Bəli, biz ölkəmizdə əsas xarici bank-
ları görməkdən çox şad olardıq. Hazırda burada belə 
banklar yoxdur. Bizim ölkədə qonşu dövlətlərdən olan və 
böyük hesab edilməyən bir neçə bank var.  Биз enerji 
sektorunун dünya liderləri kimi,  bank sahəsinin də dünya 
liderlərini ölkəmizdə görмək istəyirik. Dünyanın bir çox əsas 
şirkətləri Azərbaycanda işləyir və onlar uzun illərdir ki, 
bizim tərəfdaşlarımızdır. Biz eyni vəziyyəti maliyyə sekto-
runda da görmək istəyirik. Hazırda biz sürətlə artan iqtisa-
diyyatımızdan, coğrafi mövqeyimizdən və artıq mövcud 
infrastrukturumuzdan istifadə etmək məqsədi ilə Azərbay-
canda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması proqramını 
həyata keçirməyə başlayırıq.  

İndi biz böyük nəqliyyat dəhlizi – İpək Yolunun bərpası 
və Azərbaycanı Avropa ilə, Azərbaycan vasitəsilə Avropanı 
Mərkəzi Asiya və daha sonra Şərqi Asiya ölkələri ilə 
birləşdirəcək Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu layihəsi üzərində 
işləyirik. Çox güman ki, Cənubi Koreya da bundan 
bəhrələnə bilər. Çünki bu, İpək Yolunu bərpa edəcək yeni 
marşrut ola биляр, Asiyadan mallar Avropaya daşına bilər. 
Bu yolun tikintisi başa çatdıqdan dərhal sonra bu marşrutla 
mallarını göndərmək istəyən tərəflər artıq bizim qarşı-
mızda ciddi öhdəliklər götürüblər. Bu yol 2009-cu ildə ha-
zır olacaqdır. Beləliklə, enerji siyasəti, regional inkişaf və 
yerləşdiyimiz məkan bizə bir çox üstünlüklər verir. Lakin 
həmin üstünlüklər bizim yaratdığımız üstünlüklərdir. Əgər 
işləməsək, bu heç vaxt baş verməyəcəkdir. Əgər çalışma-
saq, heç vaxt dənizin dibindən neft və qaz hasil etməyəcəyik 
və yaxud əgər dəmir yolunun tikintisi üçün zəhmət çəkil-
məsə, heç kim mallarını buradan göndərməyəcəkdir. Biz 
bunu yaratmalıyıq! Hazırda da bunu edirik. 

М ц х б и р: Cənab Prezident, düzünü desəm, mən çox 



 268 

təəccübləndim ki, Siz prezident olmağınızla yanaşı, bir çox 
mürəkkəb iqtisadi göstəriciləri, statistik məlumatları və rə-
qəmləri yadınızda saxlayırsınız. Siz həmin statistik göstə-
ricilərin hamısını necə yadda saxlaya bilirsiniz? Axı Siz 
prezidentsiniz, siyasətçisiniz, lakin iqtisadçı deyilsiniz. 

И л щ а м   Я л и й е в: Mən öz ölkəmdə siyasətçi və iqtisad-
çıyam. Mən məsuliyyət daşıyıram. Xalq tərəfindən seçil-
mişəm və yaxşı işləməliyəm. Mən iqtisadi, siyasi və sosial 
inkişaf üçün işləyirəm. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və 
soсial həyatı barədə sizə istənilən rəqəmi gətirə bilərəm. Bu 
mənim işimdir. 

М ц х б и р: Azərbaycan özünün vacib siyasi, iqtisadi, 
hərbi və diplomatik roluna görə böyük əhəmiyyətə malik 
olan ölkədir. Siz fövqəlgüclərin, o cümlədən ABŞ, Rusiya və 
Çinin əhatəsində olan bir məkanda yerləşirsiniz. Xüsusən də 
Rusiya ilə ABŞ-ın təsirinin ortasındasınız. Siz bu məsələləri 
siyasi və diplomatik baxımdan necə tənzimləyirsiniz? 

И л щ а м   Я л и й е в: Biz öz siyasətimizi olduqca açıq və 
səmimi şəkildə həyata keçiririk. Bu çox vacib məsələdir, 
çünki bizim tərəfdaşlarımız – Rusiya, ABŞ və ya Avropa 
İttifaqı, yaxud hər hansı digər tərəf bilir ki, onlar bizə 
etimad göstərə bilər. Biz siyasətimizi yalnız Azərbaycanın 
milli maraqlarına əsaslanaraq aparırıq. Regional inkişaf, 
müxtəlif ölkələr və təşkilatlar ilə əlaqələrimiz gənc müstəqil 
ölkə kimi, bizim üçün vacibdir. Lakin Azərbaycanın milli 
maraqları hər şeydən üstündür. Azərbaycan əməkdaşlıq 
məkanıdır və bu əməkdaşlıq tərəqqiyə və xalqın daha  yaxşı  
həyat  tərzinə  apardığı  təqdirdə  bizim  üçün  sərfəlidir.  Bəzən  
mən  eşidirəm  ki,  bizim  region maraqların  kəsişdiyi  region  
adlandırılır.  Dünyanın  bir  çox  regionları  maraq  kəsb  edir.  
Xüsusən  də  enerji gündəliyi  dünya  məsələlərində  əsas  yer  
tutduğu  təqdirdə,  zəngin  təbii  sərvətlərə  malik  regionlar  
maraq obyektinə çevrilir. Bir sözlə, biz olduqca açıq siyasət 
həyata keçiririk və ABŞ, Rusiya, Avropa İttifaqı, İslam 
Konfransı Təşkilatı ilə, digər qonşu ölkələrlə çox yaxşı müna-
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sibətlərimiz var. Bir sözlə, bu mümkündür. 
М ц х б и р: İcazə  verin,  bir  daha  ikitərəfli  münasibətlə-

rimiz  məsələsinə  qayıdaq.  Cənubi  Koreyanın  iqtisadi məsə-
lələri  üzrə  jurnalist  kimi,  hesab  edirəm  ki,  ölkəmizin  iqti-
sadiyyatında  əldə  olunanları  uğur  kimi qiymətləndirə  bilərik.  
Hazırda  isə ölkəmizin  üzləşdiyi  problemləri  həll  etməyə  
çalışırıq.  Əldə  etdiyimiz təcrübəni Sizin ölkənizlə bölüşə bilərik. 
Biz bir çox məsələlərdə uğurlar əldə etmişik, lakin eyni zamanda 
uğursuzluqlarımız da olubdur. Siz Koreya şirkətləri və hökuməti 
ilə iqtisadi əməkdaşlıq çərçivəsində nə etməyi planlaşdırırsınız? 

И л щ а м   Я л и й е в: Hesab edirəm ki, biz bir çox məsə-
lələrdə ölkənizin təcrübəsindən istifadə edə bilərik. Sizin 
ölkəniz heç bir təbii sərvətə malik olmadan yoxsulluqdan 
sürətli iqtisadi inkişafa nail olmuşdur. Bu, olduqca müsbət 
təcrübədir. Siz sübuta yetirdiniz ki, uğurla yaşaya və ölkənizi 
inkişaf etdirə bilərsiniz. Azərbaycanda işləməyə böyük 
marağını artıq ifadə etmiş olduqca güclü şirkətləriniz var. 
Söhbət yalnız sərmayədarlar və podratçılardan getmir, çünki 
gələn illər ərzində bizim bir çox infrastruktur layihələrimiz 
olacaqdır. Çox müasir infrastruktur və xidmətlərə malik 
müasir ölkə qurmaq məqsədi ilə çoxlu planlarımız var. Sizin 
şirkətləriniz çox peşəkardır. Biz bir yerdə çox uğurla işləyə 
bilərik. Биз оla bilsin, bir gün sizin ehtiyac duyacağınız enerji 
resurslarına malikik. Sizdə isə bizə lazım olan texnologiyalar, 
müasir yanaşma və peşəkarlıq vardır. Beləliklə, biz bu ma-
raqları uzlaşdıra bilərik. Hesab edirəm ki, bu cür uzlaşdır-
manın anlaşılması artıq mövcuddur. Məhz bu, əlaqələrimizin 
olduqca sürətli inkişafının səbəbidir. Uzun illər ərzində, 
Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtdan etibarən, bizim 
çox geniş münasibətlərimiz olmayıbdır. Bir-birimizi yaxşı 
tanımırdıq, hər hansı nümayəndə heyətimizin səfəri və ya 
təmaslarımız yox idi. Amma hazırda Koreya prezidenti Azər-
baycana səfər etdi. Mən sizin ölkənizə səfər edəcəyəm. İşgü-
zar dairələr bir yerə toplaşacaqlar. Bizim artıq səfirlik-
lərimiz və birgə işləməyə yaxşı marağımız var. Sizin iqtisadi 
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məsələlərə yanaşmanızı və siyasi inkişafa aid mövqeyinizi 
olduqca yüksək qiymətləndiririk. Biz eyni baxışlara mali-
kik. Hər hansı ölkənin daxili işlərinə müdaxilə etməmək ən 
münasib yoldur. Əgər bütün ölkələr bir-birinin işlərinə 
qarışmasalar, onda dünya daha təhlükəsiz olar və proq-
nozlaşdırıla bilər. 

М ц х б и р: Bildiyimə   görə, Cənubi   Koreyanın bir  çox  şir-
kətləri   ölkənizin   iqtisadiyyatında və inkişaf proqramlarında fə-
al iştirak edir. Nəinki tikinti şirkətləri, elektron cihazlarının 
istehsalçıları, щятта bir çox banklar, neft şirkətləri və digər 
şirkətlər Sizin ölkənizə dərhal gəlməyə hazırdır. Onların həqiqi 
mənada ölkənizə gəlməsini və sizinlə əməkdaşlıq etməsini is-
təyirsinizmi? 

И л щ а м   Я л и й е в: Bəli, əlbəttə. Biz onların üzünə açı-
ğıq. İqtisadi əməkdaşlıq sahəsində açıq qapılar siyasəti apa-
rırıq və ciddi məramı, nüfuzu, yüksək iş göstəriciləri və 
bizimlə işləmək bacarığına malik olan bütün şirkətləri 
alqışlayırıq. Ölkəmizdə çoxlu belə şirkətlər var. Onların 
Azərbaycanda işləməkdə maraqlı olması da faktdır. Bu bi-
zim üçün vacibdir. Bu, uğurlarımızın mühüm əlamətidir. 
Əgər onlar buranın biznes üçün münasib yer olduğuna 
əmin olmasalar, gəlməzlər. Siz özəl sektoru məcbur edə bil-
məzsiniz. Onlar hiss edirlər və bunları bilirlər. Həmin şirkət-
lərin özləri biznes üçün hansı ölkəni seçmək məqsədi ilə 
qiymətləndirmə və monitorinq aparırlar. Biz Cənubi Kore-
yanın biznes dairələri ilə daha geniş gündəlik əsasında 
işləməkdən son dərəcə şad olardıq. 

М ц х б и р: Cənab Prezident, müsahibəйя vaxt ayırdığınıza 
görə çox minnətdaram. 
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Дювлятимизин башчысы 1994-ъц илдян башлайараг республика-
мызда щяйата кечирилян нефт стратеэийасынын щазырда эюзял 
нятиъяляр вердийини вя юлкямизин енерэетика сащясиндя йени 
инкишаф мярщялясиндя олдуьуну вурьулады. Президент Илщам Яли-
йев Азярбайъанын бп ширкяти иля ялагяляринин бундан сонра да 
эенишляняъяйиня цмидвар олдуьуну билдирди. 

Енди Инглис артыг Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт бору кямяри 
васитясиля бюйцк щяъмдя нефтин дцнйа базарларына чыхарылдыьыны 
гейд едяряк цмиммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын 
нефт стратеэийасы иля баьлы бцтцн идейаларынын реаллыьа чеврил-
дийини билдирди. Гонаг тямсил етдийи ширкятин Азярбайъан иля 
ямякдашлыьыны эяляъякдя дя инкишаф етдиряъяйиня яминлийини 
ифадя етди. 
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ЛАТВИЙАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ АРТИС 
ПАБРИКСИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
16 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев  

апрелин 16-да Президент сарайында Латвийанын Хариъи Ишляр 
назири Артис Пабриксин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини  
гябул етмишдир. 

Азярбайъан–Латвийа мцнасибятляринин уьурла инкишаф етди-
йини билдирян дювлятимизин башчысы Латвийайа рясми сяфяри  
заманы бирэя ямякдашлыьа  даир ятрафлы мцзакирялярин апарыл-
дыьыны вя бундан сонра юлкяляримиз арасында ялагялярин даща да 
эенишляндийини вурьулады. Президент Илщам Ялийев Латвийа 
Хариъи Ишляр назиринин юлкямизя сяфяринин ики юлкя арасында 
ялагялярин эяляъяк инкишафына юз тющфясини веряъяйиня  цмидвар 
олдуьуну сюйляди. 

Президент Илщам Ялийевин Латвийайа сяфяринин уьурлу 
олдуьуну билдирян Артис Пабрикс деди ки, Азярбайъан реэионда 
игтисади лидердир вя онун юлкяси рясми Бакы иля игтисади ямяк-
дашлыьа бюйцк юням  верир. Гонаг апрелин 16-да Латвийанын юл-
кямиздя сяфирлийинин рясми ачылыш мярасиминин олаъаьыны мям-
нунлугла вурьулады.  
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ  ЪОРЪ БУША 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Виръинийа Техноложи Университетинин тялябя шящяръийиндя 

чохсайлы инсанын атяшя тутулараг щялак олмасы хябяри бизи сон 
дяряъя сарсытды. 

Бу фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, Сизя, щялак 
оланларын аиляляриня вя йахын адамларына, бцтцн Америка 
халгына юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан дярин 
щцзнля башсаьлыьы верир, йаралананларын тезликля саьалмасыны 
арзулайырам. 

 
     ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 17 апрел 2007-ъи ил 
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ИСРАИЛ ДЮВЛЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МОШЕ КАТСАВА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибя-

тиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы црякдян тябрик 
едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Исраил арасындакы достлуг вя 
ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын мянафеляриня уйьун 
олараг даим инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, халгы-
ныза сцлщ вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 
 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 17 апрел 2007-ъи ил 
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ГАЗАХЫСТАНЫН МАНЭИСТАУ ВИЛАЙЯТИНИН  
ЩАКИМИ КРИМБЕК КУШЕРБАЙЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
17 апрел 2007-ъи ил  
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 17-дя Президент сарайында Газахыстан Республикасынын 
Манэистау вилайятинин щакими Кримбек Кушербайеви гябул 
етмишдир.  

Кримбек  Кушербайев Азярбайъанда тямяли цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш игтисади стратеэийанын 
президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында уьурла давам 
едилдийини вя бу сащядя юлкямизин бюйцк наилиййятляр ялдя едя-
ряк реэионда игтисади ъящятдян лидер дювлятя чеврилдийини вурьу-
лады. О, юлкямизя сяфяри заманы Азярбайъанла бирэя ямяк-
дашлыьа даир конкрет перспектив лайищяляр ятрафында мцзаки-
ряляр апарылдыьыны гейд етди. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъанла Газахыстанын динамик 
сурятдя инкишаф етдийини вурьулайараг щяйата кечирилян бирэя 
лайищялярин щяр ики юлкя цчцн бюйцк ящямиййят кясб етдийини 
билдирди. Президент Илщам Ялийев икитяряфли мцнасибятлярин 
мцхтялиф сащялярдя, о ъцмлядян енержи, няглиййат сащяляриндя 
уьурла инкишаф етдийини хатырладараг айры-айры реэионларла 
ямякдашлыьын бу  ялагялярин даща да эенишлянмясиня хидмят 
етдийини  вурэулады. 
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АВСТРИЙАНЫН ОМВ ШИРКЯТИНИН  
ИЪРАИЙЙЯ ШУРАСЫНЫН СЯДРИ  
ВОЛФГАНГ РУТТЕНСТОРФЕР  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 18-дя Президент сарайында Австрийанын ОМВ шир-
кятинин Иъраиййя Шурасынын сядри Волфганг Руттенсторфери гябул 
етмишдир. 

ОМВ-нин Мяркязи Авропа, Орта Асийа вя бир сыра диэяр 
йерлярдя фяалиййят эюстярдийини билдирян Волфганг Руттенсторфер 
ширкят щаггында Азярбайъан президентиня мялумат верди. 
Азярбайъанын енерэетика сащясиндя бюйцк уьурлар ялдя етдийини 
вурьулайан гонаг тямсил етдийи ширкятин юлкямизля ялагяляря 
бюйцк мараг эюстярдийини  билдирди. 

Эюрцшдя Азярбайъан газынын Авропа базарларына нягл 
едилмяси вя Набукко лайищясинин щяйата кечирилмяси сащясиндя 
ОМВ ширкятинин Азярбайъанла ямякдашлыьынын перспективляри 
иля баьлы мясяляляр мцзакиря олунду.    
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АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНА СЯФЯРИ 
 
22 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев  

апрелин 23-дя Корейа Республикасына  цчэцнлцк  дювлят сяфяри-
ня эялмишдир. 

Щяр ики юлкянин Дювлят байраглары иля бязядилмиш Сеул 
Бейнялхалг Щава Лиманында дювлятимизин башчысынын шяряфиня 
Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Али гонаьын шяряфиня 21 йайлым атяши атылды. Азярбайъан 
президенти Илщам Ялийеви вя ханымы Мещрибан Ялийеваны Коре-
йа Республикасынын дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри вя диэяр 
рясми шяхсляр бюйцк щюрмят вя ещтирамла гаршыладылар. 

Президент Илщам Ялийев Фяхри гаровул дястясинин гаршысын-
дан кечди. 

 
* * * 

 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев апрелин 23-дя Сеулда 

«Милли щярби мемориал» абидя комплексини зийарят етмишдир. 
Али гонаьы комплексин рящбярлийи, Корейа ордусунун диви-

зийа командири ещтирамла гаршылады. 
Президентя мялумат верилди ки, бу абидя комплексинин яра-

зисиндя Корейа Республикасынын мцстягиллийи, дювлятчилийи цчцн 
бюйцк хидмятляр эюстярмиш щярбчиляр вя полис забитляри дяфн 
олунмушлар. 

Абидя комплекси иля таныш олан дювлятимизин башчысы ора яклил 
гойду вя  Хатиря китабына цряк сюзлярини йазды. 
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* * * 
 
Апрелин 23-дя Сеулда Корейа Республикасы Президентинин 

«Чонгваде» сарайында Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин тянтяняли рясми гаршыланма мярасими 
олмушдур. 

Хатырладаг ки, рясми гаршыланма мярасими илк дяфя иди та-
мамиля йени програм ясасында щазырланмышды. Беля ки, дюв-
лятимизин башчысыны эятирян машын щяйятин эиришиндя милли эейимли 
корейалылар тяряфиндян ящатяйя алынды вя онларын мцшайияти иля 
сарайын гаршысына  эятирилди. Бу, Азярбайъана вя онун дювлят 
башчысына щюрмятин тязащцрц иди. 

Азярбайъан президентинин шяряфиня сарайын гаршысында Фяхри 
гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Сарайын юнцндя Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийеви вя ханымы Мещрибан Ялийеваны Корейа Респуб-
ликасынын Президенти Ро Му Щйун вя ханымы Квон Йанг Сук 
бюйцк щюрмят вя ещтирамла гаршыладылар. 

Дювлят башчылары вя ханымлары милли байрамы нцмайиш 
етдирян байрагларын алтындан кечдиляр. 

Щяр ики юлкянин Дювлят щимнляри сясляндирилди. 
Президентляр Фяхри гаровул дястясинин юнцндян кечдиляр. 
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Азярбайъан президентиня 

рапорт верди. 
Президент Илщам Ялийев вя ханымы бу мараглы гаршыланма 

мярасимини излямяк цчцн бурайа топлашан мяктяблилярля 
мещрибанъасына эюрцшдцляр. Онларын ялляриндя щяр ики юлкянин 
Дювлят байраглары вар иди. Ушаглар али гонаьы вя онун ханымыны 
щярарятля саламладылар. 

Азярбайъанын нцмайяндя щейяти президент Ро Му Щйуна, 
Ъянуби Корейанын рясми шяхсляри ися президент Илщам Ялийевя 
тягдим олунду. 

Азярбайъан президенти сарайын Фяхри гонаглар китабына 
цряк сюзлярини йазды. 

Дювлят башчылары хатиря шякли чякдирдиляр. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ  
КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ РО МУ ЩЙУНУН ЭЕНИШ 
ТЯРКИБДЯ ЭЮРЦШЦ 
 
 Сеул, «Чонгваде» сарайы 
 
23 апрел 2007-ъи ил 
 
Апрелин 23-дя Сеулда «Чонгваде» Президент сарайында 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Ко-
рейа Республикасынын Президенти Ро Му Щйунун нцмайяндя 
щейятинин иштиракы иля эениш тяркибдя эюрцшц олмушдур. 

Президент Ро Му Щйун Азярбайъан президентини вя нц-
майяндя щейятини саламлады, бир ил бундан яввял юлкямизя рясми 
сяфярини, онун эедишиндя бирэя бяйаннамя вя бир сыра сянядляр 
имзаландыьыны хатырлатды. 

Президент Илщам Ялийев юзцня вя нцмайяндя щейятиня 
эюстярилян гонагпярвярлийя эюря тяшяккцрцнц билдирди.  

Эюрцшдя щазырда рабитя, няглиййат, енерэетика, шящярсалма, 
кянд тясяррцфаты, щабеля мядяниййят, тящсил вя диэяр сащялярдя ири 
лайищяляр цзяриндя иш эетдийини мямнунлугла вурьулайан дювлят 
башчылары хцсусян гейри-нефт сащяляринин инкишафы истигамятиндя 
ямякдашлыьын бюйцк ящямиййят кясб етдийини билдирдиляр. 

Данышыгларда Ъянуби Корейанын иш адамларынын реэионда 
лидер дювлятя чеврилмиш Азярбайъанла ялагяляри даща да фяал-
лашдырмаг вя юлкямизин игтисадиййатына ящямиййятли инвестисийа 
гоймаг ниййяти ачыгланмышдыр. 

Тяряфляр Азярбайъан–Ъянуби Корейа икитяряфли мцнасибят-
ляри, юлкямизин сцрятли игтисади инкишафы, дцнйанын, о ъцмлядян 
Ъянуби Корейанын апарыъы ширкятляринин Азярбайъана мара-
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ьынын артмасы вя диэяр мясяляляр барядя эениш фикир мцбадиляси 
апардылар. 

  
Сянядлярин имзаланма мярасими 

 
Апрелин 23-дя «Чонгваде» сарайында дювлят башчыларынын 

эениш тяркибдя эюрцшц баша чатдыгдан сонра Азярбайъан 
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Корейа Рес-
публикасынын Президенти Ро Му Щйунун иштиракы иля Азярбай-
ъан вя Ъянуби Корейа арасында икитяряфли ямякдашлыьа даир 
сянядлярин имзаланма мярасими олмушдур. 

Яввялъя президентляр Илщам Ялийев вя Ро Му Щйун Азяр-
байъан Республикасы вя Корейа Республикасы арасында бирэя 
бяйаннамя имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасы  Щюкумяти иля Корейа Республи-
касы Щюкумяти арасында сярмайялярин тяшвиги вя горунмасы 
щаггында сазиши Азярбайъан тяряфиндян Игтисади Инкишаф назири 
Щейдяр Бабайев, Ъянуби Корейа тяряфиндян Хариъи Ишляр вя 
Хариъи Тиъарят назири Сон Мин Сун  имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Рабитя вя Информасийа Техно-
лоэийалары Назирлийи иля Корейа Республикасынын Информасийа вя 
Рабитя Назирлийи арасында  електрон щюкумятин  формалаш-
дырылмасы сащясиндя ямякдашлыг цзря анлашма меморандумуну 
Азярбайъан тяряфиндян Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары 
назири Яли Аббасов, Ъянуби Корейа тяряфиндян Информасийа вя 
Рабитя назири Що Ъжун  Щйун имзаладылар. Азярбайъан Рес-
публикасынын Няглиййат Назирлийи иля Корейа  Республикасынын 
Тикинти вя Няглиййат Назирлийи арасында интеллектуал няглиййат 
системи сащясиндя ямякдашлыг цзря анлашма меморандумуну 
Азярбайъан тяряфиндян Няглиййат назири Зийа Мяммядов, 
Ъянуби Корейа тяряфиндян Тикинти вя Няглиййат назири Ли Йон 
Со имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Фювгяладя Щаллар Назирлийи иля 
Корейа Республикасынын Милли Фювгяладя Щалларын Идаря Олун-
масы Аэентлийи арасында фювгяладя щалларын идаря олунмасы са-
щясиндя ямякдашлыг щаггында анлашма меморандумуну Азяр-
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байъан тяряфиндян Фювгяладя Щаллар назири Кямаляддин Щей-
дяров, Ъянуби Корейа тяряфиндян Милли Фювгяладя Щалларын 
Идаря Олунмасы Аэентлийинин рящбяри Лум Вон Кйон имза-
ладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти иля Корейа 
Республикасынын Милли Нефт Корпорасийасы арасында анлашма 
меморандумуну Азярбайъан тяряфиндян Сянайе вя Енер-
эетика назири Натиг Ялийев, Ъянуби Корейа тяряфиндян Милли 
Нефт  Корпорасийасынын иърачы директору Щван Ту-Йул имзала-
дылар. Хатырладаг ки, Няглиййат назирликляри арасында имзаланан 
сяняд чярчивясиндя Ъянуби Корейа Бакы шящяриндя няглиййатын  
интеллектуал идаряетмя системинин йарадылмасына кюмяк едя-
ъякдир. Лайищянин илкин гиймятляндирилмяси 50–55 милйон дол-
лар, щяйата кечирилмяси мцддяти цч илдир. Бундан сонра мцса-
бигя елан олунуб-олунмамасы нязярдя тутулур. Ъянуби Корейа 
експертляри тяряфиндян апарылмыш арашдырмалар эюстярмишдир ки, 
бирэя фяалиййят нятиъясиндя Азярбайъан пайтахтында аналожи 
системин гурулмасы мцмкцндцр. Бу системин йарадылмасы няти-
ъясиндя няглиййат васитяляринин  щярякяти, сцряти, дайанаъаглары, 
няглиййат гязалары, тихаълар вя саир барядя оператив мялу-
матларын мяркязи диспетчеря ютцрцлмяси мцмкцн олаъагдыр. 
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ДЦНЙА ТАЕКВОНДО ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЧАНГ ВОН ЧУН ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Сеул, «Шилла» мещманханасы 
 
23 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев апрелин 23-дя онун 

цчцн айрылмыш игамятэащда – «Шилла» мещманханасында Дцн-
йа Таеквондо Федерасийасынын президенти Чанг Вон Чуну гя-
бул етмишдир. 

Сющбят заманы Азярбайъанда идманын бцтцн сащяляринин, о 
ъцмлядян таеквондонун инкишаф етдийи вя йцксяк наилиййятляр 
газанылдыьы билдирилди, Азярбайъанда бу идман нювцнцн инки-
шафына Дцнйа Таеквондо Федерасийасы тяряфиндян бундан сон-
ра да лазым олан кюмяйин эюстяриляъяйи вурьуланды. 

Федерасийанын рящбяри президент Илщам Ялийевин Азярбай-
ъанда идмана эюстярдийи диггят вя гайьыны йцксяк  гиймятлян-
дирди вя бир сыра бейнялхалг йарышларын юлкямиздя кечирилмясини 
мцсбят щал кими сяъиййяляндирди. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ВЯ КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
РО МУ ЩЙУНУН БИРЭЯ МЯТБУАТ 
КОНФРАНСЫ 
 
Сеул, «Чонгваде» сарайы 
 
23 апрел 2007-ъи ил 
 
Апрелин 23-дя Сеулда «Чонгваде» сарайында сянядлярин 

имзаланма мярасими баша чатдырдан сонра Азярбайъан 
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя Корейа Респуб-
ликасынын Президенти Ро Му Щйун бирэя мятбуат конфрансы 
кечирмишляр. 

Дювлят башчылары бяйанатларла чихыш етдиляр. 
Корейа президенти Ро Му Щйун Азярбайъан иля фяал ямяк-

дашлыьа цстцнлцк вердиклярини, игтисади сащядя ялагялярин даща 
да эенишляндирилмясиня, йени технолоэийаларын тятбиги сащясиндя 
ялагялярин дяринляшдирилмясиня бюйцк мараг эюстярдиклярини 
билдирди.  

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев бяйанатында Ъянуби 
Корейайа дювлят сяфяринин йцксяк сявиййядя кечдийини сюйляди. 
Эюстярилян гонагпярвярлийя эюря миннятдарлыьыны билдирян дюв-
лятимизин башчысы имзаланан бирэя бяйаннамядя игтисади, сийаси, 
мядяни вя диэяр сащялярдя ямякдашлыг щаггында мцддяаларын 
якс олундуьуну хатырлатды. Президент Илщам Ялийев Ермянис-
тан–Азярбайъан, Даглыг Гарабаь мцнагишясинин ядалятли щял-
линдя тутдуьу мювгейя эюря Корейа Республикасынын Прези-
дентиня тяшяккцрцнц билдирди вя Азярбайъанын бу  мцнагишянин 
бейнялхалг щцгуг нормалары ясасында, юлкямизин ярази бц-
тювлцйц чярчивясиндя сцлщ йолу иля щяллиня тяряфдар олдуьуну 
вурьулады. Дювлятимизин башчысы игтисадиййатын инкишафында юлкя-
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мизин ялдя етдийи уьурлардан, щяйата кечирилян бейнялхалг 
енержи лайищяляриндян,  инфраструктур програмларындан, Азяр-
байъанда хариъи сярмайядарлара йарадылан ялверишли шяраитдян 
вя диэяр мясялялярдян бящс етди. 

Сонра президентляр журналистлярин суалларына ъаваб вердиляр. 
Президент Илщам Ялийев енержи, информасийа технолоэийалары, 
инфраструктур сащясиндя вя диэяр лайищялярдя Ъянуби Корейанын 
иш адамларынын иштирак едя билмяси цчцн Азярбайъанда щяр ъцр 
шяраитин олдуьуну вурьулады вя щяр ики юлкянин иш адамларынын 
иштиракы иля кечириляъяк бизнес-форумда конкрет лайищялярин 
мцяййянляшдириляъяйини сюйляди. Дювлятимизин башчысы Азярбай-
ъанын нефт вя газ сектору барядя дя эениш мялумат верди. 

Мятбуат конфрансында юлкяляримиз арасында бцтцн са-
щялярдя ялагялярин даща да эенишляндирилмясинин зярурилийи вур-
ьуланды. Игтисади ъящятдян дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндян 
бири кими, Ъянуби Корейанын щазырда игтисади инкишаф сцрятиня 
эюря дцнйада лидер олан Азярбайъанла йахын перспективдя 
конкрет лайищялярин щяйата кечирилмясиндя ямякдашлыьындан 
сющбят ачылды. Мцасир технолоэийалара малик Корейа Респуб-
ликасынын йцксяк технолоэийаларын тятбигинин эенишляндирил-
мясиня хцсуси ящямиййят верян Азярбайъанла бу сащядя ямяк-
дашлыьынын перспективляриндян данышылды вя имзаланан сянядляр 
цзря конкрет ишлярин эюрцляъяйи билдирилди. 

Корейа Республикасынын Президенти Хязяр дянизинин Азяр-
байъан секторунда йерляшян «Инам» йатаьына мараг эюстяр-
диклярини билдирди вя бунунла баьлы  данышыгларын апарылдыьыны 
хатырлатды. О билдирди ки, Азярбайъанла икитяряфли ялагялярин да-
ща да эенишляндирилмяси цчцн  щюкумят ишчи групу йаратмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанын Корейа ширкяти иля 
ямякдашлыьа мараг эюстярдийини, эяляъякдя ясасян енерэетика, 
няглиййат, кянд тясяррцфаты, информасийа технолоэийалары са-
щясиндя ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня щазыр олдуьуну бил-
дирди. Дювлятимизин башчысы «Инам» йатаэы иля ялагядар деди ки,  
щазырда данышыглар эедир вя йягин ки, мцсбят нятиъяляр ялдя 
олунаъагдыр. 
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 Корейа Республикасынын Президенти  
Ро Му Щйунун бяйанаты 

 
Корейа Республикасына сяфяр едян илк Азярбайъан пре-

зиденти, зати-алиляри ъянаб Илщам Ялийевя хош эялмисиниз 
дейирям. Ъари ил бизим ялагяляримиз цчцн чох мцщцм ил 
олмушдур. Чцнки бу ил биз юлкяляримиз арасында дипломатик 
ялагялярин гурулмасынын 15-ъи илдюнцмцнц гейд едирик. Он 
бир ай бундан яввял Бакыда президент Ялийевля кечирдийимиз 
зирвя эюрцшцндян сонра достлуг мцнасибятляринин инкишаф 
етдирилмясинин давамы олараг Азярбайъан Республикасынын 
президентини Сеулда эюрмякдян олдугъа мямнунам. 

Зирвя эюрцшцмцзцн сонунда биз Корейа–Азярбайъан 
бирэя бяйаннамясини имзаладыг вя ямякдашлыьымызын даща да 
мющкямляндирилмясиндя вя йени сащялярин мцяййянляшдирил-
мясиндя мараглы олдуьумузу билдирдик. Бундан ялавя, биз 
разылыьа эялдик ки, ики юлкя арасында сярмайялярин тяшвиги вя 
горунмасы щаггында имзаланмыш сазиш гаршылыглы сярмайя 
гойулушу имканларыны даща да эенишляндиряъякдир. 

Юлкяляримиз ямякдашлыг цчцн тясисат ясасларыны эцълян-
диряъяк вя бу нятиъя бир чох сащялярдя, о ъцмлядян енержи 
ресурслары, електрон щюкумятин формалашдырылмасы, информаси-
йа технолоэийалары, тящсил, няглиййат вя инфраструктур кими 
сащялярдя имзаланмыш анлашма меморандумлары ясасында 
ялдя олунаъагдыр. Хцсусян дя биз Хязярдя нефт йатагларынын 
ишлянилмяси вя сосиал инфраструктурун формалашмасы ишиндя 
ямякдашлыг едяряк гаршылыглы сурятдя  файдалы олан мцнаси-
бятляримизин даща да инкишаф етдирилмясини вурьуладыг. 

Мян бюйцк мямнунлуг щисси иля гейд едирям ки, сон илляр 
ярзиндя Азярбайъан иллик щяъми 30 фаиздян чох олан игтисади 
артыма наил олмушдур. Ялбяття, Азярбайъан чох зянэин тябии 
сярвятляря маликдир. Лакин бу ъцр инкишафын ясасы щямин тябии 
сярвятляр дейил, юлкянин эяляъяйини дяриндян дцшцнян дювлят 
башчысынын мцдрик вя щялледиъи сийасятидир. 

Биз цмид едирик ки, сцрятля дяйишян Азярбайъанда апарылан 
ишлярдя Корейа ширкятляри дя йахындан иштирак едяъякляр. 
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Щямин ширкятлярин фяалиййятини дястяклямяк мягсядиля биз 
даща фяал игтисади ямякдашлыг наминя ишэцзар даирялярля ишля-
йяъяйик. Онларын Азярбайъанын инкишафында даща эениш 
шякилдя иштиракына чалышаъаг бирэя ишчи групу йарадылыр. 

Корейанын игтисади инкишаф сащясиндя кечмишдя мцхтялиф 
сащялярдя ялдя етдийи тяърцбянин Азярбайъанда йцксяк дяйяр-
ляндирилдийини билмякдян чох шадам. Азярбайъан Щюкумяти 
Корейа ширкятляриня чох диггятля йанашыр вя бу эцня гядяр 
онлар цчцн лазыми шяраитин йарадылмасына чалышыбдыр. 

Бу эцн мян вя президент Ялийев юлкяляримиз арасында 
ямякдашлыг цчцн даща эениш потенсиалын олдуьуну бир даща 
вурьуладыг вя мцнасибятляримизин даща да мющкямлянди-
рилмяси вя инкишаф етдирилмяси барядя разылыьа эялдик. 

Чох саь олун. 
  

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
Илщам Ялийевин бяйанаты 

 
Mən ilk növbədə, burada nümayəndə heyətimizə göstəril-

miş səmimi qonaqpərvərliyə görə Koreya prezidentinə və bü-
tün koreyalı dostlarımıza minnətdarlığımı bildirmək istə-
yirəm. 

Bu səfər ötən ilin may ayında Koreya Respublikasının 
Prezidenti Azərbaycana səfər etdikdən sonra ölkələrimiz 
arasında başlanmış olduqca fəal və güclü dialoqun davamı-
dır. Tam qısa müddət ərzində ölkələrimiz, habelə işgüzar 
dairələr arasında bir çox işlər görülmüşdür və bu gün im-
zalanmış sənədlər tərəfdaşlığımızı davam etdirmək və güc-
ləndirməkdə hər iki tərəfin olduqca böyük marağını sübuta 
yetirir. 

Prezidentlərin imzaladığı birgə bəyannamə siyasi müna-
sibətlərimizə ümumi baxışı, ikitərəfli əlaqələrə və regional 
inkişafa dair mövqeyimizi əks etdirir. Bu sənəd müxtəlif sa-
hələrdə olduqca güclü əməkdaşlığımız üçün möhkəm əsasdır. 
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Biz  beynəlxalq  hüquq  normaları  və  Azərbaycanın  ərazi  
bütövlüyü  əsasında Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин щялли мясялясиндя tutduğu mövqeyinə görə Cənu-
bi Koreya hökumətinə xüsusilə minnətdarıq. Bu gün apardı-
ğımız olduqca geniş müzakirə zamanı biz ikitərəfli münasibət-
lərimizin bütün vacib elementlərini nəzərdən keçirdik. 

Biz enerji sektorunda, neft və qaz əməliyyatları sahə-
sində, eləcə də Azərbaycandakı infrastruktur layihələrdə, 
informasiya texnologiyaları, daşımalar və bir çox digər 
sahələrdə fəal şəkildə əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırıq. 

Biz qeyd etdik ki, Koreya müstəqillik əldə etdikdən 
sonra qısa müddət ərzində olduqca böyük uğurlar qazana-
raq ən qabaqcıl texnologiyalara malik olan çox güclü ölkəyə 
çevrilmişdir. Ona görə də sizin təcrübəniz bizim üçün, yəni 
Azərbaycan kimi gənc müstəqil ölkə üçün çox maraqlıdır 
və sizin əldə etdiyiniz uğurları öyrənirik. 

Azərbaycan böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olan 
ölkədir, Koreya isə qabaqcıl texnologiyalar ölkəsidir. Bura-
da olduqca tanınmış və peşəkar şirkətlər var və biz ölkə-
lərimizin gələcək iqtisadi inkişafına töhfə verə bilərik. Bu, 
artıq baş verir. 

Olduqca qısa müddət ərzində ölkələrimizin səfirlikləri 
fəaliyyət göstərməyə başladı. Müzakirələr üçün bizim artıq 
geniş gündəliyimiz var. Əminəm ki, imzalanmış bir çox 
anlaşma memorandumları yaxın zamanlarda praktik müqa-
vilələrə zəmin yaradacaqdır. Mən şübhə etmirəm ki, çox qısa 
müddət ərzində biz əməkdaşlığımızın praktik nəticələrini gö-
rəcəyik. 

Biz Azərbaycanda ikitərəfli münasibətlərə böyük əhə-
miyyət veririk və mən əminəm ki, bu səfərdən sonra əla-
qələrimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. 

Sağ olun. 
* * * 

 

Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 
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С у а л: Суалым щяр ики президентядир. Корейа Республикасы 
мцасир йцксяк технолоэийалары иля танынан бир юлкядир. Азяр-
байъан да игтисадиййатында йцксяк технолоэийаларын тятбигини 
вя бу сащядя ялагялярин эенишляндирилмясини приоритет истига-
мятлярдян бири щесаб едир. Бу  бахымдан икитяряфли ямякдашлы-
ьын перспективлярини неъя гиймятляндирирсиниз? 

R o M u  H y u n: Əməkdaşlığın xüsusi sahələri barədə 
təfərrüaты danışmazdan əvvəl mən Cənubi Koreya ilə Azər-
baycanın daha münasib formada işbirliyini mümkün edəcək 
təkrarolunmaz mühiti və ya xüsusi şəraitləri qeyd etmək 
istərdim. 

Cənubi Koreya bir çox sahələrdə dünyada aparıcı ölkə-
lərdən biri kimi tanınır, lakin ən yüksək standartlara nail ol-
maq üçün bizim qarşımızda bir neçə sahə var və biz orada hələ 
də iş aparmalıyıq. Həqiqətdir ki, qabaqcıl sahələrdən bəziləri 
hətta dünyada yaxşı tədqiq olunmayıbdır. Cənubi Koreyanın 
təcrübəsi texnologiyalar sahəsində nəinki əladır, eyni zamanda, 
inkişaf prosesi zamanı əldə olunmuş ən son nailiyyətlərin 
hamısını  özündə  əks  etdirir.  Bununla  yanaşı,  hazırda  ölkə-
də  bir сыра сынаглар вя сящвляр, о ъцмлядян uğursuzluqlarla 
yadda qalmış yolda əldə etdiyimiz biliklər mövcuddur. 

Ъянуби Корейанын игтисади инкишафы заманы ялдя олунмуш 
тяърцбя вя технолоэийаларын ясасян 30 вя йа 40 иллик тарихи  
вар. Бцтцн бу тяърцбя щям юзял секторун, щям дя щюкумятин 
йаддашындадыр. Биздян фяргли олараг, инкишаф етмиш юлкялярдя 
бу тяърцбянин тарихи 100–150 илдян чохдур. Онлар юз тяърц-
бялярини щямин мцддят ярзиндя тядриъян топламыш вя лап 
яввялки тяърцбялярини йаддан чыхармышлар. 

Мян демяк истяйирям ки, Ъянуби Корейа технолоэийалары 
садяъя, биликлярин топлусу дейилдир. Онлар мараьымыз вя ишя 
сядагятлийимиздян иряли эялир. Щесаб едирям ки, Ъянуби 
Корейа гятиййятли дювлят рящбярлийи алтында иътимаи мараьы 
тяшвиг етмякля сцрятля уьурлар газанмаьа цмид бясляйян щяр 
щансы юлкя цчцн йахшы тяряфдаша чевриля биляр. 

Ъянуби Корейа нефт вя тябии газ кими енержи ещтийатларынын 
ишлянилмясиндя дцнйамигйаслы технолоэийалара маликдир, бах-
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майараг ки, бу факт щяля дя лазыми шякилдя глобал нцфуз ся-
виййясиня галхмайыбдыр. Бундан ялавя, юлкя  гятиййятля енержи 
имканларыны инкишаф етдирмяйя чалышыр, чцнки онун бюйцк 
щяъмдя енержи ресурсларына ещтийаъы вар. 

Ъянуби Корейанын тяърцбяси вя технолоэийалары шоселярин, 
дямир йолларынын, лиманларын, електрик стансийаларынын вя 
эямигайырма заводларынын тикинтиси сащясиндя лазыми гайдада 
нцмайиш етдирилибдир. Юлкямиз сярмайяляр гоймагда олдугъа 
мараглыдыр. Шящярсалма вя йашайыш сащяляринин тикинтиси сащя-
синдя дя зянэин тяърцбяси олан юлкямиз щазырда йашайыш 
проблемлярини гятиййятля арадан галдырмаьа чалышыр. Чцнки бу 
щяля дя там щялл олунмайыбдыр. Истяр иншаат, истярся дя лайищя 
сащяляриндя Корейа халгы онунла бирэя ишляйян ишчиляря етимад 
эюстярир вя онларда бюйцк мараг ойадыр. Корейалылар ди-
эярляринин идейаларыны мцяййян етмяк вя  инкишафа чалышмаг 
мягсядиля онлара щявясляндириъи мцсбят тясир эюстярирляр. 

Ъянуби Корейа вя Азярбайъан интеллектуал няглиййат 
системи вя електрон щюкумят сащясиндя анлашма меморан-
думларыны имзаладылар. Информасийа вя коммуникасийа тех-
нолоэийалары Азярбайъанла фярящ щисси иля ямякдашлыг етмяк 
истядийимиз сащялярдян биридир. 

И л щ а м   Я л и й е в: Ъянаб Президент юлкясинин ян габаг-
ъыл технолоэийалары олан сащяляри гейд етди. Биз Азярбайъанда 
инфраструктурумузун мцасирляшдирилмяси просесиндяйик. 
Азярбайъан малиййя бахымындан нящянэ инфраструктур лайи-
щяляря бюйцк сярмайяляр гоймаьа гадир олан юлкяйя чеврил-
мякдядир. Она эюря бизим цчцн Ъянуби Корейа ширкятляри иля  
ишлямяк олдугъа файдалыдыр, чцнки онлар габагъыл технолоэи-
йалара, йахшы пешякарлыьа, олдугъа йцксяк нцфуза маликдир вя 
биз онлары юз тяряфдашларымыз арасында эюрмяк истярдик. 

Биз Ъянуби Корейа ширкятлярини сярмайядар вя подратчылар 
гисминдя алгышлайырыг. Щазырда Азярбайъанда инфраструктура, 
електрик стансийаларына, маэистрал йоллара вя диэяр ваъиб ла-
йищяляря бюйцк сярмайяляр йатырылыр. Эяляъяк илляр ярзиндя 
Азярбайъанда  инфраструктур сащясиня милйардларла сярмайя 
гойулаъагдыр. 
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Беляликля, бизим игтисади ямякдашлыьымызын олдугъа бюйцк 
эцндялийи вар. Бу, енержи сектору, йцкдашымалар вя информаси-
йа технолоэийалары, инфраструктур сащяси, о ъцмлядян кичик вя 
орта сащибкарлыг сащясиндя бизнес ялагялярини ящатя едир. 
Бизнеси бирэя апармаьа олдугъа бюйцк мараг вар. Сабащ 
кечириляъяк Корейа–Азярбайъан бизнес-форуму бу мараьын 
бариз нцмунясидир. Чох гыса мцддят, йяни садяъя, бир ил яр-
зиндя биз ямякдашлыьымызын хцсуси сащялярини мцяййян едя 
билдик. Бир чох анлашма меморандуму имзаланмышдыр. 
Цмид едирям ки, чох йахын вахтларда онлар юз бящрясини веря-
ъякдир. Биз бирэя игтисади ямякдашлыьымыза бюйцк никбинлик 
щисси иля бахырыг. 

С у а л: Суалым президент ъянаб Илщам Ялийевядир. Мяним 
Хязяр дянизиндя енержи сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыгдан 
хябярим вар. Корейа Милли Нефт Корпорасийасы Азярбайъанын 
«Инам» нефт йатаьынын ишлянилмясиндя 20 фаиз пай ялдя етмяк 
истяйир. Ъянаб Президент, бу ъцр мцгавилянин мцмкцнлцйцня 
неъя бахырсыныз? 

Ъянуби Корейа Азярбайъанын диэяр нефт йатагларында да 
ишлямяйя мараг эюстярир. Сиз нефт вя тябии газ йатагларынын 
ишлянилмясиндя Корейа ширкятлярини тяряфдаш кими неъя гиймят-
ляндирирсиниз? 

И л щ а м   Я л и й е в: Биз  шадыг ки, Ъянуби Корейа ширкят-
ляри мцхтялиф лайищяляриндя бизимля бирэя ишлямяйя мараг 
эюстярир. Лакин ону да тяяссцф щисси иля демялийям, бу бир 
гядяр эеъ баш верди. Азярбайъан 1994-ъц илдян етибарян ири 
хариъи нефт ширкятляри  иля юзцнцн нефт вя газ йатагларында ишля-
нилмя ямялиййатлары апарыр. Тяряфдашларымыз арасында дцнйа-
нын бцтцн ясас нефт ширкятляри вар. Бизим чох ялверишли сярмайя 
шяраитимиз вар вя Азярбайъандакы  бцтцн сярмайяляр гяти 
шякилдя горунур. Азярбайъан мцхтялиф нефт ширкятляри иля 20-
дян чох мцгавиля имзаламышдыр. Эялян ил Азярбайъанын ихраъ 
етдийи нефтин щяъми эцндя 1 милйон баррел тяшкил едяъякдир. 
Мян Ъянуби Корейа ширкятляринин бир аз йубандыьыны гейд 
едяндя ону демяк истяйирдим ки, бцтцн ясас мцгавиляляр 
артыг имзаланыбдыр. Бу бахымдан «Инам» нефт йатаьы иля баьлы 
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сазиш дя имзаланыбдыр. Она эюря биз щазырда  АРДНШ иля 
Корейа ширкяти арасында АРДНШ-ин мцгавилядяки пайына аид 
алгы-сатгы сазишини мцзакиря едирик. Бу разылашма коммерсийа 
ясаслары иля гаршылыглы файда эятирян формада ялдя олунмалыдыр. 
Щямин разылашма ялдя едиляндян сонра биз Ъянуби Корейа 
ширкятини тяряфдашлар арасында эюрмякдян мямнун олардыг. 

Лакин ейни заманда, Ъянуби Корейа ширкяти цчцн Хязярин 
Азярбайъан секторундакы мцхтялиф кяшфиййат блокларыны да 
нязярдян кечирмяк файдалы оларды. Эяляъякдя щямин ширкят о 
йерлярдя Азярбайъан иля нефт вя газ ямялиййатларында ямялий-
йатчы кими иштирак едя биляр. Бизим олдугъа бюйцк ещтийат-
ларымыз вар. Бир лайищядя щесабланмыш нефт ещтийатларынын 
щяъми 9 милйард барреля бярабярдир. Биз Азярбайъан нефтини 
дцнйа базарларына чыхармаг мягсядиля мцхтялиф бору 
кямярляри чякмишик. Эялян бир чох онилликляр ярзиндя Азяр-
байъанын нефт вя газ сектору хариъи ширкятляр цчцн ъялбедиъи 
олараг галаъагдыр. Яминям ки, эяляъякдя бизим чох сямяряли 
вя гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьымыз олаъагдыр. 

Р о  М у  Щ й у н: Мятбуат конфрансыны баша чатдырмаз-
дан яввял мян бир нечя кялмя ялавя етмяк истяйирям. Щазырда 
Ъянуби Корейа бир чох дцнйа юлкяляри иля бирэя инкишаф лайи-
щялярини щяйата кечирир. Ютян илин май айында Азярбайъана 
сяфяр етдикдян сонра Азярбайъанла игтисади инкишаф вя ямяк-
дашлыг сащясиндя тяърцбяни бюлцшмяк мягсядиля Ъянуби Ко-
рейа Щюкумяти няздиндя ишчи групу йарадылды. Демяк истяйи-
рям ки, щямин ишчи групу чох фяалдыр. 

Мян ону да билдирмяк истяйирям ки, диэяр юлкяляря мараг 
эюстяряркян биз мящз Азярбайъан Щюкумятинин хцсуси ма-
раьыны нязяря алараг онунла ямякдашлыьа башладыг. Щесаб 
едирям ки, юлкянин инкишафынын ян ваъиб елементи щям юзял 
секторун, щям дя щюкумят рясмиляринин бирэя фяал вя црякдян 
ишлямяйя чалышмасындан ибарятдир. Ялбяття, бу сащядя дягиг 
рягямляр демяк чятин оларды. Лакин билирям ки, ялдя олунмуш 
сявиййя йцксякдир вя Азярбайъанын бу гядяр сцрятля инкишаф 
етмяси вя Корейа ширкятляринин лайищялярдя иштирак етмяйя 
мараьы эюз габаьындадыр.  
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Яминям ки, щазырда Азярбайъанда фяалиййят эюстярян 
Ъянуби Корейа ширкятляри юлкяниз щаггында мцсбят тясяввцря 
маликдир вя бу мяним щюкумятимин тутдуьу мювге иля цст-
цстя дцшцр. Биз яминик ки, Азярбайъан бюйцк сярмайялярин 
йатырылмасы цчцн мцнасиб йердир. 

Ъянаб Президент, сонда ону етираф етмяк истяйирям ки, Сиз 
олдугъа эярэин иш апарырсыныз вя сизин щюкумят дя фяал чалышыр. 

Чох саь олун. 
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КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ РО МУ ЩЙУНУН ВЯ  
ХАНЫМЫ КВОН ЙАНГ СУКУН АДЫНДАН  
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ ХАНЫМЫ  
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВАНЫН ШЯРЯФИНЯ  
ВЕРИЛМИШ  ДЮВЛЯТ НАЩАРЫНДА  
НИТГ 
 
23 апрел 2007-ъи ил 
 

Корейа Республикасынын Президенти  
Ро Му Щйунун нитги 

 
Зати-алиляри щюрмятли Президент Ялийев! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Мян президент Ялийеви вя онун ханымыны Корейа Рес-

публикасына илк дювлят сяфяри чярчивясиндя саламламагдан 
мямнунам вя Корейа халгы адындан Сизя сямими-гялбдян 
«хош эялмисиниз!» дейирям. 

Азярбайъана етдийим сяфяри, Азярбайъан халгы иля эюрцшц-
мц сямимиййятля хатырлайырам вя билирям ки, бцтцн вятян-
дашларыныз чичяклянян дювлят гурулмасы ишиндя иштирак едирляр. 
Мяня бюйцк тяяссцрат баьышламыш эюзял Бакы шящяри вя 
пайтахтын мцхтялиф йерляриндя тикинти-абадлыг ишляринин апарыл-
масы хцсуси олараг йадымдадыр. 

Азярбайъан олдугъа эюзячарпан игтисади артыма наил 
олмушдур. Бу эюстяриъи 2005-ъи илдя 26 фаиз, ютян ил ися 35 фаиз 
тяшкил етмишдир вя беляликля, юлкя сон ики ил ярзиндя цмуми 
дахили мящсулуну сцрятля артырмышдыр. Азярбайъан няинки юз 
милли инфраструктуруну эенишляндирир, о ъцмлядян енерэетика, 
иншаат, електрон ъищазларын истещсалы вя туризм кими сащяляри 
ясасында юз сянайесинин шахяляндирилмясиня чалышыр. 
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Там яминям ки, Азярбайъан Гафгаз реэионунда ясас 
иштиракчы кими юз фяалиййятини давам етдиряъякдир. Мян Сизин 
рящбярлийинизи вя Азярбайъан халгынын баъарыьыны йцксяк дя-
йярляндирирям. 

Ъянаб Президент, щесаб едирям ки, юлкяляримиз арасында ики-
тяряфли ямякдашлыг цчцн йени цфцгляр ачылыр. Мяним сяфярим вя 
Сизин индики сяфяриниз бу ямякдашлыьы даща дярин вя эениш едир. 

Ютян ил бирэя бяйаннамяни имзаладыгдан сонра бу эцн 
биз йени бирэя бяйаннамяйя имза атдыг. Сярмайялярин 
тяшвиги вя горунмасы щаггында сазиш, щабеля мцхтялиф сащя-
лярдя бир сыра анлашма меморандуму да имзаланмышдыр. 

Ъянуби Корейанын бир чох ширкятляри Азярбайъанда ща-
силат сянайесиндян тутмуш, електрик стансийаларынын тикин-
тисиня гядяр, ишлямяк цчцн йени имканлар арашдырыр, инфор-
масийа технолоэийалары сащясиндя ишляйир. 

Щесаб едирям ки, енержи секторундан ялавя, дямир йол-
ларынын чякилмяси, лиманларын тикинтиси вя диэяр мцхтялиф 
сащялярдя эениш ямякдашлыг имканлары мювъуддур. Дцшцнц-
рям ки, инзибати идарячилик системиндя ялдя етдийимиз тяърцбя 
юлкяниздя вя пайтахтда йени идарячилийин гурулмасы цчцн 
эюстярдийиниз сяйляр бахымындан хцсусиля файдалы ола билярди. 

Ейни заманда, юлкяляримизя сяфяр едянлярин эет-эедя 
артан сайыны эюрмякдян дя мямнунам. Бу, Азярбайъан 
мядяниййятини бизим юлкядя таныдыр. Цмидварам ки, Азяр-
байъан иля Ъянуби Корейа ики дост кими, цмуми фираван 
эяляъяк наминя ишляйяъякдир. 

Ханымлар вя ъянаблар! 
Сизи Азярбайъан Республикасынын Президентинин вя биринъи 

ханымынын шяряфиня, Азярбайъанын эяляъяйи вя юлкяляримиз 
арасында достлуьун шяряфиня галдырдыьым бадяйя гошулмаьа 
дявят едирям. 
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Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин нитги 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli birinci xanım! 
Xanımlar və cənablar! 
Gözəl ölkənizə səfərim zamanı mənə və nümayəndə he-

yətimə göstərdiyiniz səmimi qonaqpərvərliyə görə öz min-
nətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Bu gün apardığımız danışıqlar çox səmərəli olmuş, 
ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektlərini əhatə etmişdir. 
İmzaladığımız sənədlər gələcək siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı 
əvvəlcədən müəyyən edir və biz bu əməkdaşlığımıza böyük 
nikbinlik hissi ilə baxırıq. Koreya Respublikasının Prezi-
denti ötən ilin may ayında Azərbaycana rəsmi səfər etdikdən 
sonra münasibətlərimizdə yeni mərhələ başlandı. Mənim 
hazırkı səfərim isə təqribən bir il bundan əvvəl formalaşmış 
güclü dialoq və tərəfdaşlığın davamıdır. 

Bir ildən az müddət ərzində biz ikitərəfli əlaqələrimizdə 
çox nailiyyətlər əldə etdik. Cənubi Koreyanın Azərbaycan-
dakı  səfirliyi  və  Azərbaycanın  ölkənizdəki  səfirliyi  artıq  
fəaliyyət  göstərir.  Biz  olduqca  güclü iqtisadi əməkdaşlıq ərə-
fəsindəyik. 

Ölkənizlə münasibətlərimiz bizim üçün çox vacibdir. Biz 
istəyirik ki, Cənubi Koreya şirkətləri ölkəmizə yeni texno-
logiyalar gətirsin. Biz onların бизим güclü tərəfdaşlarıмызa, 
sərmayədarlara və podratçılara çevrilməsini arzulayırıq. 
Əminəm ki,  yaxın zamanlarda bunun şahidi olacağıq. 

Cənubi Koreya müstəqillik qazandığı vaxtdan etibarən 
böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Yoxsulluq içərisində olarkən 
ölkəniz güclü iqtisadiyyat qurmaqda israrlı idi və bu gün 
Cənubi Koreya dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən 
biridir. 

1991-ci ildə müstəqilliyini qazanan Azərbaycanın vəziy-
yəti Cənubi Koreyanın ilk müstəqillik illərində üzləşdiyi  
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vəziyyətə  bənzəyirdi.  Lakin  güclü  siyasi  və  iqtisadi  isla-
hatlar  siyasəti  sayəsində  və  Azərbaycan xalqının göstərdi-
yi səylər nəticəsində biz siyasi və iqtisadi inkişaf sahəsində 
qısa müddət ərzində böyük uğurlar qazana bildik. 

Artıq növbəti, üçüncü ildir ki, Azərbaycan ümumi daxili 
məhsulun artımına görə dünyada birinci yeri tutur. Bu gün 
bizim əsas məqsədimiz infrastrukturumuzu müasirləşdirmək, 
şaxələndirilmiş güclü iqtisadiyyat yaratmaq və xalqın həyat 
тярзини yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Ona görə də biz həmin 
məqsədlərə nail olmaq цчцн Cənubi Koreya rəsmiləri və 
şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməkdə çox maraqlıyıq. 

Eyni zamanda, Azərbaycan böyük neft və qaz ehti-
yatlarına malik olan ölkədir. Bizim Cənubi Koreya ilə enerji 
məsələləri üzrə apardığımız əməkdaşlıq çox fəaldır. Əlbət-
tə ki, Azərbaycan da Koreya şirkətləri üçün maraqlı ölkə-
dir və bu gün biz bu istiqamətdə artıq ilk praktik addımları 
görürük. Bu o deməkdir ki, biz birgə səylərlə ölkələrimizin 
iqtisadi inkişafına və enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə bilərik. 

Eyni zamanda, biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli məsələsində Cənubi Koreya rəhbər-
liyinin tutduğu ədalətli mövqeyинə görə minnətdarıq. Bu 
münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, o 
cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində 
həll oluna bilər. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaq-
larının 20 faizinin işğalı azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik 
təmizləmə siyasəti ilə  müşayiət  olunmuşdur. Bunun nəticə-
sində bir  milyon soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün 
vəziyyətinə düşmüşdür. 

Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal 
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Ermənistanın 
qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində yerinə   yetirilməyibdir.  
Bütün   beynəlxalq   ictimaiyyət, Dağlıq Qarabağ   da daxil   ol-
maqla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. 
Əminəm ki, bu məsələnin yeganə həll yolu beynəlxalq hüquq 
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normaları və prinsiplərinə tam əməl etməkdən və Ermənistanın 
işğalçı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasından iba-
rətdir. Əminəm ki, bu belə də olacaqdır. 

Gördüyünüz kimi, Cənubi Koreya ilə bizim əməkdaşlığımız 
çox genişdir və o siyasi, iqtisadi və habelə mədəni aspektləri 
əhatə edir. Azərbaycanda universitetdə Koreya dili, tarixi və 
mədəniyyəti tədris edilir və biz bunu görməkdən çox məm-
nunuq. 

Mən göstərilmiş qonaqpərvərliyə və gözəl ölkənizə səfərя 
dəvətə görə koreyalı ev sahiblərinə bir daha öz minnətdarlığımı 
bildirmək istəyir, Koreya xalqına rifah və uğurlar arzulayıram. 

Mən badəmi Koreya Respublikasının Prezidentinin, birinci 
xanımının şərəfinə və dost Koreya xalqının şərəfinə qaldırmaq 
istəyirəm. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЕУЛ ВЯ  
ПУСАН ШЯЩЯРИНДЯ БИР СЫРА  
ОБЙЕКТЛЯРЛЯ ТАНЫШ ОЛМУШДУР 
 
24 апрел 2007-ъи ил 
 

Сеулда няглиййатын щярякятинин идаря едилмясинин 
интеллектуал системи иля танышлыг 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

Корейа Республикасына дювлят сяфяринин икинъи эцнц – апрелин 
24-дя Сеулун Няглиййат Ямялиййатлары вя Информасийа Хидмя-
тиндя (ТОПИС) олмушдур. 

Пайтахтын витсе-мери Ким Щйун Квон 12 милйон ящалиси 
олан Сеулда няглиййатын идаря едилмяси цчцн йарадылмыш бу  
систем барядя дювлятимизин башчысына ятрафлы мялумат верди. 
Билдирилди ки, шящяр няглиййатынын интеллектуал идаряетмя системи 
олан ТОПИС Сеулда няглиййатын щярякятинин идаря олунмасы, о 
ъцмлядян иътимаи няглиййатын щярякятинин тянзимлянмяси, эур 
саатларда ялавя автобусларын ъялб едилмяси, тыхаълар йарандыьы 
заман мцвафиг эюстяришлярин верилмяси вя алтернатив йолларын 
сечилмяси функсийаларыны йериня йетирир. Щямчинин бу мяркяз 
васитясиля кцчялярдя ганунсуз дайанмыш автомобиллярин орадан 
апарылмасы тяъили тямин олунур, баш верян гязаларын гейдя 
алынмасы вя арашдырылмасы иля баьлы мялумат топланыр. 

Президент Илщам Ялийев бу интеллектуал идаряетмя системи иля 
йахындан таныш олду. 

Цмумиййятля, Бакы шящяриндя дя аналожи мяркязин йарадыл-
масы нязярдя тутулур вя бу барядя Азярбайъанын Няглиййат 
Назирлийи иля Ъянуби Корейанын Тикинти вя Няглиййат Назирлийи 
арасында апрелин 23-дя Сеулда Анлашма меморандуму им-
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заланмышдыр. Илкин щесабламалара эюря, дяйяри 50–55 милйон 
доллар олан лайищянин иърасына бу илин икинъи йарысында башламаг 
вя 2009-ъу илдя баша чатдырмаг нязярдя тутулур. Бакы шящя-
риндя щярякятин тянзимлянмяси вя идаря олунмасы цчцн бцтцн 
мялуматлар бу мяркяздя топланаъаг вя интернет, мобил телефон, 
телевизийа каналы вя радио дальалары васитясиля щям сярнишинляря, 
щям дя сцрцъцляря чатдырылаъагдыр. 

Дювлятимизин башчысы диэяр юлкялярдя дя бу ъцр системин 
олдуьуну, Бакы шящяринин сосиал-игтисади инкишафыны вя няглиййат 
васитяляринин сайынын артмасыны нязяря алараг пайтахтымызда 
беля системин йарадылмасынын ваъиблийини вурьулады. 

    
Кйонбоккун сарай комплекси иля танышлыг 

 
Азярбайъан Республикасынын  Президенти Илщам Ялийев вя 

ханымы Мещрибан Ялийева апрелин 24-дя Сеулда Корейа ме-
марлыьынын ян эюзял абидяляриндян сайылан нящянэ Кйонбоккун 
сарай комплексиндя олмушлар. 

Дювлятимизин башчысыны вя ханымыны сарайын мцдириййяти 
бюйцк щюрмятля гаршылады. 

Президент Илщам Ялийев сарайын Фяхри гонаглар китабына 
цряк сюзлярини йазды: «Мян бу эюзял сарайа эялмякдян вя 
Корейа Республикасынын тарихи вя мядяниййятини даща йахшы 
юйрянмякдян чох мямнунам. Мян бцтцн Корейа халгына 
сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
    ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
24 апрел 2007-ъи ил». 
 

* * * 
 

Сонра  дювлятимизин башчысы вя ханымы сарайла йахындан та-
ныш олдулар. Мялумат верилди ки, бу сарай 1394-ъц илдя Ли сц-
лалясинин (1392–1910-ъу илляр) баниси Крал Тхечжонун вахтында 
тикилмишдир. 330 мцхтялиф цмуми бинадан ибарят сарай ком-
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плекси 1593-ъц илдя йапонлар тяряфиндян даьыдылмышдыр. 1868-ъи 
илдя йенидян бярпа едился дя, яввялки эюркямини гайтармаг 
мцмкцн олмамышдыр. 1950–53-ъц илляр мцщарибяси заманы йе-
нидян даьыдылмышдыр. 1990-ъы илдя бурада тямир-бярпа ишляриня 
башланылмышдыр. Мягсяд сарай комплексинин яввялки эюркямини 
гайтармагдыр. Сарайын ясас гапыларынын тямири ися 2009-ъу илдя 
баша чатдырылаъагдыр. 

Сарай комплекси инзибати биналардан, чохсайлы йашайыш 
евляриндян, парклардан ибарятдир. Бурада сцни эюл дя йара-
дылмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев кралын хатирясини якс етдирян лювщя-
йя, хариъи гонагларын гябул олундуьу йеря, иш вя йатаг отагла-
рына, кралын щяйат йолдашы цчцн тикилмиш игамятэаща, 4 щектар-
дан чох яразини ящатя едян парклара вя сцни эюля бахды, 
сарайын баш планы иля таныш олду. 

Сарайла танышлыгдан хош тяяссцратла айрылан президент Илщам 
Ялийевя комплекс барядя мялумат китаблары тягдим олунду. 

 
Панг Йо йени шящяр информасийа мяркязи  иля танышлыг 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ап-

релин 24-дя Сеулдан 50 километр аралыда йерляшян Панг Йо йени 
шящяр информасийа мяркязиня эялмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийеви вя ханымы Мещрибан 
Ялийеваны мяркязин рящбярлийи бюйцк щюрмят вя ещтирамла 
гаршылады. 

Ъянуби Корейа Торпаг Корпорасийасынын президенти Ъе 
Щйун Ким Азярбайъан президентиня мяркяз барядя ятрафлы мя-
лумат верди. Билдирилди ки, йени шящяр информасийа мяркязиндя 
бцтцн ишляр корпорасийа тяряфиндян щяйата кечирилир вя идаря 
олунур. Яразилярин сямяряли шякилдя инкишафы вя идарячилийин тя-
мин олунмасы цчцн 1975-ъи илдя йарадылан корпорасийа Ъянуби 
Корейанын игтисади инкишафынын тямин олунмасына, щяйат шяраити 
стандартларынын йахшылашдырылмасына, ятраф мцщитин горун-
масына чалышыр. Торпаг, дашынмаз ямлак вя тикинти цзря ихтисас-
лашмыш 2200 няфярлик пешякар щейяти, 9 филиалы олан корпора-
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сийанын ямлакынын дяйяри тяхминян 14 милйард доллар, капиталы 
ися 4 милйард доллардыр. 

Президент Илщам Ялийев вя Азярбайъан нцмайяндя щейя-
тинин цзвляри шящярсалма инфраструктурундан бящс едян филмя 
бахдылар, йени шящярсалма лайищяляри вя онларын макетляри иля 
йахындан таныш олдулар. 

Мялумат верилди ки, «Йени шящярлярин инкишафы» иля  баьлы илк 
лайищяйя 1990-ъы илдян башланмыш, щямин мярщялядя 5 шящяръик 
тикилмишдир. 

Икинъи мярщяляйя ися 2000-ъи илдян башланмыш вя даща 5 шя-
щяръик салынмышдыр. Лайищялярин ясас ъящяти мцасир технолоэи-
йаларын тятбигиня, ятраф мцщитин горунмасына цстцнлцк верил-
мясидир. «Тямиз шящяр» девизи алтында ишляр эюрцлцр. Йени йа-
шайыш массивляриндя 29 мин мянзилдя 88 мин ящали йашайаъаг. 
Йени шящярлярин яразисинин 38 фаизи йашыллыг олаъагдыр. Корейалы 
мцтяхяссисляр Азярбайъанда бу сащядя чалышмаг истядиклярини 
билдирдиляр. 

Президент Илщам Ялийев бу ишляри йцксяк гиймятляндирди, 
корпорасийанын юлкямиздя конкрет иш эюрмяси цчцн имканларын 
олдуьуну билдирди. О деди ки, биз бу тяърцбядян йарарланараг 
Азярбайъанда йени шящярсалма лайищялярини щяйата кечирмяк 
ниййятиндяйик. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВЯ  
КЙУНГ ЩЕ УНИВЕРСИТЕТИНИН                      
ФЯХРИ ДОКТОРУ АДЫ ВЕРИЛМЯСИ 
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
Сеул 
 
24 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 24-дя Кйунг Ще Университетиня эялди. 
Дювлятимизин башчысыны университетин гаршысында бу али 

мяктябин президенти Инвон Чоу бюйцк щюрмят вя ещтирамла 
гаршылады. 

Яввял университетин президенти, ректору, профессор вя мцял-
лим щейяти иля эюрцш олду. Мялумат верилди ки, 1949-ъу илдя йа-
радылан юзял университетин 3 тялябя шящяръийи, 20 коллеъи, ярази-
лярин идаря олунмасы, инсан ъямиййяти, коммуникасийа факцл-
тяляри вар. 36 тядгигат институтунда 2300 няфяр чалышыр. Дцнйада 
мяшщур олан университетдя 23 мин тялябя тящсил алыр. 29 мин 
експонатдан ибарят ики музейи вардыр ки, бу да Асийада ян 
бюйцк коллексийа сайылыр. 

Сонра Азярбайъан президенти Илщам Ялийевя сийаси елмляр цзря 
Фяхри доктор ады верилмяси мцнасибятиля тянтяняли мярасим кечи-
рилди. Азярбайъан вя Корейа Республикасынын Дювлят щимнляри, ща-
беля университетин щимни сясляндирилди. Азярбайъан президенти 
Илщам Ялийевя Фяхри доктор мантийасы, орден вя медалы тягдим 
олунду. 

Дювлятимизин башчысынын тяръцмейи-щалы охунду вя она эцл 
дястяси верилди. 
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Кйунг Ще Университетинин президенти 
Инвон Чоунун нитги 

 

Зати-алиляри Президент Ялийев! 
Щюрмятли гонаглар! 
Щюрмятли Кйунг Ще Университети Елми Шурасынын цзвляри! 
Мян сизин щамынызы бу ъцр йаддагалан мярасимдя 

саламламаг истяйирям. Биз бу эцн президент Ялийевин юз 
юлкясиня, реэиона вя бцтцн дцнйайа сядагятини гейд етмяйя 
топлашмышыг. О, тящсил оъаьымызын сийаси елмляр цзря Фяхри 
доктору адына лайиг эюрцлмцшдцр. Фяалиййяти дюврцндя пре-
зидент Ялийев бир чох сащялярдя ясл рящбярлик мящарятини 
нцмайиш етдирмишдир. Онун илк наилиййяти вя уьурлары мящз 
елми сащядя олмушдур. Даща сонра о, уьурлу сийаси фяалиййят 
апарараг юзцнцн рящбярлик истедадыны эюстярди. Бу онун  
Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-президенти олдуьу дюврдян щисс 
едилирди. 

Азярбайъанын президенти кими, дюрд ил бундан яввял фяа-
лиййятя башладыгдан сонра о, милли игтисадиййатын инкишафы 
наминя дцшцнцлмцш енержи сийасятини щяйата кечирмишдир. 
Онун рящбярлийи алтында юлкя кюклц сурятдя дяйишмишдир. 
Юлкянин цмуми дахили мящсулунун истещсалы артмышдыр. Хцсу-
сян дя мараьы ъялб едян одур ки, президент Ялийев цмуми 
сийасятиндя эянълярин лазыми тящсил алмасына хцсуси йер айырыр. 
О, иши иля эюстярди ки, инсан юз ямяйи сайясиндя истядийи ня-
тиъяляри газана биляр. 

Биз президент Ялийевин щяйата кечирдийи миссийа иля Ъянуби 
Корейанын йени наилиййятляр ялдя етмяси арасында охшарлыг 
олдуьуну да эюрцрцк. Юлкя рящбяри кими фяалиййятя башладыьы 
илк вахтлардан о, кейфиййятли тящсилин тямин едилмяси йолу иля 
юлкянин инкишафына  наил олмаьа чалышмышдыр. Щазырда онун 
юлкяси узунмцддятли лайищялярин щяйата кечирилмяси иля 
мяшьулдур. Тящсил вя елми-тядгигатлар ъари глобал просеслярдя 
ясас йер тутур. Щесаб едирям ки, бу амил Кйунг Ще Универ-
ситетинин дя башлыъа вязифясидир. Бу ейни заманда, тясисат 
кими, бизим ющдялийимизи дя нязярдя тутур. Щямин ющдялийи 
там дярк едяряк, Кйунг Ще Университетинин президенти кими, 
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мян Азярбайъан президенти Илщам Ялийевя сийаси елмляр цзря 
Фяхри доктор адынын верилмясиндян шяряф щисси дуйурам. 

Биз цмид едирик вя билирик ки, доктор Ялийев универси-
тетимизин ващид аилясинин йени цзвц олаъаг. Биз ися эяляъяк 
ишляриндя ону дястякляйяъяйик. 

Чох саь олун. 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин нитги 

 
Hörmətli dostlar! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə, bu gün mənə sizin tanınmış universitetinizin 

Fəxri doktoru kimi mötəbər adın verilməsinə görə dərin tə-
şəkkürümü bildirmək istəyirəm.  Bu mənim üçün böyük 
şərəfdir və əminəm ki, gələcək illər ərzində mən Cənubi 
Koreya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin 
daha da inkişaf etdirilməsinə verdiyim töhfəni davam etdi-
rəcəyəm. Bir neçə illər bundan əvvəl universitetdə dərs de-
miş bir şəxs kimi, бу Фяхри ады алмаг mənim üçün xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, bu gün bizim ölkədə təhsil mə-
sələlərinə olduqca böyük diqqət yetirilir, çünki təhsil gələcək 
və tərəqqi deməkdir. Müxtəlif sahələrdə böyük irəliləyişə nail 
olmuş ölkələr, o cümlədən sizin ölkəniz təbii sərvətlər sayəsində 
deyil – Cənubi Koreyanın da bu cür sərvətləri yoxdur – məhz 
insanların biliyi və təhsili, eləcə də elm və texnologiyalar 
nəticəsində uğurlu addımlar atmışdır. 

Bu gün biz dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinə nəzər ye-
tirsək görərik ki, onların hamısında təhsil ən prioritet  mə-
sələ  hesab  edilir.  Eyni  işləri  Azərbaycanda  da  görməyə  
çalışırıq  və bunun  üçün  yaxşı imkanlarımız var. Bu yaxın-
larda biz gənclərin xaricdə təhsil alması üçün xüsusi pre-
zident proqramını həyata keçirməyə başlamışıq. Gənc azər-
baycanlı tələbələrin sizin уniversitetdə təhsil almaq imkan-
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larını artıq müzakirə etmişik.  Biz  təhsil  proseslərinə  böyük  
sərmayələr  qoymaqda  davam  edirik.  Təkcə  son  üç  il  ər-
zində Azərbaycanda təqribən 800 yeni məktəb tikilmişdir və 
bütün yeni məktəblərdə komпйуter sinifləri və internetə çıxış 
var. 

Bəlkə də bu sizin üçün o qədər mühüm görünmür, çünki 
siz bunlarla çoxdan tanışsınız. Lakin müstəqilliyini cəmi 15 
il bundan əvvəl qazanmış və ilk anlardan bir çox siyasi və 
iqtisadi çətinliklərlə üzləşmiş bizim ölkə üçün bu, sözün əsl 
mənasında, böyük nailiyyətdir. Təhsil sahəsinə sərmayənin 
yatırılması xalqımıza, onun gələcəyinə və tərəqqisinə sərma-
yə qoymaq deməkdir. 

Bizim xüsusi imkanlarımız var. Qeyd edildiyi kimi, indi 
Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. 

Artıq üçüncü ildir ki, iqtisadiyyatımız dünyada ən yüksək 
sürətlə inkişaf edir. 2005-ci ildə ÜDM artımı 26 faiz, 2006-cı 
ildə isə 35 faiz olmuşdur. 2007-ci ilin birinci rübündə 
iqtisadiyyatımız təqribən 40 faiz artmışdır. Sənaye istehsa-
lının artımı 40 faiz olmuşdur. Son üç il ərzində 500 mindən 
çox yeni iş yerləri açılmışdır. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 
kəskin şəkildə azalmışdır. 

Bütün bunlar iqtisadi islahatlar siyasətinin, siyasi sa-
bitliyin və Azərbaycandakı mühitin nəticəsidir. Lakin 
Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqil olduqdan sonra vəziyyət 
çox çətin idi və hətta bizim müstəqil ölkə kimi yaşamağımız 
sual altında idi. Ancaq ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
ölkənin gələcəyi üçün qapıları açdı və iqtisadi islahatlara 
başladı, siyasi sabitlik yaratdı. Bu gün isə biz artıq güclü 
iqtisadi təməli və olduqca gözəl perspektivləri olan ölkəyik. 

Azərbaycanda həyata keçirilən enerji layihələri hazırda 
bütün regionu əhatə edir və onlar transmilli, transkon-
tinental layihələrinə çevrilməkdədir. Biz hazırda dünyada 
mühüm neft və qaz hasilatçısı olmaq ərəfəsindəyik. Xəzər 
regionunu Aralıq dənizi və dünya bazarları ilə birləşdirən 
nadir boru kəmərləri çəkmişik. Bu, həyatımızın müxtəlif 
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aspektlərinə, yəni təhsil, səhiyyə və sosial problemlərin həlli 
kimi sahələrə əlavə sərmayə qoymaq imkanları yaradır. 

Sizin nümunəniz, Cənubi Koreyanın nümunəsi bizim 
üçün çox vacibdir, çünki müstəqil olduqdan sonra siz də 
həmin çətinliklərlə üzləşdiniz. Lakin olduqca qısa müddət 
ərzində, hər hansı təbii sərvət olmadan və yalnız Koreya 
xalqının əməyi, biliyi və təhsili sayəsində dünyada aparıcı 
iqtisadiyyatlardan birinə çevrildiniz. 

Bir sözlə, sizin təcrübənizi öyrənməyə imkanlarımız var və 
ikitərəfli münasibətlərimiz çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir. 
Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda bir 
siyasi sistemdən digər sistemə keçid dövrünü başa çatdırmışıq. 
70 il ərzində Sovet İttifaqının bir hissəsi olmuşuq. Həmin vaxt 
biz müstəqil deyildik və fərqli siyasi sistemdə yaşamışıq. Yəni, 
totalitar siyasi sistemdə yaşamışıq. Lakin hazırda bazar iqti-
sadiyyatına və açıq cəmiyyətə keçid başa çatıbdır. Müs-
təqillikdən 15 il sonra bizim iqtisadiyyatımızın, ÜDM-in 80 
faizini özəl sektor təşkil edir. Azərbaycanda 15 il bundan əvvəl 
həmin rəqəm sıfıra bərabər idi. Hazırda bizim siyasi sistemimiz 
açıqdır və dünyadakı bütün müsbət təcrübə Azərbaycanda 
tətbiq edilir. Bütün bunlar gərgin əməyin nəticəsidir. Bunlar 
bizim güclü ölkə qurmaq arzumuzdan irəli gəlir. 

Azərbaycanın çox zəngin tarixi, mədəniyyəti və ənənələri 
var. Lakin əsrlər boyu biz müstəqillikdən məhrum olmuşuq. 
Ona görə də indi, müstəqil olduqdan sonra biz güclü dövlət 
qurmalıyıq. Bütün insanlar üçün yaxşı həyat tərzini təmin 
etməliyik. Biz ədalətli cəmiyyət formalaşdırmalıyıq və orada 
bazar iqtisadiyyatı prinsipləri qətiyyətli sosial siyasətlə mü-
şayiət olunmalıdır. Biz məhz bunu edirik. Enerji fəaliyyətin-
dən əldə etdiyimiz vəsaitləri sosial sektora, təhsilin, səhiyyə-
nin, informasiya texnologiyalarının inkişafı və digər sahələrə 
sərmayə kimi yatırmağa çalışırıq. Bütün bu sahələrə diqqət 
yetiririk və gələcək üçün çox yaxşı perspektivlərimiz var. 

Azərbaycanın nəhəng neft və qaz ehtiyatları var və onlar 
ən azı, 100 il üçün kifayətdir. Ölkəmizdə bu yaxınlarda 
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aşkar olunmuş neft və qaz yataqlarında hasilat artıq başlan-
mışdır. Bu öz tələbatımızı ödəməyə, böyük həcmdə neft və 
qaz ixrac etməyə imkan yaradacaq ki, bu da dostlarımızın, 
tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcəkdir. 

Mən artıq ikinci  gündür  ki,  sizin  gözəl  ölkənizdəyəm. Dü-
nən  mənim prezidentlə  çox  səmərəli və konstruktiv danı-
şıqlarım olubdur. Biz ikitərəfli münasibətlərimizin bütün as-
pektlərini əhatə etdik. Müxtəlif sahələri əks etdirən ondan çox 
sənəd imzalanmışdır. Bu gün Koreya–Azərbaycan biznes-
forumu keçirilmişdir və o da çox uğurlu olmuşdur. Biz ol-
duqca geniş sahələrdə işləyirik. Siyasi əlaqələr, iqtisadi 
əməkdaşlıq və təbii ki, Koreya şirkətləri ilə həyata keçiril-
məsini planlaşdırdığımız konkret layihələr gündəlikdədir. 
Biz Koreya şirkətlərinə açığıq və onları sərmayədar və pod-
ratçı kimi salamlayırıq. İndi artıq bir neçə konkret layihələr 
müzakirə olunur. Əminəm ki, çox qısa müddət ərzində 
müqavilələr imzalanacaqdır. Danışıqlar və müzakirələr mər-
hələsində olan layihələrin dəyəri 1 milyard dollardan yuxarı-
dır. Bu, yalnız başlanğıcdır, sadəcə, Koreya Respublikası 
prezidentinin ötən il may ayında Azərbaycana səfərindən 
sonra əldə olunubdur. Biz fəal siyasi və iqtisadi dialoqa 
başladıq, çox qısa müddət ərzində, yəni bir ildən az müd-
dətdə prezidentlərin rəsmi səfərlərini həyata keçirdik. Cənu-
bi Koreyanın Azərbaycandakı və Azərbaycanın Cənubi Ko-
reyadakı səfirlikləri artıq fəaliyyət göstərir. Biz  neft və qaz, 
enerji, informasiya texnologiyaları, nəqliyyat, tikinti, təhsil, 
səhiyyə sektoruna,  həyatımızın  hər  bir  aspektinə aid  
konkret  layihələri  müzakirə edirik. Əlbəttə ki,  bu, münasi-
bətlərimizin ciddiliyinin aydın göstəricisidir. Sizin ölkə ilə 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsində çox maraqlıyıq. Biz 
güclü tərəfdaşlığın qurulmasını və bundan qarşılıqlı surətdə 
bəhrələnməyi arzulayırıq. 

Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. 
İqtisadi artım çox sürətlidir. Siyasi vəziyyət çox sabitdir və 
proqnozlaşdırıla bilər. Bu həm də bizim uğur səbəbləriмизdən 
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biridir, çünki xalq bizə etimad göstərir. Xarici şirkətlər ölkə-
mizdə özlərini rahat hiss edir. Onlar bilir ki, vəziyyəti proqnoz-
laşdırmaq olar və uzun illər, onilliklər ərzində Azərbaycanda 
işləyəcəklər. Hazırda biz neft əməliyyatlarından böyük maliyyə 
resurslarını formalaşdırırıq. Bir neçə infrastruktur layihəni 
həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Cənubi Koreya şirkətlərini 
həmin layihələrdə iştirak etməyə və bizimlə işləməyə dəvət 
edirik. 

Regiondakı ümumi vəziyyət regional təhlükəsizlik və sa-
bitliklə bağlıdır. Bizim qonşularımız var və çalışmalıyıq ki, 
regional təhlükəsizliyə töhfə verək. Çünki təkcə öz ölkənin 
daxilində təhlükəsiz və proqnozlaşdırılan vəziyyətin olması 
kifayət deyildir. Eyni zamanda, qonşu ölkələrdə də sabitlik 
olması vacibdir. 

Ən böyük problemimiz Azərbaycan torpaqlarının 20 
faizinin Ermənistanın davam edən işğalı altında olmasıdır. 
On ildən çoxdur ki, həmin işğal davam edir. Ermənistan 
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik təmizləmə 
siyasəti nəticəsində 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi 
köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Er-
mənistan qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarıl-
masını tələb edən 4 qətnaməni qəbul edib, lakin onlar yerinə 
yetirilməyibdir. Bizim fikrimizcə, bu məsələnin yeganə həll 
yolu hüquqi formata əsaslanmalıdır. Bu baxımdan onu 
yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında 
həll edə bilərik. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın bütün 
beynəlxalq ictimaiyyət və BMT tərəfindən tanınmış ərazi 
bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Ermənistanın işğalçı qüvvələri 
torpaqlarımızdan dərhal çıxarılmalıdır və bizim qaçqın və 
köçkünlərimizə öz yurd-yuvalarına qayıtmaq imkanı veril-
məlidir. Dağlıq Qarabağın gələcəyi üçün biz müxtəlif öl-
kələrdə, Avropa ölkələrində mövcud olan muxtariyyət va-
riantlarından istifadə edə bilərik. Bu, məsələnin yeganə həll 
yoludur. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə heç 
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vaxt razılıq verməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın 
tarixi torpağıdır və həmin ərazi üzərində suverenliyimiz bər-
pa olunacaqdır. Bunu etmək üçün biz beynəlxalq vasitəçilər-
lə işləyirik. Biz danışıqlar prosesindəyik, lakin eyni zaman-
da, bu məsələni güclənməyimiz vasitəsilə həll etmək istəyirik. 

Ona görə biz müasir infrastruktura çox sərmayələr qoyu-
ruq. Öz iqtisadiyyatımızı, ordumuzu gücləndiririk və büdcə-
mizi artırırıq. Güclü olduğumuz təqdirdə istənilən məsələni 
həll edə, təcavüzün və ədalətsizliyin nəticələrini aradan 
qaldıra bilərik. Əfsuslar olsun ki, bəzən beynəlxalq ictimaiy-
yət bu həll edilməmiş məsələyə göz yumur. Bu məsələni özü-
müz həll etmək üçün biz güclü olmalıyıq. Bu bizim ölkəmizin 
üzləşdiyi əsas maneə və problemdir. Lakin əminəm ki, biz 
onu həll edəcəyik və Azərbaycanın suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Beynəlxalq səviyyədə çox fəal 
işimizi davam etdirəcəyik. İqtisadi islahatlar siyasətini 
davam etdirəcək, tərəfdaşlarımız və dostlarımızla çox fəal 
işləyəcəyik. İnanıram ki, çox qısa müddət ərzində biz güclü 
Azərbaycan qurmağa nail olacağıq. 

Mən bir daha Cənubi Koreyanın təcrübəsinə istinad 
etmək istəyirəm. Ölkəniz olduqca qısa müddət ərzində çox 
böyük uğurlar qazanmışdır. 1945-ci ildə müstəqillik əldə 
edildikdən sonra sizin çətin anlarınız olub və  yalnız  60-cı 
illərdən  etibarən  iqtisadiyyatınızı  sürətlə  inkişaf  etdirməyə  
başladınız.  Tarixən çox  qısa müddət ərzində siz bu gün 
dünyada aparıcı iqtisadiyyatlardan biriни qurdunuz. Bu, 
yaxşı nümunədir və biz hər zaman müsbət nümunəni gö-
türməyə çalışırıq. Ona görə də sizin təcrübənizi öyrənmək 
bizim üçün çox vacibdir. 

Xalqlarımız  da  bir-birinə  bağlıdır,  çünki  onların  arasın-
da  bir  çox  oxşarlıqlar  var.  Hər  ikimiz  öz tariximizə çox sa-
diqik, zəngin mədəniyyətimiz var. Milli adət-ənənələrimizə çox 
diqqətliyik. Yaşlı nəslə böyük hörmətlə yanaşırıq. Hər iki xalq 
üçün ailə dəyərləri çox vacibdir. Ölkələrimiz diqqəti öz işlərinə 
yönəldir və digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmır. Bütün bunlar 
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xalqlarımız arasında daha yaxşı anlaşmanı yaradan vacib 
elementlərdir. Bu, təbii ki, ikitərəfli münasibətlərin inkişafı 
üçün də vacibdir. İkitərəfli əlaqələr, sadəcə, prezidentlər, nazir-
lər və ya biznes adamları arasında təmaslarla kifayətlənmir. 
İnsanlar arasında əlaqələr də vacibdir. İnsanlar bir-birini daha 
yaxşı tanımağa başlayanda, əminəm ki, çox qısa müddət 
ərzində bizim tərəfdaşlığımız və əməkdaşlığımız çox geniş 
olacaqdır. Biz indi yalnız başlanğıc mərhələsindəyik. Bu gün 
biz əməkdaşlıq sahələrini müəyyən etdik. Ümumiyyətlə, ötən il 
və bu dəfə həyatımızın bütün aspektlərini əhatə edən 15 sənəd 
imzalamışıq və artıq praktik işlərə başlayırıq. Heç bir şübhə 
yoxdur ki, bu cür güclü qarşılıqlı marağın sayəsində biz qısa 
müddət ərzində inkişafın şahidi olacağıq və qarşılıqlı uğurları 
görəcəyik. 

Göstərdiyiniz diqqətə görə mən bir daha minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Universitetinizin bu yüksək, Fəxri dok-
toru adının verilməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əmi-
nəm ki, gələcəkdə ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı əla-
qələr dövlətlərimizin rifahı naminə uğurla inkişaf edəcəkdir. 

Çox sağ olun. 
 

Дцнйа Таеквондо Федерасийасынын президенти, 
Кйунг Ще Университети Елми Шурасынын цзвц 

Чанг Вон Чунун чыхышы 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти зати-алиляри доктор 

Илщам Щейдяр оьлу Ялийев! 
Щюрмятли гонаглар! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Илк нювбядя, мян  президент Ялийевя Кйунг Ще Универ-

ситетинин сийаси елмляр цзря Фяхри доктору ады верилмяси мцна-
сибятиля ону тябрик етмяк истяйирям. Онун гятиййятли игтисади 
вя сийаси рящбярлийи алтында Азярбайъан сон илляр ярзиндя 
бцтцн дцнйада ян йцксяк игтисади артым сцрятиня наил 
олмушдур. Азярбайъанын тяряггиси наминя эюстярдийи бюйцк 
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сяйляри йцксяк дяйярляндириляряк, президент Ялийев Кйунг Ще 
Университетинин Фяхри доктору адына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Мян тяряддцд етмирям ки, эялян илляр ярзиндя биз президент 
Ялийевин юз юлкясиня даща бюйцк тющфяляр вермясинин шащиди 
олаъаьыг. Президент Ялийеви вя онун наилиййятлярини гысаъа 
тягдим етмякдян шяряф щисси дуйурам. 

Илщам Ялийев 1995-ъи илдян етибарян илк дяфя Азярбайъан 
Республикасынын парламентиня, 2003-ъц илин октйабр айында 
ися юлкя президенти вязифясиня сечилмишдир. 

Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи стратеэийаны щяйата кечи-
ряряк Азярбайъанын сцрятли игтисади инкишафыны тямин етмишдир. 
Президент Ялийев сийаси вя игтисади фяалиййятля йанашы, Азяр-
байъан идманынын инкишафына да бюйцк тющфя вермишдир. О 
1997-ъи илдян Азярбайъан Милли Олимпийа Комитясинин пре-
зидентидир. 

Мяним президент Ялийевля илк эюрцшцм 2004-ъц илдя 
Олимпийа ойунлары яряфясиндя олмушдур. Онунла кечирдийим 
сонракы эюрцшлярдя эюрдцм ки, о, таеквондонун инкишафыны 
йцксяк дяряъядя дястякляйир. Инанырам ки, президент Ялийев 
таеквондонун Азярбайъанда вя Хязяр дянизи реэионунда 
даща да инкишаф етдирилмясини бундан сонра да дястякляйя-
ъякдир. 

Бу ъцр мющтяшям мярасим мцнасибятиля цмид едирям ки, 
юлкяниз иля Кйунг Ще Университети арасында даща сых ялагяляр 
гураъаг, Ъянуби Корейа вя Азярбайъан эяляъякдя игтиса-
диййат, идман, тящсил вя мядяниййят сащяляриндя ямякдашлыьы 
эцъляндиряъякдир. 

Зати-алиляри президент Ялийев, бизи севиндирян мярасим 
мцнасибятиля Сизи бир даща тябрик етмяк истяйирям вя Азяр-
байъаны даща йцксяк наилиййятляря доьру апардыьыныз йолда 
Сизя уьурлар арзулайырам. 

Саь олун. 
 



 312 

 
 
 

АЗЯРБАЙЪАН–ЪЯНУБИ КОРЕЙА  
БИЗНЕС-ФОРУМУНДА НИТГ 
 

Сеул 
 

24 апрел 2007-ъи ил 
 

Апрелин 24-дя Сеулда Азярбайъан вя Ъянуби Корейа иш 
адамларынын бизнес-форуму кечирилмишдир. Азярбайъан прези-
денти Илщам Ялийев форумда иштирак етмишдир. 

Бизнес-форумда юлкямиздян 40-дан чох, Ъянуби Коре-
йадан ися 60-а йахын иш адамы вя апарыъы ширкятляри бирляшдирян 
ассосиасийанын рящбярляри иштирак етмишдир. 

Форумун биринъи щиссясиндя Азярбайъанын Игтисади Инкишаф назири 
Щейдяр Бабайев вя Ъянуби Корейанын Тиъарят вя Сянайе Палата-
сынын президенти Ким Сан Йеол чыхыш етдиляр. Онлар юлкяляримиз 
арасында игтисади ялагялярин уьурла инкишаф етмясини мямнунлугла 
вурьулайараг, бир сыра лайищялярин щяйата кечирилдийини вя нязярдя 
тутулдуьуну, гаршылыглы тиъарят дювриййясинин щяъминин 115 милйон 
доллардан чох олдуьуну хатырлатдылар. Билдирилди ки, форум чярчивя-
синдя бир сыра разылашмалар ялдя олунмуш, анлашма меморан-
думлары да имзаланмышдыр. Бу меморандумлар Ъянуби Корейа тя-
ряфиндян Бакыда кцляк електрик стансийасынын, эямигайырма заво-
дунун тикинтисини нязярдя тутур. 

Назирляр билдирдиляр ки, бизнес-форумун нятиъяляри щяр ики 
тяряф цчцн файдалы олмушдур.  

 

«ИКА» Корпорасийасынын Идаря Щейятинин сядри вя  
иърачы президенти Щи Бан Бинин чыхышы 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти, зати-алиляри ъянаб 

Илщам Ялийев! 
Щюрмятли гонаглар! 
Чыхышымы онунла башламаг истяйирям ки, буэцнкц гона-

ьымыз Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам 
Ялийевин мцдрик рящбярлийи алтында Азярбайъан олдугъа 
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эюзячарпан игтисади артыма наил олмушдур. Цмуми дахили 
мящсулун артымы 2005-ъи илдя 26 фаиз, 2006-ъы илдя ися 35 фаиз 
тяшкил етмишдир. Юлкя сянайесинин ясас щиссясини нефт вя газ 
сащяляри тяшкил едир. Щазырда гейри-енержи сащяляриндя, хцсусян 
дя няглиййат, тикинти сащяляриндя сцрятли инкишаф мцшащидя 
олунур. Азярбайъан юз потенсиалына ясасланараг, президент 
Ялийевин сийасяти сайясиндя щямин эюстяриъиляря эюря, дцнйада 
тутдуьу юнъцл йери бундан сонра да сахлайаъагдыр. 

Щюрмятли гонаглар, Азярбайъан иля Ъянуби Корейа ейни 
талейи йашамышдыр. Щяр ики юлкя йохсуллуг вя тяъавцзля цз-
ляшмяляриня бахмайараг, дцнйада олдугъа сцрятля инкишаф 
едян игтисадиййат гурмушдур. Ейни заманда, юлкяляримизин 
фярящлянмяйя ясас верян сянайеси вар. Ъянуби Корейа инфор-
масийа технолоэийалары сащясиндя ялдя етдийи наилиййятляри иля 
ирялийя доьру аддым атмышдыр вя бу бахымдан юлкямиз 
Азярбайъан цчцн йахшы нцмуня ола биляр. Щазырда Азяр-
байъан юзцнцн игтисади инфраструктурунун инкишафына, йяни 
йолларын чякилмясиня, лиманларын вя електрик стансийаларынын 
тикилмясиня хцсуси диггят йетирир. 

Билдийиниз кими, Ъянуби Корейанын юзц мцстямлякя режи-
миндян язиййят чякмиш вя буна бахмайараг, азад вя инкишаф 
етмиш юлкяйя чеврилмишдир. Юлкямиз тикинти сащясиндя бюйцк вя 
мцасир тяърцбяйя маликдир. Мисал цчцн бизим ширкят Белиздя 
бюйцк иншаат лайищясини щяйата кечирмишдир. Буну нязяря 
алараг, биз Азярбайъанда инфраструктурун йарадылмасында 
да тяряфдаш ола билярик. 

Азярбайъан 2003–2012-ъи  илляр цчцн информасийа техноло-
эийалары сащясиндя  инфраструктурун йарадылмасына йюнялмиш 
милли лайищяляри щяйата кечирир. Бу, Азярбайъан игтисадий-
йатынын даща да шахяляндирилмясиня зямин йарадаъагдыр. 
Билдийиниз кими, Ъянуби Корейа щямин сащядя рягабятя ол-
дугъа давамлы технолоэийалара маликдир вя биз юз билик вя 
баъарыьымызы Азярбайъанла бюлцшмяк истяйирик. 

Азярбайъанын зянэин нефт вя газ йатаглары вар. Ъянуби 
Корейа ися щямин енержи дашыйыъыларына ещтийаъ дуйур. Юлкя-
миз няинки бюйцк енержи идхалчысыдыр, щям дя тябии сярвятлярин 
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ишлянилмясиндя бюйцк тяърцбяйя маликдир. Бир сюзля, ики юлкя 
щямин сащядя ямякдашлыг едя биляр. 

 1988-ъи илин Олимпийа ойунлары вя 2002-ъи илдя футбол цзря 
дцнйа чемпионаты Ъянуби Корейада кечирилмишдир. Цмид 
едирик ки, Азярбайъанын 2016-ъы илдя кечириляъяк Олимпийа 
ойунларыны гябул едян юлкя кими намизядлийи кечяъякдир. Беля 
оларса, йыьма командамыз Хязярин сащилиндя, эюзял Бакы 
шящяриндя йарышлара гатылаъагдыр. Тябии ки, биз Азярбайъанын 
намизядлийинин кечмясиндя юлкянизи дястякляйяъяйик. 

Щюрмятли гонаглар, Ъянуби Корейа вя Азярбайъанын тари-
хиндя охшарлыглар чохдур. Щяр ики юлкя тяъавцзля цзляшмиш вя 
дахилдя бюйцк дяйишикликляр йашамышдыр. Лакин щяр ики юлкя мил-
ли юзцнямяхсуслуьуну вя адят-янянялярини горуйуб сахлайа 
билмишдир. Щазырда Корейа Республикасы Шимал-Шярги Асийада 
ян мцщцм юлкялярдян бириня чеврилир. Азярбайъан ися щямин 
мювгейи Ъянуби Гафгаз реэионунда тутур. Щямин уйьунлуьу 
вя мядяни йахынлыьы нязяря алсаг, эяляъякдя ямякдашлыьымыз 
цчцн эениш имканлар ачылыр. Щяр ики юлкя президентляринин сяфяр-
ляри, йяни Корейа Республикасынын Президенти ъянаб Ро Му 
Щйунун 2006-ъы илин майында Бакыйа, инди ися Азярбайъан 
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин Ъянуби 
Корейайа сяфяри игтисади ямякдашлыг цчцн мющкям бцнювря 
йаратмышдыр. Инди нювбя бизнес даирялярининдир. Мящз онлар 
тяртиб олунмуш планлары реаллыьа чевирмялидирляр. 

Щюрмятли гонаглар, Корейада беля бир аталар сюзц вар: 
«Чятини башламагдыр». Дцздцр, ики юлкя арасында мювъуд 
олан мцнасибятлярин тарихи гысадыр, лакин ики юлкя башчысынын вя 
ишэцзар даирялярин гаршылыглы мараьы ону эюстярир ки, ямяк-
дашлыг бир чох формаларда апарыла биляр. Президент Ялийеви 
Азярбайъандан эялмиш 60-а йахын иш адамы мцшайият едир. 
Биз цмид едирик ки, щазыркы сяфяр заманы ики юлкянин бизнес 
адамлары бир-бири иля достлуг вя ишэцзар мцнасибятляр гура 
билярляр. Артыг онлар ямякдашлыг етмяк арзусуну билдирирляр. 

Йекунда биз Ъянуби Корейайа сяфяр едян президент Яли-
йевя вя онун нцмайяндя щейятиня бир даща юз миннятдарлы-
ьымызы билдирмяк истяйирик. Мян юз бадями президент Ялийевин 
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шяряфиня, Азярбайъанын рифащы вя ики юлкя арасында эцълц иг-
тисади ямякдашлыг наминя галдырырам. Президент Ялийевин 
шяряфиня вя юлкяляримизин рифащы наминя бадя галдырырыг. 

Саь олун. 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
Илщам Ялийевин нитги 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
Bu gün mənim ölkənizə rəsmi səfərimin ikinci günüdür. 

Dünən Koreya Respublikasının Prezidenti ilə olduqca səmə-
rəli və konstruktiv müzakirələrimiz oldu. Nümayəndə heyəti-
mizin üzvləri də öz həmkarları ilə görüşmüşlər. Əməkdaşlı-
ğımızın bütün sahələrini əhatə edən bir çox sənədlər imza-
lanmışdır. Bütün bunlar ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qu-
rulmasına və əlaqələrimizdə yeni mərhələnin başlanmasına 
hər iki tərəfin çox böyük marağının olmasından irəli gəlir. 

Azərbaycan gənc müstəqil ölkədir. Müstəqilliyimizi cəmi 
15 il bundan əvvəl qazanmışıq. Bir sistemdən digər sistemə 
keçid dövrü asan olmamışdır, lakin biz bütün əsas çə-
tinliklərin aradan qaldırılmasına nail ola bildik. Bu gün isə 
Azərbaycan öz iqtisadiyyatını sürətlə inkişaf etdirən ölkədir. 
İqtisadi artım göstəricisinə görə, artıq üçüncü ildir ki, 
Azərbaycan dünyada birinci yeri tutur. Əminəm ki, gələn 
illər ərzində bu meyиl davam edəcəkdir. 

Hazırda biz öz infrastrukturumuzu təkmilləşdiririk və 
bazar prinsipinə əsaslanan müasir iqtisadiyyatın qurulması 
məqsədi ilə müxtəlif layihələr həyata keçiririk ki, ölkə əha-
lisinin həyat tərzi daha da yaxşılaşsın. Bu, artıq baş verir. 
Biz bunları xalqın gündəlik həyatında, artan iqtisadiyyatda 
və həyata keçirdiyimiz çoxmilyardlıq layihələrdə görürük. 

Bu gün Azərbaycan ilə Cənubi Koreyanın biznes dairələri 
arasında görüş keçirilmişdir və əminəm ki, bunun çox 
mühüm və praktik nəticələri olacaqdır. Ötən il Koreya 
Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfər etdiyi zaman 
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biz müxtəlif sənədlər imzaladıq. Dünən isə biz bir daha 
imzalanma mərasimi keçirdik. Əminəm ki, bu sənədlər yaxın 
zamanlarda nəticə verəcəkdir. Biz bu gün həmin sazişlərin 
praktik nəticələrini görürük. Şirkətlərimiz əməkdaşlıq etmə-
yə başlayır. Hökumət və nazirliklərin rəsmiləri qarşılıqlı 
səfərlər edirlər. Birgə əməkdaşlığın qurulması üçün olduqca 
böyük planlar var. 

Koreya Respublikası çox qısa tarixi dövr ərzində güclü 
iqtisadiyyatı qurmağa nail oldu. Ölkəniz yoxsulluqdan 
rifaha doğru irəlilədi. Bu sizin bir neçə onilliklər bundan 
əvvəl çəkdiyiniz eyni əziyyətləri çəkən ölkələr üçün yaxşı 
nümunədir. Hazırda siz bizə lazım olan müasir texnolo-
giyalara maliksiniz. Bizim isə təbii sərvətlərimiz var ki, sizin 
üçün cəlbedici ola bilər. Ona görə də həmin amillərin bir-biri 
ilə uzlaşması ikitərəfli münasibətlərimizin çox yaxşı ele-
mentidir. Bizim olduqca güclü siyasi əlaqələrimiz var. Bir-
birimizi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində dəstəkləyirik. Cə-
nubi Koreya Hökuməti Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ müнaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həllində ölkəmizi 
hər zaman dəstəkləyibdir. 

Biz çox qısa müddət ərzində səfirliklərimizi açdıq və ha-
zırda tərəfdaşlığımızın və əməkdaşlığımızın davam etdirilməsi 
üçün bütün əsaslar var. Biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxə-
ləndirilməsinə, güclü qeyri-neft sektorunun formalaşmasına, 
informasiya texnologiyalarının, infrastrukturun və nəqliyyat 
yollarının inkişafına, təhsil sahəsinə diqqət yetiririk. Ümid 
edirik ki, əməkdaşlığımız çox səmərəli ola bilər. 

Əlbəttə ki, enerji sektoru gələcək onilliklər ərzində Azər-
baycan iqtisadiyyatının əsas hissəsini təşkil edəcəkdir. Hə-
yata keçirdiyimiz çoxmilyardlıq layihələr Azərbaycanda   iq-
tisadiyyatın ümumi inkişafına birmənalı şəkildə təkan verə-
cəkdir. Biz bu sektorda mühüm tarixi nailiyyət əldə etdik. 
Azərbaycanın neft və qazını Avropa və dünya bazarlarına 
çıxaran boru kəmərləri artıq mövcuddur. Gələcək illərdə biz 
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dünyada neft və qaz hasil edən ən mühüm ölkələrdən birinə 
çevriləcəyik. 

Bütün bunlar ölkəmizdə tamamilə yeni vəziyyət yaradır. 
Biz bu inkişafın bəhrəsini görəcəyik, daha çox maliyyə və-
saitləri toplayacağıq. Həmin vəsaitləri ölkənin rifahı üçün is-
tifadə etməyi planlaşdırırıq. Onları iqtisadiyyatın və infra-
strukturun müasirləşdirilməsi, o cümlədən qabaqcıl texnologi-
yaların Azərbaycana gətirilməsi və nəhayət, güclü iqtisadiy-
yatın qurulması üçün istifadə edəcəyik. Bunu etməyi çox 
arzulayırıq. Cənubi Koreyada isə həmin müщüm xidmətləri 
göstərə biləcək və yaxşı nüfuza malik olan peşəkar şirkətləriniz 
var. Bəlkə hazırkı qarşılıqlı marağın da səbəbi məhz budur. 

Şəxsən mən çox məmnunam ki, Cənubi Koreya şirkətləri 
Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaqda çox maraqlıdır. On-
lar çox fəaldır. Biz Azərbaycanda nəqliyyat və yol hərəkəti 
sisteminin idarə edilməsi və tikinti sahəsində həyata keçiri-
ləcək müxtəlif özəl və hökumət layihələri üzərində artıq iş-
ləyirik. Bir sözlə, bütün bunlar olduqca qısa müddət ərzində 
özünü büruzə vermiş əməkdaşlığın çox vacib meyarlarıdır. 
Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, müstəqillik qazandıq-
dan sonra bizim Cənubi Koreya ilə münasibətlərimiz inki-
şaf etmişdir. Lakin bu, ötən il Koreya Respublikası prezi-
dentinin Azərbaycana səfərinə qədər belə fəal olmamışdır. 

Hər halda, əməkdaşlığımız üçün yaxşı gündəlik mövcuddur. 
İmzalanmış sənədlər iqtisadi əməkdaşlığın bütün aspektlərini 
əhatə edir. Yaxşı tərəfdaşlıq iradəsi var. Adət-ənənələr və 
yaşlılara hörmətcil münasibət, mədəniyyət  və  tariximizin  qo-
runması  baxımından  xalqlarımız  arasında  çox  oxşarlıqlar  
mövcuddur.  Bütün bunlar əməkdaşlığın çox vacib elementləri-
dir. Təbii ki, biznes maraqları əsas yer tutur, lakin insanlar 
arasında ünsiyyət də vacibdir. 

Azərbaycanın Cənubi Koreyada bu səviyyədə təqdim 
olunması tərəfdaşlığın yaxşı göstəricisidir. Əminəm və şübhə 
etmirəm ki, çox qısa müddət ərzində biz iqtisadi əmək-
daşlığımızın praktik nəticələrini görəcəyik. Bunun üçün bi-
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zim истяйимиз var. Diqqət mərkəzində olacaq prioritetləri ar-
tıq müəyyən etmişik. Bir neçə layihəyə başlamaqla, digər 
layihələr də irəli sürüləcəkdir. Ölkələrimiz bir-birinə daha 
yaxın olacaq və bizim hamımız bundan bəhrələnəcəyik. 

Azərbaycanda olduqca əlverişli sərmayə mühiti var. Biz 
adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin щəcminə görə 
regionda aparıcı ölkəyik. Bizim ölkədə xarici sərmayələrin 
qorunması üçün münasib sistem qurulubdur. Xarici  şirkət-
lərlə  işləməkdə  artıq  böyük  təcrübə  qazanmışıq.  Misal  
üçün,  enerji  sektorunda dünyanın bütün əsas şirkətləri bizim 
tərəfdaşlarımızdır. Azərbaycanda biznesin aparılması faydalı-
dır, çünki vəziyyəti proqnozlaşdırmaq olar. Siyasi vəziyyət 
sabitdir. Hökumət yerli sahibkarlığa diqqətlə yanaşır və onu 
dəstəkləyir və xarici şirkətlərlə də əməkdaşlığa açıqdır. Ona 
görə hesab edirəm ki, bizimlə işləyəcək Cənubi Koreya şirkət-
ləri peşman olmayacaqlar. Mən artıq qeyd etdim ki, çox yaxın 
vaxtlarda biz əməkdaşlığımızın praktik nəticələrini görəcəyik. 

Çox şadam ki, bugünkü forumda biznes dairələrinin nüma-
yəndələri müxtəlif təklifləri müzakirə edirlər. Eyni zamanda, bu 
gün Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və müxtəlif sektorlardakı 
imkanları nümayiş etdirilmişdir. Əminəm ki, yaxın zamanlarda 
hazırkı görüşün yaxşı nəticələrini görəcəyik. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasındakı 
münasibətlər bizim üçün çox vacibdir və burada özümüzü çox 
rahat hiss edirik. Koreya torpağına qədəm qoyduğumuz andan 
etibarən bizə göstərdiyiniz səmimi qonaqpərvərliyi duyduq. Biz 
də Koreya xalqına eyni hisslərlə yanaşırıq. 

Mən əməkdaşlığımıza verdiyiniz töhfəyə görə bir daha 
sizə minnətdaram və hamınıza uğurlar və rifah arzulayır, bu 
badəni Koreya xalqının şərəfinə qaldırıram. 

Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПУСАН 
ШЯЩЯРИНДЯ 
 

24 апрел 2007-ъи ил 
 

Апрелин 24-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийев Сеулдан Ъянуби Корейа Республикасынын икинъи 
бюйцк шящяри олан Пусана йола дцшмцшдцр. 

Президент Илщам Ялийеви щава лиманында Корейа Респуб-
ликасынын йцксяк вязифяли дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри йола 
салдылар. 

Щямин эцн дювлятимизин башчысы Пусан шящяринин щава 
лиманына эялди. 

Бурада президент Илщам Ялийеви Пусан шящяринин мери Щу 
Нам Чак вя диэяр рясми шяхсляр сямимиййятля гаршыладылар.  

Дювлятимизин башчысы щава лиманындан онун цчцн айрылмыш 
игамятэаща – «Ветбин Чосон» мещманханасына эялди. 

 

* * * 
 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев апрелин 24-дя Пусан 
шящяринин мери Щу Нам Чак иля эюрцшмцшдцр. 

Али гонаьы бир даща саламлайараг, онун бу шящяря эялишини 
йцксяк гиймятляндирян мер Щу Нам Чак Азярбайъан прези-
дентинин Корейа Республикасына дювлят сяфяринин халгларымызын, 
юлкяляримизин ямякдашлыьынын, еляъя дя игтисади ялагялярин 
инкишафына  хидмят етдийини вурьулады. 

Эюстярилян гонагпярвярлийя эюря тяшяккцр едян президент 
Илщам Ялийев дювлят сяфяри чярчивясиндя бу шящярля таныш олмаьын 
зярурилийини билдирди, игтисади ъящятдян инкишаф едян Пусаны Ъянуби 
Корейа Республикасынын тяряггисинин бир нцмуняси кими гий-
мятляндирди. Гаршылыглы ямякдашлыьын щям шящярлярарасы, щям дя 
игтисади ялагялярин эенишлянмяси цчцн файдалы олдуьуну гейд етди. 
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Йени  дяниз лиманы иля танышлыг 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

Корейа Республикасына дювлят сяфяринин цчцнъц эцнц, апрелин 
24-дя тяхминян 3,7  милйон ящалиси олан Пусан шящяринин йени 
дяниз лиманында олмушдур. 

Дювлятимизин башчысыны Корейа Республикасынын Дяниз  Ишляри 
вя Балыгчылыг Назирлийинин Пусан йени дяниз лиманы цзря рящбяри 
Квак Ин Суп вя лиманын ряиси Сонг Мон Щун бюйцк щюрмят вя 
ещтирамла гаршыладылар. 

Президент Илщам Ялийевя мялумат верилди ки, Корейанын 
икинъи бюйцк шящяри олан Пусанын дярин лиманлары, мцлайим 
щавасы онун дцнйанын цчцнъц бюйцк лиман шящяриня чеврил-
мясиня имкан йаратмышдыр. Бу бюлэянин зянэин тарихи шящярин 
туризм вя инъясянятинин инкишафына да тякан вермишдир. 

Пусан лиманы Корейа йарымадасынын шяргиндя йерляшир вя 
Асийа гитяси иля Сакит океаны бирляшдирян гапыдыр. Ъянуби 
Корейанын цмуми дянизля ихраъ йцкляри дашынмасынын 40 фаизи, 
контейнер йцкляринин 85 фаизи вя милли дяниз мящсулларынын 
дашынмасынын 40 фаизи бу лиманын пайына дцшцр. 

Билдирилди ки, бу лиманын тяркибиндя Шимал, Ъянуб, Гамчеон 
вя Дадепо лиманлары вардыр. Шимал вя Ъянуб лиманлары щяр эцн 
125, Гамчеон вя Дадепо лиманлары ися 34 эями гябул едир. 
Бцтювлцкдя лиманын анбарларында 110 мин, ачыг щавада ися 456 
мин тон йцк сахламаг мцмкцндцр. Лиманын 70 мин тонлуг 
контейнер терминаллары вар. Иллик йцкдашымаларынын щяъми 91 
милйон 40 мин тон тяшкил едир.  

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев лиманы эязди, йцклярин 
гябулу вя мянтягяляря эюндярилмяси гайдалары иля таныш олду. 
Дювлятимизин башчысы Азярбайъанда да мцасир лиманларын 
тикилмясиня ещтийаъ олдуьуну вурьулады, бюйцк тяърцбяйя малик 
Ъянуби Корейа ширкятляринин Бакыда йени лиманын тикинтисиндя 
иштирак етмясиндян мямнунлуьуну билдирди. 
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СТХ корпорасийасынын эямигайырма ширкяти иля танышлыг 
 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев апрелин 24-дя Пусан 
шящяриндя СТХ корпорасийасынын эямигайырма ширкятиндя 
олмушдур. Дювлятимизин башчысыны ширкятин сядри Кан Дук Су 
щюрмятля гаршылады. О, ширкятин фяалиййяти барядя мялумат 
веряряк билдирди ки, СТХ Ъянуби Корейанын бюйцк сящмдар 
ширкятляриндян биридир вя дюрд тюрямя мцяссисяси вардыр. Ясас 
фяалиййят истигамятляри эямигайырма вя енерэетика бизнесидир. 
1962-ъи илдя йарадылмыш бу  мцяссисянин цмумиликдя 4600 ишчиси 
вардыр. Сон 40 ил ярзиндя СТХ-нин няздиндя  фяалиййят эюстярян 
«Сщипбуилдинг» ширкяти 500-я йахын эями инша етмишдир. Бу 
ширкят Ъянуби Корейанын эямигайырма сащясиндя дцнйада 
лидерлярдян бириня чеврилмясиндя ясас рол ойнамышдыр. 

Бурада ясасян, контейнерляр вя майеляшдирилмиш газ дашы-
маг цчцн эямиляр инша едилир. Ширкят эяляъякдя юз фяалиййятини 
эенишляндиряряк, эями-бярялярин вя автомобил дашыйан эямилярин 
иншасына башламаьы да планлашдырыр. 

Президент Илщам Ялийев мцяссися иля таныш олду, айры-айры 
истещсал сащялярини эязди, йени аваданлыг вя технолоэийалар 
ясасында эямилярин иншасы просесиня бахды. Дювлятимизин башчысы 
юлкямизин эямигайырма сащясиндя СТХ корпорасийасы иля 
конкрет ямякдашлыьынын файдалы олаъаьыны сюйляди. 

Хатырладаг ки, апрелин 24-дя Сеулда кечирилмиш Азярбайъан–
Ъянуби Корейа бизнес-форумунда «Азярбайъан Инвестисийа 
Ширкяти» ГСЪ вя Корейанын СТХ корпорасийасы арасында имза-
ланмыш анлашма меморандумларына ясасян, Азярбайъанда 
кцляк електрик стансийаларынын тикинтиси, Гарадаь району яра-
зисиндя Хязяр эямигайырма заводунун иншасы вя диэяр лайищя-
лярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. 
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ПУСАН ШЯЩЯРИНИН МЕРИ ЩУ НАМ ЧАКЫН 
АДЫНДАН АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ  
ХАНЫМЫ МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВАНЫН  
ШЯРЯФИНЯ ВЕРИЛМИШ  ЗИЙАФЯТДЯ  
ЧЫХЫШ 
 
Пусан шящяри 
 
24 апрел 2007-ъи ил 
 

Пусан шящяринин мери Щу Нам Чакын чыхышы 
 

Щюрмятли Азярбайъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев! 

Щюрмятли Мещрибан ханым Ялийева! 
Щюрмятли гонаглар! 
Илк нювбядя, иъазя верин Пусан шящяринин щакимиййят 

органлары адындан Сизи сямими-гялбдян саламлайым. 
Корейа Республикасынын Президенти ютян илин май айында 

Азярбайъана сяфяр етдикдян сонра юлкянизя олан мараьымыз 
даща да артмышдыр. Сизин индики сяфяриниз ися халгларымыз ара-
сында достлуг мцнасибятляринин, Хязяр дянизинин сащилиндя 
йерляшян эюзял юлкянизля ялагяляримизин мющкямлянмясиня 
зямин йарадаъагдыр. 

Биз билирик ки,  бу эцн игтисади артым бахымындан Азяр-
байъан дцнйанын ян сцрятля инкишаф едян юлкясидир. Ъянуби 
Корейа хцсусиля, информасийа технолоэийаларынын тятбиги, йол-
ларын чякилмяси, лиманларын тикинтиси вя саир сащялярдя щяйата 
кечирилмясини нязярдя тутдуьунуз лайищяляря мараг эюстярир. 
Щямин лайищяляр Азярбайъанын эяляъяк игтисади рифащыны ясаслы 
шякилдя шяртляндиряъякдир. Мян Сизин мцдрик рящбярлийинизи вя 
бу сащядяки гятиййятинизи йцксяк дяйярляндирирям. 

Эюрдцйцнцз кими, Пусан Ъянуби Корейанын ян инкишаф 
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етмиш шящярляриндян биридир. Шящяримиздя ясасян лиманларын 
тикинтиси, эямигайырма, информасийа технолоэийалары сащясин-
дя бюйцк вя рягабятгабилиййятли ширкятляримиз фяалиййят эюстя-
рир. Бунларла йанашы, енержи йатагларынын ишлянилмяси иля мяшьул 
олан ширкятляр дя вар вя онлар Азярбайъанын тябии сярвятляри-
нин ишлянилмясиндя иштирак едя биляр. Шящяримизин йахынлыьында 
йерляшян вя таныш олаъаьыныз йени дяниз лиманларыны тикян 
ширкят бу сащядя ян йцксяк технолоэийалары тятбиг едир. Тябии 
ки, Пусанда щяйата кечирилян, тикинтиси баша чатдырылан дяниз 
лиманынын лайищяси щаггында Сизя мялумат вериляъякдир вя 
Азярбайъанла йени ямякдашлыьын йоллары мцяййян едиляъякдир. 

Узун ясрляр бойу няглиййат йолларынын кясишмясиндя йер-
ляшян Пусан шящяри щазырда Трансасийа няглиййат дящлизинин 
йарадылмасына бюйцк тющфя верир. 

Бу бахымдан биз Азярбайъан иля Пусан арасында сых 
ямякдашлыг вя мяслящятляшмяляр апармаг фикриндяйик. Мц-
щцм лайищяляри щяйата кечирмякля биз юлкяниз васитясиля Авро-
пайа чыхыш ялдя едя билярик. Зати-алиляри, Пусан шящяриня сяфяри-
низ достлуьумузун даща да инкишаф етдирилмяси, икитяряфли 
ямякдашлыг сащяляринин эенишляндирилмяси цчцн ялавя фцрсят 
йарадаъагдыр. 

Мян президент Ялийеви бир даща Пусан шящяриндя салам-
лайырам вя Сизя, еляъя дя юлкянизя бюйцк уьурлар арзула-
йырам. 

 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин чыхышы 

 
Hörmətli cənab mer! 
Hörmətli merin xanımı! 
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar! 
Mənim ölkənizə səfərim başa çatır. Dünən və bu gün mən 

olduqca fəal görüşlər keçirdim və danışıqlar apardım, vacib 
tədbirlərdə iştirak etdim. 

Bizim prezidentlə çox səmərəli danışıqlarımız oldu, bir 
çox sənədlər imzalanmışdır. Bu bizim güclü ikitərəfli əmək-
daşlığımız üçün olduqca yaxşı başlanğıcdır. Ötən ilin may 
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ayında Koreya Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfər 
etdikdən sonra biz, bəlkə də təsəvvür etmirdik ki, münasibət-
lərimiz bu qədər sürətlə inkişaf etsin. Lakin hazırda biz olduqca 
möhkəm siyasi münasibətlərin şahidiyik. İqtisadi əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə çox ciddi maraq var. Eyni zamanda, özəl 
sektor səviyyəsində birgə layihələr üzrə işləmək arzusu var. Si-
yasi və hökumət səviyyəsində qəbul olunmuş qərarlardan asılı 
olmayaraq, əgər biznes dairələrinin birgə əməkdaşlığa maraq-
ları olmasa, onda onları heç kim məcbur edə bilməz. 

Bizim aramızda güclü siyasi münasibətlər var və hər iki pre-
zidentin səfərləri bunun bariz nümunəsidir. Bir ildən az müddət 
ərzində Cənubi Koreyanın Azərbaycanda və Azərbaycanın 
Cənubi Koreyada səfirliyi açılmışdır  və  onlar  hazırda  fəaliy-
yət  göstərir.  Həmin  müddət  ərzində  iki  ölkə  arasında  rəsmi  
hökumət nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri olmuşdur. 

Konkret layihələrə dair bir çox anlaşma memorandumları 
imzalanmışdır. Onlar enerji, neft və qaz, nəqliyyat, tikinti və 
digər sahələri əhatə edir. 

Eyni zamanda, biz bu gün Koreya–Azərbaycan biznes-
forumunu keçirdik. Həmin tədbir zamanı iki tərəfin işgüzar 
dairələri bir yerə toplaşmış, birgə işləməyə marağını ifadə 
etmişlər. Şirkətlər arasında bir neçə saziş və müqavilələr im-
zalanmışdır. Siyasi, iqtisadi və biznes amillərinin bir-biri ilə 
uzlaşması gələcəkdə uğurlu əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmindir. 

Sabah Pusan şəhərində  nümayəndə  heyətimiz  Azərbay-
canda  həyata  keçirilməsini  planlaşdırdığımız layihələrin  bu-
rada  artıq  yerinə  yetirildiyini  görəcəkdir.  Yəni,  dəniz  liman-
larının  tikintisi  və  gəmiqayırma sahələri nəzərdə tutulur. Bü-
tün bunlar münasibətlərin ciddiliyini, işbirliyinin aparılmasına 
olan böyük marağı və yaxın vaxtlarda həyata keçirilməsinə 
başlaya biləcəyimiz konkret layihələrin mümkünlüyünü nü-
mayiş etdirir. 

Yekun olaraq demək istəyirəm ki, gözəl ölkənizə səfər et-
məkdən çox şadam. Seulda və burada – Pusanda biz olduq-
ca səmimi qonaqpərvərliyi hiss etdik və ümidvarıq ki, sə-
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mərəli əməkdaşlığımız möhkəmlənəcək və davam etdirilə-
cəkdir. 

Çox sağ olun. 
H u  N a m  Ç a k: Hörmətli Azərbaycan  Respublikasının 

Prezidenti! Hörmətli birinci xanım! 
Xanımlar və cənablar! 
Şəhərimizin bütün sakinləri adından Sizi və nümayəndə 

heyətinizi bir daha səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin 
Pusana səfəriniz bizim üçün böyük şərəfdir. 

Azərbaycanın və Cənubi Koreyanın tarixində bir çox 
oxşar anlar olubdur. Hər iki xalq müstəqillik qazandıqdan 
sonra bütün maneələri qətiyyətlə aradan qaldırmağa qadir 
oldu. Ümid edirəm ki, diplomatik münasibətlərin 15-ci 
ildönümünə biz yeni nailiyyətlər əldə edəcəyik, dostluğu-
muzu gücləndirəcək və ikitərəfli əməkdaşlığımızı genişlən-
dirəcəyik. 

Ümid edirəm ki, qədim Odlar yurdu olan Azərbaycan və 
Cənubi Koreya birlikdə Asiyada və dünyada əmin-amanlığın 
təmin edilməsinə daha böyük töhfə verəcəklər. İndi isə mən 
ikitərəfli dostluq münasibətlərinin və ölkələrimizin inkişafı 
şərəfinə badə qaldırmaq istəyirəm. 

 
* * * 

 
Апрелин 25-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам  

Ялийевин Корейа Республикасына  дювлят сяфяри баша чатмышдыр. 
Азярбайъанын вя Ъянуби Корейанын Дювлят байраглары иля 

бязядилмиш Пусан щава лиманында Азярбайъан президенти Илщам 
Ялийеви вя ханымы Мещрибан Ялийеваны Корейа Республика-
сынын йцксяк вязифяли шяхсляри бюйцк щюрмят вя ещтирамла йола 
салдылар. 

Президент Илщам Ялийев щямин эцн Бакыйа гайытды. 
Азярбайъан президентини Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг 

Щава Лиманында Президентин Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз 
Мещдийев, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала 
Абуталыбов гаршыладылар. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ 
 
Щюрмятли Владимир Владимирович! 
Русийа Федерасийасынын биринъи президенти Борис Нико-

лайевич Йелтсинин вяфаты хябяри мяни дяриндян кядярляндирди. 
Борис Николайевич Йелтсин тарихя эюркямли дювлят хадими, 

Русийада кюклц демократик дяйишикликляр епохасынын башлан-
ьыъыны гоймуш гятиййятли вя бюйцк сийасятчи кими дахил ол-
мушдур. Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы 
арасында йени дювлятлярарасы мцнасибятлярин йаранмасы вя ин-
кишафы Борис Николайевичин ады иля баьлыдыр. 

Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз адымдан Сизя, 
Борис Николайевич Йелтсинин доьмаларына вя йахынларына, 
бцтцн Русийа халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы, 24 апрел 2007-ъи ил 
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ХАНЫМ НАИНА ЙЕЛТСИНАЙА 
 
Щюрмятли Наина Иосифовна! 
Щяйат йолдашыныз, Русийа Федерасийасынын биринъи  пре-

зиденти Борис Николайевич Йелтсинин гяфлятян вяфаты хябяри 
мяни дяриндян кядярляндирди. 

Эюркямли дювлят хадими вя сийаси хадим олан Борис 
Николайевич Йелтсин парлаг тарихи шяхсиййят, Русийанын щягиги 
вятянпярвяри, эцълц, гятиййятли вя ъясарятли инсан кими, хати-
рялярдя щямишялик галаъагдыр. 

Бу аьыр итки иля ялагядар дярдинизи бюлцшцр, Сизинля бирликдя 
кядярлянирям. Борис Николайевичин бцтцн доьмаларына вя йа-
хынларына ян сямими башсаьлыьымы йетирмяйинизи хащиш едирям. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы, 24 апрел 2007-ъи ил 
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РУМЫНИЙАНЫН САБИГ ПРЕЗИДЕНТИ ВЯ 
СОСИАЛ-ДЕМОКРАТ ПАРТИЙАСЫНЫН ФЯХРИ 
СЯДРИ ИОН ИЛИЙЕСКУ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 апрел 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

апрелин 26-да Президент сарайында Румынийанын сабиг прези-
денти вя Сосиал-Демократ Партийасынын Фяхри сядри Ион Илийес-
куну гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Ион Илийескунун «Дюзцмлцлцйцн вя 
гаршылыглы анлашманын инкишафында КИВ-ин ролу» мювзусунда 
бейнялхалг конфрансда иштирак етмяк цчцн юлкямизя сяфяр 
етмясиндян мямнун олдуьуну билдирди. 

Ъянаб Ион Илийеску бу бейнялхалг конфрансын Бакы шящя-
риндя кечирилмясинин бюйцк ящямиййят кясб етдийини вурьулады 
вя тядбиря дявят олунмасына эюря миннятдарлыьыны сюйляди. 

Эюрцшдя Азярбайъан–Румынийа мцнасибятляринин уьурла ин-
кишаф етдийи билдирилди. 
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ГЕЙДЛЯР 
 
 

1. Шамахы – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1610 км2, ящалиси 98,3 мин 
няфярдир.  

Пайтахты Шамахы шящяридир. Шамахы Азярбайъанын гядим 
шящярляриндяндир. Шамахы щаггында  антик дювр, яряб,фарс, тцрк, 
щямчинин рус вя орта яср Авропа мцяллифляри мялумат вермишляр. 
Шамахынын ады илк дяфя йунан ъоьрафийашцнасы Птолемейин (ЫЫ 
яср) «Ъоьрафи тялимнамя» ясяриндя «Шамахейа» вя йа «Ке-
махейа» кими чякилир. Шамахынын салындыьы тарих дягиг мялум 
дейил. – 5–12,24,29. 

 
2. 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, пре-
зидент Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сече-
нов адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 
1988–93-ъц иллярдя Красснов адына Москва Елми-Тядгигат 
Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещри-
бан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хейриййя 
фонду йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян фонд  милли 
мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы цчцн хейли ишляр 
эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан мядяниййятини хариъи 
юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч дилдя – Азярбайъан, рус 
вя инэилис дилляриндя чыхан «Азярбайъан – Ирс» журналыны тясис ет-
мишдир. 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 баш-
чылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фонду 
республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени мяк-
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тяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечирдийи 
хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хястяликля-
риндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым мягся-
диля тяшкил олунур.  

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. 

Мещрибан Ялийева Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шура-
сынын цзвц, 2005-ъи илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Юлкямиздя 
тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин горунуб 
сахланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкялярдя халгымы-
зын мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйаслы хейрий-
йячилик ишляриня хцсуси диггят йетирир. – 5,25,40,44,76,135,173–
174,177,277,278,293,299,300,322,325. 

 
3. 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 
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дювлятчилик идейаларынын эцълянмяси вя реаллашмасы цчцн дяйярли 
ишляр эюрцлмцшдцр. 

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 
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олду, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дюв-
лят гуруъулуьу просеси башланды. Дювлятимизин хариъи сийа-
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.  –5,6,16,22,23,25,27,28,30,40,49–52,55,62, 
67,69,77,82,84,97,115,117,143,145,158,173,174,186–188,194,201, 
202,213–220,226,242,305. 

 
4. 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 истифадяйя верилмяси, 
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нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири 
нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр баьламышдыр. – 5,6,35,115, 
240,255,291. 

 
5. Рювняг Абдуллайев, Р ю в н я г   И б р а щ и м   о ь л у 

(1965) – мцщяндис. 2003-ъц илдян Щейдяр Ялийев адына Бакы 
Нефт Емалы Заводунун директору, 2005-ъи илдян Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятинин президентидир. 

Рювняг Абдуллайев Азярбайъан Республикасы Милли Мяъ-
лисинин депутатыдыр. – 5. 

 
6. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 661 км2, ящалиси 218 мин 
няфярдир. – 6,35,203,206. 

 
7. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван 

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-
ралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляндян мухтар республи-
канын пайтахты олду. – 6,25. 

 
8. 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 
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2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 7,16,22,30,33,59,70,138, 
173,176,239,243,244,255,271. 

 
9. 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 
ъящятдян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы 
(Нцмайяндяляр палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят 
башчысы президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 11,26,52, 
56,71,155,157,189,244,268,273. 

 
10. Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа сащилляри йахын-

лыьындакы адаларда дювлят. Сащяси 372 мин км2,  ящалиси 126 мил-
йон няфярдир. Инзибати ъящятдян 47 префектурайа бюлцнцр. Йа-
понийа конститусийалы монархийадыр. Пайтахты Токио шящяридир. – 
11,52. 

 
11. Тайван – Ъянуб-Шярги Чиндя ярази. Сащяси 36 мин 

км2, ящалиси 21 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 16 графлыьа 
(гязайа), 7 шящяр мунисипалитетиня бюлцнцр. Тайванын башчысы 
президент, нцмайяндяляр органы – Нцмайяндяляр Мяълиси вя 
Ганунвериъи  Йуандыр (Шура). Пайтахты Тайбейдир. – 11. 

 
12. 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 58,4 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. Пайтахты Ро-
ма шящяридир. – 11,52,221. 

 
13. 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. 
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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. – 12,25,40,173–174. 

 
14. 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. – 13,100. 

 
15. Оьуз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

Шяки районунун яразиси 1963–65-ъи иллярдя Оьуз районунун 
тяркибиндя олмушдур. Шималда Даьыстанла щямсярщяддир. Са-
щяси 1077 км2, ящалиси 42,1 мин няфярдир. – 13–24. 

 
16. 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. Дювлят башчысы президент, щюку-
мят башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимий-
йят органы  парламентдян – Бундестаг вя Бундерсатдан иба-
рятдир. Пайтахты Берлин шящяридир.  – 13,26,52,56,76. 

 
17. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын 

ъянуб-шярг кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 
млн. няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пай-
тахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, Али ганун-
вериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 13,33,49,51, 
54,55–83,195,196,202,223,240,242,244,256 
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18. Щаъы Зейналабдин Таьыйев (1838–1924) – мяшщур мес-
сенат, маарифпярвяр Бакы милйончусу. Яввялляр бянна ишлямиш  
Щаъы 1872-ъи илдян нефтчыхарма ишиня капитал гоймуш вя 
сащибкарлыг фяалиййятиня башламышдыр. Бакыда «Таьыйев Щ.З. 
лифли маддялярин емалы цзря Гафгаз Сящмдар Ъямиййяти»ни, 
тохуъулуг фабрикини, «Хязяр мануфактура ъямиййяти»ни, «Та-
ьыйев балыг сянайеси сящмдар ъямиййяти»ни, йерли сащиб-
карларла бирликдя Бакы тиъарят банкыны йаратмыш вя Банк 
Шурасынын сядри сечилмишди. 

Савады олмайан Щаъы савадсызлыьын аъысыны дуймуш вя 
буна эюря дя Вятян ювладларынын, хцсусиля касыб оьлан вя 
гызларын тящсил алмасына бюйцк гайьы эюстярмишди. О юз вясаити 
иля Йахын Шяргдя – Бакыда илк гыз эимназийасы, гадынлары ишля 
тямин етмяк цчцн тохуъулуг фабрики, Мярдяканда  сянят 
мяктяби, театр бинасы тикдирир. Гираятханалар цчцн гязет вя 
журналларын пулуну юдяйир, юз хяръиня Азярбайъан шаир вя 
алимляринин ясярлярини, щямчинин Азярбайъан дилиня тяръцмя-
ляри чап етдирир. 1905–11-ъи илляр Иран мяшрутя щярякатына силащ 
вя пулла йардым едир. Иранда онларла мяктябин ачылмасына, 
мяктяб лявазиматы вя зярури китабларла тямин едилмясиня, 
дахилдя вя хариъдя охуйан вя мадди тямината ещтийаъы олан-
лара даим йардым едирди. «Каспи», «Щяйат», «Фцйузат» кими  
гязет вя журналларын няшри цчцн вясаит айырмышды. 

Щаъы Бакыйа «Шоллар суйу» кямярини чякдирмиш, Мяр-
дяканда дян цйцдян електрик дяйирманы тикдирмиш вя гяся-
бянин ящалисини илк дяфя електрик ишыьы иля тямин етмишдир. – 15, 
221,257. 

 
19. «Агролизинг» – 2004-ъц илдя тясис едилмишдир. Ширкят юлкя-

нин Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин структуруна дахилдир. Тяш-
килатын юлкянин 55 районунда хидмят мянтягяляри вардыр.  – 17. 

 
20. 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 
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електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик Стансийасы-
нын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакы-
дан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяриня чеврилди. Сянайе-
синдя  кимйа вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 18. 

 
21. 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 идаря етмясини, эяляъяк нясилляр цчцн 
сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят гурумудур.  –
20,242,254,266. 

 
22. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакы-

да «Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» 
йатагларынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя  
щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында 
дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мцгавиля. – 22. 

 
23. Огтай  Ширялийев, О г т а й   К а з ы м   о ь л у (д.1950) – 

тибб елмляри доктору, профессор. 2005-ъи илдян Азярбайъан 
Республикасынын Сящиййя назиридир. – 24. 

 
24. Москва  – Русийа  Федерасийасынын пайтахты. Юлкянин 

сийаси, инзибати вя мядяни мяркязи, мцщцм няглиййат говша-
ьыдыр. Ясасы 1147-ъи илдя Суздал кнйазы Йури Долгоруки тяря-
финдян гойулмушдур. – 25,97,146–151,173,228. 

 
25. Гябяля (1930–91-ъи иллярдя Г у т г а ш е н) – Азярбай-

ъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил 
олунмушдур. Сащяси 1548 км2, ящалиси 100 мин няфярдир. – 
25–47. 

 
26. Бюйцк  Британийа,  Б ю й ц к   Б р и т а н и й а   в я  Ш и -  

м а л и    И р л а н д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   – Гярби 
Авропада дювлят. Б.Британийа адасы, Ирландийа адасынын шимал-
шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, Щебрид, Шет-
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ленд адалары вя  бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащяси 244,1 
мин км2, ящалиси 58,8 милйон няфярдир.  Инзибати ъящятдян граф-
лыглара вя графлыг щцгугунда  олан шящярляря бюлцнцр. Бюйцк 
Лондон хцсуси инзибати ващиддир. Б.Британийа парламентли мо-
нархийадыр. Пайтахты Лондон шящяридир. – 26,227. 

 
27. 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. – 26,43, 
44,193,244. 

 
28. 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  км2, ящалиси 
146,3 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 6 
дийар, 49 вилайят, федерал ящямиййятли Москва вя Санкт-Петер-
бург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Дюв-
лят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. 
–43,45,48,56,71,76,99,134,146–151,183,194,226,228–232,244, 268. 

 
29. Инэилтяря, бах: Бюйцк Британийа 
 
30. Дювлят Инвестисийа Ширкяти (АИШ) – Ачыг Сящмдар Ъя-

миййяти. 2006-ъы илдя йарадылмышдыр. АИШ-нин мягсяди мювъуд 
вя йени коммерсийа мцяссисяляриня йерли вя хариъи  инвесторлар 
ъялб етмяк вя юз вясаити щесабына мцддятли инвестисийа гой-
маг васитясиля Азярбайъан яразисиндя игтисадиййатын гейри-
нефт секторунун инкишаф етдирилмясидир. – 31,32, 246, 251. 

 
31. Йевлах – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1935-ъи илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя  ляьв едиляряк яразиси 
Аьдаш, Бярдя, Эоранбой районларына верилмиш, 1965-ъи илдя йе-
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нидян мцстягил район олмушдур. Сащяси 1555 км2, ящалиси 123,5 
мин няфярдир. – 37. 

 
32. Самух – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1990-ъы илдя йарадылмышдыр. Сащяси 455 км2, ящалиси 56,3 мин ня-
фярдир. – 37. 

 
33. Зярифя ханым,  З я р и ф я   Я з и з  г ы з ы (1923–1985) – 

эюркямли Азярбайъан офталмологу. Тибб елмляри доктору, 
профессор, Азярбайъан Милли ЕА-нын академики, Русийа 
Тибб ЕА-нын академики, Азярбайъан Республикасынын Ямяк-
дар елм хадими. Эюркямли сийаси вя дювлят хадими Язиз Ялийевин 
гызы, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолдашы, президент Илщам 
Ялийевин анасыдыр. Зярифя ханымын Азярбайъанда офталмолоэийа 
елминин инкишафында мцстясна хидмятляри вар. О, вахтиля Азяр-
байъанда эениш йайылмыш трахоманын, дцнйа тяърцбясиндя 
биринъиляр сырасында пешя, хцсусиля кимйа вя електрон сянайе-
ляриндя пешя фяалиййяти иля баьлы эюз хястяликляринин юйрянил-
мяси, профилактикасы вя мцалиъясиня, щабеля офталмолоэийа-
нын мцасир проблемляриня даир бир чох санбаллы тядгигатларын 
мцяллифидир. Щямчинин йцксяк ихтисаслы сящиййя кадрлары 
щазырланмасына бюйцк ямяк сярф етмишдир. О, Üмумиттифаг 
Офталмологлар Ъямиййяти Ряйасят Щейятинин, Совет Сцлщц 
Мцдафия Комитясинин, Азярбайъан Офталмолоэийа Ъямий-
йяти Идаря Щейятинин, «Вестник офталмолоэии» (Москва) жур-
налы редаксийа щейятинин цзвц олмушдур. Йцксяк елми 
наилиййятляриня эюря ССРИ Тибб ЕА-нын М.И.Авербах адына 
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 38,40,55,162. 

 
34. Фяттащ Щейдяров, Ф я т т а щ  С я м я д  о ь л у  (д.1938) – 

1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин де-
путаты вя Республика Аьсаггаллар Шурасынын сядридир. – 41. 

 
35. Андрей Фурсенко (д.1949) – Русийа дювлят хадими. 

2004–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы  Тящсил вя Елм на-
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зири, 2013-ъц илдян Русийа Елм  Фонду Гяййумлуг Шурасы-
нын сядри тяйин едилмишдир. – 48. 

 
36. Ябцлфяс Гарайев, Я б ц л ф я с   М ц р с я л   о ь л у  

(д.1956) – фялсяфя доктору. 1994-ъц илдян 2006-ъы илядяк 
Азярбайъан Республикасы  Эянъляр, Идман вя Туризм назири, 
2006-ъы илдян Мядяниййят вя Туризм назиридир. Эянъляр, Ид-
ман вя Туризм назири ишлядийи вахтда республикада идманын 
вя бядян тярбийясинин инкишафына ъидди фикир верилмиш, чохлу 
идман мейданчалары вя Олимпийа комплексляри тикилмиш, 
мядяниййят вя туризм сащясиндя хейли тягдирялайиг ишляр эю-
рцлмцшдцр. – 49–52,105. 

 
37. Гямяр Алмасзадя, Г я м я р  Щ а ъ а ь а  г ы з ы (1915–

2006) – Азярбайъан балет артисти, балетмейстер вя педагог, 
илк азярбайъанлы балерина. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. 
ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. Азярбайъан балет мяктяби-
нин йарадыъыларындан олан Алмасзадянин сяняткарлыьы классик 
хореографийа яняняляри иля халг рягс йарадыъылыьы хцсусий-
йятляринин вящдятиня ясасланмышдыр. Азярбайъан Республика-
сынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 53. 

 
38. Илкяр Башбуь (д.1943) – орду эенералы. 2008–2010-ъу  

иллярдя Тцркийя Силащлы Гцввяляринин Баш гярарэащ ряиси ол-
мушдур. – 54. 

 
39. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя 

Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти олмушдур. 1962–83-ъц ил-
лярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи иллярдя 
Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 54. 

 
40. 155. Нидерланд Краллыьы (гейри-рясми ады Щолландийа) – 

Гярби Авропада Шимал дянизи сащилиндя дювлят. Сащяси 41,5 
мин км2, ящалиси 15,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 12 яйа-
лятя бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы ики-



 341

палаталы (Баш штатлар) парламентдир. Пайтахты Амстердам. – 
56,76,235. 

 
41. Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййяти – 1974-ъц илдя Йуна-

ныстанда щакимиййятя эялмиш щярби хунта Киприн йунан ирти-
ъачылары иля бирликдя Кипри Йунаныстана бирляшдирмяк мягсяди-
ля юлкядя щярби чеврилиш етдиляр вя президент Макариосу щаки-
миййятдян узаглашдырдылар. Бундан наращат олан Тцркийя 
Республикасы Киприн тцрк иъмасыны мцдафия етмяк мягсядиля 
орайа щярби гцввяляр йеритди вя тцрк иъмасы йашайан яразини 
йунан иртиъачыларындан тямизляди. 1975-ъи илдя Тцркийя–Кипр 
администрасийасы бу яразидя федератив тцрк дювляти – Кипр 
Республикасыны елан етдиляр. 1983-ъц илдя бу дювлятин ганун-
вериъи органы Шимали Кипр Тцрк Республикасы  (ШКТР) – Кыб-
рысы елан етди. – 56,66,74–76,77–83. 

 
42. Назим Ибращимов, Н а з и м   Щ ц с е й н   о ь л у  

(д.1963) – мцщяндис механик. 2000–2005-ъи иллярдя Милли Мяъ-
лисин депутаты. 1997–99-ъу иллярдя Азярбайъан Республикасы-
нын Украйнада Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири, 2002-ъи илдян 
ися Азярбайъан Республикасы Хариъи Юлкялярдя Йашайан 
Азярбайъанлыларла Иш цзря Дювлят Комитясинин сядридир. – 
56,71. 

 
43. Бакы–Тбилиси–Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. 

Рясмян 2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин диаметри 420 мм, 
узунлуьу 970 км-дир (442 км Азярбайъандан, 248 км Эцр-
ъцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян Ярзу-
рума гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. – 59,70, 
138,171,176,239,243,244. 

 
44. «Шащдяниз» –Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда ян 

бюйцк вя ян зянэин газ йатагларындан бири. – 59,70,170,239,240. 
 
45. Бакы–Тбилиси–Гарс – Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцрки-

йяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун ти-
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кинтисиня 2007-ъи илдя башланылмышдыр. Йолун Эцръцстанын Ахал-
калаки стансийасындан  Тцркийянин Гарс шящяриня гядяр олаъаг 
щиссясинин узунлуьу 105 км-дир. Йолун чякилиши  ъари илдя баша 
чатмалыдыр. – 59,70,101,138,176,242,244,256,267. 

 
46. 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-ъи илдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя миллят-
чиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя йаша-
йан азярбайъанлылары доьма торпагларындан чыхарараг Даьлыг 
Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 874, 884 сайлы гятна-
мяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан торпагларыны гейд-
шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары щяля дя ер-
мяни тапдаьы алтындадыр. – 64,70,73,103,123,158,168,176,178, 
244,245,283,287,296,308. 

 
47. 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. – 64,69,72,158. 

 
48. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя дюв-

лят 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 Ъцмщуриййятинин  президенти  
сечилмишдир. – 56,66–71,74–76,77–83,195. 
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49. Мещмет Яли Тялят (д.1952) – тцрк дювлят вя сийаси  
хадими. 2005–2010-ъу иллярдя Шимали Кипр Тцрк Ъцмщурий-
йятинин президенти олмушдур. – 56,66,74–76,77–83. 

 
50. 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 Тби-
лиси шящяридир. – 59,84,99,191,240,242,256. 

 
51. Зянэязур мащалы, З я н э я з у р   г я з а с ы – ХIХ ясрин 

2-ъи йарысында Азярбайъанда инзибати ярази ващиди. 1861-ъи илдя 
тяшкил олунмушдур. Чар Русийасы щюкумятинин 1867-ъи ил де-
кабр тарихли фярманына ясасян йарадылмыш Йелизаветпол (Эянъя) 
губернийасынын тяркибиня дахил едилмишди. – 64,158. 

 
52. 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. – 64,102,111,181–
182,244,296,308. 

 
53. Нуру паша (1889–1949) – Гафгаз Ислам Ордусунун 

команданы, Османлы ордусунун эенерал-лейтенанты. Нуру па-
шанын  щярби хидмятинин ян мцщцм дюврц Гафгаз Ислам Орду-
сунун фяалиййяти иля баьлыдыр. Азярбайъанда болшевик дашнак ре-
жиминин тцрк-мцсялман ящалийя гаршы тюрятдийи сойгырымы дайан-
дырмаг цчцн милли азадлыг щярякатынын Османлы дювлятиня мцра-
ъиятиндян сонра Гафгаз Ислам  Ордусу йарадылмасы гярара алын-
ды. Азярбайъана эюндяриляъяк щярбя рящбярлик Нуру пашайа 
тапшырылды. Нуру паша тцрк вя Азярбайъан щярби щиссяляриндян 
тяшкил едилмиш Гафгаз Ислам Ордусунун олмагла бярабяр, 
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Азярбайъан щюкумятинин гярары ясасында милли щярби щиссялярин 
формалашдырылмасына рящбярлийи дя юз цзяриня эютцрдц. 

Бакынын азад олунмасы (1918) цчцн кечирилян щялледиъи 
щцъумун планы Нуру паша тяряфиндян щазырланмышды. Шящярин 
азад едилмясиндян сонра Ъцмщуриййят щюкумятинин башчысы 
Фятяли хан Хойски юз миннятдарлыьыны вя тябрикини Нуру пашайа 
билдирди. – 68. 

 
54. Гафгаз Ислам Ордусу (ГИО) – Азярбайъанын истиглалы 

елан олундугдан (1918, 28 май) сонра Азярбайъан Халг  
Ъцмщуриййяти Щюкумяти щярби йардым цчцн рясми олараг Ос-
манлы дювлятиня мцраъият етди. 1918-ъи илдя Батумда ики дювлят 
арасында баьланан мцгавилянин (Батум мцгавиляси – 1918) 
шяртляриня уйьун олараг, Мцрсял пашанын команданлыьы алтында 
Бешинъи Гафгаз фиргяси Азярбайъана эюндярилди. Бу фиргяйя 
рящбярлик Нуру пашайа щяваля едилди. ГИО турк вя Азярбайъан 
щярби гцввяляри Эянъя ермянилярини тярксилащ едиб,  Гарамяр-
йям, Кцрдямир, Шамахы, Бинягяди дюйцшляриндя болшевик-даш-
нак гцввяляриня аьыр зярбяляр ендиряряк, бцтцн ъябщя бойу эери 
чякилмяйя мяъбур  етдиляр. Бу ямялиййат Азярбайъан дювлятинин 
пайтахты Бакынын азад едилмяси иля нятиъялянди. Гафгаз Ислам 
Ордусунун ян уьурлу ямялиййатларындан бири Гарабаьы ермяни-
дашнак гулдурларындан, Ъцмщуриййятин шималыны ися бичерахов-
чу рус мцдафиячиляриндян азад етмяси иди. Биринъи дцнйа мцща-
рибясиндя (1914–18) Османлы дювлятинин мяьлуб олмасы нятиъя-
синдя (Мудрос барышыьы, 1918) ГИО ляьв олунду вя тцрк щярби 
щиссяляри эери чаьырылды. – 68. 

 
55. Мустафа Камал Ататцрк, Г а з и  М у с т а ф а   К а -

м а л (1881–1938) –Тцркийянин дювлят, сийаси вя щярби хадими, 
Тцркийя Ъцмщуриййятинин баниси вя илк президенти (1923–
1938). Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы Дарданел боьазынын 
мцдафиясиндя (1915) шцъаят эюстярмишдир.  

Ататцрк 1919-ъу илдя «Камалчылар щярякаты»на – милли азад-
лыг щярякатына башчылыг етмишдир. 1920-ъи илдя Ататцрк Анкарада 
йени парламент – Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисини (ТБММ) 
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йаратды, мяълисин вя тяшкил едилян щюкумятин сядри сечилди. 
Сакарйа чайы йахынлыьында гялябяйя эюря ТБММ Ататцркя 
маршал рцтбяси вя «Гази» фяхри адыны вермишдир. 1922-ъи илдя 
Ататцркцн команданлыьы иля тцрк ордусу Тцркийяни хариъи 
мцдахилячилярдян тамамиля азад етди. 

Ататцрк сойады она 1934-ъц илдя ТБММ тяряфиндян ве-
рилмишдир. – 68,77. 

 
56. 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 дювлятляр дахил олмуш-
дур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя валйутанын 
йарадылмасыны, малын, капиталын вя адамларын  азад щяря-
кятиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны иряли сцрмцш-
дцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Авропа 
Мяркязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят эюс-
тярир, 1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-
кредит сийасяти апарылыр. –72,165,167,168,169,171,176,178,241, 
242,243,268. 

 
57. Ираг, И р а г   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби Аси-

йада – Дяъля вя Фярат чайлары щювзясиндя нефт ихраъ едян юлкя. 
Сащяси 438,3 мин км2, ящалиси 22,4 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 18 мцщафазайа бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, щюку-
мят башчысы ися Баш назирдир. Юлкя АБШ вя НАТО юлкяляри иля 
мцщарибя вязиййятиндя олдуьу цчцн али ганунвериъи органы йох-
дур. Пайтахты Баьдаддыр. – 70. 

 
58. 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 
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башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. – 85. 

 
59. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2007-ъи иллярдя Пакис-

тан Республикасынын президенти, орду эенералы. 1988–90 вя 
1993–96-ъы иллярдя Пакистанын Баш назири, 1998-ъи илдя Баш  гя-
рарэащ ряиси олмуш, 1999-2015-ъи илдя щярби чеврилиш нятиъя-
синдя  щакимиййятя эялмишдир. – 85. 

 
60. Йунаныстан, Й у н а н ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Авропада дювлят. Сащяси 132 мин км2, ящалиси 10,5 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, Али ганунвериъи органы бирпалаталы парла-
ментдир. Пайтахты Афинадыр. – 86. 

 
61. Карлос Папулиас (д.1929) – йунан  сийасятчиси, 2005-ъи 

илдян Йунаныстанын президентидир. – 86. 
 
62.  Индонезийа, И н д о н е з и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – 

Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 1904,5 мин км2, ящалиси 
198,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 24 яйалятя, яйалят 
статусу олан 2 хцсуси инзибати яразийя, 1 метрополитен маща-
лына (пайтахт) бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи 
органы парламент – Халг Нцмайяндяляри Шурасыдыр. Пайтахты 
Ъакарта шящяридыр. – 87. 

 
63. Сусило Бамбанг Йудщойоно (д.1949) – истефада олан 

эенерал-лейтенант. 2004-ъц илдян Индонезийанын президенти-
дир. – 87. 

 
64. Ирландийа, И р л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Гярби Авропада дювлят. Сащяси 70,3 мин км2, ящалиси 3,6 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 26 графлыьа вя 5 шящяр граф-
лыьына бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы 
икипалаталы парламентдир. Пайтахты Дублиндир. – 88. 
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65. Мери Макалис (д.1951) – Ирландийа сийаси хадими. 
1997-ъи илдян Ирландийа президенти. 2004-ъц илдя йенидян оп-
понентлярсиз президент сечилмишдир. Мери Макалис Ирландийа-
нын бирляшдирилмясинин ян бюйцк тяряфдарыдыр. – 88. 

 
66. Тунис, Т у н и с   Р е с п у б л и к а с ы – Шимали  Африка-

да дювлят. Сащяси 164,2 мин км2, ящалиси 9 милйон няфярдир. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи щакимиййят Нцмайян-
дяляр палатасына (парламент) мяхсусдур. Пайтахты Тунис шя-
щяридир. – 89. 

 
67. Зейнулабидин бен Яли (д.1936) – Тунис щярби вя дювлят 

хадими, эенерал. 1987–2011-ъи иллярдя Тунис президенти ол-
мушдур. –89. 

 
68. Намибийа, Н а м и б и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъя-

нуб-Гярби Африкада дювлят. Сащяси 824,3 мин км2, ящалиси 1,7 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 13 реэиона бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президентдир. Пайтахты Виндщук шящяридир. – 90. 

 
69. Щификепун Пощамба (д.1935) – Намибийа сийаси хади-

ми. 2005-ъи илдян Намибийанын президентидир. – 90. 
 
70.  Сенегал, С е н е г а л   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Африкада дювлят. Сащяси 196,2 мин км2, ящалиси 8,5 милйон 
няфярдир. Инзибати  яразиси 10 вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щю-
кумят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли 
Мяълисдир. Пайтахты  Дакардыр. – 91,154. 

 
71. Абдулай Вад (д.1926) – 2000-ъи илдян Сенегал прези-

денти. Абдулай Вад Африка Бирляшмиш Штатлары йаратмаг иде-
йасынын тяряфдарыдыр. – 91,154. 

 
72. Беларус, Б е л а р у с   Р е с п у б л и к а с ы – Авропада 

дювлят. Сащяси 207,6 мин км2, ящалиси 10 милйон няфярдир. Ин-
зибати яразиси 6 вилайятя, 117 района бюлцнцр. Дювлят башчысы 
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президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Минск-
дир. – 92,152. 

 
73. Янвяр Барийев, Я н в я р   Р з а   о ь л у  (д.1964, 

Азярбайъан  ССР) – Педагожи елмляр намизяди, досент, эене-
рал-лейтенант.  2005–2011-ъи иллярдя Беларус Республикасынын 
Фювгяладя Щаллар назири вя Беларус Тящлцкясизлик Шурасынын 
цзвц олмушдур. – 92.  

 
74. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-

сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк 
Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, 
Италийа, Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын имза-
ладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. 
1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Алманийа Фе-
дератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сон-
ра яввялляр сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин 
бир гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися 
илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» 
програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын сессийа-
сыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. –93,167,178. 

 
75. Роберт Симмонс – НАТО Баш катибинин Ъянуби Гаф-

газ вя Орта Асийа цзря хцсуси нцмайяндяси. – 93. 
 
76. Йаап де Щооп Схеффер (д.1948) – Нидерланд сийаси ха-

дими. – 93. 
 
77. Таъикистан, Т а ъ и к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта 

Асийанын ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 143,1 мин км2, 
ящалиси 5,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси Бядахшян Мух-
тар Вилайятиня, 2 вилайятя вя 45 района бюлцнцр. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты Дц-
шянбя шящяридир. – 94–124. 
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78. Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у (д.1935) – 
Азярбайъанын дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 
1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин биринъи 
мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян Азярбайъан Республи-
касынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 94,124,143,146,161. 

 
79. Рамиз Мещдийев,  Р а м и з  Я н в я р  о ь л у (д.1938) – 

Азярбайъанын эюркямли  сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри 
доктору, профессор. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын 
щягиги цзвц. 1978–80-ъи иллярдя  Район Партийа Комитясинин 1-ъи 
катиби, 1980–81-ъи иллярдя Азярбайъан КП МК-да елм вя тящсил 
шюбясинин мцдири, 1981–83-ъц иллярдя Азярбайъан КП МК-да 
партийа-тяшкилат  иши шюбясинин  мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азяр-
байъан КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  ЕА-
нын  Иътимаи-Сийаси Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шю-
бя мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи илдян Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин Администрасийасынын  рящбяридир. 1995–
2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депу-
таты олмушдур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуруъулуьуна 
аид бир чох китаб вя монографийаларын мцяллифидир. Азярбайъан 
Республикасынын «Истиглал», Русийа Федерасийасынын «Достлуг»  
орденляри иля тялтиф едилмишдир. Бейнялхалг Нйу-Йорк Академи-
йасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы Елмляр 
Академийасынын  цзвцдцр.  – 94,124,143,146,325. 

 
80. Щаъыбала  Абуталыбов,  Щ а ъ ы б а л а  И б р а щ и м  о ь- 

л у (д.1944) – Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы. Физи-
ка-рийазиййат елмляри докторудур. – 94,124,146,162,163,325. 

 
81. Имомяли Рящмон, И м о м я л и   Ш я р и ф   о ь л у  

(д.1952) – Таъикистанын сийаси вя дювлят хадими. 1992-ъи илдя Та-
ъикистан Али Советинин сядри олмушдур. Щямин илин нойабрындан 
Таъикистан Республикасынын президентидир.  – 94–106,108–121. 

 



 350 

82. Мащмадсаид Убайдуллойев (д.1952) – Таъикистан дювлят 
хадими, сийаси елмляр намизяди. 2007–2009-ъу иллярдя Оли Та-
ъикистан Республикасы Милли Мяълисинин сядри олмушдур. Щазырда 
Таъикистан  Республикасынын пайтахты Дцшянбянин меридир. – 
94,122. 

 
83. Акил Акилов (д.1944) – Таъикистан дювлят хадими. 

1999–2013-ъц иллярдя Таъикистан Республикасынын Баш назири 
олмушдур. – 94,107. 

 
84. Хамрохон  Зарипов  (д.1948) – Таъикистан  дювлят 

хадими, 2006–2013-ъц иллярдя Таъикистан Хариъи Ишляр назири, 
Таъикистан Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвц олмушдур. – 
94,104. 

 
85. Дцшянбя – Таъикистанын пайтахты (1929–1961-ъи иллярдя 

Сталинабад). Юлкянин елми-мядяни вя сянайе мяркязидир. 
Ящалиси 524 мин няфярдир. –  96–124. 

 
86.  Саманиляр дювляти – Орта Асийада феодал дювляти 

(875–899). Пайтахты Бухара иди. Саманиляр дювлятинин йа-
ранмасы  Яряб хилафятинин даьылмасы, Мавярацннящр вя Хо-
расанда щакимиййяти яля алмалары иля нятиъялянди. Х ясрин 1-ъи 
йарысында  Мавярацннящр, Хорасан, Шимали вя Шярги Иран, 
Харязм, Систан, Горган, Ряшт, Гязня, Тябяристан вя с. йер-
ляр Саманиляр дювлятинин вассалы иди. Х ясрин сонларына йахын 
юлкядя баш верян феодал даьыныглыьы Саманиляр дювлятини 
зяифлятди. Саманиляр дювляти сцгут етди  вя Орта Асийада ща-
кимиййят Гараханилярин ялиня кечди. – 95.  

 
87. Рудяки Ябу Ябдуллащ (бязи мянбялярдя Ябу-л-Щясян) 

Ъ я ф я р   б и н   М я щ я м м я д (тягрибян 860–941) – таъик 
вя фарс шаири. Фарсдилли поезийанын баниси сайылыр. Самани  шащ-
ларындан Няср бин Ящмядин сарайында «мялик цш-шцяра» 
олмушдур. Фарсдилли поезийада Хорасан цслубунун йарадыъы-
ларындан олмушдур. – 97. 
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88. Ибн Сина, Я б  у  Я л и   Щ ц с е й н   и б н  А б д у л л а щ  
(980–1037) – алим, философ, щяким, Шярг аристотелизминин нцма-
йяндяси. «Тибб елминин гануну» ясяри бир чох ясрляр бойу 
Шяргдя вя Авропада тибб цзря ясас дярслик олмушдур. – 97. 

 
89. Сяди,  М ц с л и щ я д д и н я б и   М я щ я м м я д   Я б-

д ц л л а щ   и б н   М ц ш р и ф я д д и н (1203–10-ъу илляр ара-
сында – 1292) – бюйцк фарс шаири, мцтяфяккир. Сядийя дидактик 
вя мцтяфяккир шаир кими, «Бцстан» вя «Эцлцстан» ясярляри 
шющрят газандырмышдыр. Сяди классик фарс ядяби - бядии нясринин 
ясасыны гоймушдур. – 97. 

 
90. Низами Эянъяви,  И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–1209) – 

дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты 
тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик поемадан 
ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами Эян-
ъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында 
дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя 
мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами 
Эянъяви Йахын Шярг ядябиййатында мянзум роман жанрынын 
ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб йаратмышдыр. Низами Эян-
ъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмушдур. Онун 
бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы 
тяряннцм олунур. – 97,100,108. 

 
91. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1219 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар 
района вя мяркяз 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. – 99,268. 

 
92. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын 

ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящя-
риндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи гору-
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маг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямякдашлыьы инкишаф 
етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил ийулун 26-да 
Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяряфин-
дян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Ща-
зырда 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. – 101,102,115,308. 

 
93. 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  Азярбайъан 
нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 101,102,115,155. 

 
94. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йара-

дылмышдыр. Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низам-
намясиня эюря Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсял-
манларын щямряйлийинин мющкямлянмясиня, цзв-дювлятляр 
арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядя-
дир (Сяудиййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын 
цзвцдцр. Щазырда Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатыдыр.  – 101,244, 
268. 
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95. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 
8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын 
имзаладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени 
дювлятлярарасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-
ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня 
кечмиш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, 
Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, 
Молдова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, 
Украйна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш ни-
замнамясиндя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя 
тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси; 
хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игтисади 
мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя 
рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя 
ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, 
мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя 
вя  сярщядлярин 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 
Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 101,103,115. 

 
96. 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 Пре-
зиденти Йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин 
сядри, 2005-ъи илин октйабрындан 2008-ъи иля гядяр Азярбайъан 
Республикасынын Игтисади Инкишаф назири олмушдур. – 104,280. 

 
97. Елмар Мяммядйаров, Е л м а р  М я щ я р р я м  о ь л у 

(д.1960) – тарих цзря фялсяфя доктору, дипломат. 1995–98-ъи 
иллярдя Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя бейнялхалг тяш-
килатлар идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-да 
Азярбайъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя Италийа-
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да Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. – 104,161. 

 
98. 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 Йолу ряиси, 2005-ъи илдян ися Азярбай-
ъан Республикасынын Няглиййат назиридир. – 105,127–131,280. 

 
99. Айдын Ялийев, А й д ы н   Я л и   о ь л у (д.1957)– щц-

гугшцнас, эюмрцк хидмяти эенерал-лейтенанты. 2006-ъы илдян 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин сяд-
ри. – 105. 

 
100. 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» Дювлят Консернинин Баш дирек-
торудур. –106. 

 
101. «МИР» – дювлятлярарасы телерадио ширкяти. 1993-ъц илдя 

МДБ дювлят башчыларынын гярары иля йарадылмышдыр. Ясасян 
тамашачылара вя динляйиъиляря МДБ юлкяляри вя халглары щаг-
гында ятрафлы мялумат верир. – 112. 

 
102. «Спаъе» – Азярбайъанда мцстягил телеширкят. 1997-ъи 

илдя йарадылмышдыр. Дцнйанын бир сыра – МСМ, Фасщион ТВ, 
ЪНН, НТВ телеканаллары, Ищлас аэентлийи иля ямякдашлыг едир. 
– 113. 

 
103. АНС  телевизийасы – Азярбайъанда 1991-ъи илдян фяалиййят 

эюстярян мцстягил телевизийа  каналларындан  бири. – 115. 
 
104. 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 2.724,9 км2, яща-
лиси 16,7 милйон няфярдир. Пайтахты Астана шящяридир. Дювлят баш-



 355

чысы  президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Али Советдир. – 
118,190,192,193,256,275. 

 
105. Новруз байрамы  – гядим халг байрамы. Шимал йарым-

кцрясиндя астрономик йазын башландыьы эеъя-эцндцз бяра-
бярлийи эцнцндя (мартын 21–22-дя ) кечирилир. Гядим заман-
лардан башлайараг Иран, Азярбайъан, Яфганыстан, Таъикис-
тан, Юзбякистан вя бязи Шярг юлкяляри бащарын – йени  илин эяли-
шини шянликлярля гаршылайырлар. Республикамыз мцстягиллик га-
занандан сонра Новруз байрамы рясми цмумхалг байрамы 
вя истиращят эцнц елан едилмишдир. – 125–126,135–143. 

 
106. Рамил Усубов, Р а м и л  И д р и с   о ь л у (д.1948) – 

эенерал-полковник. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы-
нын Дахили Ишляр назиридир. – 132–133. 

 
107. Путин Владимир  (д.1952) – 2000–2008-ъи иллярдя Русийа 

Федерасийасынын Президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
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 Феде-
расийасынын президенти сечилмишдир. – 134,146–151,326. 

 
108. Краснодар дийары – Русийа Федерасийасында субйект. 

Сащяси 83,6 мин км2, ящалиси 5,1 милйон няфярдир. – 134. 
 
109. Ичяришящяр –  Бакынын гала диварлары иля  ящатя олунан 

гядим щиссяси. Сащяси 22 щектардыр. Археоложи газынтылар ня-
тиъясиндя Ичяришящяр яразисиндя ики мядяни тябягя  мцяййян-
ляшдирилмишдир. XIV–XVII  ясрляри ящатя едян цст тябягядян 
дцзбуъаглы вя дюрдкцнъ йашайыш евляринин галыглары, VIII–
XIII ясрляря аид алт тябягядян дцзбуъаглы формалы кичик 
отагларын галыглары, гуйулар вя с. мадди мядяниййят нцму-
няляри ашкар едилмишдир. 
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Ичяришящяр орта ясрлярдя Бакынын ясас мяркязиня чеврил-
миш, XII ясрдя бурада илк гала диварлары чякилмишдир. Бу ди-
варлар 25–30 м дянизин ичярисиня узанараг Ичяришящярин гар-
шысында гапалы лиман ямяля эятирмишди. Ичяришящярин цч ясас – 
Шамахы, Салйан вя дяниз сащилиня ачылан дарвазасы олмуш-
дур. Ичяришящярдяки Сыныггала (1078), Гыз галасы вя с. абидя-
ляр Ичяришящярин яввялляр дянизя йахын сащядя инкишаф етдийини 
эюстярир. XV ясрдя Ширваншащлар сарайы тикилмишдир. XVII 
ясрдя Ичяришящярдя чохлу карвансара вя тиъарят бинасы инша 
едилмиш, XVIII ясрдя ися Хан сарайы тикилмиш, йени су кямяр-
ляри чякилмишди. XIX ясрдя вя XX ясрин яввялляриндя Ичяришя-
щярин план гурулушу дяйишдирилмядян кющня биналарын йерин-
дя ясаслы даш биналар тикилмишдир. Бу заман гала диварлары-
нын икинъи сырасы сюкцлмцш вя йалныз Шамахы дарвазасынын 
йанында 2-ъи дарваза тикилмишдир (1888). Беляликля, гоша 
дарваза ямяля эялмишдир. 1977-ъи илдя Ичяришящяр Азярбайъан 
мемарлыьы тарихи горуьуна чеврилмишдир. – 135,142. 

 
110. Огтай Ясядов, О г т а й   С а б и р   о ь л у (д.1955) – 

иътимаи хадим, мцщяндис. 1996–2004-ъц иллярдя Абшерон Ре-
эионал Сящмдар Су Ъямиййятинин, 2004–2005-ъи иллярдя «Азяр-
су» Сящмдар Ъямиййятинин президенти олмушдур.  

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин цзвц, 2005-ъи 
илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядридир. 
Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвцдцр. – 143. 

 
111. Ростропович Мстислав (1927–2007) – Бакыда доьул-

муш эюркямли мусигичи, виолончелист, дирижор. Ленин мцкафаты 
лауреаты, ССРИ Халг артисти. Бакы Мусиги Академийасынын 
Фяхри профессору. Азярбайъан Республикасынын  «Истиглал» вя 
«Щейдяр Ялийев» орденляри иля тялтиф олунмушдур. –144–145, 
146–151. 

 
112. Berlin divarı – Şərqi Berlindən Qərbi Berlinə külli 

miqdarda gedən əhalinin qarşısını almaq üçün 1961-ci ildə 
Almaniya Demokratik Respublikası Hökuməti və Almaniya 
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Vahid Sosialist Partiyasının rəhbərliyi ilə Qərbi Berlin ət-
rafında betondan və tikanlı məftillər və gözətçi postları ilə 
tikilmiş divar. 1990-cı ildə divar söküldü və Berlin Alma-
niyanın paytaxtı elan edildi. – 144. 

 
113. Дмитри Шостакович (1906–1975) – бюйцк рус бястя-

кары, сянятшцнаслыг елмляри доктору – ХХ яср дцнйа мцсиги 
сянятинин классики. Шостаковичин йарадыъылыьында симфоник му-
сиги башлыъа йер тутур. Ян камил ясярляриндян сайылан 7,11,12, 
14,15-ъи симфонийаларында щяйат вя юлцм мювзусу бюйцк 
емосионаллыгла ифадя олунмушдур. Бир чох дцнйа юлкяляринин 
милли, елм, инъясянят академийаларынын Фяхри цзвц олмушдур. 
– 145. 

 
114. Монако, М о н а к о   К н й а з л ы ь ы – Ъянуби Ав-

ропада, Аралыг дянизи сащилиндя дювлят. Сащяси 1,95 км2, яща-
лиси 32,1 мин няфярдир. Инзибати ъящятдян 3 мащал – шящярдян 
ибарятдир. Монако Кнйазлыьы конститусийалы  ирси монархийа-
дыр. Дювлят башчысы кнйаздыр. Ганунвериъи щакимиййят кнйаза 
вя Милли Шурайа (парламентя) мяхсусдур. Пайтахты Монако 
шящяридир. – 146. 

 
115. ЫЫ Алберт (д.1958) – Монако шащзадяси, 2005-ъи илдя 

кнйаз ЫЫЫ Ренйе хястяляндикдян сонра (март) атасынын бцтцн 
сялащиййятлярини иъра етмиш, вяфатындан сонра ися Монаконун 
щаким кнйазы олмушдур. – 146.      

 
116. Sergey Sidorski (d.1954) – Belarus dövlət xadimi. 

2003–2010-cu illərdə Belarusda Baş nazir olmuşdur. – 152. 
 
117. Александр Лукашенко (д.1954) – Беларус дювлят хади-

ми. 1994-ъц илдян Беларус Республикасынын президентидир. – 152. 
 
118. Серэей Миронов (д.1953) – Русийа дювлят хадими, 

мцщяндис-эеофизик. 1994–2001-ъи иллярдя Санкт-Петербург 
Ганунвериъи мяълисинин цзвц, 2001-ъи илдя Русийа Федера-
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сийасы Федерал Шурасынын цзвц, 2001–2011-ъи иллярдя Федерал 
Шурасынын сядри олмушдур. – 153. 

 
119. Culi Finli (d.1938) – Aмерика дипломаты, 2005–2008-

ci illərdə ATƏT-də ABŞ-ın səfiri olmuşdur. – 155. 
 
120. Гырьызыстан, Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Орта Асийанын шимал-шяргиндя дювлят. Сащяси 198,5 мин км2, 
ящалиси 4,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 ра-
йона бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,  ганунвериъи органы 
парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 156. 

 
121. Курманбек Бакийев (д.1949) – Гырьызыстан сийаси вя 

дювлят хадими, «Гырьызыстан халг щярякаты» блокунун лидери, 
2005–2010-ъу иллярдя Гырьызыстан Республикасынын президенти 
олмушдур. Щазырда Беларусда сийаси мцщаъирдир. – 156. 

 
122. «Bechtel Corporation» – ABŞ-da çox böyük тikinti 

şirkəti. Bu şirkət 9 böyük özəl şirkətlərdən biridir. Mənzil- 
qərargahı San-Fransiskodadır. Əsası 1898-ci ildə qoyulmuş-
dur. 

 Kompaniya keçən əsrin 30-cu illərindəн башлайараг Ko-
lorado çayı üzərində dünyada ən uzun Quver səddinin,  Av-
ropada nəhəng tunellərin, elektrik enerjisi sahəsindəki tikin-
tilərin, neftayırma zavodlarının və atom elektrik stansiya-
larının, San-Fransisko şəhərətrafı metropolitenin  Səudiyyə 
Ərəbistanında sənaye şəhəri əl-Cubaylın və Kral mərkəzinin, 
Honkonqda beynəlxalq aeroportun  tikintisində, İraqda mü-
haribədən sonra vətəndaş infrastruктурun bərpasında iştirak 
etmişdir. «Bechtel»in 50 ölkədə olan obyektlərində 40000 
adam işləyir. 2006-cı ildə gəliri 20 milyard доллар olmuşdur. 
–157. 

 
123. Çarlz Redman (d.1943) – сabiq Amerika diplomatı. 

1996-cı ildən «Beъщtel» korporasiyasının baş vitse-prezi-
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denti, Avropa, Afrika, Yaxın Şərq, Cənub-Qərbi Asiya re-
gionları üzrə prezidentidir. – 157. 

 
124. 31 март азярбайъанлыларын сойгырымы, 1905–18-ъи  и л  -

л я р   с о й г ы р ы м ы – чаризмин фяал кюмяйи иля ермяни-
дашнак силащлы бирляшмяляринин Азярбайъанын тцрк-мцсялман 
ящалисиня гаршы  тюрятдийи эенишмигйаслы ганлы аксийалар. Ермя-
нилярин 1905-ъи илин февралында Бакыдан башланан вящшиликляри 
бцтцн  Азярбайъаны вя инди Ермянистан адланан Гярби Азяр-
байъан яразисиндяки йашайыш мянтягялярини ящатя етди. Йцз-
лярля Азярбайъан кянди даьыдылды, йцз минлярля азярбайъанлы 
вящшиъясиня гятля йетирилди, халгымыза мяхсус чохлу милли 
мядяниййят абидяляри мящв вя талан олунду. Бцтцн бу вящши-
ликляр ермянилярин вахтиля йерляшдирилдикляри, лакин ящалинин 
милли тяркибиндя азлыг тяшкил етдикляри Азярбайъан торпагларыны 
зорла ермяниляшдирмяк, бяднам «азярбайъанлыларсыз Ермя-
нистан» кими гейри-инсани планларыны азярбайъанлыларын сойгы-
рымы щесабына щяйата кечирмяк ниййятиндян хябяр верир. –
158–160. 

 
125.  Османлы  империйасы,   О с м а н л ы   и м п е р а т о р л у -

ь у  – Султан Тцркийясинин рясми  ады  (Османлы сцлалясинин яса-
сыны гоймуш  I Османын адындандыр). ХВ ясрин 2-ъи йарысындан 
Османлы дювляти империйайа чеврилмяйя башламыш, ХВ–ХВI яср-
лярдя бязи Асийа, Авропа вя Африка юлкялярини фятщ едиб  дцнйа-
нын ян бюйцк дювлятляриндян бири олмушдур. 1918-ъи илдя Биринъи 
дцнйа мцщарибясиндяки мяьлубиййятдян сонра тамамиля даьыл-
ды, 1922-ъи илдя Тцркийя султанлыьына да сон гойулду. – 158. 

 
126. 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. – 158. 
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127. Полша, П о л ш а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропа-
да дювлят. Сащяси 312,7 мин км2, ящалиси 38,7 милйон няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 49 войеводалыьа бюлцнцр. Али вя йеэаня га-
нунвериъи органы икипалаталы Сеймдир. Пайтахты Варшава шящяри-
дир. – 161–179,202. 

 
128. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя 

Варшаванын мери, 2005–2010-ъу иллярдя Полша Республикасынын 
президенти. 2010-ъу ил апрелин 10-да Смоленск йахынлыьында 
тяййаря гязасында щялак олмушдур. Щагг вя Ядалят Партийасы-
нын лидерляриндян бири иди.  – 161–179. 

 
129. Хяляф Хяляфов, Х я л я ф   А л ы  о ь л у (д.1959) – дипло-

мат, Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфир. Москвада икииллик Али 
Дипломатийа Академийасыны битирмишдир. 1997-ъи илдян Азяр-
байъан Республикасы Хариъи Ишляр назиринин мцавинидир. – 162.  

 
130. 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. – 162–163,184–185. 

 
131. Варшава эеттосу, бах: Варшава цсйаны. 
 
132. Варшава цсйаны (1943) – Варшава эеттосунда ясирлярин 

алман-фашист ишьалчыларына гаршы силащлы цсйаны. Апрелин 19-да 
башланмышды. Цсйаны йящуди дюйцш тяшкилаты щазырламышды. 

Цсйанчыларын гящряманъасына мцгавимятиня бахмайараг, 
цсйан ийулун яввялляриндя йатырылды, щитлерчиляр 7 мин адамы юл-
дцрдцляр, 6 мин адам ися йаньынлар заманы тяляф олду. Фашист-
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ляр эеттонун саь галан цзвлярини Треблинкадакы юлцм дцшярэя-
синя эюндярдиляр. –177,258. 

 
133. «Йени гоншулуг сийасяти» (ЙГС) – Авропа Иттифагынын 

гоншу юлкялярля ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня, 
Авропа Иттифагы вя гоншу юлкяляр арасында  тящлцкясиз вя фи-
раван зоналар, Авропа Иттифагы сярщядляриндя «дост юлкяляр 
даиряси» йаратмаэа, щямчинин  АИ иля гоншу юлкяляр ара-
сында  сийаси, тящлцкясиз, игтисади вя мядяни сащялярдя даща 
сых ямякдашлыг етмяйя шяраит йарадыр. ЙГС-нин ясас мяг-
сяди Авропа Иттифагынын гоншу юлкяляриндя стабиллийин, тящ-
лцкясизлийин горунмасы, мараглы юлкялярдя рифащ щалынын 
йахшылашдырылмасыдыр. – 168. 

 
134. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя 

илк дяфя дцнйяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш 
мцстягил Азярбайъан дювляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын 28-
дя йарадылмыш, 1920-ъи ил апрелин 28-дя болшевиклярин вя дашнак-
ларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. Пайтахты яввялъя Эянъя 
(1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр–
1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюкумяти йени суверен милли 
дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында бюйцк язмля 
чалышырды. Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли фярманы иля 
республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) дили елан едилди. 
Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-ъу ил августун 
11-дя Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул етди. 
Халг маарифи сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр щяйата 
кечирилди. Гори мцяллимляр семинарийасынын Азярбайъан шюбяси 
Газаха кючцрцлдц, Бакы Дювлят Университети тясис едилди, хариъи 
юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди иля 1919–20-ъи тядрис илиндя 100 
няфяр эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцяссисяляриня эюндя-
рилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китабханалар 
ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли 
байраг, эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. 
Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 1918-ъи илин мартында 
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даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри бярпа 
едилди. – 175. 

 
135. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Ита-

лийа 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 ет-
ди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, 
Норвеч, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Фран-
саны 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.  

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. – 178. 

 
136. Бакы Славйан Университети – 2000-ъи илдя президент 

Щейдяр Ялийевин фярманы иля М.Ф.Ахундов адына Азярбай-
ъан Рус Дили вя Ядябиййаты Институтунун базасы ясасында 
йарадылмышдыр. Институтун беш факцлтяси вар. Бурада рус, 
болгар, полйак, чех, йунан, украйна дилляри, роман-алман 
филолоэийасы юйрянилир. Университетдя  40-дан чох  елмляр 
доктору, 200-я йахын фялсяфя доктору фяалиййят эюстярир, цч 
мин тялябя  тящсил алыр.  –  179. 
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137.  Мавританийа,   М а в р и т а н и й а   И с л а м    Р е с -
п у б л и к а с ы – Ъянуб-Гярби Африкада дювлят. Сащяси 1031 мин 
км2, ящалиси 2,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 12 вилайятя,  
1 мяркязи мухтар яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир (Сенат  вя Милли 
Мяълис). Пайтахты Нуакшотдур. – 180. 

 
138.  Sidi Məhəmməd Uld (d.1938) – Mavritaniya dövlət 

xadimi. 2007–2008-ci illərdə Mavritaniyanın prezidenti ol-
muşdur. – 180. 

 
139. Valter Kalin (d. 1951) – İsveçrə hüquqşцnası, profes-

sor. 2004-cü ildə BMT-də Baş katibin məcburi köçkünlərin 
hüquqlarının müdafiəsi üzrə nümayəndəsi, 2010-cu ildən 
1913-cü ilə qədər Cenevrədə İnsan haqlarının müdafiəsi üzrə 
Beynəlxalq Xidmət Иdarəsinin Direktorlar Şurasının üzvü ol-
muşdur. – 181–182. 

 
140. Фярман Салманов,  С а л м а н о в  Ф я р м а н  Г у р- 

б а н   оьлу (1928–2008)  – мцщяндис-эеолог. Ленин мцкафаты 
лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы. Гярби Сибирдя онун 
билаваситя рящбярлийи иля ян ири нефт вя газ йатаглары кяшф едил-
мишдир. – 183. 

 
141. АБШ Конгреси,  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 па-
латадан – Сенатдан вя Нцмайяндяляр палатасындан ибарят-
дир. 

Сенатын 100 цзвц вар. Юлкянин щяр штатындан Сената ики 
сенатор сечилир. Нцмайяндяляр палатасынын 435 цзвц вар. Бу 
палатанын цзвляри щяр сечки даирясиндя йашайан ящалинин сайы-
на эюря сечилир. Ганун лайищяляри щяр ики палатада мцзакиря 
олунур. Конгрес тяряфиндян гябул олунан ганунлары АБШ 
президенти тясдиг едир. – 189. 
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142. Pit Hoeкstra (d.1953) – hollandiyalы amerikan siya-
sətçisi. ABŞ Nümayəndələr palatasinin sabiq üzvü 1993– 
2011-ci illərdə Konqresdə Respublikaçılar Partiyasından се-
натор olmuşdur. – 189. 

 
143. Karim Masimov (d.1965) – Qazaxıstan dövlət xadimi, 

iki dəfə Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri (2007–2012, 
2014-cü illər); 2012–2014-cü illərdə isə Qazaxıstan Respublikası 
Prezident Administrasiyasının rəhbəri olmuşdur. – 190,192. 

 
144. Нурсултан  Назарбайев,   Н у р с у л т а н   А б и ш  о ь -

л у (д.1940) – Газахыстанын дювлят вя сийаси хадими. 1979-ъу 
илдя Газахыстан  КП МК-нын катиби, 1984-ъц илдя Газа-
хыстан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин сядри, 1989–
91-ъи иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1990-ъы 
илдя щям дя Али Советин сядри, 1991-ъы илдя Газахыстан ССР-
нин президенти вя 1991-ъи илин декабрындан Газахыстан Рес-
публикасынын президентидир.  – 190. 

 
145. Зураб Ноьаидели – Эцръцстан сийаси хадими. 2005–

2007-ъи иллярдя Эцръцстан Республикасынын Баш назири олмуш-
дур. – 191. 

 
146. Zahid Akman ( d.1958) – иlahiyyatçı. 2005–2009-cu 

illərdə Türkiyə Radio-Televiziya Ali Şurasının sədri olmuş-
dur. – 196. 

 
147. Сурийа, Су р и й а   Я р я б   Р е с п у б л и к а с ы – 

Асийада дювлят. Сащяси 185,2 мин км2, ящалиси 14,8 милйон 
няфярдир. Инзибати  яразиси 10 мцщафазя (губернаторлуьа) вя 
Дямяшг мунисипалитетиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
али ганунвериъи органы Халг Шурасыдыр. Пайтахты Дямяшгдир. – 
197. 

 
148. Бяшшар ял-Ясяд (д.1965) – 2000-ъи илдян Сурийанын 

президенти. – 197. 
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149. Данимарка, Д а н и м а р к а   К р а л л ы ь ы – Шимали 
Авропада дювлят. Сащяси 43,1 мин км2, ящалиси 5,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 14 амта бюлцнцр. Данимарка консти-
тусийалы монархийадыр. Щюкумят башчысы  кралича, ганунвериъи 
органы бирпалаталы фолкетингдир. Пайтахты Копенщаэендир.  – 198. 

 
150. ЫЫ Маргрет (д.1940) – 1972-ъи илдян Данимарканын 

краличасы. Крал ЫХ Фредерикин гызыдыр. – 198. 
 
151. Масаллы  – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя  тяшкил едилмишдир. Сащяси 292 км2, ящалиси  212 мин 
няфярдир. – 200-210. 

 
152. 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. – 200. 

 
153. Ъялилабад (1967-ъи илядяк Астраханбазар району) – 

Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил 
едилмишдир. Гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1441 км2, яща-
лиси 205,6 мин няфярдир. – 203,211–220. 

 
154. Жак Рогг (д.1942) – белчикалы ортопед-ъярращ, мяш-

щур йелкянли гайыгсцрмя идманчысы. Белчика кралы ЫЫ Алберт 
тяряфиндян рытсар адландырылмыш вя граф титулуна лайиг эюрцл-
мцшдцр. Щазырда Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин сядридир. 
– 205. 

 
155. Пекин – Чинин пайтахты (1949-ъу илдян). Юлкянин сийа-

си, игтисади, елм вя мядяниййят мяркязи. Ящалисинин сайына 
эюря юлкянин икинъи (Шанхайдан сонра) шящяри, Бюйцк Чин 
дцзянлийиндя, Йундинхе чайы щювзясиндядир. Сащяси 17,8 мин 
км2, ящалиси 7,2 милйон няфярдир. 

Пекин щаггында илк мялумат е.я.икинъи миниллийя аид едилир. 
Пекин Чинин ян ири сянайе мяркязляриндяндир. –  210. 
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156. Азярбайъан тарихи музейи – 1920-ъи илдя йарадылмышдыр. 
Музейин мцхтялиф фондларында Вятян тарихини йашадан 300 
минядяк мадди-мядяниййят нцмуняси горунур. Музейин 
китабханасында 80 миндян артыг ХЫХ–ХХ ясрлярин яввялляриндя 
няшр олунмуш надир китаб, журнал вя гязет топланмышдыр. Музе-
йин 10 отаьында Азярбайъан халгынын эюркямли оьлу Щаъы Зей-
налабдин Таьыйевин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш мате-
риаллар горунуб сахланылыр. – 221–222. 

 
157.  Наиля Вялиханлы, Н а и л я   М я м м я д я л и   г ы з ы  

(д.1940) – тарихчи-шяргшцнас алим. Тарих елмляри доктору. МЕА-
нын щягиги цзвц вя АМЕА-нын витсе-президенти, Азярбайъан 
тарихи музейинин директору. Елми ясярляриндя Азярбайъанын орта 
ясрляр тарихинин мянбяшцнаслыг проблемляри, реэионун Яряб 
Хилафяти тяркибиндя мювгейи, сосиал-игтисади мцнасибятляр, сийаси-
мядяни тарих вя тарихи ъоьрафийа мясяляляриня айдынлыг эятир-
мишдир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 
едилмишдир. – 221–222. 

 
158. 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. – 222. 

 
159. «Мярмяря» групу Стратежи  вя Сосиал Арашдырмалар 

Вягфи – 1985-ъи илдя Истанбулда йарадылмышдыр. Щазырда 200-
дян чох цзвц олан бу група танынмыш сянят вя иш адамлары, 
назирляр вя миллят вякилляри дахилдирляр. Груп хариъи юлкялярин 
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президентляри, эюркямли дювлят хадимляри, нцфузлу сийасятчиляри 
иля мцтямади олараг эюрцшляр кечирир. – 223. 

 
160. Аккан Сцвяр (д.1942) – Тцркийя журналисти. Фялсяфя елм-

ляри доктору. «Мярмяря» групунун сядридир. – 223. 
 
161. ХВЫ Бенедикт (д.1927) – 2005–2013-ъц  иллярдя Рома 

папасы олмушдур. – 224,234. 
 
162. 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. 
Сащяси  3,3 милйон км2, ящалиси 953 милйон няфярдир. Щиндистан 
инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг яразийя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. 
Пайтахты  Дещли шящяридир. – 225. 

 
163. Cairam Rameş (d.1954) – щind iqtisadçısı və siyasətçisi. 

Hindistan Milli Konqresinin, 2004-cü ildən parlamentin üzvü-
dür. Hindistanın Ticarət naziri olmuşdur. – 225. 

 
164. Kurqan vilayəti – Rusiya Federasiyasında Qərbi Sibir 

düzənliyinin cənub-qərbində inzиbati ərazi vahidi, sahəsi 71 min 
km, əhalisi 1103 min nəfərdir. – 226. 

 
165. Oleq Boqoмoлov (d.1950) – Rusiya dövlət xadimi, 

«Vahid Rusiya» Partiyasının üzvü, «Rosselxozbank» İdarə 
Heyətinin sədr müavini. 1997–2014- cü illərdə Rusiya Kurqan 
vilayətinin qubernatoru olmuşdur. – 226. 

 
166. Михаил Забелин (д.1946) – Азярбайъанда Рус иъма-

сынын вя «Азярбайъан–Русийа» ъямиййятинин сядри. Йени 
Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын вя Идаря Щейятинин 
цзвц вя Милли Мяълисин депутатыдыр. – 228–232. 
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167. Ялъязаир,   Я л ъ я з а и р   Х а л г   Д е м о к р а т и к      
Р е с п у б л и к а с ы – Шимали Африкада дювлят. Сащяси 2382 
мин  км2, ящалиси 30,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 48 
вилайятя  бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи ор-
ганы бирпалаталы Милли Халг Мяълисидир. Пайтахты Ялъязаир шя-
щяридир. – 233. 

 
168. Ябдцлязиз Бутефликай (д.1937)  – Ялъязаир дювлят ха-

дими, 1999-ъу илдян Ялъязаир президенти. – 233. 
 
169. ЫЫ Беатрикс (д.1938) – 1980-ъи илдян Нидерландын кра-

личасы. – 235. 
 
170. «Азяри», «Чыраг» – Хязярин Азярбайъан секторунда 

ян ири нефт йатаглары. Бакыдан тяхминян 120 км шяргдя йерля-
шян бу йатаглар Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти 
(АБЯШ) адындан бп ширкяти тяряфиндян ишлянир. «Азяри», «Чы-
раг» нефт йатаглары ики ясас лай дястиндян ибарятдир: Фасиля вя 
Балаханы. Консорсиум яввялъя щасилата Фасиля лайындан баш-
лайыб. «Азяри»,  «Чыраг»да щасилат 1997-ъи илин нойабр айында 
башламышдыр. – 240. 

 
171. 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-
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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 
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йо-
лунун бярпасынын вя онун имканларындан щамылыгла бящря-
лянмяйин ваъиблийи гейд олунду. – 243,267. 

 
172. 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-
щят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Ка-
тибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цз-
вцдцр. – 244. 

 
173. Мяркязи Банк, М и л л и   Б а н к – Азярбайъан Рес-

публикасынын мяркязи банкыдыр. Онун ясас вязифяси гий-
мятлярин сабитлийинин тямин едилмяси, хариъи дюнярли валйу-
талара нисбятян милли валйутанын курсунун мющкямляндирил-
мяси, щямчинин юлкя банк  системинин  сабитлийинин   горунма-
сыдыр. АМБ валйута тянзимлянмяси вя нязарятини щяйата кечи-
рир, хариъи дювлятлярля щесаблашма гайдаларыны мцяййян едир, 
хариъи валйута ещтийатларыны идаря едир. АМБ щямчинин Азяр-
байъан Республикасынын тядийя-щесаблама балансынын тярти-
биня рящбярлик едир. – 254. 

 
174. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятляр-

арасы ихтисаслашдырылмыш идаряси, бейнялхалг валйута тяшкилаты. 
1945-ъи илдя йарадылмыш, 1947-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. 
Идаря щейяти Вашингтондадыр. Дцнйанын 130-а йахын юлкяси 
фондун цзвцдцр. Низамнамясиня эюря, мягсяди бейнялхалг 
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валйута ямякдашлыьына йардым етмяк, юлкяляр арасында валйу-
та-щесаблашма мцнасибятлярини низама салмаг, фонда дахил 
олан юлкялярин юдямя балансларыны таразлашдырмаг вя валйута 
мязяннясини тянзимлямякдян ибарятдир. 1992-ъи илдя Азяр-
байъан Республикасы Бейнялхалг Валйута Фондуна гябул 
олунмушдур. – 254,266. 

 
175. Танзанийа,  Б и р л я ш м и ш  Т а н з а н и й а  Р е с п у б -

л и к а с ы – Шярги Африкада дювлят. Сащяси 945,1 км2, ящалиси 
29 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 25 вилайятя бюлцнцр. Мил-
лятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя щюкумят башчысы президент-
дир. Ганунвериъи органы  Милли Мяълисдир. Пайтахты  Додома-
дыр. – 260. 

 
176. Ъакаййа Киквете (д.1950) – Танзанийа дювлят хади-

ми. 2005-ъи илдян Танзанийа президенти, 2008-ъи илдян Африка 
Иттифагынын сядридир. – 260. 

 
177. Ъянуби Африка Республикасы (ЪАР) – Ъянуби Афри-

када дювлят. Сащяси 1221 мин км2, ящалиси 41,7 милйон ня-
фярдир. 9 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунве-
риъи органы парламентдир (Сенат вя Милли Мяълис). – 261. 

 
 178. Табо Мбеки (д.1942) – Африка Милли Конгресинин 

эюркямли нцмайяндяси. 1997–2007-ъи иллярдя Африка Милли 
Конгресинин сядри, 1999–2008-ъи иллярдя Ъянуби Африка Рес-
публикасынын президенти олмушдур. – 261. 

 
179. Корейа,  К о р е й а  Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  

Асийада дювлят. Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя вя 6 мяркязи табе щяря 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – 
бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 262–270, 
277–325. 
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180.  бп,  «Б р и т и ш   П е т р о л е у м»  – дцнйанын ян ири нефт 
ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфий-
йаты, чыхарылмасы, емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян 
Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас опе-
раторудур. – 271. 

 
181. Endi İnqlis (d.1960) – britaniyalı mühəndis. 2004–2007-

ci illərdə bp-nin əvəzedici direktoru və bp-nin kəşfiyyat və 
istehsalat biznesi üzrə Baş direktoru olmuşdur. – 271. 

 
182. 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 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 26 района бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы Сеймдир. Пайтахты Рига шящя-
ридир. – 272. 

 
183. Артис Пабрикс (д.1966) – Латвийа сийаси хадими. 2004–

2007-ъи иллярдя Латвийа Хариъи Ишляр назири, 2010–2014-ъц иллярдя 
Мцдафия назири олмушдур. – 272. 

 
184. Ъоръ Буш (д.1946)  – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–

2008-ъи илляр). АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оь-
лудур. 1968-ъи илдя Йел Университетини (инъясянят, тарих бака-
лавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард Университетини (инъясянят ма-
эистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирмасы-
нын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору ол-
мушдур. – 273. 

 
185. 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 Мяълиси-
нин 1947-ъи ил 29 нойабр тарихли  гярарына ясасян йарадыл-
мышдыр. Исраил инзибати ъящятдян 6 мащала бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президентдир, ону бирпалаталы парламент (Кнессет) 
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сечир. Щюкумятя  эениш сялащиййяти олан Баш назир башчылыг 
едир. – 274. 

 
186. Моше Катсав (д.1945) – Исраил дювлят хадими. 2000–

2007-ъи иллярдя Исраил президенти. – 274. 
 
187. Австрийа, А в с т р и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 83,8 мин км2, ящалиси 8,1 
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи 
органы икипалаталы (Милли Шура вя Федерал Шура) парламентдир. 
Пайтахты Вйанадыр. – 276. 

 
188. Набукко – Тцркмянистан вя Азярбайъан газынын Ав-

ропа Бирлийи юлкяляриня, ясасян Австрийа вя Алманийайа ютцрцл-
мяси цчцн 3300 км узунлуьунда маэистрал газ кямяринин 
реаллашмайан лайищяси. Лайищянин гиймяти бп ширкятинин щесабла-
масына эюря 14 милйард авро олмалыдыр. –  276. 

 
189. OMV – Mərkəzi Avropada ən böyük Avstriya neft 

kompaнiйası. Mənzil-qərargahı Vyanadadır. Kompaniyanın 
əsası 1956-cı ildə qoyulmuşdur. Kompaniyanın ilk layihəsi 
Liviyada olmuşdur. Kompaniya dünyanın 17 ölkəsində neft 
məhsullarının hasilatı və axtarışını həyata keçirir. OMV-nin 
gündəlik hasilatı neft ekvivalenti ilə 317 min barрeldir. Kom-
paniya 40 milyard kubmetr qaz satır. Kompaniyanın təmiz 
gəliri ildə 1,5 milyard avrodur. – 276. 

 
190. Seul – Koreya Respublikasının paytaxtı (1945). 

Xanqan çayı sahilindədir. Ölkənin ən böyük iqtisadi və mə-
dəni mərkəzidir. Seul tarixi memarlıq abidələri ilə zəngindir. 
Ölkənin sənaye - maliyyə və turizm mərkəzidir. XXIV Olim-
piya oyunları Seulda keçirilmişdir. Əhalisi 10,3 milyon nə-
fərdir. –277–318. 

 
191. Ро Му-Щйун (Щ о М у  Х е й н) (1946–2009) – 

2003–2008-ъи иллярдя Корейа Республикасынын президенти. 
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Дювлят башчысы олдуьу дювр  Ъянуби Корейада игтисадиййатын 
инкишафы вя артым дюврц олмушдур. – 278–281,283–297. 

 
192. Яли  Аббасов, Я л и   М я м м я д   о ь л у (д.1953) – 

техника елмляри доктору, АМЕА-нын щягиги цзвц. 2004-ъц илдян 
Азярбайъан Республикасынын Рабитя вя Информасийа Техноло-
эийалары назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени 
иля тялтиф олунмушдур. – 280. 

 
193. 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 Фювгя-
ладя Щаллар  назиридир.  Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 
ордени иля тялтиф едилмишдир. – 281. 

 
194. Натиг Ялийев,  Н а т и г   А э а я л и   о ь л у  (д.1947) – 

1993–2006-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 
Ширкятинин президенти олмушдур. Щазырда Азярбайъан Республи-
касы Сянайе вя Енерэетика назиридир. Биринъи чаьырыш Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. Азяр-
байъан Республикасынын «Шющрят»  ордени иля тялтиф едилмишдир. – 
281. 

 
195. Li – Koreyada krallıq (1392–1897) və imperatorluq 

(1897- ci иldən) sülaləsi. Onların nümayəndələri 1910-cu ilə – 
Yaponiyanın Koreyanı ilhaq (anneksiya) etməsinə qədər davam 
etmişdir. – 299. 

 
196. Pusan – Cənubi Koreyada şəhər və liman. İri sənaye 

mərkəziдir. Əhalisi 2,4 milyon nəfərdir. –319–325. 
 
197. STX – ticarət xidməti ilə məşğul olan Cənubi Koreya 

holding kompaniyası. Kompaniya iki işlə; gəmilərin  ticarətи və  
texniki xidməti ilə məşğuldur. Kompaniyanın biznesi nəqli və 
enerji materialları ilə – kömür, neft, polad və s. ilə təmin 
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etməkdir. Onun biznesi gəmilərə texniki xidmətи, ekipаjыn 
yerləşdirilməsi вя  sığortalanмasını təmin  edir. – 321. 

 
198. Kan Duk Su (d.1950) – koreyalы biznesmen. Hazırda 

STX korporasiyasının sədridir. – 321. 
 
199. Йелтсин Борис Николайевич (1931–2007) – Русийанын 

сийаси вя дювлят хадими. 1991–2000-ъи иллярдя Русийа Федера-
сийасынын илк президенти олмушдур. – 326,327. 

 
 



 375

 
 

 
 
Шяхси  адлар  эюстяриъиси 

 
Abbasov Əli   – 280 
Abdцlkərimov Telman  –  44 
Abdullayev Rövnəq  – 5 
Abutalıbov Hacıbala  – 94,124,146,162,163,325 
Ağayev Qəzənfər  – 203 
Akdəmir Dursun  – 72 
Akilov Akil   – 94,107  
Akman Zahid   – 196 
Almaszadə Qəmər  – 53 
II Albert   – 146 
Asrorov Mirzoşoxruх  – 105 
Aşurov Abdulraхim  – 105 
Ататцрк Мустафа Камал – 68,77 
Babayev Heydər  – 104,280 
Babayev Hidayət  – 213–220 
Bakиyev Kurmanbek  – 156 
Bariyev Ənvər   – 92 
Başbuğ Иlkər   – 54 
II Beatriks   – 235 
Beн Əli Zeynulabidin  – 89 
XВI Benedikt   – 224,234 
Bobolulloyev Saidmurad – 106 
Bodoyev Quloмyon  – 104 
Boqoмoлov Oleq  – 226 
Buş Corc   – 273 
Buteflikay Əbdüləziz  – 233 
Cabbarov Nuru  – 41,42 
Ce Hyun Kim   – 301 
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Çanq Kyu Li   –262–270 
Çanq Von Çun   – 282,304,310–311 
Çay Əbdülxaliд  – 72 
Çeпurin Aleksandr  – 228–232 
Dosтiyev Abdulmяcid  – 94 
Əl-Əsəd Bəşşar   – 197 
Ялийев Айдын   – 105 
Əliyev Heydər – 5,6,16,22,23,25,27,28,30,40,   
                                                           49–52,55,62,67,69,77,82,84, 

   97,115,117,143,145,158, 173, 
  174,186–188,194,201,202,213– 
   220,226,242 

Əliyev Natiq   – 281 
Əliyevа Mehriban – 5,25,40,44,76,135,173–174,    
                                                      177,277,278,293,299,300,     
                                                      322,325 
Əliyeva Zərifə   – 38,40,55,162 
Ərdoğan Rəcəb Tayyib  – 56,66–71,74–76,77–83,195 
Ясядов Огтай   – 143 
Əsgərov Cahangir  – 106 
Əsgərov Ədalət   – 213–220 
Əsgərov Rəşid   – 218 
Эянъяви Низами  – 97,100,108 
Gülməmmədov Akif  – 72 
Fərhadov Rövşən  – 36 
Finli Culi   – 155 
Freyzer (лорд)   – 227 
Fursenko Andrey  – 48 
Heщkes Лakiv   – 72 
Heydərov Fəttah  – 41 
Heydərov Kяmaləddin  – 281 
Hikey Patrik   – 201–203, 204,210 
Hi Ban Bin   – 312–315 
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Hoekstra Pit   – 189 
Ho Ъжun Hyun   – 280 
Hotəmov Davlatali  – 105 
Hu Nam Çak   – 319,322–323 
Hvan Tu – Vul   – 281 
Xələfov Xələf   – 162 
Xokimov İmоməli  – 105 
İbrahimov Nazim  – 56,71 
Ибн Сина   – 97 
Илийеску Ион   – 328 
İnqlis Endi   – 271 
İnvon Çou   – 303–312 
İsakоv İsmail   –156 
İsgəndərov Fərid  – 113 
Kaçinski Leх   – 161–179,202  
Kaçinska Mariya  – 162,175 
Kalin Valter   – 181–182 
Kan Duk Su   – 321 
Katsav Moşe   – 274 
Kərimova Şəfəq  – 203 
Ким Щйун Квон  – 298 
Kim San Veol   – 300 
Kikvete Cakayйa  – 260 
Kobeskayte Hailina  – 72 
Kuşerбayeв Krimbek  – 275 
Kvak İn Sup   – 323 
Kvon Vanq Suk  – 278,293 
Qarayev Əbülfəs  – 49–52,105 
Гобустанлы Ислам  – 143 
Qumberidze Zurab  – 84 
Ли Сек-Щу   – 262–270 
Li Von Со   – 280 
Ли Вон Квон   – 281 
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Лукашенко Александр  – 152 
Makalis Meri   – 88 
II Marqret   – 198 
Masimov Karim  – 190,192 
Mbeki Tabo   – 261 
Mehdiyev Ramiz  – 94,124,143,146,325 
Mehdiyev Süleyman  – 41 
Mehmet Əli Tələt  – 56,66,74–76,77–83 
Мяммядов Агибят  – 13 
Мяммядов Вядуд  – 213–220 
Məmmədov Yavər  – 40 
Məmmədov Ziya  – 105,127–131,280 
Məmmədyarov Elmar  – 104,161 
Mironov Sergey  – 153 
Mustafayev Nazim  – 39,41,42 
Müşərrəf Pərviz  – 85 
Назарбайев Нурсултан  – 190 
Nazarovа Zərinя  – 112 
Noğaideli Zurab  – 191 
Нуру паша   – 68 
Özkan Cяlal   – 49–52 
Pabriks Artis   – 272 
Papulias Karlos  – 86 
Pepen Osman   – 195 
Pohamba Hifikepun  – 90 
Putin Vladimir   – 134,146–151,326 
Raximov Şərif   – 104 
Rameş Cairam   – 225 
Rasizadə Artur   – 94,124,143,146,161 
Redman Çarlz   – 157 
Rəhmon İmоməli  – 94–106,108–121 
Рясулов Аьасялим  – 44 
Ro Mu Hyun   – 278–281,283–297 
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Рогг Жак   – 205 
Rostropoviç Mstislav  – 144–145,146–151 
Рудяки    – 97 
Ruttenstorfer Volfгanq – 276 
Рзайев  Низамяддин  – 13 
Саидов Давлатали  – 105 
Салманов Фярман  – 183 
Samani İsmayıl  – 95 
Sarac Ərdoğan   – 72 
Sezər Əhməd Necdət  – 54 
Сяди    – 97 
Səfərov Səfər   – 43 
Sxeffer Yaap   – 93 
Сиди Мящяммяд Улд  – 180 
Sidorski Sergey  – 152 
Simmons Robert  – 93 
Sirоcov Zarohoddin  – 114 
Son Min Sun   – 280 
Sonq Mon Hun   – 323 
Степановичйус Чинторас – 72 
Süvər Akkan   – 223 
Svarçuk Valeri   – 228–232 
Şirəliyev Oqtay  – 24 
Шостакович Дмитри  – 145 
Talıbova Zənurə  – 115 
Tağıyev Щаъы Zeynalabdin  – 15,221,257 
Txeжо    – 299 
Tulloyev Xakimşo  – 106 
Убайдуллойев Мащмадсаид – 94,122 
Usubov Рamil   – 132–133 
Vad Abdulаy   – 91,154 
Вялиханлы Наиля   – 221–222 
Йаковлев Владимир  – 194 
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Yalçın Mete   – 13 
Yeltsin Boris   – 326 
Йелтсина Наина   – 327 
Yudщoyono Susilo  – 87 
Забелин Михаил   – 228–232 
Zaripov Xamroxon  – 94,104 
Зарипов Газез   – 105 
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Coğrafi  adlar göstəricisi 

 
Абшерон   – 14 
Afrika    – 157 
Almaniya   – 13,26,52,56,76 
Amerika Birləşmiş Ştatları – 11,26,52,56,71,76,155,157,  

   189,244,268,273 
Анадолу   – 68 
Анкара    – 82 
Аралыг дянизи   – 308 
Asiya    – 59,70,101,112,267,323 
Avropa – 44,46,59,63,67,70,71,79,101,     

112,157,168,170,173,193, 
202,204,208,240,256,267,276 

Avstraliya   – 71 
Avstriya   – 52,276 
Bakı – 9,14,15,16,18,19,21,35,53,  

   64,68,80,85,86,87,88,89,90,  
   91,116,126,127–131,134,135,     
  138,139,145,148,160,166,172,   
  175,176,180,183,188,197,198,  
  199,206,228–232,233,241,  
  259,260,261,272,273,274,293,   
  299,325 

Балкан (йарымада)   – 70 
Balakən   – 24 
Belarus    – 92,152 
Белчика    – 193 
Böyük Britaniya  – 26,227 
Brüssel    – 93 
Burovar   – 220 
Cenevrə   – 99 
Cəlilabad   – 203,211–220 
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Cənub – Qərbi Asiya  – 157 
Cənubi Afrika Respiblikası – 261 
Cənubi Qafqaz   – 93,99,101,102,111,112,228– 

  232 
Çexiya    – 202 
Çin    – 99,268 
Dağlıq Qarabağ  – 64,70,73,103,123,158,168,176,  

   178, 244,245,283,287,296,308 
Danimarka   – 198 
Düşənbə   – 94–124 
Яфнаныстан   – 118 
Əlcəzair   – 233 
Fransa    – 26,43,44,193,244 
Gəncə    – 13,99 
Göyçay    – 24 
Gürcüstan   – 59,84,99,191,240,242,256 
Hindistan   – 225 
Xəlilabad   – 220 
Хязяр дянизи   – 256,285,291,308 
Xocalı    – 64,69,72,158 
İndoneziya   – 87 
Ираг    – 70 
Иран    – 158 
İrlandiya   – 88 
İsrail    – 274 
İsveç    – 56,76 
İtaliya    – 11,52,221 
Корейа Республикасы  – 262–270,277–325 
Krasnodar   – 134 
Kurqan (vilayət)  – 226 
Qafqaz    – 36,45,99,109,178,193,294 
Qara dəniz   – 112,256 
Qazaxıstan   – 118,190,192,193,256,275 
Qəbələ    – 25–47 
Гярби Авропа   – 231 
Qırğızıstan   – 156 
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Latviya    – 272 
Lənkəran   – 6,35,203,206 
Litva    – 56,72 
Лцксембург   – 72 
Makedoniya   – 72 
Masallı    – 200–210 
Mavritaniya   – 180 
Mərkəzi Asiya   – 99,109,112,267 
Mərkəzi Avropa  – 276 
Mingəçevir   – 205 
Монако   – 146 
Moskva   – 25,97,146–151,173,228 
Naxçıvan   – 6,25 
Namibiya   – 90 
Neapol    – 231 
Niderland   – 56,76,235 
Nohurqışlaq (Qəbələdə kənd) – 43 
Norveç    – 56,76 
Oğuz    – 13–24 
Orta Asiya   – 33,59,93,256,276 
Пекин    – 210 
Pakistan   – 85 
Polşa    – 161–179,202 
Pusan    – 319–325 
Rumыniya   – 56,328 
Rusiya    – 43,45,48,56,71,76,99,134,  

146–151,153,183,194,226,     
228– 232, 244,268 

Samux    – 37 
Сакит океан   – 323 
Seneqal   – 91,154 
Seul    – 277–321 
Сумгайыт   – 18 
Suriya    – 197 
Şamaxı    – 5–12,24,29 
Şəki    – 24 
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Şərqi Avropa   – 76 
Şiləvənэə   – 220 
Şimali Kipr   – 56,66,70,74–76 
Таъикистан   – 94–124 
Tanzаniya   – 260 
Tayvan    – 11 
Тбилиси    – 242 
Tunis    – 89 
Тцнтцл    – 44 
Türkiyə – 13,33,49,51,54,55–83,195,  
                                                      196,202,223,240,242,244,256 
Ukrayna   – 45,56,72,76 
Varşava   – 169,170 
Ватикан   – 214 
Yaxın Şərq   – 70,71,157 
Yaponiya   – 11,52 
Yevlax    – 37 
Yunanıstan   – 86 
Zəngəzur   – 64,158 
Zopun    – 220 

 
 
 

 



 385

 
 

 
МЦНДЯРИЪАТ 

 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
ŞAMAXI RAYONUNA SƏFƏRİ  
 
1 март 2007-ъи ил ......................................................................................... 5 
 
ŞAMAXI RAYONU İCTİMAİYYƏTİNİН NÜMAYƏNDƏLƏRİ      
İLƏ GÖRÜŞDƏ НИТГ 
 
1 март 2007-ъи ил ......................................................................................... 6 
 
«STAR» MƏİŞƏT AVADANLIĞI ZAVODU İLƏ TANIŞLIQ 
 
1 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 11 
 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
OĞUZ RAYONUNA SƏFƏRİ  
 
1 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 13 
 
OĞUZ–QƏBƏLƏ–BAKI SU KƏMƏRİNİN TƏMƏLГOYMA 
MƏRASİMİNDƏ  NİTQ 
 
1 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 15 
 
ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ОЬУЗ РАЙОНУНДА  
 
1 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 22 
 
АЗЯРБАЙЪАН PREZİDENTИ İLHAM ƏLİYEVИН QƏBƏLƏ 
RAYONUNA  СЯФЯРИ 
 
2 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 25 
 



 386 

QƏBƏLƏ RAYONU İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ    
İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQ 
 
2 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 27 
 
ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ГЯБЯЛЯ РАЙОНУНДА  
 
2 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 35 

 
РУСИЙА ТЯЩСИЛ ВЯ ЕЛМ НАЗИРИ АНДРЕЙ ФУРСЕНКО          
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
2 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 48 
 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ АДЫНА САРАЙДА  
ЯСАСЛЫ ТЯМИР ВЯ ЙЕНИДЯНГУРМА ИШЛЯРИНИН  
ЭЕДИШАТЫ  ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
5 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 49 
 

QЯМЯР ALMASZADƏNİN XATİRƏSİNİN  
ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA  
 
5 mart 2007-ci il ....................................................................................... 53 

 
TÜRKİYƏNİN QURU QOŞUNLARI КОМАНДАНЫ İLKЯR 
BAŞBUĞUN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
6 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 54 
 
ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРК ДИАСПОР  
ТЯШКИЛАТЛАРЫ РЯЩБЯРЛЯРИНИН Ы ФОРУМУНДА  
 
9 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 55 
 
AZЯRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ ИLHAM 
ЯLИYEVИN ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРК ДИАСПОР 
ТЯШКИЛАТЛАРЫ РЯЩБЯРЛЯРИНИН Ы ФОРУМУНДА NИTQИ 
 
9 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 57 



 387

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН АДЫНДАН ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАН ВЯ 
ТЦРК ДИАСПОР ТЯШКИЛАТЛАРЫ РЯЩБЯРЛЯРИНИН   
Ы ФОРУМУ ИШТИРАКЧЫЛАРЫНЫН ШЯРЯФИНЯ VERİLMİŞ    
РЯСМИ ЗИЙАФЯТДЯ НИТГ 
 

9 март 2007-ъи ил ...................................................................................... 74 

 
БАКЫДА ТЦРКИЙЯ СЯФИРЛИЙИНИН ЙЕНИ БИНАСЫНЫН              
АЧЫЛЫШЫ МЯРАСИМИНДЯ  НИТГ 
 
9 март 2007-ъи ил ....................................................................................... 77 

 
ЭЦРЪЦСТАНЫН ЮЛКЯМИЗДЯКИ ФЮВГЯЛАДЯ ВЯ 
СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ СЯФИРИ ЗУРАБ ГУМБЕРИДЗЕ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
12 март 2007-ъи ил ................................................................................... 84 

 
ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ               
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ПЯРВИЗ МЦШЯРРЯФЯ 
 
12 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 85 

 
ЙУНАНЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ                        
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ КАРОЛОС ПАРУЛИАСА 
 
12 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 86 

 
ИНДОНЕЗИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ СУСИЛО БАМБАНГ        
ЙУДЩОЙОНОЙА 
 
12 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 87 

 
İRLANDİYANIN PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ XANIM MERİ MAKALİSƏ 
 
12 mart 2007-ci il ..................................................................................... 88 
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TUNİS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB ZEYNULABİDİN BEN ƏLİYƏ  
 
12 mart 2007-ci il ..................................................................................... 89 
 
NAMİBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HİFİKEPUNYE POHAMBAYA 
 
12 mart 2007-ci il ..................................................................................... 90 
 

SENEQAL RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ABDULAY VADA 
 
13 mart 2007-ci iл ..................................................................................... 91 
БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФЮВГЯЛАДЯ ЩАЛЛАР  
НАЗИРИ ЯНВЯР БАРИЙЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
13 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 92 
 
NATO BAŞ KATİBİNİN CƏNUBİ QAFQAZ VƏ  
ORTA ASİYA ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ  
ROBERT SİMMONS ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
14 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 93 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ                     
İLHAM ƏLİYEVİN TACİKİSTANA RƏSMİ SƏFƏRİ 
 
15 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 94 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ                    
İLHAM ƏLİYEVİN  TACİKİSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
PREZİDENTİ ИMOMƏLİ RƏHMON ИЛЯ TƏKBƏTƏK 
GÖRÜŞÜ 
 
15 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 96 
 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТАЪИКИСТАН ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН             
ЭЕНИШ ТЯРКИБДЯ ЭЮРЦШЦ 
 
15 март 2007-ъи ил ..................................................................................... 97 
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TACİKİSTANIN BAŞ NAZİRİ AKİL AKİLOV ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
15 март 2007-ъи ил ................................................................................... 107 
 
AZƏRBAYCAN ВЯ TACİKİSTAN ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН БИРЭЯ 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫНДА БЯЙАНАТЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
15 март 2007-ъи ил ................................................................................... 108       
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ                   
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ РЯСМИ 
ГЯБУЛДА НИТГ 
 
15 март 2007-ъи ил ................................................................................... 119 

 
TACİKİSTANIN MİLLİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ 
MAHMADSAİD UBAYDULLOYEV İLƏ GÖRÜŞ 
 
16 март 2007-ъи ил ................................................................................... 122 
 
НОВРУЗ БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ  АЗЯРБАЙЪАН 
ХАЛГЫНА ТЯБРИК 
 
19 март 2007-ъи ил ................................................................................... 125 

 
БАКЫДА НЮВБЯТИ ЙОЛ ГОВШАЬЫНЫН ИСТИФАДЯЙЯ 
ВЕРИЛМЯСИ МЯРАСИМИНДЯ  
 
19 март 2007-ъи ил ................................................................................... 127 

 
ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРЛИЙИНИН ЩОСПИТАЛЫНЫН ЙЕНИ 
БИНАСЫНЫН ТЯМЯЛГОЙМА МЯРАСИМИНДЯ 
 
19 март 2007-ъи ил ................................................................................... 132 

 
РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ 
 
20 март 2007-ъи ил ................................................................................... 134 
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ  
ÜMUMXALQ ŞƏNLİYİНДЯ НИТГ 
 
21 март 2007-ъи ил ................................................................................... 135   
 
ZƏMANƏMİZİN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ VƏ İCTİMAİ  
XADİMİ MSTİSLAV LEOPOLDOVİÇ ROSTROPOVİÇƏ 
 
27 mart  2007-ci ил .................................................................................. 144 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ                      
İLHAM ƏLİYEVİN МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧИН  
80 ИЛЛИЙИ ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ РЯСМИ ГЯБУЛДА 
ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН  MOSKVAYA SƏFƏRİ 
 
27 март 2007-ъи ил  .................................................................................. 146 
 

AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ                      
İLHAM ƏLİYEVİN  RUSİYA ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН               
PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİN ИЛЯ GÖRÜŞЦ 
 
27 март 2007-ъи ил ................................................................................... 150 
 
БЕЛАРУСУН БАШ НАЗИРИ СЕРЭЕЙ СИДОРСКИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
28 март 2007-ъи ил ................................................................................... 152 
 
RUSİYA FEDERAL MƏCLİSİ FEDERASİYA ŞURASININ     
SƏDRİ SERGEY MİRONOVUN BAŞÇILIQ ETDİYİ   
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
28 март 2007-ъи ил ................................................................................... 153 
 
СЕНЕГАЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ АБДУЛЛАЙ ВАДА 
 
28 март 2007-ъи ил ................................................................................... 154 
 
ABŞ-ыn ATƏT-dəki SƏFİRİ CULİ FİNLİNİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
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29 март 2007-ъи ил   ................................................................................. 155 
 
QIRĞIZISTANIN MÜDAFİƏ NAZİRİ İSMAİL İSAKOVUN 
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
29 март 2007-ъи ил ................................................................................... 156 
 
ABŞ-ыn «BECHTEL CORPORATİON» ŞİRKƏTİNİN BAŞ VİTSE-
PREZİDENTİ VƏ AVROPA, AFRİKA, YAXIN ŞƏRQ,  
CƏNUB-QƏRBİ ASİYA REGİONLARI ÜZRƏ PREZİDENTİ  
ÇARLZ REDMAN ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
29 март  2007-ъи ил .................................................................................. 157 
  
31 MART – AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ 
MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏT 
 
29 mart 2007-ci il ................................................................................... 158 
 
ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИНИН АЗЯРБАЙЪАНА РЯСМИ СЯФЯРИ  
 
30 март 2007-ъи ил ................................................................................... 161 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЛЕХ КАЧИНСКИ ИЛЯ ТЯКБЯТЯК  
ЭЮРЦШЦ 
 
30 март 2007-ъи ил ................................................................................... 164 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ                     
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЛЕХ КАЧИНСКИ ИЛЯ ЭЕНИШ ТЯРКИБДЯ  
ЭЮРЦШЦ 
 
30 март 2007-ъи ил ................................................................................... 165 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ POLŞA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZИDENTИ LEX KAÇИNSKИNИN MƏTBUAT 
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КОНФРАНСЫНДА БЯЙАНАТЛАРЫ 
 
30 март 2007-ъи ил ................................................................................... 167 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ                      
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ВЯ ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ФОНДУНДА 
 
30 март 2007-ъи ил ................................................................................... 173 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ ХАНЫМЫ МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВАНЫН 
АДЫНДАН ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛЕХ КАЧИНСКИНИН ВЯ ХАНЫМЫ МАРИЙА КАЧИНСКИНИН 
ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
30 март 2007-ъи ил ................................................................................... 175 
 
МАВРИТАНИЙА ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ СИДИ МЯЩЯММЯД УЛД  
ШЕЙХ АБДЕЛЛАЩИЙЯ 
 
30 март 2007-ъи ил ................................................................................... 180 
 
БМТ БАШ КАТИБИНИН МЯЪБУРИ  КЮЧКЦНЛЯРИН ИНСАН 
ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ НЦМАЙЯНДЯСИ ВАЛТЕР КАЛИНИН 
РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
2 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 181 
 
ФЯРМАН САЛМАНОВУН АИЛЯСИНЯ 
 
2 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 183 
 
ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНДА АПАРЫЛАЪАГ ТЯМИР ВЯ 
ЙЕНИДЯНГУРМА ИШЛЯРИ ИЛЯ  ТАНЫШЛЫГ 
 
2 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 184 
 
«HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA DİN SİYASƏTİ: 
GERÇƏKLİKLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR» MÖVZUSUNDA 
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KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSIN  
İŞTİRAKÇILARINA 
 
2 aprel 2007-ci il..................................................................................... 188 
 
АБШ КОНГРЕСМЕНИ ПИТ ЩОЕКСТРАНЫН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
3 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 189 
 
ГАЗАХЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  БАШ НАЗИРИ КАРИМ 
МАСИМОВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
4 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 190 
 
ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗУРАБ НОЬАИДЕЛИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
4 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 191 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ                     
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ БАКЫДА ТАХЫЛ ТЕРМИНАЛЫНЫН  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ 
 
4 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 192 
 
РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФ НАЗИРИ 
ВЛАДИМИР ЙАКОВЛЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
6 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 194 
 
ТЦРКИЙЯНИН ЯТРАФ МЦЩИТИН МЦЩАФИЗЯСИ ВЯ МЕШЯ 
ТЯСЯРРЦФАТЫ НАЗИРИ ОСМАН ПЕПЕН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
6 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 195 
 
TÜRKİYƏNİN RADİO-TELEVİZİYA  ALİ ŞURASININ  
SƏDRİ ZAHİD AKMAN ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
6 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 196 
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СУРИЙА ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ БЯШШАР ЯЛ-ЯСЯДЯ 
 
6 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 196 

 
ДАНИМАРКА КРАЛИЧАСЫ ЦЛЙАЩЯЗРЯТ  
ЫЫ МАРГРЕТЯ 
 
6 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 197 

  
AZƏRBAYCANIN PRAVOSLAV XRİSTİAN İCMASINA  
 
6 aprel 2007-ci il..................................................................................... 198 

 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
МАСАЛЛЫ ВЯ ЪЯЛИЛАБАД РАЙОНЛАРЫНА СЯФЯРИ 
 
9 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 199 

 
МАСАЛЛЫ ОЛИМПИЙА ИДМАН КОМПЛЕКСИНИН ТЯНТЯНЯЛИ 
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
9 апрел 2007-ъи ил ....................................................................................... 203 

 
АВРОПА ОЛИМПИЙА КОМИТЯСИНИН ПРЕЗИДЕНТИ ПАТРИК 
ЩИКЕЙ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
9 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 209 
 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ  İLHAM ƏLİYEV  
CƏLİLABAD RAYONUNДА 
 
9 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 210 

 
ЪЯЛИЛАБАД ШЯЩЯРИНДЯ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
СЕЙРЯНЭАЩЫНЫН ТИКИНТИСИ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
9 апрел 2007-ъи ил..................................................................................... 212 
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АЗЯРБАЙЪАН ТАРИХИ МУЗЕЙИНДЯ ТЯМИР-БЯРПА 
ИШЛЯРИНИН ЭЕДИШИ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
10 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 220 
 

TÜRKİYƏNİN «MƏRMƏRƏ QRUPU»NUN RƏHBƏRİ              
AKKAN SЦVЯR ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
10 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 222 
 
РОМА ПАПАСЫ ХВЫ БЕНЕДИКТ ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ 
 
10 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 223 
 
ЩИНДИСТАНЫН ТИЪАРЯТ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ НАЗИРИ ЪАИРАМ 
РАМЕШИН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
11 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 224 
 
RUSİYA FEDERASİYASI KURQAN VİLAYƏTİNİN  
QUBERNATORU OLEQ BOQOМOЛOV ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
12 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 225 
 
БЮЙЦК БРИТАНИЙАНЫН ИНЭИЛТЯРЯ–АЗЯРБАЙЪАН 
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ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
12 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 226 
 

CƏNUBİ QAFQAZ ÖLKƏLƏRİNİN RUSİYALI HƏMVƏTƏNLƏR 
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KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARI ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
12 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 227 
ƏLCƏZAİR XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB ƏBDÜLƏZİZ BUTEFLİKAYA 
 
12 aprel 2007-ci il ................................................................................... 232 
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РОМА ПАПАСЫ ХВЫ БЕНЕДИКТ ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ 
 
13 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 234 

 
НИДЕРЛАНД КРАЛИЧАСЫ ЦЛЙАЩЯЗРЯТ ЫЫ БЕАТРИКСЯ 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПREZИDENTИ  
İLHAM  ƏLИYEVИN  SƏDRLИYИ  ИЛЯ NAZИRLƏR  
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YEKUNLARINA HƏSR OLUNMUŞ ИCLASЫНДА НИТГ 
 
13 апрел 2007-ъи ил ................................................................................... 236 
 
ЙЕКУН  НИТГИ 
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13 апрел 2007-ъи ил  ............................................................................ ….261 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
«ЪУ АНД ЛИБО» ГЯЗЕТИНИН БАШ РЕДАКТОРУ ВЯ  
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ЛАТВИЙАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ АРТИС ПАБРИКСИН 
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